
Rede de Mulheres do Agreste Pernambucano

Durante um dos trabalhos em grupo, que 
promoveu o diálogo sobre ações estratégi-
cas de enfrentamento à violência, foi 
tirado como encaminhamento a formação 
de uma comissão com representantes de 
todos os municípios presentes para a cria-
ção da rede de mulheres do território.

Antes de falarmos sobre a Rede de Mulhe-
res, precisamos explicar um pouco sobre 
seu surgimento. Nos dias 22 e 23 de no-
vembro de 2018, a Cáritas Diocesana de 
Pesqueira realizou o primeiro Seminário 
Territorial de Mulheres, que teve como 
tema o Empoderamento Feminino na 
Construção de uma Cultura de Paz. O en-
contro teve como objetivo discutir ações 
estratégicas de enfrentamento à violência 
contra a mulher, bem como promover a cul-
tura de paz no território diocesano. O 
evento reuniu, no Seminário São José, em 
Pesqueira, mulheres indígenas, quilombo
las, jovens, agricultoras, representantes 
das coordenadorias da Mulher e dos Sindi-
catos de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais, bem como das agentes das Cáritas 
(Inter) Paroquiais. 

Como surgiu a rede?

JáJá em dezembro, a comissão se reuniu 
pela primeira vez para discutir quais 
seriam as estratégias de ação para o ano 
de 2019, reforçando a importância em dar 
continuidade as pautas que foram inicia-
das no Seminário Territorial. Alguns 
pontos abordados durante a primeira reu-
nião foi a inclusão de mais mulheres da 
sociedade civil ao grupo, o debate sobre 
o papel das coordenadorias da Mulher 
dos municípios e sobre a formação políti-
ca das mulheres que integrariam a Rede. 

A primeira reunião:



ParaPara o segundo o semestre de 2019, a 
Rede iniciou com reuniões de apresenta-
ção nas secretarias de educação dos 
municípios a proposta de uma Campa-
nha Preventiva/Educativa nas escolas, 
sobre Cultura de Paz Pelo Fim da Vio-
lência contra a Mulher. Um dos objetivos 
da campanha é proporcionar a mudança 
de atitudes e comportamentos machis-
tas dos meninos, reforçando a importân-
cia do envolvimento deles pela manuten-
ção da cultura de paz na escola e no 
lugar onde vivem. Bem como estimular o 
empoderamento das meninas no 
biente escolar e de suas comunidades, 
através  da participação em espaços so-
ciais e políticos de poder e decisão. A 
principal atividade da Campanha seria a 
realização das Rodas de Conversas 
educativas, que utilizam de recursos 
como dinâmicas, vídeos, documentários, 
teatro, música e etc. A criação dessas 
rodas de conversa tem como objetivo a 
sensibilização dos meninos sobre res-
peito, tolerância e enfretamento à violên-
cia; e nas meninas, o entendimento 
sobre igualdade de gênero e incidência 
em espaços sociais e políticos de poder 
e decisão. A ideia é envolver gestoras, 
alunas e alunos em ações temáticas e 
pedagógicas para uma reflexão pessoal 
sobre um conjunto de valores humanos 
que deverão ser sempre colocados em 
primeiro lugar. 

Nossas reuniões: 

AA Rede de Mulheres do Agreste de Per-
nambuco se reúne mensalmente na 
sede da Cáritas Diocesana de Pesquei-
ra, e pretende, a partir de agosto, promo-
ver reuniões itinerantes nos 13 municí-
pios do território, com o objetivo de inte-
grar novas participantes ao grupo. 
Nossas reuniões, além de discutir estra-
tégias para o enfretamento à violência, 
são espaços de escuta, empoderamento 
e fortalecimento das mulheres. 

A Campanha será a primeira ação con-
creta da Rede de Mulheres do Agreste 
de Pernambuco e terá um caráter forma-
tivo, com o intuito de promover, além do 
enfretamento à violência, a igualdade de 
gênero, o empoderamento feminino, a 
discussão dessas temáticas nas esco
las, considerando que o ambiente esco-
lar tem por missão não somente educar, 
mas ser um espaço de formação de ci-
dadãs e cidadãos que tem o compromis-
so de transformar a sociedade em um 
lugar mais justo, igualitário e plural. 
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