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Mulheres negras seguem 
em marcha rumo a Brasília

Marcha pretende ocupar Brasília com mais de 100 mil mulheres negras. 

18 de novembro 
é o dia de luta 

por uma vida sem 
violência

Encontro Diálogos de 
Conhecimento em AgroecologiaPág.6 Pág.7 #OcupePassarinho por um bairro 

mais limpo, verde e bonito
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O Ô de Casa traz nesta edição uma pauta política 
das mulheres em especial das negras e das rurais, 
representando toda a diversidade e força das lutas 
das mulheres no Brasil.

Mulheres em Marcha lutam contra o racismo e 
por numa vida sem violência para as mulheres, 
propondo o  Bem Viver, contrapondo-se à lógica do 
desenvolvimento  capitalista, que oprime e explora 
o trabalho e os corpos das mulheres.  A Marcha das 
Mulheres Negras está marchando por um modo 
de viver integrado à natureza, com respeito às 
espiritualidades e as culturas dos povos tradicionais e 
pelos direitos humanos das mulheres negras.

Essas lutas se ampliam e se articulam com as 
mulheres rurais, na Marcha das Margaridas 
que mobilizou  70 mil mulheres para Brasília. 
E vai crescendo e se espalhando com as lutas 
das mulheres  nos espaços urbanos,  em suas 
comunidades e territórios pelo direito à moradia 
e uma cidade segura para as mulheres. O Ocupe 
Passarinho, ação de ativismo político em Recife,  
simboliza essa resistência, onde as mulheres 
marcaram fortemente sua presença e irreverência 
feminista.

O que chama atenção para essa pauta política 
expressa neste boletim, é a força da auto-
organização das mulheres e sua diversidade. E esta 
força vem do feminismo que une suas pautas, suas 
lutas, classes e raças.

Sigamos em marcha por uma vida sem violência 
para todas as mulheres, pelo fim do racismo, por 
um campo que valorize e reconheça a importante 
contribuição das mulheres.

E como disse uma companheira rural as Margaridas 
não morrem viram sementes!

Vamos espalhar mais e mais sementes e semear 
nossas lutas!

Graciete Santos, coordenadora geral da CMN

Dia 12 de agosto de 2015, as companheiras do Movimento 
da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE) 
marcharam. Mulheres de Alagoas, do Maranhão, de Sergipe, 
de Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, do Piauí, do Rio Grande 
do Norte. Mas não marcharam sozinhas: marcharam junto 
com as margaridas do campo, das águas e das florestas de 
norte a sul do Brasil. E foram 70 mil mulheres a tomar as ruas 
de Brasília (DF) desde o Estádio Mané Garrincha até o Palácio 
do Planalto, ocupando os jardins do Congresso com seus 
chapéus de palha e suas saias floridas.

São agricultoras, pescadoras, quebradeiras de coco-babaçu, 
parteiras, rezadeiras, indígenas, quilombolas, mães, avós, 
esposas, líderes comunitárias, donas de casa, sindicalistas, 
heterossexuais, lésbicas. Nas mãos, as bandeiras lilases, 
cor-de-rosa pink, vermelhas — cores de expressão dos 
movimentos sociais e dos movimentos de mulheres. Nas 
vozes, os cantos de trabalho e de luta e as palavras de ordem. 
“A nossa luta é por direito. Mulher não é só bunda e peito.” 
Ou: “Pela vida das mulheres e pela Agroecologia”.

A Marcha das Margaridas luta pela garantia dos direitos 
das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais, pela reforma 
agrária, pela saúde, pelo acesso à água de qualidade para 
beber e produzir, pelo direito à terra para o bem viver, pelo 
livre acesso das comunidades tradicionais aos territórios de 
extrativismo, ela Agroecologia, pelo fim da violência contra a 
mulher, entre tantos outros aspectos presentes na pauta de 
reivindicações entregue ao Governo Federal.

A Marcha exige também a manutenção dos direitos 
já conquistados. “Nenhum direito a menos”, dizem as 
margaridas de todo o País. A luta também é pela liberdade, 
com o lema: “Seguiremos em marcha até que todas sejamos 

A nossa luta é todo 
dia: margaridas 
seguem em marcha 
pelos direitos de 
todas as mulheres
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Olha, Brasília está florida! 
Estão chegando as decididas...
(Hino da Marcha das Margaridas)

livres!”. Livres de todo tipo de opressão que atinge as 
mulheres brasileiras e, mais ainda, as mulheres do campo. 
Luta pela liberdade, como nos versos da canção entoada 
pelas paraibanas: “Eu quero ser, me deixa ser o que eu 
mereço. Eu tenho meu valor, e isso não tem preço”. Luta 
pela liberdade, como na frase confessada por uma das 
agricultoras, mais uma margarida anônima, na multidão: 
“Eu agora mesmo estou reaprendendo a viver, depois do 
fim de um casamento de 30 anos. A nossa luta é todo dia”.

Ainda na tarde daquela quarta-feira, a presidenta 
da República, Dilma Rousseff, respondeu à carta das 
margaridas, em pronunciamento durante ato que 
encerrou o evento. “Nossa luta é por liberdade, igualdade 
e democracia. A luta contra toda opressão inspira a 
todas as mulheres e inspira a mim e a meu governo, 
que precisa estar em diálogo com vocês para construir 
as políticas”, disse a presidenta, antes de anunciar os 
compromissos assumidos com a agenda de luta das 
margaridas, entre eles: o enfrentamento à morte materna 
no meio rural; patrulhas rurais da Lei Maria da Penha; 
creches no campo; crédito fundiário; unidades de saúde, 
especialmente em áreas indígenas; continuidade na 
elaboração do Programa Nacional pela Redução do Uso de 
Agrotóxicos (Pronara); incentivo aos quintais produtivos 
e implementação de 100 mil cisternas para produção 
de alimentos; e regulamentação da atividade de pesca 
artesanal, reconhecendo o direito dessas trabalhadoras.

Margaridas viram sementes 
Três companheiras se despediram da luta em 
plena Marcha das Margaridas: Maria Ozenira, 
do Piauí; Maria Pureza, de Sergipe; e Izabel 
Gonçalves, do Pará. Mas, parafraseando Lu 
Ribeiro, as margaridas não morrem: viram 
sementes.

Também marcharam todas/os as/os margaridas 
que, a partir do seu local com suas intervenções 
e auxílios, contribuíram para as nossas 
margaridas. As mulheres do Nordeste agradecem 
a todos os apoios recebidos pelas instituições 
parceiras e a todas as pessoas que aprovam e 
reconhecem nosso trabalho.

E as margaridas seguem em marcha até que 
todas sejamos livres!

 
Por Mariana Reis, jornalista,  

e Verônica Santana, secretária-executiva do 
MMTR-NE.
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A Marcha Nacional das Mulheres Negras pretende chamar atenção para a 
realidade que vivem mais de 49 milhões de mulheres negras no País, isto é, 
25% da população brasileira. É uma ação ativista que nos últimos 4 anos tem 
costurado, junto às mulheres negras, uma luta contra o racismo perverso e 
a cultura do machismo. O tema escolhido para a Marcha, que acontece no 
próximo dia 18 de novembro, na capital Brasília, reflete as injustiças e negações 
de anos de existência do povo negro e reivindica uma vida sem racismo e 
violência, dando lugar ao sentido do bem viver. É neste ano de 2015, em que 
o Brasil enfrenta uma crise política e econômica, com possíveis retrocessos 
no campo dos direitos sociais, que mulheres negras de todo o País vão às ruas 
exigir inclusão e dizer não a todo e qualquer tipo de violência.

Marcha pretende 
ocupar Brasília com 
mais de 100 mil 
mulheres negras. 

seguem em marcha 
rumo a Brasília

Mulheres negras
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Processo de diagnóstico 
das redes do Piauí e do 
Maranhão traça perfis de 
cada grupo
A fim de traçar os perfis dos grupos de 
produção e das mulheres das redes de 
economia solidária do Maranhão e do Piauí, 
a Casa da Mulher do Nordeste coletou 
dados que informam questões como raça, 
geração de renda, comercialização dos 
grupos, gestão, escolaridade, acesso à 
comunicação de cada grupo. O diagnóstico 
foi realizado com 56 mulheres envolvidas 
nas redes de economia solidária do 
Nordeste. A pesquisa foi realizada por meio 
de entrevistas e questionários, e contou 
com a consultoria de Ana Paula Portela na 
tabulação e análise dos dados. 

A técnica educadora da Casa da Mulher do 
Nordeste Ilka Guedes conta que a coleta das 
informações facilita o processo de definição 
de necessidade de cada grupo. “Ele mostra 
um pouco do perfil dos grupos com que a 
gente trabalha na CMN. Isso nos ajuda a 
orientar as ações que faremos, perceber 
um pouco quais são as necessidades que 
cada um tem e também definir quais são as 
estratégias que serão usadas. O diagnóstico 
serve tanto para a Casa quanto para o 
poder público orientarem políticas públicas 
a grupos produtivos”, destaca.

A coleta de informações apontou dados 
como: aproximadamente 60% das mulheres 
estão na faixa de idade adulta e ainda 
na fase reprodutiva; cerca de 20% das 
mulheres não chegaram a concluir sequer 
o Ensino Fundamental, e duas delas nunca 
chegaram a estudar; a grande maioria (43) 
se declara de cor negra; pouco menos da 
metade das mulheres tem filhos menores 
de 10 anos e, por isso, precisa encontrar 
meios de cuidar das crianças quando sai 
para trabalhar.

Nos estados, o movimento se deu em comitês estaduais, 
compostos por organizações, movimentos e ativistas. Em 
Pernambuco, não foi diferente. O comitê há 1 ano vem 
realizando ações de formação, interiorização, organização 
e estruturação da Marcha, além de ações de articulação e 
incidência política. Para Piedade Marques, da coordenação do 
Comitê Estadual da Marcha das Mulheres Negras, é o momento 
de se fortalecer, encontrar e conhecer outras histórias de 
mulheres negras que vêm enfrentando o racismo e todas as 
formas de violência. “Pernambuco tem participado do processo 
de construção da Marcha de maneira significativa. Temos, 
desde março de 2014, realizado diversas ações e atividades de 
mobilização e formação em todo o território pernambucano. 
Foram garantidas todas as regiões do Estado; do litoral ao sertão 
foi apresentada a Marcha”, contou.  Além do Recife, que acolhe 
o comitê impulsor estadual, a Marcha lançou comitês impulsores 
no Jaboatão dos Guararapes, no Cabo de Santo Agostinho, em 
Belo Jardim, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina e no Ipojuca. 

A ideia de realizar a Marcha das Mulheres Negras – contra 
o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver surgiu durante o 
Encontro Ibero-Americano do Ano dos Afrodescendentes, 
em 2011. Desde então, a proposta foi tomando corpo por 
integrantes da Articulação de Organizações de Mulheres Negras 
Brasileiras (AMNB), dos Agentes de Pastoral Negros (APNs), 
da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 
Quilombolas (Conaq), da Coordenação Nacional de Entidades 
Negras (Conen), da Federação Nacional das Trabalhadoras 
Domésticas (Fenatrad), do Fórum Nacional de Mulheres Negras 
(FNMN), do Movimento Negro Unificado (MNU) e da União de 
Negros pela Igualdade (Unegro).

Mulheres negras
SO

S 
Co

rp
o 

- I
ns

tit
ut

o 
Fe

m
in

ist
a 

pa
ra

 a
 D

em
oc

ra
cia

boletim da casa n4.indd   5 30/10/2015   15:56:50



6 > Ô de Casa!   Informativo Casa da Mulher do Nordeste

Formação Econômica 
e Política fortalece 
assessoria técnica da CMN

A Casa da Mulher do Nordeste realizou 
em parceria com a organização 
CAPINA/Cooperação e Apoio a Projetos 
de Inspiração Alternativa, a Formação 
em Viabilidade Econômica e Gestão 
Democrática junto com sua equipe 
de assessoria técnica organizadas em 
quatro módulos. A duração do curso 
foi de quase um ano.  Essa ação está 
inserida no processo de formação 
interna e ajustes na metodologia 
institucional.  

O principal objetivo foi conhecer e 
ampliar os conhecimentos sobre o  
EVE/Estudos de Viabilidade Econômica, 
metodologia desenvolvida pela 
CAPINA, para atender às  realidades 
dos empreendimentos populares. 
A CMN desafiou-se nesse processo 
revisitar e avaliar sua assessoria aos 
grupos, desenvolvida ao longo de 
seus 35 anos, contribuindo com a 
perspectiva feminista no  âmbito da 
economia  e das relações de gênero 
nas realidades das mulheres urbanas 
e rurais.  “O estudo nos mostra como 
dialogar de uma maneira fácil e didática 
desde a identidade do grupo até os 
cálculos de custos fixos e variáveis 
do empreendimento”, disse Silvana 
Queiroz, técnica educadora da Casa.

Segundo Ricardo Costa, responsável 
junto com Aída pelas oficinas, a 
experiência dessa parceria contribuiu 
para ambas as organizações.  “fui com o 
intuito de ensinar e acabei aprendendo 
junto com as técnicas da Casa, que têm 
um trabalho e uma dedicação muito 
interessante que relacionam a luta 
feminista com atividades econômicas”.

Sem Feminismo  
Não Há Agroecologia 
é o lema das mulheres 
no encontro Diálogos de 
Conhecimento em Agroecologia
Agricultoras, pesquisadoras, feministas e ativistas da Agroecologia 
marcaram presença no encontro Diálogos de Conhecimento em 
Agroecologia, que aconteceu de 22 a 24 de setembro, na UFRPE.  
Com irreverência, chamaram a atenção para o lema Sem Feminismo 
Não Há Agroecologia em vários espaços de discussão durante o 
evento, com o intuito de pautar a violência contra a mulher e também 
a divisão sexual do trabalho doméstico no campo da Agroecologia. 

Além das mesas-redondas, aconteceram feiras de artesanato e de 
produtos agroecológicos, com a participação da Rede de Mulheres 
Produtoras do Recife e Região Metropolitana e da Rede de Mulheres 
Produtoras do Pajeú. Durante o evento, foram apresentados dois 
artigos, de autoria de alunas da UFRPE de Serra Talhada, sobre a 
experiência do projeto Mulheres na Caatinga, realizado pela Casa 
da Mulher do Nordeste, com os fogões agroecológicos e as plantas 
medicinais do bioma caatinga. A programação contou ainda com as 
instalações pedagógicas. Na ocasião, a Rede de Mulheres Produtoras 
do Pajeú teve a oportunidade de compartilhar suas experiências no 
campo do Feminismo e da Agroecologia com a contribuição da Casa da 
Mulher do Nordeste.
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Organização Comunitária

#OcupePassarinho envolveu 
moradores e ativistas em prol de 
melhorias para o bairro

Uma área de 33 hectares, equivalente 
a 33 campos de futebol, com 
aproximadamente 75 mil habitantes. 
Desse total, 5 mil pessoas estão 
ameaçadas de despejo de seu lar. Foi 
por isso que um grupo de moradoras/
es e ativistas de diversos movimentos 
se reuniram no dia 10 de outubro para 
evitar que essa população perca suas 
casas. 

 

Chamado de Ocupe Passarinho, a ação 
ativista contou com apresentações culturais, 
oficinas, rodas de conversa, feiras, exposições, 
gincana e o lançamento da carta política 
com as reivindicações das(os) moradoras(es) 
da comunidade. “Estou achando tudo 
maravilhoso, porque aqui estava precisando 
desse tipo de evento e principalmente que 
se chamasse a atenção das pessoas de fora. 
Passarinho é muito apagado e esquecido. 
As oficinas estão sendo boas para a gente 

e para as crianças, que conseguem aprender muitas coisas, 
especialmente o que é preciso ser feito”, conta André Ferreira, 
morador de Passarinho. 

O Sindicato das Trabalhadoras Domésticas esteve presente no 
evento e fez sua parte na divulgação dos direitos da classe. 
“Estamos distribuindo uma cartilha informando todos os 
direitos, já fomos procuradas por trabalhadoras que residem 
em Passarinho e estamos adorando ver o interesse delas pelos 
direitos”, conta Maria José Santiago, que também integra o 
Fórum de Mulheres de Pernambuco.

Parte do Diretório Acadêmico (DA) da Faculdade de Direito do 
Recife também marcou presença no Ocupe e, desde o início, 
tem ajudado na divulgação através de convocatórias nas redes 
sociais e panfletagens. “O Movimento Zoada, dentro do DA, 
sempre se preocupou muito em quebrar os muros da faculdade 
e levar os alunos para os lugares em que eles realmente 
precisam estar. E seus integrantes acharam crucial a presença 
no Ocupe Passarinho”, conta Laíse Acayaba, que também 
participa do Coletivo Feminista Diadorim, responsável por 
algumas oficinas como as de estêncil, lambe-lambe e turbante.

O Ocupe foi uma realização de vários movimentos e 
organizações, como: Casa da Mulher do Nordeste, Grupo 
Espaço Mulher, SOS Corpo, Ocupe Estelita, Núcleo de Estudo, 
Pesquisa e Práticas Agroecológicas/Geografia-UFPE, Campanha 
Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida (PE), Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),  ActionAid, 
Conselho dos Moradores de Passarinho, FeminismoÁgora, 
Coletivo Feminista Diadorim, Movimento Zoada, Ou Vai ou 
Racha e movimentos culturais como o Coco d’Olorum e Coco 
da Xambá. 
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DIVULGUEM 
BOAS 
INICIATIVAS 

EXPEDIENTE

I Encontro Nacional de Agricultura Urbana, 
no Rio de Janeiro – A Casa da Mulher do 
Nordeste esteve presente no I Enau, que 
aconteceu nos dias 21 e 24 de outubro, na 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), 
com o objeti vo de discuti r políti cas públicas 
para a agricultura urbana do País e debater 
o direito à cidade e à alimentação saudável. 
Foram realizados debate e painéis, e uma 
feira agroecológica foi promovida pelas(os) 
agricultoras(os) vindas(os) de todo o País. 
A experiência do #OcupePassarinho com 
agricultura urbana foi apresentada durante 
uma instalação pedagógica no encontro. 
O I Enau foi uma realização do Coleti vo 
Nacional de Agricultura Urbana (Cnau), da 
Arti culação Nacional de Agroecologia (ANA) e 
do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (FBSSAN). 
O curta As Sementes – Do diretor Beto 
Novaes, o fi lme retrata a história de mulheres 
que de diversas maneiras têm atuado em 
defesa da Agroecologia no Brasil. Você pode 
assisti r em: htt ps://www.youtube.com/
watch?v=PFjvcX2S_wo.

Este boleti m é uma realização da Casa da 
Mulher do Nordeste. 
Produção de Texto: Graciete Santos, Emanuela 
Castro (DRT-4060), Ana Porti lla, Rebeca Duarte, 
Mariana Reis e Verônica Santana.  
Edição de Texto:  Emanuela Castro (DRT-4060) 
Correção Ortográfi ca: Consultexto
Projeto Gráfi co: Via Design 
Gráfi ca: Provisual
Tiragem: 2.000 

Ocupepassarinho.tumblr.com, com a 
cobertura completa da ação políti ca das(os) 
moradoras(es) de Passarinho por um bairro 
mais limpo, verde, bonito e iluminado.

ESTÁ NA WEB

Papo 
Consciente
Bem Viver é tema 
da Marcha das 
Mulheres Negras

O Bem Viver, como ideia, surge de cosmovisões referentes à relação dos povos 
originários americanos com a terra tradicional e o meio ambiente, que se contrapõe 
em essência ao conceito de desenvolvimento do capitalismo. O desenvolvimenti smo 
capitalista, ao contrário do Bem Viver, adota o senti do do “viver melhor”, baseado no 
consumo desenfreado e individualista, que, por sua vez, explora o ambiente, o trabalho 
humano, o sofrimento animal; produz toneladas de lixo; e lança produtos tóxicos no 
solo, nas águas e em plantações para alimentação humana.

Bem Viver — conhecido como Sumak Kawsay, em quéchua (família de línguas indígenas 
da América do Sul andina), ou Teko Porã, em guarani — passa a ser um conceito dessa 
ideia construída na vivência espiritual integrada e equilibrada dos povos tradicionais 
entre si, com a terra e com o ambiente. Estará presente nos movimentos indígenas 
por seus direitos, nos movimentos sociais populares afro-indígena-lati no-americanos 
e mesmo em Consti tuições de Estados que se propuseram a romper com os conceitos 
ortodoxos do capitalismo. A Consti tuição do Equador inclui o Sumak Kawsay (Bem 
Viver) como objeti vo a ser ati ngido através da convivência cidadã, harmonia com 
a natureza e garanti a dos direitos à educação e à saúde, bem como dos direitos 
perti nentes às comunidades e aos povos tradicionais. Assim também na Bolívia, de 
onde se afi rma ter surgido a expressão original de viver bem entre seus originários, 
promulgou-se, em 2012, a lei da Mãe Terra e do desenvolvimento integral para o Bem 
Viver, referenciando um outro modelo de desenvolvimento que promulga o respeito e a 
harmonia com a natureza, diferentemente do modelo exploratório capitalista.

No Brasil, esse conceito, como experiência de vida livre da exploração ilimitada do 
capitalismo sobre as gentes, vem se fortalecendo enquanto bandeira da mobilização 
indígena pelos seus direitos às terras tradicionais e contra o genocídio de seus povos; 
também foi assumida enquanto bandeira do movimento de mulheres negras, que, em 
luta contra o racismo e pelo Bem Viver, defende uma sociedade com justi ça social e os 
direitos à saúde, à educação e a uma vida livre de violência garanti dos.

Por Rebeca Oliveira Duarte, professora Doutora da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE) – Depto. de Educação, e integrante do Núcleo 

de Estudos Afro-Brasileiros – Neab/UFRPE, e da Comissão de Direitos 
Humanos Gregório Bezerra /UFRPE.
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