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“Todas as mulheres têm uma história para contar. Ter isso 
registrado é muito importante. O mundo inteiro poder 
saber o que as mulheres passam.”

Maria Jucá, Brasil 

“Foi uma surpresa receber a notícia deste projeto. Eu jamais 
teria imaginado que, algum dia, poderia fazer o que estou 
fazendo hoje: contar, escrever minha história junto com 
outras companheiras. Não foi um trabalho fácil, mas é 
muito importante para crescer, ir descobrindo você mesma, a 
capacidade que você tem.”                    

 Maria Elena Ovejero, Argentina

 “Esta grande oportunidade de podermos, juntas, compartilhar 
nossas experiências. Perceber a história e também a mudança. 
Servir de motivação para que as mulheres possam se organizar 
e criar consciência dos seus direitos.”

Antonia del Carmen Aguilar, Nicarágua
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Apresentação
Este livro – Uma história muito linda – tenta contar a história da 

Rede de Mulheres Rurais da América Latina e Caribe – Rede LAC,  por 
meio de 22 lideranças, umas que idealizaram esta proposta e outras que 
foram chegando... 

Para nós, esta é a história de milhares de mulheres rurais espalha-
das na América Latina e Caribe, com sua força e alegria, suas opressões 
e lutas por transformações pessoais e coletivas.

Cada uma de nós tem sua história e, embora muitas vezes invi-
sível, ela é carregada de muita emoção, experiência e aprendizado para 
nós mesmas, nossos familiares, grupos e movimentos.

Que este livro seja um ponto de partida, um incentivo para que 
toda mulher rural valorize e registre a história de sua vida, de sua comu-
nidade e de sua organização. Lembrando que tudo isso é um “patrimônio 
único e valioso” para as mulheres, para nossos filhos e netos e para as novas 
gerações. Também buscamos revelar ao mundo a trajetória da mulher 
rural – há séculos, tão desrespeitada e desconhecida em nossos países.

A Rede LAC agradece às participantes do Projeto Perpetuando e 
a todas as pessoas que contribuíram na realização desse projeto, e dedica 
este livro a todas as mulheres rurais do continente, guardiãs da terra, da 
água, da agricultura e da vida.

Vanete Almeida
Coordenadora do Projeto Perpetuando a Rede LAC
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Participantes do encontro do Projeto Perpetuando a Rede LAC 
em novembro de 2006, em São Paulo – Brasil
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Projeto Perpetuando a Rede LAC
Iniciada em 1990, a Rede de Mulheres Rurais da América Latina 

e Caribe – Rede LAC se consolidou pela decisão de 230 lideranças rurais 
de 100 organizações de 21 países, num encontro inédito, realizado em 
Fortaleza, Brasil, em 1996. Sua proposta é articular diferentes grupos, 
organizações e movimentos de mulheres rurais no continente. Ela tam-
bém apóia e participa de denúncias, constrói e encaminha reivindicações e 
propostas. Atua ainda em articulações políticas em defesa de seus direitos 
como mulheres e cidadãs.

Ao completar 15 anos, cresceu sua vontade de escrever um livro 
sobre essa trajetória. A Rede LAC encontrou, então, o apoio da Fundação 
Avina do Brasil, que lhe apresentou o Museu da Pessoa, com quem fir-
mou uma estreita parceria. Criado no Brasil, o Museu tem como missão 
contribuir para tornar a história de toda pessoa valorizada pela sociedade. 
Começou assim, no segundo semestre de 2006, o Projeto Perpetuando 
a Rede LAC.

As próprias mulheres – protagonistas e guardiãs da história da 
Rede – tornam-se também suas autoras. Reunidas na cidade de São 
Paulo, em novembro de 2006, 10 lideranças gravaram suas histórias de 
vida, trouxeram fotos e documentos pessoais, bem como compartilharam 
suas memórias sobre a origem, os marcos e os avanços da Rede. Juntas, 
também vivenciaram a metodologia de entrevista utilizada pelo Museu 
da Pessoa.

De volta aos seus países, foram em busca de mais relatos e experi-
ências, e elas próprias realizaram 12 novas entrevistas. Ao todo, criou-se 
um acervo inédito de 22 depoimentos, que foram transcritos, revisados 
pelas próprias mulheres, traduzidos e se tornaram a matéria-prima valiosa 
desta publicação.

Immaculada Lopez Prieto
Coordenadora do Projeto

Perpetuando a Rede LAC – Museu da Pessoa
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“Para nós, uma rede é um lugar onde a gente embala nossos filhos, 
a gente descansa. Uma rede de tecido. E a Rede de Mulheres Rurais da 
América Latina e Caribe é uma rede enorme. Uma grande rede que tem 
que abrigar essas mulheres, no sentido de discutir a sua cultura, sua 
pluralidade feminina, suas dificuldades, mas também seus sonhos e suas 
alegrias.”                                                             Margarida Pinheiro, Brasil



��

Tecendo a Rede
Esta é a história da Rede de Mulheres Rurais da 

América Latina e Caribe, a Rede LAC.

É a história de todas e de cada uma das lideranças 
que dela participam. Das mais variadas origens e 
paisagens, elas entrelaçam seus caminhos e criam uma 
nova história: a da Rede LAC.

Em diálogo com a realidade social, política 
e econômica do continente, a trajetória da Rede se 
soma a outros movimentos e lutas sociais. Constrói 
aprendizados essenciais para este novo século: articular 
experiências, atuar na diversidade, criar novos caminhos 
para um mundo mais justo e solidário.
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Linha da Vida

Oficina “Nossas Vidas, Nossas 
Organizações”, durante 
o V Encontro 
Feminista Latino-
Americano e do 
Caribe, 18 a 24 de 
novembro de 1990, 
em San Bernardo 
(Argentina). Início 
da Rede LAC.

1990

1º Encontro Latino-
Americano e do Caribe 
da Mulher Trabalhadora 
Rural (1º ENLAC), 
de 14 a 19 de setembro 
de 1996, na cidade de 
Fortaleza (CE – Brasil). 
Participaram 230 
mulheres, de 21 países.

1996

Reunião preparatória 
do 1o Encontro Latino-
Americano e do Caribe 
da Mulher Trabalhadora 
Rural, de 4 a 9 de outubro 
de 1993, na cidade de 
Caucaia (CE – Brasil).

1993

“Acender  a chama.”

“Nos descobrimos autoras da 
nossa própria história.”

“Manter  a chama acesa.”
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2o Encontro de Mulheres 
Rurais da América Latina 
e Caribe (2o ENLAC), de 
25 a 30 de setembro, na 
cidade de Tlaxcala (México). 
Participaram 260 mulheres, 
de 18 países.

2005

Inauguração da 
Secretaria Executiva 
da Rede LAC no Recife 
(PE – Brasil). São 
discutidos o estatuto e 
a carta de princípios da 
Rede.

2003

Lançamento da publicação 
Memórias do 1o Encontro 
Latino-Americano e 
do Caribe da Mulher 
Trabalhadora Rural, 
em diferentes países 
participantes da Rede. 

1997–1998

“Sonho muito desejado e 
conquistado.”

“Nova troca de experiências, 
mais conhecimentos, 
desenvolvimento pessoal.”
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Começa o sonho
É grande a vontade de conhecer 
outras mulheres rurais do continente. 
É conquistada a oportunidade de 
fazer uma pequena reunião. Surge, 
então, a importância de se manterem 
unidas e de realizarem um primeiro 
grande encontro latino-americano e 
caribenho.
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Onde estão as mulheres rurais?

Algumas sementes vêm de longe e resistem por muito tempo. Foi 
em 1985, que a brasileira Vanete Almeida (pág. 80) começou o sonho de 
reunir as trabalhadoras rurais para além das fronteiras de seu país. Nesse 
ano, ela participou do 3º Encontro Feminista Latino-Americano e do 
Caribe, na cidade de Bertioga, São Paulo, litoral brasileiro.

Vinda do sertão pernambucano, ela chegou com três trabalhado-
ras rurais – Dona Zefa, Maria Pereira, Maria de Mirandiba – e as com-
panheiras Zefinha Santos, Joana e Auxiliadora Cabral, ansiosa por estar 
com outras mulheres rurais. Mas elas não apareceram na programação 
oficial. Nos corredores e intervalos, Vanete foi encontrando algumas 
mulheres e tentando conhecê-las:

“Chegamos a juntar mais de 20 mulheres dentro do chalé em que 
eu estava hospedada para uma conversa informal. Conversamos de como 
era no seu país, como era no meu. Então eu botei na cabeça: no próximo 
encontro feminista, eu vou fazer uma oficina dentro da programação. 
Não vai ser assim na sala do meu chalé.”

A proposta se concretizou cinco anos depois, em 1990, no 5º En-
contro Feminista Latino-Americano e Caribenho, desta vez, realizado 
na cidade argentina de San Bernardo. Vanete escreveu para o comitê 
organizador do evento e propôs a Oficina “Nossas Vidas, Nossas Orga-
nizações”, que foi aceita.

“Fui para a Argentina esperando encontrar muitas mulheres 
rurais para podermos falar de muitas coisas. Mas, no primeiro dia, não 
chegou ninguém. Então, eu coloquei cartazes dizendo: “Mulheres rurais 

(Acima) Mulheres participantes do Encontro 
Feminista de Bertioga, em 1985
(Página ao lado) Grupo das brasileiras que viajou 
para  participar da oficina, em 1990
Carta enviada em 1990 solicitando a realização da 
Oficina “Nossas Vidas, Nossas Organizações”

Uma história muito lindaComeça o sonho

A ausência das mulheres 
rurais nos encontros 
feministas provoca a 
realização da Oficina 
“Nossas Vidas, Nossas 
Organizações”, durante 
o 5º Encontro Feminista 
Latino-Americano e do 
Caribe, realizado em 
1990, na Argentina. Aqui 
é semeada a Rede LAC.



��

e quem trabalha com mulheres rurais: vamos nos reunir em tal lugar.” 
Coloquei especialmente no refeitório, que é onde todo mundo vai. No 
outro dia, a oficina estava cheia. Fiquei muito feliz. E aí não nos sepa-
ramos mais. Todo dia, estávamos juntas.”

Chegaram à oficina mulheres da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Honduras, México, Nicarágua, Peru e Uruguai. Entre elas, a argentina 
Beatriz Nocetti (pág. 82):

“Eu pedi às organizadoras do evento que as mulheres campesinas 
participassem. Me disseram que não havia espaço para elas, mas eu fui 
mesmo assim. Estavam as empresárias, as profissionais, todo tipo de mu-
lheres, menos mulheres campesinas. Mas tinha uma oficina da mulher 
rural. E foi aí que eu me encontrei com as companheiras tão queridas, 
que hoje continuam na Rede, incluindo Vanete, que foi realmente uma 
pessoa que abriu enormemente a minha cabeça, com seus pontos de vista, 
seu comprometimento e sua força para levar adiante a proposta.”

Quem também encontrou seu lugar na oficina foi a uruguaia 
Kika Casas (pág. 84):

“O Uruguai foi com uma 
delegação com vários tipos de 
organizações, mas éramos poucas 
mulheres rurais e íamos de um 
lado para outro. Encontramos coi-
sas que jamais havíamos sonhado, 
aprendemos muito sobre a diversi-
dade, mas não podíamos falar das 
coisas que queríamos falar: qual 
era a nossa situação, como viviam 
as mulheres rurais uruguaias. 

Então, apareceu um bendi-
to cartaz dizendo que as mulheres 
rurais latino-americanas íamos 
nos reunir em tal sala. Não houve 

dúvida: fomos para lá. E então encontramos Vanete. Nos sentamos no 
chão, o lugar estava improvisado, mas o conteúdo foi impressionante. 
Para nós, que estávamos começando, foi muito importante encontrar 
outras mulheres já organizadas. Brasil, Bolívia, Peru têm uma força, 
uma organização, que nós, os países ‘europeizados’, não tínhamos e 
ainda não temos.”

Uma história muito lindaComeça o sonho
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Em primeiro lugar: as trabalhadoras
“Eram poucas as trabalhadoras rurais na nossa oficina. Acho 

que eram apenas oito mulheres. E, a elas, eu dava a principal voz. Elas 
falavam primeiro. Depois, eu abria para a roda”, conta Vanete.

A forma de propor e conduzir as atividades não passou desper-
cebida, como lembra a peruana Betty Leveau (pág. 86):

“Fui por minha conta. Fiquei sabendo que as organizações femi-
nistas de Lima estavam organizando a viagem de ônibus para San Ber-
nardo. Fui, então, com essa fome de conhecer como são esses encontros, 
o que é o feminismo, o que acontece com as mulheres dos outros países. 
Lá, eu procurei quais oficinas me interessavam. A da mulher rural me 
atraiu imediatamente.

Fui à oficina da Vanete e fiquei impressionada com suas palavras, 
com a forma como conduzia a reunião, tão diferente daquelas que eu 
havia conhecido. Diferente no escutar, dar a palavra, valorizar a con-
tribuição... muito diferente da minha vida sindical. Naquele momento, 
sou uma humilde mortal, não sou uma liderança de mulheres, estou 
começando um trabalho. Vou para essa oficina e me pedem que faça 
uma intervenção sobre as mulheres rurais do Peru! E eu tinha muito 
para dizer.”

Junto com Vanete, viajaram para Argentina pelo menos mais 
cinco trabalhadoras e assessoras rurais brasileiras, com apoio da Oxfam. 
Entre elas, estava a pernambucana Auxiliadora Dias Cabral (pág. 88):

“Do Brasil, nós conseguimos levar trabalhadoras rurais do 
Nordeste e do Norte do país, inclusive do MAMA, que é o Movimento 
Articulado de Mulheres da Amazônia. A gente já tinha começado a se 
articular e já tínhamos uma preocupação com as mulheres se organizando 
autonomamente. A gente sempre foi ousada.”

Oficina de San Bernardo – Argentina

Uma história muito lindaComeça o sonho

A maneira respeitosa e 
participativa de realizar 
as discussões, tomar 
as decisões e fazer as 
propostas – marcas 
futuras da Rede LAC – já 
aparecem nessa primeira 
oficina. As trabalhadoras 
são sempre as grandes 
protagonistas.
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Nasce a chama da Rede
A oficina “Nossas Vidas, Nossas Organizações” tornou-se a roda 

de encontro das mulheres rurais durante os vários dias do 5º Encontro 
Feminista Latino-Americano e do Caribe. Lá, puderam contar sobre seus 
movimentos e a realidade da mulher e do trabalho rural em seu país ou 
região. E, juntas, elas produziram um documento para ser lido no final do 
evento, declarando a posição das mulheres rurais, como lembra Vanete:

“Esse documento denunciava a ausência da mulher naquele en-
contro. Mas dizia que, mesmo sendo poucas, tínhamos uma mensagem 
para as outras. E também dizíamos que nós íamos realizar um primeiro 
encontro só de mulheres rurais da América Latina e do Caribe. Eu já vinha 
de dois encontros feministas achando que as mulheres rurais iam aparecer 
mas não estavam. A gente tinha de construir isso: garantir que as mulheres 
rurais falassem, se reunissem, tivessem cara. E aí começamos.”

No documento, aparecem as propostas construídas pelo grupo. 
Entre elas:

• Iniciar uma rede de intercâmbio com os países participantes do 
5º Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe do setor 
rural, que trabalham com mulheres.

• Realizar o 1º Encontro da Mulher Trabalhadora Rural da América 
Latina e do Caribe.

A utopia foi, então, assumida. Nas palavras de Kika, do Uruguai:

“Ia ser fantástico ter nosso encontro de mulheres trabalhadoras 
rurais da América Latina e do Caribe. Era um sonho e íamos tentar tornar 
realidade. Sempre penso que agora está muito na moda desqualificar as 
utopias. Acho que as utopias são imprescindíveis para que a gente tenha 
essa meta que permite avançar. Reivindico mil vezes as utopias.”

Uma história muito lindaComeça o sonho
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O poder das cartas
“Eu volto de San Bernado com todo o material da oficina, com 

todas as fitas gravadas, sem recurso, e peço a uma amiga minha, que é 
filha de espanhol, que faça a tradução. Cida Fernandez faz a tradução 
e as correções. Ficou um material com o que dizia o Uruguai, o que 
dizia o Brasil, o que dizia cada país, o documento final, a lista de par-
ticipantes. 

Então, eu pedi a Ana Bosch, que é outra amiga minha, que tra-
balhava com arte: ‘Ana, bota aqui uma cara bonitinha’. Ana foi lá e fez 
uma capa, fez tudo. Eu tirei cópias e mandei para cada país que tinha 
participado. A idéia era que elas tivessem em mãos o que eu tinha. Eu 
não tinha o direito de ficar com aquele material que não era meu, era 
nosso. Então, elas responderam que tinham recebido e continuamos.”

Na Argentina, Beatriz Nocetti foi uma das que recebeu o material. 
Em 17 de junho de 1991, Beatriz envia uma carta para o Brasil, assina-
da por ela e outras nove lideranças de quatro diferentes organizações 
argentinas: CEPRU (Centro de Promoção Rural), ICEPH (Instituto 
da Cordilheira de Estúdos e Promoção Humana), Movimento Agrário 
Formosenho e Movimento Agrário Misionero.

Capa do relatório da oficina, que foi 
enviado a todas as participantes

Uma história muito lindaComeça o sonho

Desde o primeiro 
momento, as longas 
distâncias, a ausência de 
recursos e a diferença de 
idiomas não impedem 
o compartilhamento da 
informação, num ritmo 
próprio e precioso.
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“Querida Vanete,

Recebemos, por seu intermédio, a 
primeira circular no final do mês de março 
e nos causou muita alegria ao nos sentirmos 
mais próximas.

Como primeiro passo para concretizar a proposta de articulação a partir 
do CEPRU, foi organizado um Encontro no Nordeste da Argentina para transmi-
tir a informação do 5° Encontro e conhecer a opinião de algumas organizações 
presentes. (...)

A proposta de realizar um 1º Encontro Latino-Americano e do Caribe da 
Mulher Trabalhadora Rural e sua aprovação por parte das companheiras presentes 
foi expressa textualmente da seguinte maneira:

Para quê?
• Ocupar espaço.
• Trocar experiências.
• Ampliar a visão que temos apenas a partir das nossas organiza-
ções.

• Fortalecer o encontro entre organizações.
• Fortalecer o espaço da mulher rural.
• Começar a falar como mulher trabalhadora rural.

Por quê?
• Porque somos a metade da população rural.
• Porque somos discriminadas, ignoradas, exploradas, usadas.
• Porque não participamos, a maioria.
• Porque estamos cansadas de que outros falem por nós.
• Porque desconhecemos a realidade econômica, política e qual o pa-
pel que cabe à mulher.

(...) Com esta primeira comunicação da Argentina, esperamos que a 
comunicação seja cada vez mais freqüente e estreita e que as distâncias 
se encurtem. Esperamos logo noticias de vocês e que a força que vocês nos 
transmitiram em San Bernardo nos sirva para sentir que estarmos espalhadas 
não será obstáculo para seguir a luta.

Vai todo nosso apreço em um grande abraço latino-americano”

Uma história muito lindaComeça o sonho
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Anos depois de escrever essa carta, Beatriz lembra da volta de 
San Bernardo com o compromisso de consultar outras organizações da 
Argentina.

“A partir do CEPRU, começamos a entrar em contato com diver-
sas organizações que não eram só de mulheres, mas organizações rurais 
que estavam começando a surgir. Porque na Argentina, até conseguir 
reorganizar tudo, demorou muito, porque a ditadura deixou 30 mil de-
saparecidos, destruiu todas as organizações.... e não somente destruiu, 
mas deixou as pessoas com muito medo. Então, levantar esse processo 
foi muito lento, foi difícil.

Mas fizemos essa consulta; nos reunimos 
na província de Formosa e todas responderam 
que ‘sim’, que íamos participar desse encontro 
latino-americano que seria realizado no ano de 
95. E então, começou a organização. Daí o nosso 
grande agradecimento ao Brasil, porque o Brasil 
já vinha com uma experiência muito grande de 
organização e de trabalho com as mulheres. E 
realmente a contribuição que fizeram para poder 
preparar o encontro latino-americano foi fan-
tástica. Mandaram muito material para a gente 
trabalhar com os grupos.”

A proposta do encontro começou a percorrer o continente, se-
guindo o ritmo dos caminhos rurais, tantas vezes longos e por terra. 
Nos primeiros anos, a comunicação foi toda por cartas. Nas palavras 
de Vanete:

“Uma comunicação muito lenta, mas muito preciosa. Mandei 
o relatório e elas me responderam. Quando elas me responderam, eu 
peguei no último ponto e mandei outra cartinha dizendo: ‘Vocês sabem 
que nós assumimos essa responsabilidade. Vamos construir o 1º Encontro 
de Mulheres Rurais da América Latina e do Caribe?’

E aí provoquei que o país que tivesse uma referência de outro país 
me mandasse. Argentina conhecia uma mulher na Bolívia, me mandava. 
Uruguai conhecia outra mulher no Panamá, me mandava. E eu tinha 
comunicação com esses novos países.

Nós estávamos em busca de mulheres rurais que estivessem em 
cooperativa, em grupo, em movimentos mistos, em sindicatos. Onde elas 
estivessem. Em qualquer encontro que eu fosse, eu estava ‘antenada’ 
para conseguir isso.”

Integrantes do CEPRU – Argentina
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Ainda não havia recursos apoiando o sonho.

“Ora era com o meu dinheiro mesmo, ora com algum dinheiro 
que eu conseguia da Federação dos Trabalhadores, dos sindicatos ou dos 
amigos. Eu tenho amigos que têm boa condição, eu pedia: ‘Bota essas 
cartas no correio?’. E todos eles botavam, com muito gosto.”

O esforço em fazer chegar a correspondência se transformava em 
ouro nas mãos de quem recebia, como lembra a peruana Betty Leveau:

“Voltamos de San Bernardo com muitos aprendizados, com mui-
tas amizades. Foi um belo encontro. Mas a surpresa foi no ano seguinte, 
1991, quando recebi o relatório dessa reunião. Com uma impressão mo-
desta de mimeógrafo e um xerox muito bem grampeadinho, chegou de 
Recife até Tarapoto, por via aérea. E eu li textualmente tudo o que tinha 
dito. Para mim, era quase inacreditável. Uma coisa dessas levanta sua 
auto-estima. Se você quase não existe no seu país, como é que mandam 
isso do Brasil? E ainda teve mais: pouco depois veio uma carta me con-
vidando para uma primeira reunião em Fortaleza, para conversar sobre 
as mulheres rurais. E isso já foi o máximo! Era uma coisa inédita.”

Comunicações da Rede LAC
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Juntas, outra vez
De 4 a 9 de outubro de 1993, na cidade de Caucaia, no Ceará, nor-

deste brasileiro, aconteceu a primeira – e única – reunião de preparação 
para o 1º Encontro Latino-Americano e do Caribe da Mulher Trabalha-
dora Rural (1º ENLAC), com o apoio das organizações brasileiras CESE 
(Coordenadoria Ecumênica de Serviços), CETRA (Centro de Estudos do 
Trabalho e de Assessoria do Trabalhador) e FASE (Federação dos Órgãos 
para Assistência Social e Educacional) e da britânica OXFAM. 

“Vi calor humano já na chegada. Entrar e encontrar uma mesa 
cheia de frutas, na qual vi belos cajus, e eu amo essa fruta. Tenho uma 
árvore na minha casa e nós chamamos de ‘casho’. Também fiquei atra-
ída por esses exercícios prévios às oficinas. Havia uma ansiedade por 
conhecer mais das técnicas. Além disso, senti as brasileiras muito cálidas, 
expressivas com os afetos, e isso não acontece no Peru nem em outros 
países. Isso me impressionou. Eu dava valor a esses detalhes, o detalhe das 
frutas, das flores, e que nos permitissem falar”, conta Betty Leveau.

Participaram dessa reunião lideranças dos nove países já pre-
sentes na oficina de 1991: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Honduras, 
México, Nicarágua, Peru e Uruguai. Foram duas mulheres de cada país, 
podendo ser uma trabalhadora e uma assessora ou duas trabalhadoras. 
Vanete explica quem é quem:

“Assessora é uma mulher como 
eu, que faz um trabalho técnico, que não 
vive trabalhando no campo. Mas que 
tem uma relação com as trabalhadoras 
rurais. Trabalhadora rural é a mulher 
que faz o trabalho da terra, planta, colhe 
e faz as tarefas domésticas. No início, era 
esse entendimento mais restrito: era só 
quem trabalhava na terra. Hoje, a gente 
já abriu para indígena, para a artesã, 
para a parteira, para a professora. Elas 
decidiram que quem faz esses trabalhos 
no campo é uma mulher rural e pode 
participar da Rede LAC.”

Encontro preparatório ao 1° ENLAC, Caucaia (CE), Brasil, 1993
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Algumas lideranças se 
reúnem no Brasil, em 
1993, para preparar o 
sonhado 1º Encontro 
Latino-Americano e 
do Caribe da Mulher 
Trabalhadora Rural. A 
autoria coletiva vira um 
exercício permanente.
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Mais uma vez, as trabalhadoras tiveram seu protagonismo garan-
tido, como relata Betty, do Peru:

“Não era discurso, era prática: todas nós discutíamos, mas, no 
momento da tomada de decisões, as assessoras nos retirávamos e as tra-
balhadoras decidiam, sem a nossa presença ou influência. Isso evitava 
interferências, manipulações. Era uma escola de vida. Fui gostando muito, 
e a gente não economizava dedicação.”

Foram cinco dias de muito trabalho, pois não havia recursos para 
organizar um novo encontro. Era necessário fazer todas as definições e 
encaminhamentos necessários. Após intensa reflexão, o grupo estabeleceu 
os objetivos do 1º ENLAC:

• Analisar e promover ações de valorização, auto-valorização e 
auto-estima.

• Discutir os problemas que afetam as mulheres trabalhadoras, 
suas propostas e alternativas.

• Descobrir pontos de coincidências e diferenças para construir 
espaços, laços, uniões, próprias das trabalhadoras rurais.

• Unir esforços e lutas para preservar ecologicamente o planeta.
• Discutir a identidade, a autonomia e as estratégias dos movimen-

tos de mulheres rurais da América Latina e do Caribe.

O grupo também levantou, discutiu e priorizou quais seriam os 
temas do 1º ENLAC:

• Auto-valorização e corpo (medo, vergonha, culpa).
• Violência (em todos os aspectos e níveis/direitos e leis).
• Desenvolvimento, economia e ecologia (tecnologias alternativas, 

respeito pela terra).
• Coincidências e diferenças (culturais, étnicas e religiosas).

• Identidade, autonomia, poder e comunicação.

Entre eles, Vanete reconhece como essência da 
proposta o tema da identidade:

“As mulheres estavam confusas: o que é ser uma 
trabalhadora rural? Tu não é trabalhadora rural por que tu é 

indígena? Tu não é trabalhadora porque tu é mulher de traba-
lhador? E a gente precisava afinar esse conceito. Porque 
há conceito dos governos, das organizações, mas qual era 
o conceito delas? Quem somos nós?”
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Com diferentes origens e rotinas de trabalho, todas 
passam a ser reconhecidas como mulheres rurais

Foi constituída a coordenação geral do encontro, sendo eleitos três 
países – Argentina, Brasil e Uruguai – por sua proximidade e facilidade 
de comunicação. Argentina, Honduras, Nicarágua, México, Chile e Peru 
ficaram responsáveis por convidar, articular e organizar a participação 
dos países vizinhos.

A coordenação assumiu a responsabilidade de conseguir apoios 
voluntários de diferentes profissionais e recursos financeiros para garantir 
a realização do evento, além de elaborar o material de comunicação e 
detalhar a programação.

Com 17 votos, o Brasil foi eleito o país-sede do primeiro encon-
tro, por suas condições políticas, infra-estrutura e organização. Data 
escolhida: de 20 a 28 de setembro de 1995 – quatro dias de discussão 
em Fortaleza (capital do Estado do Ceará) e quatro dias de imersão na 
zona rural. Também foram definidos os critérios 
para participação no encontro:

• Ser trabalhadora rural.
• Pertencer a alguma organização com 

papel de liderança ou coordenação.
• Ter condições de reproduzir o conteúdo 

e a conclusão do encontro dentro do 
seu grupo.

• Representar zona, lugar, região e diferen-
tes formas de organização do país.

Ficou combinado que cada país deveria 
ter uma delegação majoritariamente com 
mulheres rurais, além de assessoras. Tam-
bém poderiam ser convidadas dirigentes e 
pesquisadoras da área e observadoras, mas 
elas teriam que assumir todas as despesas 
com passagem, hospedagem e alimentação.
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Fazer valer
Terminada a reunião preparatória, Vanete retornou a Pernambuco 

com a responsabilidade de buscar novos apoios e parcerias, fazendo valer 
as decisões do grupo.

“Fiquei com tudo que elas disseram anotado. Era a minha ‘bíblia’. 
Em todo canto eu estava com esse caderno abaixo do braço. Era o que 
os países tinham decidido e que eu não tinha o poder de desmanchar. 
Tinha que ser assim. Porque eu tive que chamar outras organizações. 
E quando as pessoas chegavam, queriam modificar, queriam propor, eu 
dizia: ‘Se vocês querem ajudar, vão ter que ajudar no que está proposto 
aqui. Nós não vamos modificar nada. Não é possível’.

Fomos tentando envolver outras organizações. Encaminhamos 
projetos para a realização do encontro, para as passagens. E os países 
também foram se articulando. Porque os nossos vôos pegavam as mu-
lheres na capital do país. E elas tinham que chegar até lá. Então elas 
foram trabalhando tudo isso, foram discutindo os temas, se preparando 
para o encontro.

Não havia uma clareza de como mobilizar, organizar. Isso foi 
fluindo. As trabalhadoras dizem que as minhas cartas eram a metodologia. 
Elas pegavam, iam para as comunidades e liam o que eu estava dizendo. 
E assim elas foram discutindo e se preparando.

Nessa época, eu só falava português, mas sempre man-
dava as cartas em espanhol. Era difícil conseguir que alguém 
traduzisse, mas sempre mandava em espanhol.

Eu sempre me fiz entender, mesmo falando português. 
O que eu acho, hoje, é que eu falava do meu co-
ração, da minha alma para a alma delas. Então, 
não havia dificuldades da língua. Falava lento, 

devagar, mostrando alguma coisa que ilustrasse o 
que eu estava dizendo. Sempre nos entendemos. E 
aí eu comecei a aprender as frases, as palavras com 

elas. E fiz um curso intensivo de espanhol durante 
um mês no Recife.

As comunicações seguiram. A gente já se co-
municava por telefone. Podia chamar a cobrar – nós 

já tínhamos conseguido recurso para isso. O CETRA, 
que é uma organização que nos dá apoio em Fortaleza 

e o SOS Corpo em Recife nos ajudaram a construir e a 
realizar o 1° ENLAC, nos abriram as portas, e foi muito 

importante esses apoios.”

Tudo que era decidido pelas 
trabalhadoras ficava registrado 
na “bíblia” escrita por Vanete
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Como mobilizar e 
articular as mulheres 
rurais? A metodologia 
foi sendo construída 
sem medo e com muita 
sensibilidade. Um 
ponto era certo: ouvir e 
fazer valer as decisões 
das trabalhadoras.
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Mutirão de mobilização
“Nos anos 80, os movimentos de trabalhadores rurais foram sur-

gindo em todas as partes do mundo, especificamente na América Latina. 
As mulheres já estão organizadas ali, aqui, e agora nós tínhamos que nos 
juntar”, destaca a brasileira Auxiliadora. E continua:

“O Brasil foi o grande impulsor dessa articulação. Vanete foi pio-
neira. A idéia é uma coisa muito forte. Se a idéia se interioriza, ela não 
vai para frente, mas se você joga para fora – e foi o que Vanete fez, jogou 
para fora – dá certo.”

Finalizado o encontro preparatório do 1°  ENLAC, cada liderança 
voltou para organizar sua delegação e, se possível, a de outro país. No 
Brasil, Auxiliadora lembra que:

“Fomos pensando nos encontros e já fomos trabalhando para 
arranjar dinheiro para fazer reuniões do Brasil e fazer viagens para dis-
cutirmos nos países mais próximos.”

Plantação de tabaco em Tucumán, 
na Argentina, em 1978. É necessário 
se proteger do sol e dos produtos 
químicos
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A mobilização é 
compartilhada. Em cada 
país, a notícia de um 
encontro continental 
impulsiona a articulação 
local e regional das 
mulheres rurais.
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Detalhe da capa do relatório de um dos 
encontros nacionais preparatórios no 
Peru para o 1° ENLAC

No Peru, Betty Leveau conta como foi o processo:

“Fui visitar as amigas de Flora Tristán e disse: ‘Aqui está tudo o 
que a gente planejou. Não vou trabalhar sozinha porque eu sou uma 
ONG do interior do país e não tenho relações como vocês têm. Vocês são 
uma organização grande. Venho colocar a serviço de vocês isto que está 
acontecendo no Brasil. E nós precisamos encaminhar juntas.’ Elas me 
aceitaram. A relação foi um pouco difícil, mas andou. 

No momento de fazer o Encontro Nacional, prévio ao 1º ENLAC, 
coloquei algumas condições. Uma condição fundamental foi a de que a 
presença nacional fosse uma autêntica representação da diversidade do 
nosso país e que desse oportunidade para lideranças novas. Dividimos o 
país, para que fosse um Peru com representação de mulheres da costa, 
da serra e da Amazônia, do Norte, do Centro e do Sul.

O Encontro Nacional era para escolher a delegação peruana e 
consolidar uma agenda nacional elaborada com base na agenda do EN-
LAC. Para nós, essa é a parte mais valiosa. Conseguimos uma delegação 
representativa de organizações que nunca tinham tido a oportunidade 
de analisar sua problemática localmente e, muito menos, em um evento 
nacional.

O problema era a distância. Nessa época – e até hoje – a passagem 
aérea até Lima é cara, uns 200 dólares entre ida e volta, além de alojamento 
e comida. Nessa época, não havia internet, a comunicação era por correio 
aéreo. A documentação das reuniões chegava depois de muito tempo. O 
telefone era caro. Era difícil, muito difícil...

Conseguir o dinheiro para os encontros regionais também exigiu 
muitas gestões. Nossa! As dificuldades econômicas foram muito fortes, 
mas a gente fez direito. A preparação foi muito linda, porque, apesar dos 
recursos serem poucos, a criatividade das mulheres superou qualquer 
restrição.”

Também presente na reunião preparatória, em 1993, Eva Molina 
(pág. 90) levou a proposta para o interior da Nicarágua.
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“Volto com uma grande missão: convocar todas as associações que 
trabalhassem, na Nicarágua, com as mulheres rurais. Fiz um trabalho de 
convocação, de explicar a idéia, formar uma delegação. Poucas mulheres, 
poucas organizações responderam. No final, fomos as mulheres rurais 
do Comitê de Mulheres Rurais de León, o Centro das Mulheres Xochilt 
Acalt de Malpasillo e, depois, as mulheres da FEM de Estelí. E também 
a Casa da Mulher de San Miguelito, em Rio San Juan.

No Uruguai, a mobilização nacional já havia sido provocada no 
primeiro encontro em San Bernardo, em 1990. Conta Kika:

“No próprio encontro, as mulheres uruguaias que vínhamos de 
outras organizações dissemos: ‘Precisamos fazer uma rede de grupos 
de mulheres rurais do Uruguai, porque é o único jeito de poder chegar 
bem e democraticamente organizadas.’ Porque, às vezes, eu posso dizer 
que somos as mulheres rurais do Uruguai e não sermos. Essas coisas 
acontecem. Assim, no mês de fevereiro do ano de 91, foi constituída a 
Rede de Grupos de Mulheres Rurais do Uruguai.” 

Em cada país, o processo de discussão e preparação das delegações 
foi envolvendo novas lideranças. Na Argentina, Maria Elena Ovejero 
(pág. 92) foi uma das mulheres surpreendidas pelo convite de participar 
do encontro.

“Aparece assim, de repente, um convite para vir para o Brasil. As 
coordenadoras de nível nacional de Buenos Aires mandam um relató-
rio para as nossas técnicas dizendo que há uma possibilidade de outra 
mulher viajar.

A técnica então diz: ‘Vamos convidar este grupo que é novo e que 
o grupo decida quem pode ser essa pessoa.’ E as companheiras decidem 
ser Maria Elena. Justo eu não estava nesse dia na reunião, porque tinha 
viajado para ver uma filha que estava estudando, e, quando estou lá, 
me telefonam.

Primeiro, elas vêm na minha casa e conversam com meu esposo. 
Dizem: ‘Olha, Virgilio, tem uma possibilidade da Maria Elena viajar 
para o Brasil. Você aceita?’. E, bom, diz ele: ‘Se ela quer ir, que vá, não 
tem problema.’ Depois, na nossa zona, não tinha telefone, elas voltam 
para a cidade e pedem o telefone dessa filha que estava em outro lugar. 
Telefonam e me dizem: ‘Maria Elena, tem uma possibilidade de você 
viajar para o Brasil.’ A verdade é que me assustei, não sei o que sentia. 
‘Para o Brasil?’

‘Fomos na sua casa, informamos o seu esposo e ele diz que sim.’ 
Como eu era tão nova no grupo e não tinha aprendido ainda a tomar 
decisões por mim, não teria sido fácil se elas não tivessem vindo conversar 
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primeiro com ele. E lhes digo: ‘Se ele disse para vocês que 
sim, eu aceito.’ 

Sabia que atrás de mim tinha um grupo a quem devo 
tudo, que tinha me delegado. Digo, vou carregar as pilhas, 
vou aprender tudo detalhadamente o que este grupo está 
preparando e vou.”

Maria Elena viajou, então, para Buenos Aires, para 
uma reunião preparatória nacional:

“As outras entendiam mais sobre o assunto, estavam 
mais preparadas. E, para mim, assim, de repente, vir, entrar, 
não foi fácil, mas com a boa vontade que eu estava, consegui 
entender as coisas. Às vezes, tinha que ficar muito atenta a 
tudo e ainda bem que tive um bom grupo. Porque o afeto que 
me ofereceram as mulheres é o que me fez sentir bem.”

Na mesma Argentina, a trabalhadora Maria Cristina 
Juarez (pág. 94) começou a participar da Rede:

“Uma companheira comentou que ia ter um encon-
tro no Brasil para tratar dos nossos problemas, já não em nível nacional, 
mas em nível latino-americano e caribenho. Sou escolhida no grupo de 
base para vir na reunião nacional. Começamos a nos reunir por causa 
do ENLAC. Nos reunimos em 94, 95 e 96, duas vezes por ano, para que 
assim pudessemos vir já preparadas.

O tema do corpo e, depois, a identidade. O que vocês sentem? O 
que estão vivendo as mulheres trabalhadoras rurais nesse lugar? Quem 
somos? Uma tomada de consciência para a gente ir se descobrindo, se 
valorizando. Antes, não tinha tido a oportunidade de participar dessas 
discussões. A gente conclui que, como mulheres, somos semelhantes, a 
violência, os baixos salários... Porque estão as aborígenes, estamos nós, 
as camponesas, e sofremos a mesma coisa.”

Inicialmente previsto para 1995, o encontro é adiado para o ano 
seguinte. Pois, em 1995, aconteceria a IV Conferência Mundial sobre as 
Mulheres, organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 
Beijing, na China. Inclusive, algumas lideranças da Rede LAC estiveram 
presentes e não deixaram escapar a oportunidade de mobilizar mais 
mulheres para o 1° ENLAC.

Em 1996, o processo preparatório ganhou impulso total. Já estava 
constituída a Coordenação Internacional – composta por representantes 
de Argentina, Bolívia, Brasil, Nicarágua, México, Peru e Uruguai. Cada 
país do continente recebeu fichas de inscrição para a delegação do país, 

(Acima) Lideranças da Rede LAC e 
lem-brança de Conferência Mundial das 
Mulheres de Beijing (China), em 1995
(Página ao lado) Assessoras de orga-
nizações participantes da Rede LAC
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de questionários, fichas e 
roteiros de discussão fazem 
parte da metodologia de 
organização do 1° ENLAC.
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Ficha de inscrição da delegação do Equador, 1996
A organização do 1° ENLAC gera uma intensa troca de 
correspondências como esta carta enviada às mulheres 
cubanas, 1995

para ajudar a coletar informações sobre as mulheres e as organizações 
participantes. Também foi enviado um questionário de preparação e 
roteiro de discussão para provocar a reflexão sobre os temas do encontro 
e organizar informações sobre o contexto de cada país. No Equador, a 
trabalhadora Luz Haro (pág 96), da região amazônica, se entusiasmou 
com a oportunidade:

“Tinha que ir de Puyo para Quito e de Quito para Cuenca, para 
ir nessa reunião que a Rede LAC convocava. Então, peguei o ônibus e 
saí cedo para ir até Quito. Peguei o ônibus cedo para não perder o avião. 
E no meio do caminho fura o pneu, e eu angustiada. Quando cheguei 
no aeroporto, em Quito – ‘última chamada, porque o vôo vai fechar’ 
– tive que entrar voando.

Haviam convocado 31 organizações. Mas dessas 31 organizações, 
fomos 11 ou 13. E dessas, fui a única que estive pela amazônia. Então 
dizem: ‘Vamos ver quantas pela costa, quantas pela serra e pela amazônia. 
Não há outro remédio: você é a única, então você vai.’ ‘Ai, meu Deus, 
e como eu pago?’ Tinha que pagar 50% da passagem, tinham me dito. 
‘Você quer ir?’ E eu digo: ‘Sim, mas não tenho dinheiro.’ ‘Basta que você 
queira ir.’ E conseguiram o apoio necessário.
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Esse convite era abrir uma porta maior. Porque eu tinha saído 
pouco a pouco: saí da minha comunidade, depois estava na província 
e, da província, já estava no país. Agora era muito maior: era abrir o 
cenário para uma possibilidade de conhecer outros países, nova gente, 
transpassar a fronteira.”

Estamos já no ano de 1996, quando acontece o encontro e brota 
a semente plantada em 1990. Segundo Auxiliadora:

“Foram seis anos, seis anos de muita articulação, muita coisa boa, 
mas muito sofrimento. Sem nada, sem estrutura, mas só com a vontade. 
A vontade era muito grande.”

Reunião de integrantes da coordenação 
internacional, Bolívia
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Sonho vira realidade
Estar juntas é poder construir sua 
identidade como mulher rural. Em sua 
diversidade de origens, rostos e fazeres, 
as lideranças compartilham lágrimas 
e medos. Mas descobrem conquistas e 
lutas para além de suas fronteiras.
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Um abraço apertado
“E chega o 1º ENLAC. Foi a coisa mais linda que você pode 

imaginar. A chegada dessas mulheres no aeroporto e no local em que 
nós estávamos. Eu escolhi, junto com Margarida Pinheiro, um lugar 
muito bonito, muito acolhedor. As habitações eram muito boas. Perto 
da praia, para que pudessem ver o mar. Nós tivemos muito carinho em 
decidir como íamos acolher as mulheres, que nunca tinham passado a 
fronteira.

E a chegada delas foi a coisa mais linda. Desciam do avião buscan-
do a Vanete, que algumas me conheciam, ou o cartaz do encontro. Elas 
desciam procurando, e a gente tinha uma marca da rede bem grande, que 
era a mesma que ia nas cartas. Mesmo assim, ainda se perderam duas. Já 
estávamos saindo quando a comissão de transporte se vira e vê: ‘Aquelas 
são mulheres do encontro.’ Eram as bolivianas. E volta o carro...

Íamos buscá-las pessoalmente no aeroporto, a hora que fosse. 
Nós tivemos mais de 24 horas de plantão de espera. Para que nenhuma 
se perdesse, para que nenhuma ficasse aflita. Para que chegassem tran-
qüilas, sentido-se acolhidas com carinho.”

Mesa de abertura do 1° ENLAC 
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Vanete parece ver o rosto de cada uma das 230 lideranças rurais, de 
21 diferentes países, que chegaram à cidade de Fortaleza. Todas prontas 
para participar de um sonho conquistado: o 1º Encontro Latino-Ame-
ricano e do Caribe da Mulher Trabalhadora Rural – 1º ENLAC, que 
aconteceu de 14 a 19 de setembro de 1996. 

Entre as que desembarcaram, estava a equatoriana Luz Haro:

“Um enorme sentimento me sacudiu a alma e me senti feliz. O 
impacto de ver a diversidade de mulheres... Fiquei tão impressionada com 
as bolivianas, sempre com aqueles seus lenços grandes, carregando suas 
coisas. As colombianas também, com seus vestidos muito elegantes.”

Da Argentina, chega Maria Cristina Juarez, que também sente 
o calor da acolhida:

“Nunca tinha andado em um avião... poder superar esse medo, 
encontrar mulheres que falavam outras línguas. Nós, do nosso país, 
trazíamos uma fita de cor verde na mala e já estavam as brasileiras nos 
esperando no aeroporto com a logomarca do encontro e o mapa. E vi 
que já não tinha medo, porque, apesar de não ter essa facilidade de nos 
entendermos, tinha um calor humano que ficou gravado na mente e 
no coração.”

Uma história muito lindaSonho vira realidade

Em setembro de 1996, 
brilha o 1º Encontro 
Latino-Americano e 
do Caribe da Mulher 
Trabalhadora Rural, 
no Brasil. De 21 países, 
chegam 230 mulheres. 
São recebidas, desde o 
aeroporto, com muito 
afeto e respeito – jeito 
de ser da Rede.

Bilhete de participante do encontro para 
a comissão organizadora, 1996
Plenárias do 1° ENLAC
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Enfim, juntas
Foi grande a emoção de ver o encontro “nas-

cer”, como diz Nazaré Flor (pág. 98):

“Diz o pessoal que o prazer de ter um filho 
é que, depois da dor, vem a graça que é a criança. 
A gente sentiu as dores de parto mesmo, porque foi 
muito, muito sofrido. Quando a gente viu a realiza-
ção do encontro, juntar trabalhadoras rurais de 21 
países, conseguir isso, e ver as trabalhadoras discu-
tindo, dizendo o que elas querem ou não, dizendo: 
queremos usar nossa língua, queremos falar, não 
queremos que ninguém peça mais por nós, vamos 
dizer o que queremos... Quando aconteceu, a gente 
se sentiu realizada, como se tivesse parido a criança 
mais linda do mundo.”

A brasileira Margarida Pinheiro (pág. 100) 
completa:

“A gente assumiu todo o processo de organi-
zação, de articulação, de mobilização de recursos, de 
parcerias com outras instituições sindicais, organiza-
ções não-governamentais, movimentos sociais. E foi 
muito gratificante ver as trabalhadoras rurais do nosso 
continente reunidas aqui em nosso Estado, no calor 
de 40 graus, as mulheres peruanas, bolivianas com 
aquelas roupas de tecido de lã quente, que é parte de 
sua cultura, do clima de seu país.”

Para além das brasileiras, as demais integrantes da Coordenação 
Internacional, como a peruana Betty Leveau, também viveram intensa-
mente os bastidores do encontro:

“A preparação para Fortaleza foi exaustiva, muito pesada: as ofi-
cinas e seus conteúdos; as oferendas religiosas, ecumênicas, respeitando 
os credos que ali estavam; as comidas; a organização das delegações; 
a ambientação; a recreação; os espaços livres; a imprensa... tudo foi 
organizado. Era a primeira vez que a gente organizava um evento de 
envergadura internacional.”

Trabalhadoras bolivianas durante o 
1° ENLAC, no Brasil, 1996

Uma história muito lindaSonho vira realidade
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Sou trabalhadora rural
Betty conta que, a cada dia do encontro, a trabalhadora rural 

exerceu papel central no 1º ENLAC:

“Pela primeira vez para muitas mulheres do país e da América 
Latina e do Caribe, as assessoras não tiveram um papel central. Umas 
poucas apresentaram trabalhos, mas nas oficinas, nos trabalhos de grupo 
e em todas as plenárias a condução dos eventos era realizada pelas mulheres 
rurais. Nós, da Coordenação Internacional, éramos os tijolos de apoio.”

Essa valorização contínua permitiu o fortalecimento da identi-
dade de cada trabalhadora. Nas palavras da equatoriana Luz Haro:

“Encontrei minha identidade, reconheci aquilo que no meu país 
tinham me negado, porque muitas vezes me disseram que como campe-
sina eu não tenho identidade; que as negras, sim; que as indígenas, sim, 
e que as campesinas, não. Mas aqui, nos grupos de discussão, entendi 
que era uma campesina.”

“Quando as mulheres diziam: ‘eu 
não posso’, a gente dizia: ‘pode, sim, porque 
todas nós conseguimos’, completa a uruguaia 
Kika Casas, que continua:

“Ajudamos elas entenderem que tudo 
que outra mulher tenha feito, se elas quise-
rem, também podem fazer. É fundamental 
que elas saibam disso. Porque nós também 
aprendemos isso. Nos ensinaram e não 
somos nem brilhantes, nem geniais. Somos 
mulheres como elas, e elas têm coisas ma-
ravilhosas. As coisas que eu já aprendi com 
as mulheres do campo! Não vou conseguir 
aprender em nenhuma universidade.”

Uma história muito lindaSonho vira realidade

Grupo de estudos no 1° ENLAC

As trabalhadoras 
afirmam-se como as 
protagonistas da Rede. 
O tempo todo, enfrenta-
se o desafio de viver um 
processo de reflexão e 
decisão horizontal e 
participativo.
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À flor da pele

Foram muitos os temas trabalhados: auto-valorização e corpo; 
desenvolvimento e meio ambiente; globalização políticas agrícolas e 
agrárias; comunicação, poder e autonomia; a plataforma de Beijing. Mas, 
entre todos, a identidade é o tema que mais marcou as participantes. E, 
com a busca da identidade, veio a necessidade de construir o respeito à 
diversidade. Afinal, a pergunta “quem é trabalhadora rural?” levou as 
mulheres a se olharem e enfrentarem as diferenças.

“Tivemos que construir o respeito”, – conta Vanete. “Porque 
havia atitudes de olhar para a outra com desvalor. Houve um conflito 
entre as indígenas andinas e as mulheres do sul do Brasil, da Argentina 
e outras. Porque elas diziam que as brancas eram ‘tierra-tenentes’, que 
não eram agricultoras. E esse momento foi muito bonito, porque essas 
brancas disseram: ‘O que pode provar para vocês hoje que nós somos 

Uma história muito lindaSonho vira realidade
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Lideranças do Equador e do Peru 
pedem a palavra e declaram que, 
apesar do conflito entre seus governos, 
as mulheres estão unidas

agricultoras? Peçam a prova.’ Aí as peruanas, as bolivianas, as equa-
torianas disseram: ‘As mãos.’ Elas expuseram as mãos. As outras iam 
verificar se tinha calosidade para saber se elas eram rurais. E depois 
se abraçaram.

Então a gente conseguiu construir o respeito. Respeitar o traje, 
respeitar o cabelo. Valorizar as tranças, o artesanato. Nós falávamos 
que éramos diferentes, mas éramos irmãs. Éramos todas rurais, éramos 
todas mulheres que lutávamos por uma vida melhor. Caracterizáva-

mos bem as coisas que nos uniam. E que, dali 
em diante, nós teríamos que nos respeitar, 

nos amar.”

Ao lidar com a diversidade, 
foi possível rever posturas e supe-

rar conflitos. Vanete conta que 
algumas mulheres do Peru e do 
Equador pediram espaço para 
falar ao microfone:

“E a gente sem sa-
ber: ‘O que vai acontecer?’ 
A gente sabia que estava 
havendo um conflito de 
terra, divisa de fronteiras, 
entre os países. E aí elas 
foram para a frente e dis-
seram: ‘Nós somos irmãs. 
Se nossos governos estão 
brigando, nós não devemos 

nos separar.’ E se abraçaram, 
e toda a platéia chorou. E elas 

choraram também.”

O encontro com a di-
ferença mexeu com cada uma. 

Beatriz Nocetti lembra:

“A gente percebeu que a Amé-
rica Latina é muito mais complexa do que 

nós conhecíamos. O que me marcou muito foi o 
sofrimento das campesinas da Colômbia, no meio da violência da guerra 
interna; e, também, a coragem das mulheres cocaleras bolivianas.”

O 1º ENLAC explicita 
as diferenças e desafia 
a Rede a construir o 
respeito à diversidade, 
que se impõe como 
uma de suas grandes 
forças.

Uma história muito lindaSonho vira realidade
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Poder estar com as trabalha-
doras da Bolívia e ouvi-las fez com 
que muitas repensassem suas postu-
ras, entre elas, Luz Haro:

“Nas mesas de discussão, o 
que mais me impressionou foi quan-
do nós, do Equador, vimos como as 
bolivianas defendiam o cultivo da 
coca como fonte de vida. Em uma 
das discussões, alguém perguntou: 
‘Por que plantar coca, que é uma 
coisa tão prejudicial, por quê?’ E eu 
me permiti questionar: ‘por que não 
plantam outros produtos?’ E uma 
colombiana disse: ‘Um momentinho, 
Equador, se você leva esses produtos 
para o mercado, vão te pagar cinco 
pesos; mas, se levar folha de coca, vão 
te pagar 20 pesos, se levar papoula, 
vão te pagar 50 pesos. Então, o que 

é melhor para a economia familiar?’ Isso me fez refletir sobre tudo o 
que tinha pensado e dito antes. Porque as bolivianas nos diziam: ‘Nós 
mastigamos a folha e a folha é vida, é nossa força, por isso trabalhamos 
e agüentamos o trabalho.’”

Vanete retoma outra cena:

“Teve um momento de oração, que foi lindíssimo, onde se ofe-
recia o pão contra a fome. Havia muita fome nessa época no meio rural 
latino-americano. Foi muito emocionante. Me lembro que o padre ficou 
quase sem voz, escutando as mulheres oferecerem, como uma oferenda 
a Deus, a folha de coca.”

A convivência e o diálogo com o outro surgem como grandes 
aprendizados propiciados pela Rede, como diz Carmen Lima Gambetta 
(pág. 102):

“A vinculação com a Rede foi tremendamente importante, porque 
nos fez conhecer realidades muito diferentes da do nosso país. Coisas 
que nós não conhecíamos e começamos a conhecer e viver de forma 
diferente. Inclusive formas de organização que as mulheres de outros 
países tinham e que nos ajudavam a avançar e completar o trabalho que 
fazíamos.”
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Vontade de viver
As vivências do encontro foram além dos grupos de discussão po-

lítica ou econômica. Aconteceram nos corredores, nas mesas do almoço, 
nos encontros anônimos. Vinda da Argentina, Maria Elena viveu essa 
experiência num profundo sentir:

“Escutava em silêncio todos os depoimentos de vida que conta-
vam as mulheres com suas lutas. Eu, com os meus dois filhos falecidos, 
ao escutar tanta luta, tanto sofrimento... era como se me fortalecesse: 
pensar que eu não era a única pessoa que sofria nesta vida.

Um dos momentos que guardo até agora é o de uma mulher, já 
senhora, que me comentava a sua história. Um dia, nos juntamos, assim, 
de repente, essas coisas da vida. Me sentei ao lado dela sem saber nada e 
estávamos assim conversando e ela me diz: ‘Você sabe, eu tinha 11 filhos 
e dos 11 só ficou um, porque o resto desapareceu. Eu tinha um esposo 
que, aqui no Brasil, a polícia perseguia, e mataram meu esposo e um 
dos meus filhos. Depois disso, escapamos todos, cada um para um lado. 
Então, fiquei sem meus filhos.’ 

Ela disse que não sabia o que tinham feito, onde estavam: ‘Dez 
anos, fiquei escondida!’ Ela teve que trabalhar na prostituição: ‘Para 
poder comer e para depois, algum dia, poder procurar meus filhos. E, 
depois, quando mudou o processo do governo, pude ir aos meios de 
comunicação para dizer que procurava meus filhos. Sobraram 10, de-
saparecidos, e consegui encontrar um.’

E penso: como não ter vontade de viver? Também vou lutar para 
poder continuar. Desapareceram dois dos meus filhos, mas também ainda 
me resta algo, então tenho que lutar. 

E foi aí que vi as mulheres, num certo momento, dançando numa 
recreação. Estar no meio dessas mulheres me fazia tanto bem! A verdade 
é que estava tão cansada de viver em algo tão vazio. Digo: aqui tem algo 
para ser feito. Alguém precisa de mim e são minhas companheiras, e eu 
assumo a tarefa de que vou lutar por elas.”

Uma história muito lindaSonho vira realidade

Não se sentir mais 
sozinha nas suas dores 
e medos: a Rede permite 
que as mulheres rurais 
vivam a solidariedade e 
o apoio mútuo.
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Tocar o céu
Como Maria Elena, muitas outras. Do Peru, Hilda Amasifuén 

(pág. 104) traz mais uma luta que a Rede LAC quer conhecer, ampliar 
e fortalecer:

“Eu tinha medo, mas eu tinha que falar pelo meu povo, dizer o 
que precisamos como mulheres na região Ucayali. Eu me admirei em ver 
como as mulheres em outros países eram bem organizadas. E percebo que 
nós temos a capacidade de fazer tudo o que fazem os homens. Eles nos 
dizem que não temos capacidade, vejo que as organizações indígenas são 
puramente de homens e que, mesmo os dirigentes, nos marginalizam. As 
esposas dos dirigentes estão enfiadas em casa. Temos que conscientizar 
aos homens porque há muita violência familiar nos povoados Shipibos, 
como em qualquer lugar. Eram muito machistas. Conscientizar é muito 
difícil, mas estamos seguindo, dizendo às mulheres: não queremos ser 
mais que os homens, mas ser iguais.”

O final do primeiro encontro anuncia uma grandiosa jornada 
pela frente, que, segundo Kika Casas, parece estar só começando:

“Era como tocar o céu com as mãos. No 1º ENLAC, não havia 
palavras para expressar toda essa riqueza que estava se abrindo. E ficou 
o contato com as companheiras de vários países, que se comunicam, 
compartilham. É um crescimento, mas um crescimento que, para mim, 
está só começando. Recém estamos percebendo a dimensão que isso 
pode ter.”

(Ao lado) Momento de 
descontração no 1° ENLAC
(Página ao lado) Muita 
emoção no encerramento do 
1° ENLAC 
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Sonho, idealismo e 
esperança estão sempre 
presentes. Sem saber 
quando se veriam 
outra vez, as mulheres 
se declaram em Rede 
e assumem fazer um 
segundo encontro.
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As propostas e resoluções, aprovadas em plenária no final do 
encontro, inspiram muita esperança e coragem.

Resolução final aprovada:
• Criação da Rede de Mulheres Rurais da América Latina e 

Caribe.
• Realização do próximo encontro: o 2º Encontro Latino-

Americano e do Caribe de Mulheres Trabalhadoras Rurais.
• Consolidação nacional. Ampliação da coordenação interna-

cional.
• Comunicação – processar resultados deste encontro – memó-

ria.
• Definir os mecanismos de funcionamento da Rede.
• Envolver todas as organizações e pontos de enlace nos países.
• Criar um espaço de coordenação em nível continental.

Como relata Vanete, era hora de voar:

“No final do encontro, fizemos uma grande bandeira branca, 
que sacudíamos com o sentido de união e paz. Em cima da bandeira 
havia balões, bolas de sopro, coloridas, que subiam como nossos sonhos, 
nossas alegrias, nossas lembranças.”

Uma história muito lindaSonho vira realidade
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Caminho de persistência
As mulheres rurais se fortalecem e, com 
elas, seus grupos e organizações. Os 
movimentos ganham impulso e enfrentam 
o novo desafio de se manter unidos, 
articulados em rede.
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Mulheres fortalecidas
Com a emoção da saudade, sem certeza de quando voltariam a 

estar juntas e, ao mesmo tempo, com vontade de chegar em casa e contar 
tudo o que tinham vivido, as mulheres arrumaram suas malas ao final do 
1° ENLAC. Na bagagem de volta, muitas idéias e propostas, mas também 
uma grande inquietação, como expressa a equatoriana Luz Haro:

“Tudo lindo lá, mas qual era o compromisso meu e do meu 
país? Tínhamos que repassar tudo o que nós tínhamos vivenciado no 
ENLAC.”

Quando volta ao Equador, Luz se percebeu renovada:

“Volto empoderada, com uma visão diferente. O 1º ENLAC mu-
dou a minha vida, me transformou, me virou de ponta-cabeça. Minha 
verdade não era a única, havia muitas outras verdades.

Volto para a província e começo a falar com muita força sobre a 
não-violência contra a mulher e a família, da participação política das 
mulheres. Nesse período, nos anos 97, 98, estavam sendo lançadas as 
candidaturas para a Assembléia Nacional Constituinte, e os camponeses 
reunidos, uns 150 agricultores, decidem lançar candidatos próprios. Pela 
província, fomos 24 candidatos; eu fiquei no oitavo lugar nas eleições 
populares. Não ganhei, mas também não perdi. 

Preparamos as propostas para levar para os constituintes e, entre 
outras, estava fazer com que o pessoal de base tivesse voz própria. As 
coisas não podem ser resolvidas em um gabinete, é preciso escutar as 
pessoas debaixo. E eu me integrei para construir propostas sobre a visão 
de gênero na Nova Constituição e a igualdade de oportunidades com a 
participação política das mulheres, pensando nos resultados e prioridades 
do 1º ENLAC.”

A trabalhadora Maria Cristina, no regresso à Argentina, também 
levou novas mudas para serem plantadas:

“A família, a cooperativa, o grupo de mulheres foram a primeira 
possibilidade de contar tudo o que tinha vivido, tudo o que isso signifi-
cava para nós como mulheres. E depois, em novembro, já tivemos nossa 
reunião nacional.

Vimos como o Brasil tinha tantas organizações de mulheres. A 
gente disse: ‘Algum dia vamos ter na Argentina a nossa organização, para 
que possamos falar nós mesmas disso’, então aí começou a florescer a 
idéia de ter uma organização nacional de mulheres camponesas – feita 
pelas camponesas e para as camponesas. Uma idéia que se consolidou 
com o 2º ENLAC.”

Uma história muito lindaCaminho de persistência

(Acima) Trabalhadora rural peruana
(Página ao lado) Grupo de mulheres  
microempresárias, Peru

As mulheres voltam 
fortalecidas aos seus 
países e os movimentos 
locais e regionais se 
ampliam. A Rede mostra 
seu impacto no trabalho 
de base.
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As organizações das mulheres ganharam impulso nos vários pa-
íses. Do Peru, por exemplo, chega notícia do trabalho da jovem Milena 
Pérez (pág. 106):

“Voltei para Tarapoto, reuni as mulheres e organizei uma associa-
ção com mulheres produtoras de alimentos. Tudo que eu aprendi e escutei 
de experiências, compartilhei com as outras. Ouvi que as mulheres se 
agrupam, que se organizam. Por isso, pensei que se podia fazer a mesma 
coisa. Criamos um grupo de diferentes lugares, não só de Tarapoto, mas 
de Bellavista, Cacatachi, Juanjui, Saposoa, Cuñum-buqui, San Antonio 
etc. Fazemos, por exemplo, vinhos, doces, pães. Daí, a gente juntou os 
produtos e vendemos os de todas com uma vendedora. Só mulheres.”

Na Argentina, Beatriz No-cetti vê o trabalho se aprofundar:

“Quando eu voltei do primeiro encontro, 
continuamos trabalhando a partir do CEPRU 

– Centro de Promoção Rural, que procu-
rava a capacitação integral da mulher 

trabalhadora rural e o fortalecimento 
de suas organizações. Esse processo 

começou no ano 91 e continua até 
hoje, fazendo dois encontros anu-
ais. E sempre havia uma revisão 
do que vinha sendo feito em cada 
grupo e organização campesina. 

Dentro dessas temáticas, estava a 
articulação com outras organiza-

ções e com a Rede LAC.”

Mas a persistência de cada país 
também é marcada por várias dificuldades. Da 

Nicarágua, vem o testemunho de Eva Molina:

“Saíram muitas propostas do encontro, iniciativas, 
idéias... Mas tem sido difícil, pelo menos para a Nicarágua, dar seguimen-
to a tudo isso. Quando regressamos do encontro, repassamos às mulheres. 
Contamos como havia sido a viagem, que coisas tínhamos aprendido, 
que coisas haviam sido discutidas, com que propostas vínhamos. Fizemos 
tudo isso. Mas as pessoas, depois, se despreocuparam.”

O Uruguai, segundo Kika Casas, foi aprendendo a lidar com a 
diversidade de interesses e posturas das instituições.

Uma história muito lindaCaminho de persistência
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“Quando nós voltamos do primeiro encontro, tentamos organizar 
uma comissão que chamamos de Delegação Fortaleza – em homenagem 
ao primeiro encontro, que tinha sido em Fortaleza, e parecia um nome 
bem significativo. Desse núcleo de organizações, algumas saíram. Houve 
uma espécie de decantação. Nós não conseguíamos entender, mas era 
uma decisão delas. Para nós, elas é que estavam perdendo. A Rede LAC 
sempre foi muito respeitosa com as organizações e tem dado a todas o 
mesmo espaço. Restou um núcleo de três organizações. Formamos a 
Rede de Grupos de Mulheres Rurais do Uruguai. Éramos responsáveis 
por todo o vínculo com a Rede LAC. A gente absorvia e compartilhava 
tudo o que viesse da Rede LAC.”

De diferentes lugares, começaram a chegar à Rede notícias de 
como as mulheres estavam iniciando a luta pela titulação da terra, pela 
documentação das mulheres rurais, por sua participação nos sindicatos, pelo 
direito à aposentadoria. As organizações vivem salto de qualidade.

Rede de Grupo de Mulheres Rurais do Uruguai
Grupo de base do MMTR Sertão Central, Brasil

Uma história muito lindaCaminho de persistência
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Caminho certo
Ao mesmo tempo que cada 

mulher, organização e país 
desenha seu próprio cami-
nho, a Rede LAC enfrenta 
o desafio de se fortalecer 
como uma proposta coleti-
va. Nas palavras de Vanete 
Almeida:

“ T í n h a m o s  q u e 
manter essa chama, essa 
idéia viva, sendo que nós 
não tínhamos um lugar, o dinheiro 
tinha acabado. O que a gente ia fazer? 
Nessa altura, eu estava no Movimento da 
Mulher Trabalhadora Rural (MMTR) do 
Nordeste e discuti que, como Brasil, a gente 
tinha que segurar. A gente tinha que fazer de tudo para que isso não 
fosse uma sobrecarga para o MMTR. Pois ele também não tinha recurso 
para isso. Mas a gente não podia deixar de trabalhar.

Dentro do MMTR, em Serra Talhada, estava toda a documen-
tação do primeiro encontro estocada dentro de uma sala. Era nossa his-
tória que estava ali. Aí eu conversei com um amigo meu, comerciante, 
pedi para ele disponibilizar o fax dele. Ele pegava um dos funcionários 
e mandava me entregar. Nós estávamos no primeiro andar e, embaixo, 
era uma farmácia de outro amigo meu, que tinha telefone. Também eu 
pedi para ele disponibilizar o telefone para as comunicações. E assim 
nós seguimos.

Eu tinha certeza de que estava no caminho certo. E tinha cer-
teza também de que eu tinha que segurar aquela barra. Era uma barra 
pesada. Pesadíssima. Fazer tudo isso sem dinheiro, sem instrumento, 
pedindo a um e a outro...”

O primeiro passo estava claro: não deixar a riqueza do primeiro 
encontro se perder. Registrar o ocorrido foi um cuidado presente em todo 
o processo, como lembra a nicaragüense Eva Molina:

“Passávamos muito tempo transcrevendo a memória para que 
tudo ficasse documentado, para que nada se perdesse, nada ficasse fora 
das discussões ocorridas.”

Capa e páginas internas do “livro verde” 
com as Memórias do 1° ENLAC. O 
livro é lançado em diferentes países
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Lançamento do “livro verde” Memórias 
do 1° ENLAC em 1997, no Peru

Em 1997, as lideranças peruanas conseguem apoio para um 
pequeno grupo produzir o relatório sobre o 1º ENLAC a partir de 
todos os registros, fotos e documentos guardados na preparação e na 
realização do evento. A reunião ocorreu na cidade de Tarapoto, na alta 
amazônia peruana. As próprias peruanas, por meio de suas organiza-
ções, também conseguiram apoio para a impressão e o lançamento da 
publicação. Foram 1.500 exemplares impressos. Restava o grande desafio 
da distribuição diante de distâncias tão quilométricas. Para Vanete, era 
um esforço essencial:

“Era importante que cada pessoa tivesse a discussão na mão. 
Passamos bem um ano enviando os exemplares, aos pouquinhos. E aí 
começamos a receber as cartas de alegria de ter chegado a memória. 
Pensei: ‘Bom, está dando certo, está funcionando.’”

Pela cor de sua capa, a publicação Memórias do 1º Encontro 
Latino-Americano e do Caribe da Mulher Trabalhadora Rural tornou-se 
o famoso “livro verde”, levado para cima e para baixo em todas as an-
danças do grupo.

Uma história muito lindaCaminho de persistência
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Coordenação Internacional da Rede LAC se 
reúne na Bolívia, em 1999, e define o Brasil 
como sede da Secretaria da Rede

Conquista de uma sede
“Durante muito tempo o MMTR Nordeste ficou com os materiais 

da Rede. Todas as notícias vinham para o MMTR. O MMTR assumiu 
também a conta bancária da Rede, porque ela juridicamente não era 
registrada e não podia. E foi indo até que a gente conseguiu, em 2003, 
a sede, e conseguiu também fazer o estatuto e montar a coordenação”, 
descreve a brasileira Nazaré Flor.

“Nós necessitávamos de um local para junção de todos os do-
cumentos. Se Equador, por exemplo, quisesse mandar um aviso, para 
quem mandar? Então, existia essa discussão de onde devia ser essa sede. 
Primeiro nós votamos no Peru, mas não foi possível. Depois decidimos 
que ia ficar no Brasil.”

Era uma decisão importan-
te, mas nada fácil de ser concreti-
zada. Vanete Almeida guarda cada 
detalhe:

“Conseguimos um dinhei-
ro e fomos à Bolívia para discutir 
o 2º ENLAC e o local onde seria 
a Secretaria. Eu havia passado 
uma circular para os países que 
organizaram o primeiro encontro 
e que seguem na Coordenação 
Internacional, consultando onde 
seria a sede da Secretaria. Era uma 
consulta a distância: ‘Onde vocês 
acham que deve ser a Secretaria e 
por quê?’ E o país escolhido foi o 
Brasil.

Eu voltei tão aflita com essa 
decisão na mão. ‘Meu Deus, o que 

é que eu vou fazer agora?’ Fui ao MMTR-Nordeste: ‘Pessoal, a decisão 
dos países é que a Secretaria seja no Brasil. Que vamos fazer? Vamos 
mandar uma carta para os movimentos de mulheres rurais do Brasil, 
vamos marcar uma reunião em Recife. Cada um assume suas despesas, 
para discutir como vamos fazer.’ E aí fizemos uma reunião em Recife.

Estavam o MMTR-Nordeste e a CONTAG (Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na Agricultura) e decidimos que a Secretaria devia 
ser no Nordeste – afinal, o Nordeste tinha feito toda essa construção e é 
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onde eu estava perto. E, no Nordeste, devia ser em Recife. ‘Tá bom. 
Tchau.’ Todo mundo foi embora, fiquei de novo com a decisão na 
mão. Passo outra circular para as organizações que eu conhecia em 
Recife pedindo uma sala. Começo a receber resposta.

Duas organizações – a Casa da Mulher no Nordeste e o Cen-
tro Josué de Castro – disponibilizam um espaço para a Rede, com 
muito orgulho, inclusive. Chamo de novo as representantes dessas 
organizações, que viessem com seu dinheiro, para a gente ver esses 
dois espaços e onde seria.

Nessa altura, eu recebo 
mil dólares que uma amiga mi-
nha da Itália, Enrica Rosato, me 
manda. Esses mil dólares podem 
ajudar no início da Secretaria. E 
Cornélia Parisius, uma amiga 
que era do DED (Deutscher 
Entwicklungsdienst), uma or-
ganização alemã, estava saindo 
e podia fazer uma doação dos 
móveis.

O pessoal vem e nós 
visitamos as duas instalações 
que nos estavam oferecendo e 
decidimos pela Casa da Mu-
lher do Nordeste. Era uma sala 
pequena. E um espaço que, 
quando chovia, a água cobria 
até nossos pés. A gente tinha 
medo. Tinha muito trombadi-
nha. Mas vamos lá.

Eu e Fátima visitamos 
um comerciante que nós conhe-
cíamos, pedimos uma janela, 
tinta, material de pintura e ele-
tricidade. Eu sei que fizemos a 
Secretaria ficar bonita. Aí conseguimos um projeto com as Mulheres 
por um Dia de Oração, da Alemanha, e conseguimos trazer sete 
países para a inauguração da Secretaria.”

Uma história muito lindaCaminho de persistência
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Pontos de uma teia
“Ave Maria! A inauguração foi, assim, uma festa”, lembra Vanete. 

“E tínhamos que aproveitar a vinda, a alegria, o entusiasmo que estava 
instalado em cada uma de nós e discutir o que é que íamos fazer. Tínha-
mos o desafio de instalar essa Secretaria, fazer ela funcionar. Era passar 
todos esses endereços para um banco de dados, para o computador. E 
era recomeçar toda a comunicação.

Ela tinha ficado interrompida por falta de condição e de pessoal. 
Então, agora era: escrever para cada mulher, para ver se ela estava, se 
ainda estava na mesma organização e se estava disposta a continuar 
conosco. E aconteceu que muitos endereços voltavam: não eram mais 
aqueles. A organização já não estava ali. As pessoas já tinham morrido, 
já não estavam mais na direção, já tinham brigado entre si.” Muito 
trabalho a fazer.

“A nossa tarefa agora era o quê? Impulsionar as lutas do con-
junto”, descreve a brasileira Auxiliadora. “Eu diria que nós estamos 
conseguindo essa coisa da solidariedade enquanto mulher. Ela cresce no 
país, está sendo socializada, porque essa é a intenção da Rede: socializar a 
informação, mas até as informações chegarem à Rede é muito difícil.”

Para a argentina Maria Cristina, a dificuldade da comunicação 
persiste.

“É uma história que ainda não conseguimos superar. Porque 
eu te mandei uma carta, não recebi, eu te telefonei e o número não era 
esse... Nossa comunicação não é direta com o Brasil, é com Buenos 
Aires, a capital.”

Do interior da Argentina, Maria Elena 
dá o exemplo da “viagem” que, muitas vezes, as 
informações precisam fazer para chegar às traba-
lhadoras:

“Do Brasil, mandam a mensagem, escrevem 
para a técnica, e é ela quem me informa. Ela impri-
me a mensagem e depois me fala por telefone. Nesta 
zona, nós não contamos com internet. Só com um 
pouco de rádio e com telefone celular.”

Integrantes da Coordenação Internacional da Rede LAC 
durante a inauguração da primeira sede daSecretaria da Rede, 
em 2003, no Recife (PE), Brasil
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Chuva das Margaridas
Os encontros presenciais são raros, mas preciosos. Sempre que 

possível, a Rede LAC começa a se fazer presente em eventos e discussões 
nacionais e internacionais ligados à temática da mulher rural. Em 2003, 
acontece a Marcha das Margaridas, na capital federal brasileira, Brasília, 
e participam mulheres rurais do México, da Argentina, do Uruguai, 
representantes da Rede LAC.

“A Marcha das Margaridas é a marcha das mulheres rurais”, 
explica Maria Auxiliadora. “Acontece no mês de agosto. Já fizemos a 
segunda e agora a terceira, em 2007. É um movimento que é puxado 
pela CONTAG, um movimento sindical rural, e nós somos parceiras 
no processo.”

A Marcha de 2003 foi um emocionante momento de reen-
contro de algumas lideranças da Rede, como conta Maria 
Elena:

“Chegou o convite para 
participar da Marcha 
das Margaridas. Foi 
algo muito bom. Era 
no mês de agosto. E 
na minha província é 
época da seca, há muita 
terra, muito pó. Quando 
vínhamos caminhando, 
desatou uma chuva e, para 
mim, sentir essa sensação da 
chuva, caminhando debaixo 
de chuva, foi algo impactante. 
Ver tantos rostos reclamando 
por algo tão justo, que é o que 
as mulheres merecem. Nunca 
imaginei ver tantos rostos de mu-
lheres lutando.”

Lideranças da Rede LAC participam da Marcha das 
Margaridas, Brasília (DF), Brasil, em 2003  

Uma história muito lindaCaminho de persistência
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Agarrar com força
Com a Secretaria funcionando, o trabalho da Rede ganha novo 

entusiasmo, mas logo sofre um inesperado golpe. As lideranças bolivianas 
que haviam assumido o compromisso de acolher o 2º ENLAC, resolvem, 
“devolver” a tarefa. Vanete lembra o susto desse momento:

“Nós ficamos com a mão na cabeça: ‘E agora? O que vamos fazer? 
Como vamos começar do zero? Para onde vamos? Que país vai assumir?’ 
E, então, parte do Brasil diz: ‘Nós assumimos’, mas o Brasil se divide. Eu 
fico com a parte que diz: ‘Não, não deve ser no Brasil porque o primeiro 
encontro foi no Brasil, a Secretaria é no Brasil e, se o segundo encontro 
for no Brasil, a Rede vai terminar sendo brasileira. Não deve ser. Nem 
que a gente passe 10 anos, mas deve ser em outro país.’

E aí o México, muito timidamente, havia duas mexicanas: ‘Vamos 
tentar assumir.’ O México tenta. Foi uma alegria. Todos os outros países 
ficaram contentes, o Brasil ficou triste, mas os outros países ficaram mui-
to alegres. Se comprometeram que iam ajudar, e transferem o segundo 
encontro para o México.”

Em 2005, novamente o 2º ENLAC corre o risco de ser adiado. 
Nessa hora, a coordenação internacional se posiciona com firmeza, ar-
regaça as mangas e não deixa o compromisso se perder.

“Já tínhamos muita coisa decidida, o lema, os temas. Passamos esse 
pacote para o México, que começa a articular as organizações mexicanas, 
a enfrentar muitas dificuldades também. Até que, em fevereiro de 2005, 
chega uma carta-bomba do México, dizendo que elas não vão realizar o 
2º ENLAC, que não têm condições.

Eu nem esperei a Coordenação Internacional – fiquei desesperada 
– e passei uma carta muito forte para elas dizendo que elas precisavam 
compreender o que nós tínhamos sofrido com a renúncia de 2003 da Bo-
lívia. Elas tinham passado dois anos com o pacote do 2º ENLAC, e agora, 
dentro do próprio ano de realização, elas devolviam? Como as mulheres 
que estão nas comunidades vão receber essa notícia e compreender o que 
é que está havendo? Para elas, isso vai soar como um desânimo. E finalizo 
dizendo que em maio a gente se compromete a ir ao México, a Coorde-
nação Internacional, e segurar na mão delas e ajudar em tudo o que for 
possível. E que elas não precisam realizar como o Brasil realizou. Com 
tanto apoio, com cartaz, com crachá, com pastas. Elas realizam como elas 
podem. Nessa altura eu já estou pensando: ‘Vou ter que arrumar pastas, 
canetas, papéis aqui no Brasil. Porque elas não vão conseguir.’
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Assim, eu mando essa carta forte para elas e para toda a Coorde-
nação Internacional, dizendo que, pela urgência, eu tomei a iniciativa 
e que elas, se concordarem com a minha posição, mandem carta para o 
México. E assim foi. Choveu carta para o México de todos os países da 
Coordenação, apoiando o que eu escrevi. Aí elas retomaram.”

O trabalho se intensifica.

“Nós aqui no Brasil a conseguir as passagens. As mexicanas a 
conseguir hospedagem e alimentação, e os países a conseguir a sua parte: 
chegar até a capital do seu país, discutir os temas e se preparar. E aí a Rede 
já comunica aos países que eles vão ser expositores, como vai ser, quanto 
tempo, de que assunto elas vão tratar. Quem expõe são as trabalhadoras 
rurais daquela delegação. Elas escolhem. Então a Bolívia deve falar sobre 
a conjuntura não só de seu país, mas sobre os países andinos. Vocês têm 
que buscar informações, vocês têm tantos minutos para falar e têm que 
levar esse material pronto para a nossa memória. E assim foi.”

Viagens para articular grupos de mulheres rurais 
para o 2° ENLAC. Acima Costa Rica, ao lado 
Chile, em 2005

Uma história muito lindaCaminho de persistência
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Rumo ao México

Cada país já tentava avançar na articulação de suas lideranças e 
na busca de caminhos para a participação no encontro. A cada um, cabia 
organizar as delegações, bem como viabilizar 50% do valor das passagens 
das mulheres. Conta a brasileira Auxiliadora:

“No 1° ENLAC, nós passamos semanas e semanas em Brasília, 
com os projetos na mão, de embaixada em embaixada, de ministério 
em ministério, solicitando apoio. No 2° ENLAC, a política financeira 
foi diferente, dividimos com os países as despesas de viagens. Era muito 
correto que fosse 50%. Todos tinham que se mexer para conseguir re-
cursos financeiros.”

Mas a dificuldade foi grande, como conta a nicaragüense Eva 
Molina, que começou o trabalho um ano antes:

“Comecei a fazer a divulgação todinha para as organizações, 
comecei a mandar e-mail, telefonar. O que achavam da idéia, temos pro-
postas, juntemo-nos. Façamos uma proposta coletiva da Nicarágua. Mas 
não houve eco. As únicas que se manifestaram foram as da FUMDEC 
(Fundação da Mulher e Desenvolvimento Econômico Comunitário). 
Era uma época muito difícil de conseguir financiamento na Nicarágua 
para essas coisas.”

Apesar das dificuldades, as delegações se formaram e realizaram a 
discussão prévia dos temas. A preparação do segundo encontro tornou-se 
um atrativo para aproximar e envolver novas lideranças na Rede, como 
a jovem uruguaia Verónica Gómez (pág. 108):

Integrantes da Coordenação Internacional, 
durante reunião, em Olinda (PE), Brasil, 
em 2003
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“Em 2003, Kika vem a uma reunião no Brasil onde se decide o 
2º ENLAC, no México. Então ela me pergunta se eu posso ajudar na 
coordenação e trabalhar nas oficinas prévias. E aí começo a trabalhar 
com as minhas companheiras. Tínhamos que conseguir as passagens, 
falar com as embaixadas...

Foi um processo duro. A rede conseguiu algumas passagens, 
mas faltava muito. Porque uma mulher rural, quando tem que ir a um 
encontro desse, ela não tem passaporte, não tem como pagar o embarque, 
não tem roupa apropriada, não tem uma mala. São tantos detalhes, que é 
fundamental a solidariedade das companheiras para poder participar.

Amigas muito queridas me deram roupas para vir. Outra me deu 
uma mala. Mas é difícil vir sem ter um centavo no bolso. As mulheres 
das delegações uruguaias foram muito solidárias, todas muito compa-
nheiras.” 

Na medida dos recursos, a Coordenação Internacional viajou 
para os países para aquecer a preparação. Entre outros lugares, vai em 
2005 para o Equador. Luz Haro conta da importância dessa visita, na 
figura querida de Vanete:

“Foi como acordar de novo. E eu que pensei que a Rede tinha 
morrido ou vai saber em que pé estava! Saber que ia me encontrar no-
vamente com Vanete para mim foi realmente uma grande alegria. Ela 
tem muita mística. Então, a gente se reuniu. Éramos umas 20 ou 25 
mulheres e falamos do 1º ENLAC, da preparação para o 2º ENLAC, 
de que tínhamos que promover o grupo do Equador como delegadas 
para o México.

Nós tínhamos que realizar ofícios e trâmites, preparar os convites 
e ir preparando todas as mulheres com os temas que iam nos chegando 
da Rede. Para as reuniões, umas vinham, outras não vinham... foi bem 
complicado. Todo um processo de amadurecer e montar o grupo.”

Se a movimentação aumentava em cada país, no México, os 
preparativos se intensificavam mês a mês. A brasileira Nazaré Flor 
acompanhou de perto:

“O encontro ia acontecer em setembro e, em maio, nós fomos para 
o México e passamos 14 dias lá combinando, concordando, discutindo 
pontos. Eu, Vanete, Betty e outras companheiras fomos para lá e fize-
mos os últimos ajustes. Logo, em agosto, Vanete foi e passou dois meses 
lá, no mesmo preparo. E, uma semana antes, foi toda a Coordenação 
Internacional.” Havia chegado a hora.

(Página ao lado) A agricultora 
argentina Maria Cristina Juarez, em 
momento de descanso no mutirão de 
construção de moradias, em 1998
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Manter a essência
Um novo grande encontro reafirma 
o protagonismo da mulher rural e 
a importância de atuar em rede. A 
proposta amadurece: é necessário 
avançar, mas sem perder essa 
essência.
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Segundo encontro
“Quando me disse-

ram que eu ia, não acredi-
tei”, conta a nicaragüense 
Antonia Aguilar (pág. 110). 
“Estava no avião e, para 
mim, era um sonho. Eu 
dizia para mim mesma: 
‘Como era possível que 
uma campesina de escassos 
recursos, sem nível acadê-
mico, tivesse essa oportu-
nidade?’ Mas, ao mesmo 
tempo, me sentia satisfeita 
comigo mesma: – Meu es-
forço valeu a pena.

Me disseram que eu 
ia fazer a exposição pela Ni-
carágua. Como tenho pro-
blema visual, então comecei 
um mês antes a estudar de 
memória. Não sabia o que 
pensar, dizia: ‘Eu vou me 
relacionar com pessoas que 
não são iguais a mim, da 
alta sociedade, talvez mais 
preparadas’ e milhares de 
outras coisas eu pensava. 
Inclusive, minha irmã di-
zia: ‘Vá pintar o cabelo, 

você não sabe com quais pessoas vai se relacionar.’ E eu disse: ‘Sou uma 
campesina e vou aparentar o que sou.’

Minha surpresa foi quando encontrei com campesinas. E quando 
nos reuníamos em uma mesa e todas comentavam sobre suas realidades, 
eu fiquei convencida: esta é a realidade das mulheres, não nos dão valor 
pelo trabalho, não respeitam nossos direitos, não lhes interessa que nos 
superemos. Caíram minhas lágrimas quando escutei a história das mu-
lheres indígenas da Argentina: lá elas sofrem mais do que as mulheres 
da Nicarágua. Eu pensava que somente nós sofríamos, e então percebi 
que não.”

Uma história muito lindaManter a essência
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2º Encontro de Mulheres 
Rurais da América Latina 
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México.
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A escassez de recursos faz as mulheres aprenderem a improvi-
sar, arriscar, contar com a solidariedade das outras mulheres. Foi o que 
aconteceu com a brasileira Maria Auxiliadora:

“E eu fui com 50 reais para o México. E botei umas coisas que eu 
podia vender na mala e eu cheguei em São Paulo. Vou perder essa grande 
oportunidade de botar a minha cara nesse evento? E botei a minha cara 
política, a minha cara assessora, a minha cara gente, botei toda minha 
cara, botei tudo que eu tinha no México.”

Mais uma vez, participar do ENLAC foi, para muitas mulheres, 
um momento de superar medos, como conta a jovem Alicia Bolivar Ruiz 
(pág. 112) de Costa Rica:

“Eu nunca tinha entrado num avião, nunca tinha saído do meu 
país. Por outro lado, por mais que eu fosse com outras quatro compa-
nheiras do meu país, eu nunca tinha tido a oportunidade de estar em 
um evento com tantas mulheres. Era muita informação. Quando me 
disseram que eu ia coordenar a primeira exposição, minhas pernas tre-
miam, mas eu fiz, porque essa era a missão pela qual estava lá e tinha 
que cumprir.”

(Acima) Lideranças presentes no 2° ENLAC: México, 
Bolívia, Brasil, Uruguai e Peru
(Página ao lado) Folder de divulgação do 2º ENLAC
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Firmar-se protagonista
A alegria do reencontro tomou conta das mulheres que já se 

conheciam e há tanto não se viam. Para muitas outras, entretanto, foi a 
emoção do desconhecido. Mas todas se surpreendem com o protagonismo 
da trabalhadora rural, como observa Verónica Gómez, do Uruguai:

“Toda a metodologia, o trabalho foi excelente. Todas podíamos 
ser protagonistas. Vejo isso de bom na Rede LAC, essa oportunidade que 
dá às mulheres de se valorizarem, de todas participarem e opinarem.”

Da Costa Rica, Orfa Condega Pérez (pág. 114) confirma:

“A troca com outras mulheres motiva a gente a continuar lutan-
do como país e como zona rural. Ver que o espaço é da gente. Havia as 
técnicas, mas falávamos, nós, entre trabalhadoras rurais. O espaço era 
nosso.”

As estreantes se encantaram com tudo o que estavam vivendo, 
enquanto as que já acompanhavam a Rede, especialmente as da Coor-
denação Internacional, puderam olhar para trás e perceber o avanço. 
Como avalia Vanete Almeida:

“A apresentação dos países conseguiu ser mais rica e mais bonita 
do que no 1º ENLAC. Os grupos estavam muito mais preparados no 
México. Não eram mais as assessoras trabalhando. As trabalhadoras as-
sumiram com muita segurança, muita autodeterminação. Auto-estima 
lá em cima. A assessora continua tendo um lugar na Rede, mas não um 
lugar de destaque. A coordenação é das trabalhadoras, a exposição dos 
temas também. Onde já se pensou, na história do meio rural, que uma 
trabalhadora ia fazer uma exposição sobre análise de conjuntura?”

(Acima) Trabalhadoras rurais do con-
tinente em momento de votação durante 
o 2° ENLAC
(Página ao lado) Liderança rural asha-
ninka, do Peru, durante o 2º ENLAC
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Descobrir-se continente
No 1º ENLAC, a valorização da identidade havia sido a força 

maior. Agora, o grande tesouro descoberto foi o continente, apesar de 
ainda não ser de maneira completa, como explica Vanete:

“A trabalhadora se impõe e entram os temas do interesse delas: 
violência, terra, água, migração. Elas dizem o que é que estão vivendo. 
E essa costura já se dá como América Latina. O Brasil se coloca como 
Brasil, o Equador como Equador. Mas a conclusão do grupo em relação 
ao tema é como América Latina. É um grande avanço: essa idéia de que 
somos mais do que um país e que o tema que eu estou discutindo, que 
toca você de uma forma e a mim de outra, nos une.

Sei que o meu país tem avanços, mas a minha irmã que é vizinha 
ao meu país está sofrendo essa dificuldade, que nós, juntas, vamos ter 
que superar. É muito linda essa idéia. Mas ela ainda se constrói assim, 
um pouco dividida: o Sul, os Andes, a América Central, porque tem 
diferenças muito profundas. Nós temos que ainda avançar.”

Foi a primeira vez que a equatoriana Rosa Aguiar (pág. 116) parti-
cipou de um encontro tão internacional e pode despertar 

para questões de outras realidades:

“Não esqueço como as companheiras do Mé-
xico descreveram o Tratado de Livre Comércio, o 

quanto tinha afetado as mulheres. Ele estava para 
ser assinado, no ano de 2006, aqui no nosso país; 
os grupos campesinos pressionaram e não foi 
assinado. Senão nós teríamos condições idênti-
cas. Por outro lado, pude contar que tínhamos, 
no Equador, problemas graves, como no caso 
do Plano Colômbia. Manifestei o que estava 
realmente acontecendo conosco.

São experiências que a gente escuta e 
percebe que nos afetam, de uma ou de outra for-
ma. E acho que devemos começar a pressionar 
para que se tomem medidas que beneficiem 
as mulheres.”

Da Argentina, a trabalhadora Maria 
Elena – que já havia participado do primeiro 
encontro – pôde apurar seu olhar para os temas 

em comum entre os países.

Uma história muito lindaManter a essência

Respeitada a diversidade, 
o novo desafio é ir além 
das fronteiras de seu país 
e construir uma agenda 
comum. A água desponta 
como tema estratégico.
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(Ao alto) Detalhe de material preparado 
pelos grupos
(Acima) Apresentação em plenária
Grupo de estudos no 2° ENLAC

Uma história muito lindaManter a essência

“Me impactou o tema da violência que as 
mulheres vivem na América Latina e, mais que tudo, 
as crianças. São seqüestradas para serem submetidas à 
prostituição. Foi aí que encontrei a resposta de por que 
no nosso país crianças desapareceram, sem nunca mais 
se saber delas, do que aconteceu com as suas vidas. Tem 
outros países que também viveram essa mesma situação 
e, com o tempo, encontraram suas crianças no trabalho da 
prostituição.

Também me impactou o tema da falta de água. Tudo o que escutei 
das companheiras da Bolívia, com a água privatizada. E isso realmente 
me preocupa, porque na Argentina temos boas reservas de água.

Então, assumimos esse compromisso como Rede LAC: lutar pelo 
tema da água. E, sobretudo, conscientizar as pessoas quanto ao uso da 
água. Nos perguntamos: o que fazemos pela água?”
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Texto da resolução final do 2° ENLAC, em 2005

Uma história muito lindaManter a essência

Construir uma agenda comum
É construída uma agenda comum, como relata a brasileira 

Nazaré Flor:

“Saímos com uma pauta final, reivindicatória, que foi enviada a 
todos os governos de cada país. Entraram a questão da saúde, a educa-
ção, o salário-maternidade nos países em que não há, a aposentadoria 
da trabalhadora nos países em que não há, a questão da moradia, a 
migração, o meio ambiente e tudo que possa fazer a trabalhadora ter 
uma vida mais razoável.”

A colheita é farta. Aos olhos de Vanete, a Rede está amadure-
cendo.

“Chegamos no final do 2º ENLAC muito fortalecidas. Porque, 
apesar das divergências internas que tínhamos na Coordenação Inter-
nacional, seguramos tão bem que as mulheres não perceberam. E elas 

estavam com o maior entusiasmo.
No primeiro, havia uma fome de falar. 

Todas queriam falar ao mesmo 
tempo. No segundo, abrimos um 

espaço que chamamos Tribuna 
Livre – que foi uma noite em 

que elas puderam falar do que 
quisessem. Funcionou também a 

Feira Cultural, onde todo mundo 
botava seus produtos e discutia 

como fazia.
Nós, da organização, fomos 

aprendendo que precisávamos ter 
espaços assim, onde elas pudessem se 
conhecer, se ver, falar dos seus traba-

lhos, sem ser dentro de uma temática, 
de forma muito mais amiga, mais livre. 

Porque você vai para um encontro desses 
e quer falar tudo do seu país. Tudo isso 

permitiu falar das coisas com mais sereni-
dade e se unir mais. Ficar mais perto uma 

da outra, de mão dada mais firme.”
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Equador no horizonte
O encontro termina com a decisão de se organizar o 3° ENLAC, 

no Equador, em 2009. “É uma honra ser a sede do 3º ENLAC”, garante 
a equatoriana Luz Haro. “Mas isso traz consigo uma imensa respon-
sabilidade, porque não podemos decepcionar o respaldo e a confiança 
dos países que nos nomearam. O Equador foi um dos candidatos, jun-
tamente com o Panamá e a Argentina. E é nosso dever nos prepararmos 
da melhor maneira para esse grande momento.”

Luz vibra com cada detalhe da escolha de seu país:

“Era o último dia para escolher a sede; eu ia por um dos corredo-
res... alguém do Brasil me diz: ‘Luz, nós, como brasileiras, vamos apoiar 
que o Equador seja candidato. E você fala com os países andinos para 
que seja sede.’ Foi tão rápido, contei para o grupo dos países andinos e 
elas me dizem: ‘Sim, nós concordamos.’ Então, por consenso, os países 
andinos aprovam o Equador.

Uma mulher me pergunta: ‘Mas, Luz, quais são as fortalezas 
que a gente poderia encontrar no Equador?’ E eu digo: ‘Temos duas 
organizações nacionais, uma é a Coordenadoria Política e a outra, a 

Integrantes da Coordenação Inter-
nacional na mesa de encerramento do 
2° ENLAC, 2005 

O evento chega ao 
final com importante 
decisão: um novo 
encontro, o 3º Enlac, 
será realizado em 2009. 
Desta vez, as anfitriãs 
serão as equatorianas.

Uma história muito lindaManter a essência
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AMJUPRE (Associação de Mulheres de Juntas Comunitárias Rurais 
do Equador). Além disso, há um trabalho de participação política das 
mulheres no Equador. Nossa Constituição tem servido de exemplo para 
outros países; além disso, é um país mais próximo e o pessoal pode vir 
sem grandes problemas.’ À tarde, quando começa a plenária, começam 
a votar pelo Equador.

Eu tive que me deitar em um canto, porque fiquei tonta da emoção 
e gritei. Mas depois que passa a emoção é outra história. Imediatamente, 
a tarefa já caía sobre meus ombros. Porque, quando estávamos indo para 
o México, pensamos “que o Equador não passe despercebido”. Porque, 
na vez anterior, o Equador não teve maior força, fomos quase invisíveis, 
‘que agora a gente faça um bom trabalho’, esse foi o desafio.

A primeira coisa que fiz, quando voltamos, foi dizer para Cecília 
Viteri: ‘Nos saímos tão bem que agora somos o país-sede do 3º ENLAC.’ 
Ela disse: ‘Que barbaridade! E, agora, o que vamos fazer?’ ‘Temos que 
trabalhar.’ Então, tivemos umas quantas reuniões para ver como se faz, 
e convocamos várias instituições como aliadas, montamos um grupo de 
apoio.”

Para Luz, alguns temas já impõem sua presença na pauta do 
próximo encontro, como as migrações, os transgênicos, o uso da água e a 
falta de documentação das mulheres. Em especial, ela está inquieta com 

o tema das novas tecnologias:

“A gente tem que ir se em-
poderando, perdendo o medo do 
computador, porque a maioria 
das comunidades não sabe o que 
é internet. Pessoalmente, tive que 
procurar apoio e capacitação. Agora 
tenho um computador e estou ten-
tando aprender a usar. Há muitos 
freios que nos impedem ter uma 
melhor comunicação. Precisamos 
conversar seriamente para que as 
mulheres tenham acesso a essa fer-
ramenta de comunicação, diálogo e 
conhecimento.”

Delegação do Equador no 2° ENLAC, que 
assume sediar o próximo encontro

Uma história muito lindaManter a essência
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O essencial e o novo
No final de 2005, a Coordenação Executiva se reuniu para 

avaliar o processo e olhar para frente. Conta Betty Leveau:

“Eu diria que foi uma das mais importantes reuniões. O 
valor dessa reunião esteve em fazermos um planejamento mais 
trabalhado, com compromissos mais concretos de ações a serem 
desenvolvidas nos próximos anos... Nos permitiu visualizar melhor 
o funcionamento da Rede. Mais organicidade, mais formalidade. 
Vanete também diz que é preciso ceder espaços. Esses espaços já 
precisam ser conduzidos por outras pessoas, ela começa a pensar 
que é preciso transferir.”

Com o humor de sempre, Kika reflete sobre a importância 
das novas lideranças:

“A incorporação da mulher jovem é muito importante. Não só por 
ter essa vitalidade, essa faísca da gente jovem, mas porque daqui a pouco 
vão nos levar em carrinhos, como múmias. Não podemos nos eternizar; 
não é sadio. A Rede merece mudanças. Sonho que a Rede tenha muita 
gente jovem, com muita energia e comprometimento, e que saibam que 
podem contar conosco.”

Envolvida no desenvolvimento de outras articulações, Betty viveu 
uma situação em outra rede que espera se tornar um aprendizado para 
a Rede LAC:

“Quando ocorreu a descentralização e fomos eleitas no interior 
do país, a maioria aprovou que a renovação da diretiva, a cada dois anos, 
fosse total. Foi um grande erro, porque, quando mudou a direção, a 
organização ‘faleceu’, não havia cultura organizacional e, o que é ainda 
pior, não tinha história. Aprendi uma grande lição que desejo que não 
vá acontecer com a Rede LAC.

É por isso que ainda não demos esse passo, porque sentimos 
que ainda não há maturidade. Se dermos um salto agora, de repente, 
a Secretaria vai para um país que não conhece o que já se caminhou e 
pode pôr em risco isso que tanto custou construir.”

Maria Auxiliadora compartilha desse alerta:

“Querer negar o processo, essa é a minha preocupação. Eu não 
posso construir o presente sem passado. Acho que cada pessoa é uma 
pessoa, cada pessoa contribui do seu jeito e, quanto mais você soma, 
mais é importante. Mas tem gente que pensa que, porque não concor-

Lideranças do Uruguai, do Brasil 
e do Peru

Uma história muito lindaManter a essência
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da comigo, então não sirvo para nada. Aí, nessa hora eu sou radical: se 
não vem para somar, vem para dividir. A Rede é espaço para respeitar as 
diferenças.”

Para Vanete, o futuro traz desafios muito claros:

“Não perder os critérios importantes: a ética, o respeito, a fala das 
trabalhadoras, a importância da participação delas. Esses são os grandes 
desafios que essa Rede impõe.”

Do Uruguai, Beatriz Collazo (pág. 118) reforça que a Rede deve 
preservar uma postura de respeito e abertura para o aprendizado constante 
de uma com as outras.

“O dia em que pensarmos que já sabemos tudo ou que umas são 
melhores que as outras, nesse dia a Rede desaparece. Ela é um instru-
mento fantástico para trabalhar, conhecer, contribuir, recolher de outras 
companheiras e termos coisas para crescermos juntas.”

Mas perpetuar-se também significa construir mudanças. A uru-
guaia Kika destaca:

“Uma das nossas propostas é que possamos fazer encontros regio-
nais. Você faz um encontro no seu país e, depois, com o resultado desse 
encontro, você trabalha com a Argentina, o Brasil, o Chile, o Paraguai 
e depois vai para o grande encontro. Isso vai nos dar outra segurança, 
outra força.”

Betty Leveau, por sua vez, ressalta a escolha de temas transver-
sais – como a água – como uma estratégia importante para fortalecer a 
atuação da Rede:

“Precisamos ter agendas concretas, que possam nos unir em nível 
continental. Para começar, estabelecemos a água como um tema articu-
lador para todos os países. E é nisso que estamos mobilizando os países. 
Queremos manter os países ativos e motivados.”

Da esquerda para a direita, lideranças 
equatorianas, brasileira, panamenha 
e mexicana

Uma história muito lindaManter a essência

O fortalecimento e o 
futuro da Rede são temas 
sempre presentes. A 
preservação da essência 
convive com a proposta 
de novos projetos.
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(Acima) Equipe da Secretaria Executiva 
da Rede LAC – Seção Brasil, em 2007
(Página ao lado) Trabalhadora rural 
peruana, em 2007

Espaço independente
Nesse caminho de amadurecimento, a Rede também vai em 

busca de maior formalização e organização de suas atividades. Já em 
2003, havia sido inaugurada a Secretaria Executiva da Rede LAC, no 
Brasil, na cidade do Recife. Mas, em 2005, ela é instituída juridicamente 
com a registro do estatuto da “Rede de Mulheres Rurais da América 
Latina e Caribe – Secretaria da Rede LAC – Seção Brasil” e a obtenção 
do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ.

P a r a 
além da documenta-

ção, uma nova conquista é come-
morada. Até então, a Secretaria sempre havia 

funcionado em espaços compartilhados com outras organi-
zações, na Casa da Mulher do Nordeste e no SOS Corpo. Até que, em 
setembro de 2006, a Rede conquista sua primeira sede independente, à 
Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, graças ao 
apoio da ASW (Ação Mundo Solidário) e do MDO (Mulheres por um 
Dia de Oração), ambas da Alemanha.

No novo espaço, a atuação da Secretaria se fortalece. Com uma 
equipe bastante enxuta, é grande o compromisso, o esforço e a dedicação 
para dar conta do trabalho crescente e diversificado: a articulação dos 
grupos de mulheres rurais de todo o continente, a comunicação com as 
integrantes, o acompanhamento e o monitoramento de projetos e a in-
cessante busca de recursos para a realização das atividades e manutenção 
da própria Secretaria.

A cada dia, o trabalho é intenso para garantir o presente e sonhar 
o futuro.

Manter a essência
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Tear de sonhos
“Às vezes, a gente pensa pouco nos sonhos, né? Poxa, eu não 

tenho nem tempo! Eu vou fazendo, vou fazendo, mas é assim. Eu diria 
que meu grande sonho é ver as mulheres continuarem.”

É o que diz a brasileira Auxiliadora. São muitos os sonhos para a 
Rede. Agora nas palavras da também brasileira Maria Jucá (pág. 120):

“A gente deve continuar e ter muitos outros encontros. Teve o 
primeiro, o segundo e não deve parar por aí. Meu sonho é que cresça 
cada vez mais, cresça e apareça, como se diz. Não com exibição, mas 
com muita esperança, muito amor, carinho e afetividade.”

Margarida Pereira, mas conhecida como Ilda, (pág. 122) completa:

“Para aquela mulher que ainda tem que sair da roça para parti-
cipar, deixar seus filhos, a mensagem é que ela não desista. Ela precisa 
dar continuidade a essa luta e topar o desafio. Acho que qualquer pessoa 
é capaz de estar em qualquer lugar, seja municipal, estadual, nacional 
ou internacionalmente.”

Rosa Aguiar, do Equador, voa longe:

“Meu sonho seria que alguma das mulheres integrantes da Rede 
estivesse tomando decisões importantes para o seu país. Hoje a maioria 
das decisões – boas ou más – são tomadas pelos homens. Creio que seria 
algo muito bom se as mulheres fôssemos assumindo essas metas. Que 
uma mulher da Rede LAC seja presidente da República!”

O tempo todo, é imenso o desejo de uma vida melhor para todas 
as mulheres.

“Quero ver as trabalhadoras rurais na sua casa, com um bom 
teto para que não se molhem. Quero vê-las decidindo sobre suas vidas”, 
diz Eva Molina.

Do Equador, Luz lança seu olhar:

“Antes, eu dizia: ‘Ninguém faz nada por nós.’ Mas agora eu 
acho que somos nós mesmas que temos que começar a vencer nossos 
limites e temos que dar o passo para mudar este entorno onde vivemos, 
começando pela família, o bairro, a comunidade e, depois, mudando a 
província. Temos que ser uma grande força social, um grande movimen-
to. Temos que trabalhar muito no pessoal da base, homens e mulheres, 
mas sobretudo as mulheres.”

Uma história muito lindaManter a essência

Saboreando as recentes 
conquistas, as mulheres 
olham para frente e se 
perguntam pelos seus 
sonhos. E desejam o mais 
lindo futuro para a Rede.
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A brasileira Margarida Pinheiro completa:

“Hoje em dia é impossível fazer qualquer ação se não for articula-
da, se não for em parceria. E o cenário político aponta coisas interessantes. 
Nós reelegemos um presidente do povo, o Lula. Elegemos, reelegemos 
o presidente da Venezuela, da Nicarágua, do Peru, da Bolívia. A nossa 
América pode ter muitas outras possibilidades, e as mulheres também 
podem ter um crescimento muito maior se a gente souber também exigir 
dos nossos governantes um outro olhar para a zona rural e principalmente 
para as mulheres e a juventude.”

Um sonho para todas e para si mesma:

“Continuo trabalhando como assalariada”, conta a argentina 
Maria Cristina Juarez. “Trabalho na cooperativa, mas também como 
assalariada. Trabalho por dia, onde me dão trabalho. E quero que meus 
filhos, os filhos dos outros cooperativados, tenham um trabalho que 
permita viver com dignidade, que tenham uma moradia digna, que seus 
filhos possam ir à escola, que, se ficarem doentes, possam se curar. Porque 
minha mãe está doente e muitas vezes não temos dinheiro para o remédio 
ou para a alimentação que ela precisa. Porque, às vezes, você come o que 
tem e não o que quer. Então, isso espero um dia poder alcançar.”

“Para mim?”, se admira a brasileira Vanete Almeida. “Ah! O meu 
sonho é ir para casa. Eu fui participando, participando e sendo puxada 
para a área internacional. E, com isso, tive que fazer um esforço muito 
grande para voltar para minha base, para não ficar flutuando, para ter 
raiz. Meu sonho é que alguém assuma a coordenação da Rede e que eu 
volte para casa. Para bordar, para escrever, para pensar, para cantar. Para 
estar com as mulheres de base. Para seguir com elas.”

Kika, do Uruguai, também se religa à simplicidade:

“Para mim, o sonho é continuar trabalhando na minha terra, 
com as minhas vacas, com o meu marido, vendo crescer os meus netos, 
saber transmitir para eles o amor pela terra. E, também, ver as mulheres 
organizadas, fortemente organizadas. Tenho certeza de que vai acontecer; 
leva tempo, mas vai acontecer.”

A jovem Milena Pérez lembra que o sonho muitas vezes não está 
fora, nem longe:

“Sonho ser uma pessoa mais do que eu sou, ser uma mulher líder, 
ser como as companheiras que estão aqui.”

Uma história muito lindaManter a essência



��

“Se eu morrer amanhã tudo o que eu vivi, tudo que me custou a construir 
morrerá comigo. Eu conto essa história e tomara que possa chegar a alguém, pois 
não há limites para buscar a superação e conquistar o que nos propomos. Eu podia 
não ter feito nada e ficar me lamentando pelos cantos, culpando aos demais por 
meu destino. O importante é o que fazemos por nós mesmas e pelos outros. Se 
não venço o medo que há dentro de mim, dificilmente vou poder vencer o que 
está fora”                                                      Luz Haro – Equador
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Nós, as mulheres rurais
Junto com a terra, nascem as mulheres rurais. 

Em todo o continente, elas aprendem cedo a trabalhar, 
sonhar com o estudo, bordar lindos vestidos.

Conhecem a pobreza e a violência, dão vida a seus 
filhos, se apaixonam, trabalham muito. Olham para 
sua comunidade, descobrem ser lideranças, resistem. 
Constroem mudanças e se fortalecem.

Em diferentes cooperativas, sindicatos, clubes 
comunitários, grupos de igreja ou cargos públicos, elas 
despertam para a condição de mulheres e se organizam. 
São protagonistas da sua vida e de sua comunidade.
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(Ao lado) Vanete, seus filhos e o neto
(Página ao lado) Vanete (à direita) com 
seu pai, sua mãe, suas irmãs, tia e primo 
Com sua mãe, em 2004

Brilho de liderança
A família da minha mãe é toda de Serra Talhada, 

descendente de portugueses. A família de meu pai é da 
Paraíba, descendente de africanos – meu bisavô foi es-
cravo. Meu pai se chamava Eliezer Pinto de Souza, mas 
ele tinha um apelido que era Elisio Paulo. Ele morreu eu 
tinha sete anos.

Minha mãe se chamava Lígia de Souza Almeida. 
Ela contava que a mãe dela sofreu muito para criar os 
filhos; eles eram muito pobres, eram agricultores. O nome 
de minha avó era Leonor Almeida. Ela estava sempre 
vestida de preto porque ela era viúva, e todos os netos a 
chamávamos Mãe Preta. Era uma senhora muito forte, 
muito firme, que não fazia separação do neto homem e 
da neta mulher. E foi essa avó, com uma tia – Carmelita 
Almeida –, que me criou desde os três anos de idade.

Desde cedo, minha tia me incentivou a fazer o que ela fazia. 
Então, com 11 anos eu comecei a fazer bordados para fora, para ganhar 
dinheiro. Bordava muito bem. A vida de bordadeira era maravilhosa, eu 
tenho saudades. 

Depois, fui trabalhar na secretaria do Colégio Cônego Torres, 
onde fiquei por 15 anos. Nesse tempo comecei a fazer um trabalho 
voluntário na periferia da cidade. Eu tinha preocupação com os pobres, 
principalmente com os velhos. Conheci uma freira que fazia distribuição 
de comidas para os pobres e sempre me pedia para ajudá-la. E aí eu fui 
percebendo a pobreza da periferia.

Ela falava que no campo a situação era pior. Então fui lá. A 
paisagem do campo é muito linda no inverno, a caatinga, as árvores, os 
riachos, as plantações de milho. Na seca, é triste, tudo muito seco, falta 
d’água para as famílias e os animais. Eu via muito aquela solidão de 
morar no campo. Sem luz, naquela época, sem água. Via as crianças sem 

perspectiva, sujas, a escola muito longe. Eu 
via, mas eu não via muito, porém 

eu sentia vontade e compromisso 
de estar com aquelas pessoas.

Fui ouvindo os próprios 
trabalhadores e percebendo 

Maria Vanete Almeida 
nasceu em 21 de junho 
de 1943, no município de 
Custódia, Pernambuco, 
Brasil. Educadora popular, 
é assessora do MMTR 
Sertão Central e dirigente 
do CECOR (Centro de 
Educação Comunitária 
Rural), além de integrante 
das Coordenações 
Internacional e Executiva da 
Rede LAC.
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o que é que eles precisavam aprender. E eu ia e estudava o assunto. E 
tentava levar o que eles precisavam em termos de conhecimentos. Até 
que um dia, no município de São José do Belmonte, os trabalhadores 
me chamaram para discutir sobre a terra. Fui, e um trabalhador, diri-
gente da Federação dos Trabalhadores (FETAPE), ficou impressionado 
comigo, porque eu fazia aquele trabalho político sem nenhum respaldo 

institucional. Era um trabalho que naquela época dava morte. Era 
o tempo da ditadura militar no Brasil.

Então me convidaram para entrar na Federação. Começo 
a coordenar 15 sindicatos, 15 municípios. Que deve ser 200 mil 

trabalhadores. Nessa época eu já tinha meus dois filhos, Léo e 
Adenilda, e comecei a me dedicar 24 horas por dia ao trabalho 
sindical; trabalhava feito uma louca. Viajando a pé, a cavalo, 
de carro para chegar nas comunidades rurais e conversar 

com os trabalhadores. E, com dois anos de trabalho, em 
1982, começa a me incomodar a ausência das mulheres. 
Eu fazia reuniões com 200 homens e não via as mulhe-
res, me incomodava de ficar sozinha no meio de tantos 

homens, e me perguntava porque só eu? Onde estão 
as mulheres rurais? E aí comecei a discutir com uma 
amiga minha, Hauridete Santos, e começamos a 

fazer um pequeno trabalho com as mulheres.
Escolhi uma comunidade, Caiçarinha da Penha. Era 

preciso sair, de casa em casa, visitando. Conseguia conversar com duas, 
três mulheres. Assustadas, não falavam. Eu voltava, eu tinha um pro-
grama de rádio e fazia uma zoada: dava o nome delas, da comunidade, 
convidava para a próxima reunião... Era uma rádio local. Elas ficavam 
muito emocionadas e orgulhosas de seus nomes aparecerem no rádio, e 
juntava mais mulheres. 

Eu tentava conversar o que elas queriam: dos seus filhos, da 
fome, do trabalho. E levava sempre uma informação, uma música, uma 
história para contar, para que elas gostassem da reunião e voltassem.  Eu 
achava que eu não podia chegar com nada pronto. Eu nem sabia que 
mundo era aquele. Eu tinha que ouvi-las. E fui ajudando elas a falarem. 
Era muito emocionante. Porque até para se apresentarem elas tinham 
dificuldade. “Como é seu nome?” Tinha um tempo para esperar até que 
elas conseguissem dizer seu próprio nome. Assim começou. E o trabalho 
foi crescendo, tornando-se pioneiro no sertão de Pernambuco, no Brasil 
e na América Latina.
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Compromisso assumido
Minha família era cristã, minha mãe sempre 

nos transmitiu todo um sentido de solidariedade e 
compromisso. Então, sentíamos que éramos um 
pouco responsáveis por construir um mundo me-
lhor. Ela dizia com outras palavras, mas no fundo 
nos ensinou que tínhamos uma responsabilidade 
que tínhamos que levar adiante na vida. E eu co-
meço a trabalhar no Movimento Rural, que era um 
movimento especializado da Ação Católica. No Bra-
sil, se chamava JAC (Juventude Agrária Católica).

Comecei a me relacionar com outra reali-
dade, com o setor do campo mais empobrecido e 
abandonado. Um dos nossos objetivos era que os 
próprios camponeses se encarregassem da organi-
zação. E foi assim que surgiram os dirigentes que, 
depois, criaram as Ligas Agrárias Campesinas, que 
tiveram um grande peso no nordeste do país. Foram 
feitos comícios com mais de 10 mil camponeses, 
com reivindicações em relação aos preços dos pro-
dutos, à posse da terra, aos créditos etc.

Nessa época, já tínhamos começado a 
trabalhar com as mulheres; tinham sido feitas duas reuniões 
com todas as representantes das organizações do Nordeste. 
Participaram em torno de 60 mulheres. Elas diziam que as 
organizações campesinas não levavam em conta a realidade 
da mulher, porque as reuniões eram feitas à noite e só eram 
tratados temas produtivos. Já eram os anos 70, em que o 
movimento de libertação feminina, surgido na Europa e nos 
EUA, começava a ser conhecido e despertava muito interesse 
e curiosidade. Então, vieram todas as críticas nascidas do ma-
chismo e de uma sociedade totalmente patriarcal. O desafio era 
grande, foi uma época muito linda. Mas já em 74 começou uma 
repressão muito forte contra todas as organizações populares. 
Em 76, foi o golpe militar. E a maioria dos dirigentes foi presa 
ou desapareceu.

Beatriz Noceti (Tudy) 
nasceu em Buenos Aires, 
Argentina, em 26 de janeiro 
de 1932. Educadora popular, 
é dirigente do CEPRU e 
integrante da Rede LAC.
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Nessa etapa, tivemos que nos guardar bastante. Eu abri 
uma loja na costa, zona turística, com outra companheira, por-
que estavam procurando a todos nós, direta ou indiretamente. 
Então, ficamos aí trabalhando um tempo, até passar essa etapa 
tão dura.

Em todos esses anos, a única coisa que tentamos foi 
sobreviver. Cuidar de nós e dos companheiros. Foi nessa época 
que voltei a pintar e continuo fazendo isso ainda agora; me 
ajudou muito poder me ligar com outra forma de trabalho 
criativo.

Quando começou a democracia, no ano de 83, tentamos, 
timidamente, começar a nos conectar, mas muitos companhei-
ros tinham sido perseguidos, outros tinham desaparecido e 
outros tinham se exilado. Até, que no ano de 89, fizemos um 
encontro. Criamos o CEPRU (Centro de Promoção Rural). 
Convocamos ex-dirigentes do Movimento Rural para ver o 
que era das nossas vidas e o que estávamos fazendo. E então 
voltamos a trabalhar com as mulheres.

(Acima) Participantes de um 
encontro de MUCAAR em Jujuy, 
Argentina, 1997
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Alegria de viver
Meus pais nasceram, se conheceram e se casaram no campo. Até 

que eu e minha irmã chegamos na idade escolar, e minha mãe foi conosco 
para a cidade. Nós voltávamos nas férias – eu sentia muita saudade do 
campo, muita. Meu pai esteve lá um tempo, até que não agüentou ficar 
longe da família. A terra foi alugada e ele foi morar e trabalhar, conosco, 
em Montevidéu.

Eu acho que, às vezes, a gente melhora as coisas, mas eu fui muito 
feliz. E há coisas que lembro como especiais. Eu gostava muitíssimo de 
andar a cavalo, de acompanhar o meu pai. Ele sempre esteve feliz de 
ter duas filhas mulheres. O uruguaio, principalmente no meio rural, é 
bastante machista, mas nunca senti isso do meu pai. E, eu não sei se 
era por isso ou porque realmente eu gostava, eu tentava cumprir essas 
tarefas. Andava muito a cavalo com ele, trabalhávamos com o gado. 
Mas não lembro de tudo isso com saudades e, sim, com alegria. Com 
muita alegria.

Quando eu me casei, eu e meu marido conversamos e decidimos 
que iríamos morar no campo. Os pais de Rodolfo estavam numa posição 
econômica muito boa e nos deram um apartamento de presente quando 
resolvemos casar. Vendemos o apartamento para poder comprar um 
pedaço de terra. Primeiro, pensamos em fazer uma criação de galinhas. 
Depois, de porcos. No final, uma pessoa ofereceu uma terra, que tinha 
uma leiteria instalada. E foi lá que meu marido e eu fomos parar, sem 
saber nada de produção de leite.

E desse jeito fomos fazendo nossa vida, aprendendo a trabalhar. 
Eu adoro, porque todos os dias aparecem coisas novas para resolver. As 
vacas são ordenhadas duas vezes por dia. É uma coisa dinâmica... O 
dinheiro entra graças ao leite, mas sai com os insumos. Então, a gente 
sempre tem que estar se equilíbrando. E os anos foram passando assim, 
e tivemos nossas filhas. Lindas filhas.

Nesse tempo, meu marido entrou num grêmio, que tinha sua sede 
em Montevidéu. E, quando eu ia buscar ele, encontrava lá com outras 
mulheres, voltava para minha região e conversava com as mulheres de 
cá. E elas também se preocupavam com o andamento da cooperativa, 
a produção, a educação, a moradia no meio rural, a saúde… O que 
acontecia? Quando estávamos juntas, as mulheres opinavam e tinham 
uma opinião muito clara e concreta sobre as coisas. Mas, quando íamos 
às reuniões com os homens, elas não falavam...

Zunilda Nanci Casas Acosta 
(Kika) nasceu em 18 de 
junho de 1938, em Lavalleja, 
Uruguai. Produtora 
agropecuária, é integrante 
do Grupo de Mulheres 
Rurais Leiteiras de São 
Jose e da Rede de Grupos 
de Mulheres Rurais do 
Uruguai, além de integrante 
das Coordenações 
Internacional e Executiva 
e do Conselho de Sábias da 
Rede LAC.
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Até que um belo dia... Existia no Uruguai uma coisa chamada 
Festa Nacional do Leite, na nossa região. Então, dissemos: “Por que 
não propomos que o grêmio faça um encontro de mulheres vinculadas 
com a produção de leite na Festa Nacional do Leite?” Parecia uma 
loucura.

Já havíamos tido relação com organizações de mulheres que, 
na época da ditadura, haviam trabalhado o tema da liberdade, de 
pessoas desaparecidas, presas. E esses vínculos também foram nos 
dando motivação. E foi assim que nos organizamos para essa ati-
vidade. Percorremos, durante quatro ou cinco meses, o país inteiro 
convidando as mulheres.

Na madrugada anterior ao evento, tinha chovido e nós disse-
mos: “Não vem ninguém!” Vieram 250 mulheres! Fizemos oficinas 
com os temas de educação, moradia, produção. Mas não fazia nenhum 
sentido que isso começasse e terminasse. Daí, formamos o Grupo de 
Mulheres Rurais Leiteiras de São José e fomos adiante.

(Acima) Aos 5 anos de idade
(Ao fundo) Preparando-se para um 
passeio a cavalo, em 2004
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Recomeçar sempre
Meu avô chegou por uma trilha, chegou a cavalo. Ele, muito alto, 

com cabelos grisalhos, foi até a casa humilde da minha mãe, chegou perto 
da rede, me olhou e viu que eu era da cor branca da família paterna e 
disse: “Esta aqui é a minha neta. E ela não pode ficar morando aqui.” 
E, de fato, pouco tempo depois, fui levada para a casa dos meus avós e 
foi minha tia Nelly que me criou.

O meu avô era tropeiro. Os barcos que traziam mercadorias da 
Europa, entrando pelo Brasil, subiam pelos rios e chegavam até uns 30 
quilômetros da minha comunidade; e o meu avô tinha mulas e cavalos 
que traziam as coisas do rio para Tarapoto. 

Nós vivíamos com meus avós. Mas, aos três anos, minha tia me 
levou para morar em Lima, terra das oportunidades. E isso mudou a 
minha vida, porque, se eu tivesse ficado no povoado onde nasci, outro 
teria sido meu destino. Minha mãe Nelly era professora. E, mesmo 
com todas as limitações, me colocou em escola particular. Estudei em 
Lima todo o primário, fiz o secundário em Tarapoto e a universidade 
em outra cidade da costa, Trujillo. 
Eu estudei Língua e Literatura. 
E, quando terminei, imediata-
mente eu já tinha trabalho. No 
ano seguinte, fui dar aula em um 
colégio em Tarapoto, também de 
religiosas, e passei a ser um pouco 
mais crítica.

Na docência, comecei mi-
nha atividade política no sindicato 
do magistério. Eu não sabia nada 
de sindicatos. Todos os professores 
estavam sindicalizados e, nessa 
época, ocorre o início da unifica-
ção do magistério e é formado o 
SUTEP, que é o Sindicato Único 
de Trabalhadores em Educação do 
Peru. Eu ficava caladinha, mas estava escutando, escutando... e pouco 
a pouco comecei a participar. Rapidamente me transformei em uma 
dirigente sindical. Aqui conheci o meu marido. Nos casamos e logo 
nasceram nossos três filhos.

Betty Leveau Sinti 
nasceu em 28 de fevereiro 
de 1946, na região de 
San Martín, Chincha 
Alta, Peru. Promotora 
social, foi dirigente 
de duas grandes redes 
nacionais de mulheres, e 
atualmente é dirigente do 
CEPCO e integrante das 
Coordenações Internacional 
e Executiva da Rede LAC.
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Durante seis anos, para criar meus filhos, não pude me dedicar a 
outras atividades. Foi difícil. Meu esposo começava a se destacar. Eu ia 
ficando para trás e não gostei de ficar estagnada como profissional. Até que 
um dia eu disse a ele: “Me convidaram para a diretiva da Cooperativa de 
Crédito, para apoiar a direção, e vou aceitar. Quando houver sessão, você 
fica em casa olhando as crianças.” A gente combinou e assim foi feito. 
Nessa época, eu não tinha nem idéia de direitos da mulher, os direitos 
que eu conhecia eram os sindicais. Estou falando do ano 76, 77, 78...

Em 1983, decidi deixar o magistério. 
Me aposentei e, para gerar renda, fazia coisas 
que nunca tinha feito: manteiga de amendoim, 
geléia de uva, costurava camisas para homens. 
Depois, abri um local para vender lanches. Mas 
não me sentia bem.

Meu marido continuava militando no 
partido, então fui também me constituindo em 
liderança. Aproveitando toda a minha expe-
riência sindical, fui proposta como candidata 
a vereadora. Tive tão poucos votos que fiquei 
desiludida ao ver que as mulheres sujeitavam 
seu voto ao do marido. E comecei a fazer tra-
balho político-partidário para conhecermos e 
estudarmos, juntas, a história das mulheres na 
política. Formamos seção de mulheres do PST 
(Partido Socialista dos Trabalhadores). A gente 
ia até os povoados próximos e organizávamos 
conversas com as senhoras, ensinávamos coisas 
que sabíamos, por exemplo, costura, o uso de 
alimentos da região etc. Surge assim meu pri-
meiro trabalho com as mulheres.

Betty com seu marido Teo, na cidade de 
Lamas (San Martín), Peru, 2004
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Saber brigar
A casa da minha avó era uma casa lin-

díssima, ainda é. Parede desta largura, 12 de-
graus para chegar na casa, com engenho... Por 
costume, todos dormiam em rede e só tinha 
uma cama. Então, a cama da minha avó fazia 
rodízio para todos os filhos quando a nora ia 
ganhar bebê. E minha mãe que teve tanto de 
filho? A cama da casa da minha avó ia todo 
ano para a casa do meu pai! No último filho 
da minha mãe, ela tinha 45 anos, foi quando 
meu pai comprou a primeira cama.

Nós somos 12 irmãos. E a gente tra-
balhava demais na roça. A escola era uma só, não era do governo. Era 
sempre um professor da família, aquele que teve mais condição de estudar. 
Tinha feito o primário, por exemplo, já ia ser professor. Nós mulheres, 
todas estudamos. Eu estudei e fui fazer a admissão no colégio de freira. 
Muito pesado. Passei e fui para uma cidade chamada Milagres.

Quando eu terminei, tinha que ir para uma cidade muito mais 
distante, mas meu pai tinha muito ciúme da gente, não deixava ir morar 
nas casas. Aí, o que acontece? Eu voltei para a comunidade e fiquei um 
ano ensinando muitas crianças, adolescentes... Fui ser professora com 
meus 16 anos. Até que uma tia chegou para meu pai e disse: “Você não 
vai dizer ‘não’. Eu vim só dizer que vou levar Auxiliadora embora comigo 
para ela estudar.” E, aí, me abriu para o mundo. Fui enfrentar uma coisa 
diferente, mas foi muito bom, porque saí de uma comunidade rural que 
não tinha nem estrada.

Depois fui morar com a única irmã do meu pai, em Pernambuco, 
e fui conviver de novo com mais pobreza. E comecei a me engajar, porque 
todo esse período foi no tempo do golpe militar. Eu tinha um primo ex-
tensionista rural, ele me levava para as comunidades e eu gostava muito 
de ir. Na própria escola, a gente tinha muita discussão, porque tinha um 
padre francês, revolucionário.

Automaticamente foi surgindo a história do sindicalismo e fun-
damos o sindicato. Aí eu perdi realmente as estribeiras – me considero 
uma pessoa que contribuiu muito no sindicalismo rural. Eu trabalhei 
com tudo que foi projeto. Eu ainda me achava muito inconsciente. O 

Maria Auxiliadora Dias 
Cabral nasceu em 19 
de novembro de 1948, 
no município de Barro, 
Ceará, Brasil. Professora, 
é assessora política do 
MMTR-NE e integrante 
da Rede LAC.
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que eu tinha clareza era de que a desigualdade 
era grande, e tinha uma raiva dos patrões muito 
grande. Eu fiquei com muita raiva, e isso me 
ajudava a brigar.

Então, durante 21 anos, eu trabalhei no 
movimento sindical. Quando eu saí, eu já era assessora política do movi-
mento e tinha todo um respaldo estadual, regional e também nacional.

A primeira luta em relação às mulheres foi para conseguir traba-
lho, no final dos anos 70, mas não tinha consciência... A gente começou 
a lutar pelo alistamento das mulheres para as frentes de trabalho, até 
então era só homem. Já, nos anos 80, a gente encampou uma outra luta: 
trabalho igual, salário igual. Na época, o município era grande produtor 
de feijão – hoje é tomate – e quem colhia? As mulheres.

No meu bairro, os fazendeiros chegavam de manhã com o cami-
nhão para encher de mulher, levar para a roça e ganhar 50% menos do 
que o homem que estava lá colhendo feijão. Nós já tínhamos a liderança 
do bairro, a gente ia para o ponto, onde ficava o caminhão. A gente fazia 
aquele trabalho miudinho: tu não me paga igual, não vamos colher o 
feijão e, sem elas colherem, perdia o feijão. Era tipo uma greve. Toda a 
mulherada.

Ao mesmo tempo a gente ia fazendo o organizativo e, nos anos 80, 
a gente explodiu. O meu município foi o primeiro município no Nordeste 
que fez a manifestação de mulheres rurais no 8 de março.

(Acima) Com sua filha Ana Suely e 
sobrinha Mônica
Com seus pais e madrinha
(Abaixo) Lembrança da escola onde 
estudou
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Sonho revolucionário
A mãe da minha avó é de origem miskita, de uma ilha da Ni-

carágua, do Atlântico Norte, e ela se juntou com um chinês. E, desse 
casal, nasceu minha avó. Minha avó se juntou com negros, da zona do 
Caribe da Nicarágua, e daí vem minha mãe. Minha mãe se juntou com 
um mestiço do norte do país, do Pacífico, que é uma mistura mais de 
indígenas e espanhóis. E de toda essa mistura venho eu. Sempre digo 
que tenho uma salada no sangue.

Minha mãe cresceu na comunidade miskita, mas quando tinha 
10 anos a levaram para Puerto Cabezas. Lá ela conheceu meu pai, que 
também migrou de Estelí para lá. Ela se juntou com meu pai quando 
tinha 14 anos e, quando tinha 15, me teve. Ela não sabe ler, nem escrever, 
porque na comunidade onde ela morava não tinha escola.

Pequena, me trouxeram da costa para cá, para Jinotega. Eu 
lembro da minha infância no campo. Minha mãe, ela trabalhava 
matando porco. Aí eu saía para vender na comunidade: vendia 
carne, torresmo, chouriço, tudo eu vendia. Meus irmãos também 
trabalhavam, eles plantavam repolho para os outros.

Uma coisa pela qual sempre briguei foi por ir à escola. 
Porque, quando eu tinha 13 anos, minha mãe dizia que eu já 
tinha estudado bastante. Então eu fazia tratos com ela: “Vou 

Eva Molina Chow nasceu 
em 11 de março de 1963, em 
Puerto Cabeza, Nicarágua. 
Licenciada em Educação, é 
integrante do Coletivo de 
Mulheres de Matagalpa e da 
Rede LAC.
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lavar toda a roupa da família no fim de 
semana.” Ou, então, me levantava 

às duas, três da manhã para aju-
dar minha mãe com o milho. Às 
sete, já tinha trabalhado todas 
essas horas e então ia para a 
escola.

Com 15 anos, voltei 
para a costa. E continuei metida 

na escola. Já fazia parte de uma 
célula sandinista e continuei fazendo 

trabalho político com os estudantes. Tínhamos 
bastante atividade para explicar o porquê da luta sandinista. 

O porquê se queria uma revolução. No porão da escola, com mimeó-
grafos de mão, fazíamos 2 mil boletins e repartíamos. Era um trabalho 
clandestino muito forte.

Eu estava metida com todos os contatos da coluna Pablo Ubeda, 
que era a Coluna Guerrilheira. Foi quando mataram um companheiro 
nosso, muito querido. E houve um massacre muito grande de estudantes 
em maio de 79. Isso me deixou muito indignada, inclusive queria ir para 
a montanha. Mas não me deixaram, disseram que tinha que continuar 
fazendo o trabalho político no lugar onde estava. Que íamos ganhar.

Com o triunfo, o primeiro que fiz foi envolver-me na cruzada de 
alfabetização. Depois, me meti no exército. Estive aqui dois anos e mais 
um ano no Ministério do Exterior, no governo sandinista, atuando na 
fronteira. Éramos 130 e só eu era mulher. Depois, passei para o Ministério 
do Interior, porque tinha gente levando comunidades miskitas inteiras 
para Honduras. Seqüestravam toda a população, 2, 3 mil pessoas.

Depois, saí do governo, terminei meus estudos e comecei a tra-
balhar como docente em uma escola agrícola. Fui trabalhar num projeto 
de desenvolvimento, de experimentação de variedades agrícolas. Voltei, 
então, para o campo. Fui plantar áreas florestais com os estudantes. Ou 
seja, formar gente na área agrícola. Eram 400 estudantes internos na 
escola. Continuei fazendo trabalho político como sempre, mas como 
professora. E em 88 comecei a universidade.

Em 91, quando terminei meus estudos, conheci o pessoal do 
Coletivo de Mulheres de Matagalpa. E me propuseram trabalhar com a 
parte rural. Comecei a trabalhar com a Coordenadoria de Mulheres de 
Pancasán. Era um trabalho que as mulheres haviam demandado com uma 
parte sobre produção e outra mais relacionada com corpo, sexualidade. 
Começamos, então, um trabalho muito grande.

Encontro com mulheres da comunidade 
La Cometa, Nicarágua 
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Maria Elena Ovejero nasceu em 12 de janeiro 
de 1956, em La Invernada Sur, Santiago del 
Estero, Argentina. Agricultora, é integrante 
do Grupo de Mulheres Junta Triunfal 
Invernada e da Rede LAC.

Nascer mulher
Meu pai me con-

tava que trabalhou desde muito pequeno, porque 
sua mãe era sozinha. E, desde muito pequeno, ele se 
dedicou ao trabalho de lenhador. Dessa época, o que 
sempre me contam da família é que eles trabalhavam 
muitas horas – desde o amanhecer até o pôr-do-sol.  
Eles entravam no bosque em busca de madeira – para 
fazer os dormentes do trem – e depois carregavam os 
tratores.

Minha mãe ia cozinhar para o meu avô, que 
também era lenhador. Ela também não pôde estudar, 
não sabia ler. Não só ela, mas outras mulheres tam-
bém. Eu sempre ouvia: “Você não precisa ir para a 
escola porque você é mulher.” E a mesma coisa com 
o documento, não tiravam para a mulher. Diziam que 
o homem precisava porque tinha que fazer o serviço 
militar e as mulheres, não. Então, nem identidade 
tínhamos. Não podíamos votar. Não tínhamos assi-
natura, nem minha mãe, nem minhas avós.

Quando eu nasci, contam que minha mãe foi 
ajudada pela minha avó paterna, que era parteira. 
E minha mãe comentava que, quando nasciam as 
meninas, a própria família e os vizinhos, era como se 
não ficassem felizes. Quando sabiam que nascia um 
menino, ficavam contentes.

Eram todos de trabalho, de muito trabalho. As 
crianças não viviam com alegria. Não tinham tempo 
para brincar. À medida que iam crescendo, de acordo 
com suas capacidades, já iam ajudando com a casa. E 
pior ainda se fosse mulher, porque temos muitas coisas 
para cuidar. Lavar roupa, passar, cozinhar a comida. 
Tinha que ser cumprido um horário porque, quando 
os homens chegavam do trabalho, já tinha que estar 
tudo preparado.

Quando eu tinha nove anos, minha mãe me 
disse que não dava mais para eu continuar na escola. 
Na casa onde minha irmã trabalhava, na cidade, 
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precisavam de uma menina para babá. Então, abandonei a escola e 
fui cuidar de uma criança. Depois, fui para Buenos Aires, trabalhar no 
serviço doméstico. Fui com 15 anos, devo ter voltado com 18 anos. E 
começei a trabalhar na colheita de algodão para ter alguma renda.

Tenho então minha primeira filha, em outubro do ano de 73.  
Me lembro que tinha ido para a cidade capital da minha província, 
porque sempre censuravam as mulheres jovens que engravidavam pela 
primeira vez sem estar casadas ainda. E para mim foi uma alegria. Com 
minha bebezinha, viajei da capital até a casa da minha mãe. E vi o que 
a minha mãe viveu quando eu nasci. Algumas famílias não ficavam 
muito felizes porque não era um menino, mas uma menina.

Cláudia foi minha primeira filha, depois veio Omar, a terceira 
foi a Adriana, que faleceu, o quarto foi Pablo, que faleceu, e a quinta 
filha eu também tive em casa. Depois, os três últimos filhos nasceram 
no hospital.

Depois de viver tudo isso, com dois filhos falecidos, eu vivia 
muito triste, com a auto-estima no chão. E, num bom dia, escutei no 
rádio que vinham umas mulheres da cidade para orientar grupos de 
mulheres. Foi assim que, no ano de 95, no dia 23 de maio, vieram 
pela primeira vez à nossa comunidade. Nos reunimos num Centro de 
Saúde. Éramos aproximadamente 12. Para mim, foi muito lindo. Era 
finalmente um jeito de ter um lugar nosso – das mulheres.

A nossa necessidade, entre tantas outras, era o tema da saúde 
sexual e reprodutiva. Porque as mulheres estão muito cansadas de ter 
tantos filhos, e tão seguidos. Com o tempo, o grupo me delega para 
ir à cidade e discutir toda esta problemática que vive. E, depois, foi 
aprovada a lei da saúde sexual e reprodutiva em nível nacional, com a 
qual o governo nacional provê as províncias de anticoncepcionais.

Não foi fácil, porque normalmente dizem que as mulheres 
se reúnem para falar coisas sem importância. Meu esposo me dizia: 
“Para que você quer ir, em vez de ficar fazendo suas coisas em casa?” 
E, então, aos poucos, fui dizendo para ele as coisas com jeito, que 
eu também tenho necessidade e direito de poder me reunir com as 
companheiras, porque tem coisas que acontecem com a gente e que 
ninguém escuta. Ele foi compreendendo, e meus filhos também. Era 
um trabalho voluntário, mas me fazia feliz.

Mulheres rurais e técnicas de San Vicente 
durante Encontro de Grupos de Mulheres 
do departamento Figueroa (Santiago del 
Estero), Argentina, 2000
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Aos nove meses de idade, num banco da 
praça de Tucuman, Argentina, 1957

Coração solidário
O trabalho com a cana era manual. Primei-

ramente, era preparar o chão com as mulas, os bois. 
Sulcavam a terra e depois plantavam a cana, iam 
botando em linha e, depois, a cana crescia. Corta-
vam com machado, descascavam e empilhavam. 
Faziam fardos, amontoados para que pudessem 
ser levados. Isso era o que fazia papai junto com 
o vovô: transportar até o carregador, de onde esses 
fardos de cana eram levados em caminhões para o 
engenho onde se fazia o açúcar, o melado, todos os 
derivados da cana.

Daí, meus pais já se 
mudaram para a comuni-
dade de El Sacrificio. Vão 
morar na fazenda de um 
patrão. Foi onde me criei 
e começamos a ter nossa 
educação. Nós saíamos 
para trabalhar duas ho-
ras pela manhã e, depois, 
voltávamos para terminar 
de fazer a lição, tomar 
banho e ir para a escola à 
tarde. Eram 7 quilômetros 

para ir à escola, todos os dias. Íamos e voltávamos 
caminhando. Terminei o primário, e a gente não 
pôde seguir o estudo secundário pela distância que 
a gente morava. Eu tinha 13 anos e começamos a 
trabalhar firme, de manhã e de tarde.

Até que, aos 18 anos, tive um convite de uma 
ONG que se chama INCUPO (Instituto de Cultura 
Popular) para uma reunião. Foram dois dias, na 
capital, a 120 quilômetros de onde eu morava; e eu 
nunca tinha saído sozinha. Era uma capacitação 
para ensinar pessoas analfabetas a ler e escrever 
através do rádio. Quando eu tinha terminado a 
escola primária, eu tinha chorado muito, porque 
eu queria ser professora. E agora nesse encontro 
pude aprender a fazer o que eu queria: ensinar. E 

eu fiquei com a alegria de me encontrarem por aí e 
dizer: “Foi Cristina que me ensinou a ler.” Mas era 
um trabalho voluntário. Nunca pagam...  Continu-
ávamos vivendo da agricultura.

Vimos, então, um jeito de começar a traba-
lhar para nós mesmos. Com outras companheiras 
que moravam na fazenda, alugamos um hectare de 
terra, com o apoio dessa ONG. A gente conseguiu 
crédito e cada um contribuía com o que tinha: pa-
pai tinha um cavalo, o arado; outro companheiro 
tinha outra ferramenta, uma pá. E trabalhávamos 
para nós.

Participamos de diferentes oficinas, encon-
tros... até que começamos a formar a Cooperativa 
de Trabalho Agropecuário e Consumo El Sacrificio 
Ltda. No ano de 84, a gente iniciou a experiência e, 
em 86, ela se constitui. A gente não tinha lugar de 
reunião. Não deixavam que esse técnico se reunisse 
conosco. Mas nas ruas ninguém podia nos proibir. E 
assim começamos: reunidos embaixo de uma árvore 
– uma árvore grande na beira do caminho.

Foi a primeira organização no sul da pro-
víncia. O primeiro desafio foi comprar um hectare 
e meio de terra. Éramos ricos: um hectare e meio de 
terra! E surge outra coisa importante: um programa 
de melhora de moradias. Construímos as nossas 
casas. Até então, nossa casa era de madeira, com 
frestas grandes que, no inverno, a mamãe enchia 
com papéis, com trapos para que a gente não ficasse 
doente. O nosso teto era de papelão. Então, a casa 
nova é nossa primeira casa de cimento, com chapas 
de zinco e forro de madeira.

Sabemos que é só o começo, que ainda nos 
faltam muitos direitos para conquistar, mas come-
çamos.
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Maria Cristina Juarez 
nasceu em 26 de dezembro 
de 1956, em João Batista 
Alberdi, província de 
Tucumán, Argentina. 
Agricultora, é presidenta 
da cooperativa “El 
Sacrificio”, integrante 
da MUCAAR e da 
Coordenação Internacional 
da Rede LAC.
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Força para sobreviver
Sou a primeira de nove irmãos e irmãs. Me lembro que, muitas 

vezes, eu acordava na madrugada com o choro da minha mãe. Minha 
mãe chorava porque meu pai tinha ido embora. Voltava depois de um 
tempo, ficava um tempo e depois ia embora de novo... Então, eu tive 
que criar os meus irmãos. Com a minha avó, a gente ia buscar onde 
conseguir alimentos para a família. Tínhamos terras, mas por desgraça 
meu pai vendeu quase todas.

Como não tínhamos o que comer, meu pai um dia disse: “Con-
segui uma casa para morar em outro lugar.” Lá tinha muita areia, era 
outro solo, outro clima, não era muito grande. Era de um senhor que 
precisava de alguém que cuidasse da propriedade. Foi aí que fiz o meu 
último ano de estudos, ou seja, a quarta série da escola primária. Mas em 
pouco tempo, o dono da casa voltou e tivemos que sair. Então, pedi ao 
meu tio que nos desse um pedaço de chão para plantar. Assim foi feito 
e começamos a ter um grão de milho para comer.

Mas, depois, meu pai disse: “Vamos para o Oriente.” Então, nós 
fomos morar com uma irmã da minha mãe que estava no Oriente. Era 
a selva. Mas eu pedi para voltar para casa de minha avó e viajei para 
Quito. Fui procurar uns compadres, e eles me levaram até a casa do meu 
tio. A esposa dele disse: “Nós podemos levar ela para trabalhar com as 
freirinhas.” Então, me colocaram lá, fazendo tudo: limpando o chão, 

Luz Maclovia Haro Guanga 
nasceu em 1° de abril de 
1949, em Matus, província 
de Chimborazo, Equador. 
Agricultora, é presidenta da 
Associação de Mulheres de 
Juntas Paroquiais Rurais 
do Equador e integrante da 
Coordenação Internacional 
da Rede LAC.
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lavando roupa, cozinhando, passando, costurando, varrendo as salas de 
aulas. E isso mudou o rumo da minha vida. Porque comecei a ter 

um salário – pequenino, porque me pagavam pouco, mas 
tinha comida, casa, uniforme, tinha tudo.

E comecei a mandar dinheiro para minha 
mãe. Mandei dinheiro para a escola, para a 

comida, pagava o armazém. E ela começou 
a comprar terras. Fui, então, trabalhar 

como doméstica. Depois, fui enfermeira 
auxiliar, fui melhorando a minha con-
dição de vida. E, quando trabalhava 
na clínica, conheci meu marido.

Nós casamos em 78. Foi uma 
grande festa e uma cerimônia muito 
linda, foi muita gente... Fomos morar 

na casa do meu marido, onde criava 
galinhas poedeiras. Tivemos uma di-
ficuldade econômica, perdemos toda 

a avicultura e ficaram algumas dívidas. 
Meu marido entregou sua herança e sa-

ímos com os nossos filhos para a cidade. A 
gente se levantou como a ave fênix das cinzas; 

não tínhamos um centavo, trabalhávamos dia e 
noite. Nós vendemos de agulhas até automóveis.

Em umas férias, a gente decidiu fazer um passeio 
e visitar uns familiares no Oriente. Lá eu encontrei com um primo que 
disse: “Vou mostrar um sítio muito bonito.” E adoramos. Vendemos a casa 
e o carro e compramos o sítio. Então, desde 1987, estamos em Fátima, 
província de Pastaza. Foi lá que cresceram nossos filhos.

Compramos o sítio e assumimos uma dívida do dono anterior com 
o banco. Sofremos terrivelmente até que o banco quase nos tirou tudo. 
Então, tivemos toda uma luta conjunta dos agricultores da Amazônia, 
que depois se estendeu por todo o país, para ter uma lei que beneficiasse 
os pequenos e médios agricultores na defesa das nossas terras.

Depois fizemos a Associação de Mulheres. Então, lutamos por 
um projeto produtivo e começamos a fazer queijo, iogurte, todas essas 
coisas. Foi muito duro, porque as mulheres estavam acostumadas com 
sua vida doméstica, mas fomos nos capacitando, nos unindo, com muito 
entusiasmo.

(Acima) Com o marido Guido no dia 
do casamento, 25 de março de 1976
(Ao fundo) Credencial da eleição de 
Luz para a junta local de Fátima, onde 
mora com sua família – Equador
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Beleza da palavra
Meu pai pescava de tarrafa. Tinha 

uma canoinha um pouco maior que 
essa mesa. Ele botava no mar, 

botava umas redes em cima 
e trazia muito peixe. Nesse 
tempo, era uma localidade 
com poucas pessoas. Acho 
que tinha 11 famílias. E, 
então, eles pegavam peixe 
muito próximo da praia. 
E os que não pescavam 
traziam coisas para tro-
car. E assim a gente vivia, 

trocava peixe por goma 
ou outra coisa. E também 

a gente plantava algodão e 
fiava.

Eu aprendi a fiar muito 
pequena. Fazia um fuso, uma vara 

de pau fino, igual a uma cobra, pesada, 
que você torce no dedo e vai puxando o algodão. Passa na perna, dá 

uma rodada e faz um “x”. Foi minha mãe que me ensinou. Ah, eu fiava 
muito. A gente trabalhava em mutirão. Minha mãe também tinha um 
tear manual e esse tear dava renda para casa. E, assim, a vida do interior 
se completava: pesca, agricultura e alguma outra coisa.

Nos juntávamos para apanhar feijão, apanhar algodão nos 
roçados, debulhar milho, raspar mandioca nas casas de farinha. Tudo 
isso eram as mulheres que faziam. Raspei tanta mandioca! E eu achava 
bom. A gente se levantava três horas da madrugada para ir pra casa 
de farinha, tinha que caminhar mais ou menos uns dois quilômetros. 
Raspava mandioca, depois a gente passava num pano para tirar a goma 
(para fazer tapioca) e, com a massa, fazia farinha.

Tinha também as brincadeiras da comunidade. Existia um velho 
que morava perto, que era sanfoneiro. Ele fazia forró. Mas olha como era 
esse forró: primeiro tinha um novenário de santo e, na última noite, se 
fazia um leilão e, depois do leilão, era um forrozinho pra gente dançar. 
O pessoal também fazia muita serenata. Sou apaixonada por toque de 
violão e acordava à noite com o pessoal tocando, a gente abria a porta e 
ia até quase amanhecer, na claridade da lua.

Maria Nazaré de Souza 
(Nazaré Flor) nasceu em 
2 de janeiro de 1952, no 
município de Itapipoca, 
Ceará, Brasil. Agricultora 
e poetisa, é integrante 
do MMTR-NE, do 
COCRED, do CETRA e 
da Rede LAC.
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Cantar, eu tinha vontade de cantar desde criança, porque tive 
muito sonho na minha vida: tive sonho de ser cantora, tive sonho de ser 
radialista, tive sonho de ser professora. Imagina, tive sonho de ser freira! 
Porque eu achava bonito aquilo de usar hábito, bem empacotada. Mas, na 
minha vivência, eu descobri que talvez não fosse a verdadeira freira. Por-
que freira tem muita obediência, e eu nunca fui obediente a ninguém.

Comecei a namorar quando tinha 11 anos de idade. A pessoa com 
quem eu mais namorei foi com o rapaz que eu casei. Eu vim trabalhar 
numa farinhada do meu sogro, e a gente começou a paquera no trabalho 
mesmo.

Quando nós nos casamos, eu já era um tipo de liderança. Desde 
criança, eu tinha muita fé na comunidade. Eu aprendi a rezar terço e con-
seguia chamar a juventude. Eu sabia ler e, com esse pouco que eu sabia, 
também virei a professora semi-analfabeta ensinando. Aprendi muito, 
aprendi a respeitar o outro, a valorizar, a tirar dele o que ele sabe.

Nessa época, surgiram as comunidades eclesiais de base. Eu 
entrei na igreja. Fazia celebração da palavra, preparação de casamento, 
de batizado, de crisma. Fazia parte do conselho paroquial e diocesano 
de leigos engajados. Então, tinha uma ligação tão forte com a igreja que 
acabei também me martelando com o bispo e não fui mais.

Até que, em 86, eu participei do encontro de fundação do Movimento 
de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste. Aí, pronto: eu voei.

(Ao lado) Com sua sogra Antônia e seu 
filho Diozélio, em frente à sua casa, em 
Itapipoca, litoral do Ceará (Brasil)
(Ao fundo) Capa do livro de poesias Canção 
e Flor, lançado por Nazaré em 2002
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Mudar o olhar
Na minha infância, lembro que via as mulheres rezando na igreja 

para São José, pedindo para chover. Depois, entendi que era porque tinha 
seca freqüente e a situação das famílias, que já era difícil, se agravava. 
Mas, se chovia bastante e o açude sangrava, era uma festa. Nas casas, 
tinha um cano com formato de boca de jacaré, por onde caía a água da 
chuva que corria do telhado e a criançada fazia festa tomando banho. 
Era um período de fertilidade, porque, se chovia, tinha-se esperança de 
boa produção e assim se teria melhor alimentação.

A minha mãe plantava no quintal da casa feijão, algodão, ger-
gelim, abóbora, melancia e, principalmente, milho de pipoca, que ela 
fazia fubá, que completava a alimentação da gente. Ela criava galinha, 
pato, peru... cabra, porco. Essas coisas, que uma mulher corajosa como a 
minha mãe fazia. Sempre tinha ovos, leite, carne e até frutas de época.

Quando eu era adolescente, entre 12 e 13 anos, minha mãe veio 
para a cidade grande. Passei um tempo em Natal, com uma prima de 
minha mãe, e depois, quando voltei para Fortaleza, fui procurar traba-
lho. Quando comecei no comércio, tinha 14, 15 anos e estudava à noite. 
Mas isso não impedia que eu me divertisse, não. Eu ia a todas as festas, 
dançava bastante.

Depois, entrei no movimento da JOC – Juventude Operária 
Católica.  E ali foi a minha escola de vida. Comecei a ver o mundo de 

Margarida Maria de 
Souza Pinheiro nasceu 
em 7 de janeiro de 1939, 
na cidade de Caridade, 
Ceará, Brasil. Assistente 
social, é diretora do 
CETRA e integrante da 
Rede LAC.

Margarida Pinheiro, a filha, os filhos e os 
netos, Fortaleza (CE), Brasil, 2007
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uma forma diferente. Quer dizer, um 
mundo injusto, onde a classe traba-
lhadora passava fome, não tinha tra-
balho. Foi também onde aprendi uma 
outra cultura religiosa, mais solidária 
e baseada na realidade.

Terminei meus estudos de 
segundo grau com muita dificuldade. 
Em geral, passava o fim de semana 
estudando, porque não tinha tempo 
durante a semana e sabia que, para 
vencer na vida, tinha que estudar. Eu 
sempre fui muito exigente comigo 
mesma, sabe? Eu me casei em 1966 
e, depois, fiz vestibular para Serviço 
Social. Fui aprovada e terminei o 
curso em 70. Logo fiz concurso e ar-
rumei um trabalho com estabilidade 

no serviço público.
Eu já era engajada, mas nunca tinha me filiado a um partido po-

lítico até surgir o Partido dos Trabalhadores (PT).  E foi, aí, na segunda 
metade dos anos 70, que eu e meu marido, que é advogado, fomos con-
vidados a assessorar as Comunidades Eclesiais de Base de uma paróquia 
do interior do Ceará. E, nos finais de semana, lá íamos nós: eu, ele e os 
três filhos, num fusquinha, para a região do Maciço de Baturité.

Esse trabalho de assessoria a agricultores cresceu, foram surgindo 
demandas de vários municípios e regiões. A organização de trabalhado-
res e a luta pela terra também se fortaleceram. Assim, da serra descemos 
para o Sertão Central e depois para a região litorânea, onde a gente está 
até hoje.

Eu observava que, nas reuniões, as mulheres não participavam 
das discussões. Embora tivessem interesse, só ficavam espreitando atrás 
das portas. Eu fiquei observando aquele comportamento das mulheres; 
comecei a ler livros a respeito da questão feminina e comecei a conversar 
com algumas mulheres, porque eu queria fazer algo e não sabia como, 
nem por onde começar.

Nesse sentido, escrevi uma carta para a Inês Bassanezi, que traba-
lhava com mulheres rurais do Brejo Paraibano, e, a partir dessa carta, fui 
para uma primeira reunião em João Pessoa, em 1986. Foi quando conheci 
pessoalmente a Inês e também a Vanete. Fizemos a primeira reunião e 
começou essa articulação com as mulheres rurais do Nordeste.
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Valor da inquietação
Meus pais moravam no campo, mas depois, quando eu tinha seis 

anos, foram para a cidade. Durante o tempo que estiveram no campo, 
eles se dedicavam à criação extensiva de gado e criavam ovelhas. Eu 
fazia todas as tarefas da lavoura junto com o meu pai e com os peões. 
O que mais divertia a gente era a viagem até a escola. Íamos a cavalo, 
fazendo um trajeto de 10 quilômetros entre ida e volta. Era maravilhoso. 
A minha mãe esperava até ver a gente passar por uma ladeira e, se não 
nos via, ficava preocupada, porque nós passávamos por uma ponte com 
um rio muito fundo.

Depois fomos para a 
cidade por questões de estu-
do, porque o lugar onde meu 
pai tinha as terras era muito 
isolado. Foi lá que terminei o 
colegial, mas senti muita falta 
da minha vida de campo. A 
minha vida transcorria entre 
a cidade, estudar, o cinema e 
o campo.

Conheci meu marido 
na cidade. Ele morava perto 
da minha casa, também tinha 
nascido no campo. Nós nos 
casamos e voltamos para o 
campo, para o Departamento 

de Canelones, onde começamos a trabalhar em uma avícola. Foi lá que 
tive meu primeiro filho, que hoje tem 26 anos. Depois, a avícola 
fechou e nós começamos a aventura de ter uma leiteria.

Meu esposo se ocupava da leiteria e eu me 
encarregava da criação de porcos e frangos. 
Desse jeito, desenvolvi minha vida até que 
nasceram os mais novos, que têm 12 e 13 
anos. Daí, eu me envolvi com o movimento 
de mulheres.

María Carmen Lima 
Gambetta nasceu em 7 de 
julho de 1960, na cidade 
de Tacuarembó, Uruguai. 
Agricultora e artesã, é 
integrante da Rede de 
Grupos de Mulheres Rurais 
do Uruguai e da Rede LAC.
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A minha grande inquietação era o grande isolamento em que vive 
a mulher rural, a falta de conhecimento dos seus direitos e, acima de tudo, 
a submissão em que vive a mulher no campo. Uma vez que eu tinha um 
pouco mais de conhecimentos e de estudos, comecei a me envolver com 
gente informada, com técnicos, e tinha muitíssimo interesse em conhecer 
quais eram os direitos das mulheres, e brigar por eles, e contribuir para 
que vivamos em uma condição mais digna... e para podermos chegar até 
a esfera pública, até as instituições.

Sonho que as mulheres tenham a mesma possibilidade de ter um 
pedaço de terra que um homem, que tenham a mesma possibilidade de 
educar seus filhos, de criá-los sem ter a atadura de ter uma pessoa do 
lado, poder ter um crédito que ela mesma gerencie... Que ela não seja só 
uma ferramenta de trabalho. Que também possa ser produtora em todo 
o sentido da palavra, de levar sua empresa adiante, porque a mulher é 
muito capaz. E não que seja sempre o homem que tem todos os privilé-
gios, porque isso faz com que a auto-estima da mulher vá se deteriorando 
e que ela vá ficando sempre “para trás”. Pessoalmente, eu encontrei o 
meu lugar, adoro o que faço e vou continuar brigando pelo que quero e, 
acima de tudo, pelos direitos das mulheres.

(Ao lado) Carteira de identidade de Carmen 
– a conquista da documentação ainda é uma 
grande luta para muitas mulheres rurais
(Abaixo) Carmen num passeio à Exposição 
do Prado, no Uruguai, 1996
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Hilda Amasifuén Picota 
nasceu em 10 de maio 
de 1967, em Nuevo 
Saposoa, Ucayari, 
Peru. Agricultora, 
é coordenadora da 
Organização Regional 
de Desenvolvimento de 
Mulheres Indígenas e 
integrante da Rede LAC.

Voz de um povo
Meu avô era agricultor e morava em Tambomayo, e minha avó 

também morava lá. Seus pais entregaram a minha avó para o meu avô. 
Assim era o costume: a mulher não se apaixonava; os pais gostavam de 
um homem trabalhador, pescador, então já entregavam mesmo que ela 
não quisesse. Quando a menina não se acostumava, os pais batiam na 
menina e as meninas sofriam demais. Minha vó tinha 10 aninhos e meu 
avô tinha 17 anos.

Minha mãe nasceu lá em Tambomayo e cresceu. Quando tinha 
7 anos, eles, a matricularam na escola primária. Ela estava no terceiro 
ano quando a entregaram ao homem que seus pais gostaram, e ela não 
gostava desse homem. Sua avó também não gostava dele e dizia “vem 
dormir comigo”, e minha mãe dormia com sua avó. Assim se separou 
do homem. Daí já moravam aqui em Yarina Cocha e minha mãe já não 
estudava.

Meu pai trabalhava na agricultu-
ra, mas depois foi para o magistério. Foi 
escolhido como professor da comunida-
de. Quando conheceu a minha mãe, ele 
já tinha sua primeira mulher e dois filhos. 
Então, ele conheceu primeiro a minha 
tia, irmã mais velha da minha mãe, eles 
se apaixonaram e se juntaram. Quando 
minha tia já tinha dois filhos, meu pai 
pediu a mão de minha mãe e seu pai a 
entregou para ele. Mamãe aceitou e fo-
ram juntos para a comunidade de Santa 
Rosa. Lá ela ficou grávida de mim.

Eu nasci, cresci e estudei até 
o primário na comunidade de Nuevo 
Saposoa. E, como antes não tinha colégio nas comunidades, vim aqui 
para Yarinacocha. Fiquei até o terceiro ano do secundário. Me apaixonei, 
casei e já não estudei.

Já na idade de 20, 21 anos, fui trabalhar no PAD – Programa 
de Assistência Direta. Depois, criamos uma organização de mulheres 
Shipibos no tempo de Alan García, graças à senhora Pilar Nores de 
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García. No ano de 86, ela diz que nós, as 
mulheres, devíamos nos organizar, formar 
clubes de mães em cada comunidade. Então, 
formamos o Clube de Mães Rabin Rama para 
conseguir algumas doações do governo. E me 
escolheram como secretária.

Anteriormente, somente os homens 
estavam organizados. Não apoiavam as 
mulheres, só financiavam os homens. Mas 
veio uma mulher como diretora do CIPA e 
nos chamou. Eu já tinha formado o Clube 
de Mães e fui conversar. Ela me diz: “Vocês 
como mulheres indígenas, têm que se ca-
pacitar, se organizar, ver o desenvolvimento 
dos seus povos.” E eu animei, me capacitei e 
começamos a trabalhar com nosso artesanato 
de forma organizada.

As mulheres Shipibos trabalhamos 
com artesanato; é nossa única fonte de renda. Educamos os nossos filhos, 
vendendo os produtos artesanais na cidade. Na idade de oito anos, minha 
mãe me ensinou a fazer bordado, então me dediquei também a fazer 
colares, pulseiras. Agora também estou ensinando minhas filhas.

Quando nasceu minha primeira filha, me alegrei. Quando for 
grande, eu vou apoiá-la para que estude, para que seja profissional, isso é 
o que pensei. E, agora, estão estudando. A primeira terminou o secundário 
e não continuou. Teve sua filhinha. Eu digo a ela: “Vou te apoiar para 
que continue estudando.” A outra está estudando o terceiro ciclo.

Com a maternidade, senti que eu ia ter minhas filhas e tinha 
que lutar por elas. Tinha que trabalhar por elas, se não, elas não iam 
seguir adiante. Agora, eu me alegro bastante porque estão estudando e 
trabalhando. Já não sou sozinha, elas me apóiam.

Eu tenho que lutar pelo meu povo, porque vejo que as mulheres 
estão abandonadas, discriminadas, marginalizadas, maltratadas, às vezes, 
pelos seus esposos. Por isso, eu tenho um programa no rádio. Porque 
temos a capacidade de superar, não é?

Trabalhadoras rurais durante 
Encontro Continental de Mulheres, 
em Lima, Peru, em 2003



�0�

Direito à renda
Meus pais se casaram 

e foram morar na casa do meu 
avô. Tinha uma sala, dois 
quartos, era de um material 
que se chama quincha, feito 
com cana-brava e barro. Cana-
brava é um tipo de palmeira. 
O chão era de terra. E o teto 
de calamina, alumínio.  Jane-
las pequenas, uma portinha 
de madeira. Só umas poucas 
cadeiras, não tínhamos outros 
móveis. A cozinha era separa-
da, fora da casa. O fogão era 
uma mesa de madeira, com 

barro em cima; nós o chamamos de tulpa, com duas pedras bem com-
pridas, onde se põe a lenha. Eu nasci e cresci nessa casa.

Estudava, fazia minhas tarefas na casa e cuidava dos meus irmãos.
Tinha que ficar com eles, porque era a maior. Eu não gostava tanto de 
brincar, nem com as bonecas, nem com as bolas. Me dedicava mais aos 
meus irmãos. Fomos oito irmãos. Todos em um quarto só. Era, então, 
um quarto para os filhos e um quarto só para meu pai e minha mãe.

Minha mãe tinha uma rotina de bastante trabalho. Ela trabalhava 
com meu pai. Plantavam, colhiam as folhas do tabaco. Cor-
tavam, botavam em uma corda para secar e, quando já 
estavam secas, faziam pacotes e iam vender. Eles 
mesmos levavam. Demoravam três horas, era 
muito longe da cidade. Levavam para a 
costa, em caminhões.

Eu terminei o secundário e 
me escolheram na comunidade como 
animadora comunitária. Depois, como 
promotora de saúde. Eu me capacitei 
primeiro em uma clínica e, depois, 
quando colocaram um posto de saúde,  
começou essa história como promotora 
de saúde, mas sem ganhar dinheiro. Ia 
de casa em casa, vendo se tem banhei-

Milena Pérez Pérez 
nasceu em 24 de 
novembro de 1970, na 
cidade de Tarapoto, 
San Martín, Peru. 
Microempresária do ramo 
alimentício, é tesoureira 
do Clube de Mães Três de 
Outubro e integrante da 
Rede LAC.



�0�

ro, dando algumas recomendações para a população. 
O posto foi criado com a ajuda de uma ONG, 

a CEPCO.
Estavam procurando quais mu-

lheres podiam trabalhar na comuni-
dade. Disseram: “Que as senhoras 

formem um clube, incluindo as 
filhas.” Aí, minha mãe me in-
cluiu. E comecei no movimento 
das mulheres. As reuniões eram 
na casa da minha mãe. Faziam 
as reuniões, trabalhavam, tudo 

na minha casa. Todas as semanas, 
iam 12, 15 mulheres.

Aprendiam corte e costura, 
alfabetização, educação cívica e pla-

nejamento familiar, até que a senhora 
Betty, de CEPCO, disse que elas podem 

fazer uma atividade e dividir a renda. E ela faz 
uma proposta: a mãe dela ia nos ensinar a fazer a manteiga 

de amendoim.
Nos ensinaram a seleção do amendoim, de três qualidades: médio, 

pequeno e grande. As senhoras sentavam no chão e começavam a torrar 
o amendoim nas panelinhas de ferro, na lenha. Torravam, descascavam e 
moíam, faziam seis moídas até que saía a manteiga. Depois, embalávamos 
a pasta. Antes embalavam em um pote branco, de plástico. Atualmente, 
em copos de vidro com tampa vedada.

Agora estamos como empresa bem constituída, com toda a legali-
zação. Somos três pessoas: estou eu, está a gerente, que se chama Imelda 
Pérez Pérez, e a outra sócia, que se chama Carmela Silva, e dá o nome 
para a manteiga: Agroindústrias La Carmelita.

Somos três sócias, mas damos trabalho para outras, segundo 
tenhamos pedidos. Temos mandado, mensalmente, 50 caixas. Tudo é 
vendido na cidade de Tarapoto. A própria gerente é a vendedora; é ela 
que reparte nos supermercados e vende o resto. Eu sou trabalhadora, faço 
a manteiga, e também a parte de contabilidade.

Quando comecei, senti uma alegria bem grande: tenho uma ren-
da! E queremos vender mais, ampliar nossas vendas para ter mais lucros 
e assim poder manter a nossa família.

(Acima) Encontro preparatório ao 1° 
ENLAC, Caucaia (CE), Brasil, 1993
(Ao fundo) Certificado do curso “Intro-
dução às Tecnologias Agroalimentares 
e Consolidação de Micro Empresas 
Rurais”, conquistada por Milena em 
Tarapoto (Peru), 2001
(Página ao lado) Delegação peruana no 
1° ENLAC, Brasil, 1996



�0�

Encontrar o amor
Eu conheci o meu marido no mercado. Ele vendia verduras: alfa-

ce, cenoura, todas essas coisas do campo. E, depois que nos conhecemos, 
era incrível: ele passava, toda tarde de domingo, dando voltas ao redor 
da minha casa, no quarteirão. Eu o olhava pela janela, mas não saía. Na 
verdade, não gostava dele. Ele ia ao colégio, aparecia e eu corria.

Até que um dia, saindo da missa, ele pára do meu lado, com a 
bicicleta, e a minha avó gostou dele. Então, quando chegamos em casa, 
ele perguntou: “Posso vir visitá-la?” E minha avó: “Sim.”

Começamos a nos conhecer, a contar como vivíamos, o que sen-
tíamos... Um dia, estávamos sentados – e ele tirou os óculos – usava uns 
óculos, umas lentes grossas. Eu o vi e gostei muito. Me apaixonei até o 
dia de hoje, e cada dia mais. Ele se chama Jorge.

Um dia ele disse: “Vamos nos casar.” Ele não perguntou se eu 
queria me casar. E eu queria. Decidimos nos casar. Eu faço aniversário 
no dia 5 de agosto, fazia 21 anos. Em 6 de agosto, fomos nos casar. Foi 
um dia muito feliz. Fizemos de tarde, o civil e, de noite, na igreja. Na 
igreja de Dolores, que é tão bela.

Ficamos em Dolores, até que depois decidimos vir para Monte-
vidéu. Encomendamos, então, nossa filha mais velha. Morávamos na 
zona rural de Montevidéu. A partir do momento que eu aceito o Jorge 
como esposo, já começo a me sentir na atividade rural. Se não fosse 
pelo meu casamento, eu não teria virado uma mulher rural. Foi quando 
pude ter toda essa experiência de ser uma 
mulher rural.

No início, trabalhamos de encar-
regados nas colheitas, colhendo pêssego, 
maçã, limão... com minha bebê pequenina. 
Tenho muita habilidade com as mãos. En-
tão, se colho limão, colho muito. E como 
se paga por quilo...

Depois, trabalhamos de meeiros. 
Foi uma época muito linda, quando nasceu 
Santiago, meu filho mais velho dos homens. 
Depois, quisemos ir além: alugamos uma 
chácara e começamos a ser produtores. 
Em 1999, sai um projeto no Uruguai para 
jovens que quisessem se estabelecer no 
campo. Era um projeto muito tentador, e 
compramos outra chácara por intermédio 

Verónica Andrea Gómez 
Prestes nasceu em 5 
de agosto de 1969, em 
Dolores, Soriano, Uruguai. 
Agricultora e analista de 
microcrédito, é integrante 
da Rede de Grupos de 
Mulheres Rurais do 
Uruguai e da Rede LAC.
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de um banco. Fizemos muito sacrifício, porque o dólar 
estava quase três vezes mais e somente recentemente 
pudemos saldar nossa dívida.

A terra foi uma conquista. É uma pequena área 
de 5 hectares, uma fração estreita e muito comprida. 
No meio, está a casa, feita de tijolo e barro, com reboco 
de material, em forma de rancho. E temos uma estufa 
de tomates.

Não é um trabalho diário, porque o acompa-
nhamos de perto: os tomates brotam, tem uma corda 
por onde você vai enrolando a planta, tira os brotos. 
Isso permite poder fazer outras coisas: cuidar das crian-
ças, da casa, da organização, do grupo, dos vizinhos 
que sempre precisam de alguma coisa.

O trabalho com as mulheres começou em 1996, 1997. Havia festas 
da escola no campo. Os homens tinham seu grupo, as mulheres, não. 
E nós necessitamos desse espaço para conversar, por isso formamos um 

grupo. Éramos 20 mulheres. Hoje somos 11.
Comecei a trabalhar, e minha cabeça voa, ima-

gino coisas. Elas gostam das minhas idéias, vamos 
e fazemos. Fazemos doces, geléias. Começamos 
na escolinha rural e hoje temos um lugar grande, 
com cozinha, com um salão de vendas, com tudo. 

Conquistamos cada pedacinho e levamos as com-
panheiras a ganhar esse espaço continu-

amente. Então percebi que eu gosto 
de trabalhar com as mulheres, para 
as mulheres.

(Acima) A estufa onde ela e seu marido 
cultivam tomates, 2005 e 2006
(Abaixo) Verônica com sua família, nas 
terras onde moram Costas del Tigre, San 
Jose (Uruguai)
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Romper silêncio
Onde vivíamos, não tinha água. Eu ia puxar água para uma se-

nhora que era médica e ficava cansada, porque era como um quilômetro 
e meio para poder puxar a água dela. E eu me cansava muito, as costas 
doíam. Mas ela me dava um pouquinho de comida, que eu comia com 
meus irmãos, e ganhava 50 centavos.

Minha mãe nos mandava fazer trabalhos na roça. Sempre encon-
trávamos pessoas bondosas, mas também encontrávamos outras pessoas 
que nos olhavam mal. Nós nos sentíamos cansados dessa situação.

Quando fui à escola, fui com uma folhinha de caderno e um pe-
dacinho de lápis de carvão. Quando acabou, não pude mais ir. E andava 
descalça. Eu andei descalça até que fui cortar café, então ganhei meus 
primeiros sapatos para sair.

Depois do terremoto de 73, a situação ficou muito difícil. No lu-
gar não chovia e, então, meu pai decidiu ir conosco para Manágua. Não 
havia nem o que comer. Havia um senhor que nos punha para juntar e 
alimentar as galinhas. Sempre estavam berrando, o senhor reclamava, 
mas não percebia que nós tínhamos uma tremenda fome e comíamos a 
comida das galinhas.

Quando minha mãe teve a Martha, que é minha última irmã, 
ela ficou doente. Então, voltamos para a nossa comunidade. Todo mun-
do tinha colheita, porque tinha chovido. Nós não tínhamos nada. Foi 
quando começamos de novo a sofrer, mas sempre havia gente bondosa 
que nos dava alguma comida. Minha mãe me mandava ir fazer comida 
em outras casas. E eu sentia vergonha quando chegava em casas onde 
havia um rapaz. Quando eu me casei, ia fazer 17 anos.

Aos nove meses, eu já tinha meu primeiro filho. E logo eu já estava 
grávida de outra criança. Eu cresci só cuidando dos meus irmãos, mas, 
quando foram meus filhos, foi pior, porque tinha quem tornava a minha 
vida insuportável: meu marido. Até que um dia ele tomou a decisão de 
me deixar. Tínhamos três filhos. Eu levei um e deixei dois para a mãe 
dele. A mim, me doía muito, mas tinha que ir.

Depois, me reconciliei com meu marido e, em 96, fomos para a 
comunidade de San José. Trabalhávamos os dois, com filhos pequenos; 
eu tirava crédito para trabalhar, ele vendia a colheita, gastava o dinheiro 
e a gente ficava sem nada para a comida. E assim foi. Até que, com a 
organização, minha vida começou a mudar.

Antonia del Carmen 
Aguilar Manzanares 
nasceu em 13 de julho 
de 1966, em Chagüite 
Grande, Nicarágua. 
Agricultora, é integrante 
do Comitê de Crédito do 
FUMDEC, da Comissão 
da Rede de Mulheres da 
Nicarágua e da Rede LAC.
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Desde que a FUMDEC se apresentou na minha comunidade, 
abriu-se uma porta para mim. Quando eu cheguei na primeira reunião, 
com tantas mulheres organizadas, senti vergonha de dar o meu nome. Eu 
queria falar, mas ao mesmo tempo não podia, porque não podia expressar 
o que sentia. Guardava tudo em silêncio. Mas, ao ver que outras mulheres 
participavam, e ao ver a confiança, eu criei coragem de falar.

Qual não foi a minha surpresa quando, depois que passou o 
furacão Mitch na Nicarágua, o FUMDEC começou a nos apoiar em 
alimentos, remédios e em muitas coisas de emergência. Para mim, foi 
uma motivação, porque eu não tinha nada. Não era dona de nada e ia 
poder comer do que era meu. Eu pensei: vou continuar, porque já vi a 
importância da organização.

Fui então me capacitando, conhecendo os direitos das mulheres e 
percebi que, sim, que eu tinha valor, que era capaz e podia seguir adiante. 
Essa mulher que tinha vergonha de dizer o seu nome, de cumprimentar, 
expressar o que sentia, agora fala em público. Hoje eu me vejo e não me 
reconheço.

Ao fundo cidade de Matagalpa, 
(Nicarágua)
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Alicia Bolivar Ruiz 
nasceu em 16 de outubro 
de 1964, na Costa Rica. 
Agricultora, é integrante 
da Aliança de Mulheres, 
da Rede de Mulheres 
Rurais da Costa Rica e da 
Rede LAC.

Aprender a participar
Os avós por parte de minha mãe eram 

agricultores. Eles sempre trabalharam a terra. 
Minha mãe também foi agricultora e trabalhou 
por muito tempo a terra. A família do meu pai 
também descendeu de agricultores, mas tra-
balhou muito com gado. Eles se conheceram 
aqui na comunidade. Aqui cresceram, aqui se 
conheceram, aqui me conceberam e aqui eu 
nasci. Eu fui a última de cinco filhos.

Nossa casa era uma casinha de madei-
ra, chão de terra, com uma mesa de madeira. 
Uma casinha humilde, abaixo da pobreza, mas 
muito tranqüilas. Tive uma infância e uma 
adolescência muito tranqüilas, porque tinha o 
carinho dos meus pais e dos meus irmãos. Tive 
a oportunidade de brincar, ter algum brinquedo 
mesmo que pobre. Brincava com uma latinha 
de atum como se fosse uma estrada.

Minha mãe se dedicava aos trabalhos do 
campo, ajudando meu pai, e também em todo o fazer doméstico. 
Minha mãe foi uma mulher que não teve estudo. Não sabe ler, 
nem escrever. Mas ela sempre me deu muito carinho e apoio.

Meu pai, sim, estudou. Era um homem que se dedicou 
também ao trabalho comunitário, era um líder comunitário, 
sabia ler e escrever. Ele trabalhou no campo como peão agrícola, 
até que teve uma pequena área e se dedicou a trabalhar para 
si próprio. Para mim, era tudo: meu amigo,  meu conselheiro, 
meu protetor. Ele sempre queria o melhor para mim: que eu 
estudasse e fosse alguém nesta vida.

Na minha juventude, ele me impulsionou a participar 
de um grupo de jovens que dançavam ritmos típicos aqui na 
nossa comunidade. Minha maior alegria era sair para fazer 
apresentações em bailes típicos. Também participávamos das 
festas comunitárias aqui no bairro. Usávamos trajes típicos 
emprestados porque nunca conseguimos obter ajuda para 
comprar.

Tive a oportunidade de chegar ao terceiro ano. Depois, 
já no grupo de mulheres, me apoiaram muito e consegui repetir 
o terceiro no curso noturno. Fiz o quarto e o quinto ano. No 
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(Ao fundo) certi f icado do curso de 
manualidades, Guanacaste (Costa Rica), 
1988
(Ao lado) com participantes de Trinidad 
Tobago e Jamaica durante o 2° ENLAC 
(México), 2005

estudo, consegui chegar até aqui. Mas tenho o compromisso do 
meu companheiro e dos meus filhos de participar em muitas 
capacitações, que têm me ajudado a seguir adiante.

Comecei com grupos juvenis. Aqui nos deram muita 
capacitação e convívios de 
integração com jovens de 
outros lugares, em nível 
nacional, regional e local. 
Sempre que me manda-
vam, eu aproveitava esses 
espaços. E assim entrei 
para o grupo de mulhe-
res. Eu já ia um pouco 
mais desenvolta, não tão 
encolhida na vergonha. 
Me integrei ao Comitê de 
Mulheres e logo nos cons-
tituímos na associação.

Continuamos a 
trabalhar na agricultura. 
No Comitê, não ocupamos cargos muito altos – quase sempre 
ocupávamos cargo de vogal. Com o passar dos anos, o vogal tinha 
responsabilidade igual aos demais membros da junta diretiva. 
Uma vez, cheguei a presidente de um grupo de mulheres e a 
tesoureira.  Depois, fui me dedicando a outras atividades em 
nível nacional ou regional, para dar também espaço às com-
paheiras que iam se desenvolvendo.

Com o movimento, comecei a aprender muitas coisas, a 
entender os direitos, a não deixar que nos pisoteiem, a compar-
tilhar experiências tanto com mulheres como com homens.

Acima de tudo, trabalhamos. Lutamos pelos direitos das 
mulheres, para conseguir e realizar pequenos projetos, como 
ter água potável e muitas outras coisas, pois as zonas rurais são 
sempre marginalizadas. Temos a luta constante para conquistar 
uma qualidade de vida um pouco melhor.
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Orfa Condega Pérez nasceu em 
14 de janeiro de 1978, na Costa 
Rica. Agricultora, é presidenta 
da Associação de Mulheres 
Organizadas “Las Nubes” e 
integrante da Rede LAC.

Caminho de aprendizados

Minha mãe trabalhava em uma chácara, fazendo comida, 
lavando roupa. Nos contava que se levantava às duas, três da ma-
nhã para fazer comida para todos. Eram às vezes 200 peões. Meu 
pai era um deles. Então, eles se conheceram aí, em San Carlos de 
Nicarágua. Eles se conheceram, se juntaram, tiveram dois filhos, 
cuidando sempre de chácaras. Depois de San Carlos, meu pai 
levou minha mãe para Isla Chica. Depois, para Los Chiles, onde 
eu nasci. Somos 12. Um morto e 11 vivos. Todos filhos da minha 
mãe e do meu pai.

Minha primeira escola foi em Coquital. Aqui estudei seis 
anos. Sempre, em todas as séries, eu tive a oportunidade de ficar 
em primeiro lugar nos estudos. Depois, já estávamos em Las 
Nubes. Então eu ficava cuidando das minhas irmãs. Fazendo 
comida, aprontando a roupa, todas essas coisas. E foi muito duro 
para mim, porque fiz meus 16 anos e minha mãe faleceu. Meus 
irmãos mais velhos trabalhavam em Heredía, e eu tive que me 
dedicar às coisas da casa, também ensinando os mais novos. Eles 
cozinhavam, passavam sua roupa. E eu sempre tinha que cozinhar 
para o meu pai. Ele ia trabalhar muito cedo. Eu também tinha 
que, às vezes, ordenhar as vacas.
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Reunião da Associação de Mulheres Organizadas, 
São José, Costa Rica, em 2007

Depois que meus irmãos foram crescendo e saindo da 
escola, eu quis fazer um curso de costura. Então, fizemos um gru-
pinho e pedimos o curso, porque aqui no INA (Instituto Nacional 
de Aprendizagem) sempre davam cursos. Aí eu me inscrevi e nos 
falaram da organização. Então, também me inscrevi.

Primeiramente, participei em oficinas de auto-estima, 
de gênero. Eu tinha 16, 17 anos. Eu sempre ia, sempre queria 
aprender mais. Depois, estando neste grupo, fui participando em 
capacitações regionais, nacionais, formação de lideranças, como 
falar em público, e agora no processo de formação política. E tem 
me servido muito. Nós, as mulheres, sempre ouvimos que política é 
coisa do governo, nunca como podendo ser uma proposta nossa.

Para mim, o espaço de formação é o principal. A gente 
poder defender a demanda das mulheres, poder propor, conhecer a 
situação nacional. Antes, havia poucas capacitações. Agora, temos 
aprendido bastante. Claro que ainda falta. As mulheres, nas zonas 
rurais, sempre somos mais fracas nessa parte. Sempre deixamos 
que os que têm mais poder façam, mas a gente vai se orientando, 
capacitando. E, unidas com outras mulheres, podemos propor e 
fazer coisas juntas.

Em 98, nos constituímos como organização, com 
personalidade jurídica, e eu entrei para ser secretária da 
junta diretiva. Nos empenhamos em tirar os papéis, apesar 
de a maioria dos homens sempre dizer que isso era difícil, 
perigoso. Mas decidimos nos constituir e chamar um advo-
gado do IDA (Instituto de Desenvolvimento Agrário) 
que apóia os projetos comunitários daqui. Queríamos 
consolidar a organização e ter como nos repre-
sentar como grupo. Queríamos um espaço 
que fosse próprio.

Nós fizemos uma organização de 
mulheres para decidir nós mesmas o que 
a gente gosta e cumprir com os objetivos 
que queremos e não que sempre nos este-
jam mandando. Porque, no lar, a maioria 
é sempre mandada pelos homens. Querí-
amos ter uma organização para comparti-
lhar, trocar, fazer o que queremos.
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Nidia Rosa Aguiar nasceu 
em Santiago de Bolívar, 
Equador, em 13 de maio de 
1962.  Engenheira Industrial, 
é integrante da AMJUPRE e 
da Rede LAC.

Volta à origem
Minha casa era no campo. Era bonita, 

tinha muitas flores, rodeada de natureza. Ti-
nha uma imensa poça d’água para lavar roupa, 
e os animais se aproximavam para beber água. 
Eu tinha um lugar para brincar com as garrafas 
d’água, porque dizia que, de repente, a água 
podia mudar de cor. Então, eu adorava encher 
as garrafas.

Morávamos no campo. Meu pai tinha 
uma chácara que até hoje minha irmã e eu 
conservamos. Tínhamos gado, ovelhas, gali-
nhas, patos e um pouco de cultivo. Minha mãe 

se dedicava à casa, e meu pai ia trabalhar na roça.
Meu pai adorava escutar as notícias no rádio. Nesses anos, estáva-

mos em ditadura, e ele dizia que não se podia dizer nada, porque havia 
um alto risco dos nossos direitos serem violados. Nós, os camponeses, 
éramos um mundo à parte das grandes cidades. Eu lembro que havia 
um sacerdote dinâmico que trabalhava fazendo mutirões para abrir a 
estrada que passava pela comunidade. Ele sempre tentava fazer algo 
pelos vilarejos.

Eu terminei o primário na minha comunidade. 
Para eu continuar estudando, minha mãe e meu 
pai alugaram um quarto em San Miguel, e a 
senhora dessa casa me dava alimentação, 
me recebia de segunda à sexta. Eu 
freqüentava um colégio religioso das 
irmãs Betlemitas. Estudei ali até o 
ciclo básico.

Nessa época, havia poucas 
diversões, porque me lembro que 
quase não havia eletricidade. Tele-
visão, por exemplo, só havia nas ci-
dades grandes, Guayaquil e Quito. 
Eu me lembro que só uma vizinha 
tinha uma televisão e cobrava 20 cen-
tavos para deixar assistir nos sábados e 
nos domingos, e a casa dela ficava cheia. 
Nós já morávamos no centro da comunidade 
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(Acima)  Oficina de capacitação das Juntas 
comunitárias rurais da Província Bolívar, 
Equador, em 2006
(Página ao lado) Durante o 2° ENLAC, 
México, em 2005

e, depois, minha mãe comprou a televisão. Eu 
gostava muito, era a minha diversão. É coisa 
que até hoje eu adoro.

As festas, eu me lembro que animavam 
com dois lampiões. Quando eram as festas re-
ligiosas, no mês de julho, vinha gente de várias 
partes da província e do país. Começavam na 
sexta-feira, com a limpeza geral; todo mundo 
colaborava. Depois embandeiravam tudo, as 
bandas chegavam e começavam a fazer sere-
natas. Na alvorada do domingo, havia fogos 
de artifício, missa às seis da tarde e, de noite, 
queima dos fogos. A gente preparava potes 
de canelas, um licor, porque nesse tempo não 
havia vinho. E, no dia seguinte, costumava ser 
a missa. Todo mundo participava. Minha mãe 

convencia meu pai de que me desse dinheiro para que eu desse voltas 
no carrossel e pudesse comprar doces, que só chegavam na comunidade 
uma vez por ano.

Meu marido, Armando, era do mesmo lugar. Por coisas da 
vida, eu comecei a olhar para ele. Eu me lembro que, antes da gente se 
comprometer, havíamos estado algum tempo como namorados. Mas 
tudo mudou, porque eu fui para a universidade, fora da província, em 
Guayaquil. O desejo do meu pai era que eu estudasse um mestrado em 
Engenharia Industrial. Em Barcelona, na Espanha, tinha um centro 
de estudos, e meu pai dizia que ia me mandar. Meu pai morreu, tudo 
mudou, e eu voltei para minha comunidade. Já eram outros tempos, e 
decidi me comprometer.
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Para além de mim
Apesar de ser filha única, me 

criei rodeada de famílias com muitos 
filhos; éramos quase como uma torcida 

de crianças que brincávamos o dia todo. 
No ano de 1966, faleceu meu pai em um 

acidente de carro. Ficamos minha mãe e 
eu. Minha mãe era docente da Universidade 

do Trabalho. Era professora de língua espa-
nhola. Seguiu a carreira, foi diretora da Escola 

Industrial de Piedras Blancas, de Montevidéu 
e, depois, foi assessora técnica docente.

Minha mãe sempre teve terror de que 
acontecesse alguma coisa com ela e eu ficasse sozinha na vida. Por isso, 
pediu para a minha pediatra que, se acontecesse qualquer coisa com 
ela, fosse minha tutora legal. Foi assim que, no ano de 1972, quando ela 
entrou em estado de coma, fui morar com essa médica, seu marido e seus 
três filhos. E morei com eles até os 19 anos, quando eles se mudaram 
para o Brasil e eu tive que cuidar da minha mãe.

Da adolescência, eu diria que fui uma mocinha de classe média 
acomodada em Montevidéu, onde estudávamos, íamos aos bailes. Era 
ditadura, e tudo que fosse movimento e atividades extras era raro.
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Beatriz Silvana Collazo nasceu 
em Montevidéu, Uruguai, em 16 
de agosto de 1958. Coordenadora 
da Rede de Grupo de Mulheres 
Rurais do Uruguai, é integrante 
da Coordenação Internacional e 
Executiva da Rede LAC.

(Página ao lado) Beatriz aos cinco anos, 
no verão de 1963, na sua casa
No dia da primeira comunhão de seu 
filho Enrique, em 1998

Eu ia passar as férias no sítio de uns amigos do meu 
pai – que também eram meus tutores. Sempre passava as 
férias com eles, e meu marido também ia, desde criança. 
E, bom, na adolescência nos gostamos e ficamos noivos.

Tivemos cinco anos de noivado e, no ano de 82, 
dissemos “casamos ou casamos”. Mas como é que nós 
íamos viver lá fora? Meu marido não tinha casa. Por meio 
de um crédito hipotecário, construímos a casa. O lugar 
foi meu esposo que escolheu: San José. É um lugar com 
muito vento... Também tem muita água. E muitas árvores! 
Porque a primeira coisa que fizemos, quando colocamos 
os alicerces da casa, foi plantar árvores.

Em 87, tive meu filho. No ano de 90, minha mãe 
faleceu. Aí, nós fechamos a casa que tínhamos em Mon-
tevidéu e viemos residir definitivamente no campo. Eu já 
tinha deixado meus estudos.

Sempre achei que a gente tem que se apropriar do 
lugar onde está. Então, lá pelo ano de 88, conheci o Grupo 
de Mulheres da Área Rural Leiteira de San José, que fazia 
oficinas sobre temas da produção, temas de situação da 
mulher, que eram muito interessantes. Convidavam as 
mulheres pelo rádio. Até que um dia pedi para participar, 
disseram que sim e daí em adiante fiz parte do grupo.

Todas viemos do ramo de leiteria, menos uma 
companheira que vem da horticultura e outra que traba-
lhou com uma cooperativa de queijeiros. Todas somos de 
diferentes lugares, as que estamos mais perto estamos a 20 
km – é complicado para a gente se reunir; nos reunimos 
no Lar Católico de San José.

O grupo se iniciou pela preocupação de saber o 
que acontecia com a condição da mulher no meio rural. 
Tudo que fosse refletir quanto à nossa situação e evoluir. 
E, depois disso, minha vida mudou, porque a gente deixa 
de pensar só na gente e pensa nas outras. Passamos a dizer 
explicitamente que havia o machismo e como a mulher 
era deixada de lado. E isso também me fortaleceu.
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Maria José dos Santos Jucá 
nasceu em 10 de outubro 
de 1947, em Triunfo, 
Pernambuco, Brasil. 
Agricultora, é integrante do 
MMTR do Sertão Central e da 
Rede LAC.

Tenho direitos
Meus pais se conheceram 

na feira de Jericó. Minha mãe 
morava no Espírito Santo e o 
meu pai morava no Sítio Olho 
d’Água. E eles iam para a feira. A 
minha mãe ia vender fruta – ela 
vivia de vender banana. E o meu 
pai ia porque homem sempre vai 
procurar namorar mesmo. Ele se 
encontrou com a minha mãe, se 
conheceram, se gostaram, se casaram 
e até hoje dura.

Eu nasci em casa, de parto 
normal. Nasci num domingo de 

manhã. A minha avó foi a parteira que me pegou. Nasci no Sítio Olho 
d’Água. A casa era uma casa de taipa mesmo. Tinha uns bancos e, às 
vezes, a gente dormia ali para depois ser colocada na rede. Tinha uma 
cerca de pedra na frente de onde a gente avistava a vila de Jericó. E de lá 
a gente ouvia a difusora, dormia em cima da cerca ouvindo as músicas 
do Luiz Gonzaga, porque achava muito bonito.

Na minha casa, quem come-
çou a estudar fui eu. Eu queria que 
a minha irmã também estudasse, 
então fui na roça, colhi algodão, fui 
na venda, vendi, comprei material 
escolar para mim e para ela. A escola 
era num salão de dança perto de uma 
venda. A melhor coisa que eu podia 
fazer na minha vida era estudar, mas 
eu só tinha um dia ou dois para es-
tudar, o resto era na roça ajudando o 
meu pai.

A nossa rotina era trabalhar. 
A gente ia para a roça. E, quando 
chegava em casa, como eu era a mais 
velha, eu ia moer milho para fazer o 
cuscuz, o angu, ia varrer a casa, varrer 
o terreiro, catar o feijão para colocar 
no fogo.
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Quando tinha 15 anos, eu conheci o meu marido. Fui lavar roupa 
e ele começou, assim, me olhando, depois falou se eu queria namorar. 
“Eu vou pensar.” Com oito dias, fui lavar roupa novamente e ele tornou 
a falar: “Já pensou?” E eu disse assim: “Eu acho que vou ver, eu não sei 
nem namorar, eu sou uma menina, eu nunca namorei ninguém.” E, no 
dia 25 de janeiro, começamos a namorar. Quando foi no dia 10 de março, 
ele me pediu em casamento. Meu pai deu uma bronca, disse que não ia 
fazer casamento de menina, que não estava doido.

Eu sei que, quando foi no dia 1º de abril, eu vi a minha primeira 
menstruação e aí fiquei animada: “Já vou casar.” Eu não pensava em outra 
coisa e nem sabia o que era um casamento. Quando foi um certo dia, ele 
roubou um beijo na minha testa, ah, meu Deus. Disse que estava perdida, 
porque quem fosse beijada não era mais moça. Eu sei que assim eu fiquei 
me sentindo presa a ele. Depois de aliança no dedo, a minha mãe ainda 
me deu umas duas surras, e aí eu pensava: “Eu vou sair desse inferno.” Eu 
sei que chegou o casamento. No dia 10 de novembro, eu me casei.

Fui morar na casa do meu sogro. No começo foi muito bom. Para 
mim, era o homem que existia na minha vida. Quando ele começou a me 
trair, foi a pior coisa do mundo. Me dava uma surra, me deixava em casa 
e me mandava ir para a casa do meu pai. Eu ia, mas com dois, três meses, 
ele ia atrás. O meu pai ficava com raiva; não era para eu voltar, mas eu 
pensava: “Tenho meus filhos.” Na última separação, eu passei dois anos 
e dois meses. Depois voltei e arrumei mais seis filhos, já tinha tido seis, 
morreu uma. Eu sou muito amorosa com meus filhos. Eu acho que, se 
não fosse ele bater nos meus filhos, eu até agüentava.

Aí comecei a participar do movimento. Conheci os meus direitos e 
conheci a capacidade que eu tenho. Às vezes, eu pensava: “Como é que eu 
vou criar esses filhos todos?” Mas eu sempre trabalhei na roça. E decidi: 
“Eu tenho capacidade. Eu vou deixar de uma vez.” E nunca mais quis 
saber de homem na minha vida.

Foi no movimento que eu aprendi como eu mesma posso me 
respeitar. Eu não sabia quais eram os meus direitos. Eu achava que era 
aquela tradição que os meus pais me ensinaram, que mulher tem que 
viver debaixo de pé de homem; onde tem homem, mulher não fala, que 
foi assim que eu vivi com o meu marido. Mas, quando eu entendi da 
minha capacidade, eu fui adiante. Por isso, eu me envolvi até a alma no 
movimento de mulheres, até hoje.

Com seu pai Elizeu, sua mãe Margarida, 
seu irmão José e seus filhos João e Ângela,  
em frente da casa da família, em Olho 
d’Água, Triunfo (PE), Brasil, 1990
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Hora da descoberta
Nossa casa foi feita num terreno que meu pai comprou do 

meu avô. O terreno não dava para manter a família; a roça era 
arrendada. Ele plantava muito algodão, além do milho e 
do feijão. Ainda bem pequenininha, eu e outros irmãos 
íamos junto com eles apanhar algodão.

A minha mãe era muito severa. Por gostar 
muito de trabalhar na roça, ela cobrava muito da 
gente para nós assumirmos a casa. Não tínhamos 
tempo de brincar muito; alguma brincadeira, só 
no sábado e no domingo. Era brincadeira de 
roda, pular corda, amarelinha.

Minha mãe nunca foi à escola, mas, 
depois de grande, ela aprendeu a assinar o 
nome dela, só não lia. O meu pai passou dois 
anos na escola. Ele andava 10 quilômetros 
para ir e voltar. Andava com um tamborete na 
cabeça, aprendeu a ler e escrevia muito bem. 
Ele queria que todos os filhos estudassem. Eu 
não gostava. Quando fui fazer a quarta série 
primária pela segunda vez, eu já tinha 14 anos. 
Aí arranjei um namorado e desisti de estudar.

Eu o conheci na escola e foi com esse 
rapaz que eu casei. Eu pensei: vou deixar de 
estudar, vou trabalhar, vou casar e, com certeza, 
vai melhorar a minha vida. Eu considerava minha 
vida muito sofrida; eu trabalhava muito, parecia um 
animal.

A gente ainda passou quatro anos namorando. Mi-
nha mãe tinha muito cuidado, muitos ciúmes. Ela não deixava 
sair sozinha com ele, mas eu era danada. Com oito meses de casada, 
o meu filho mais velho nasceu.

Foi um casamento de muito sofrimento. Eu não contava para 
ninguém. No primeiro dia que ele praticou a violência comigo, eu aceitei 
quietinha. O medo que eu tinha era de que a sociedade soubesse e falasse 
“a filha de Manoel é separada”. Hoje eu não esconderia o sofrimento 
que eu passei, não agüentaria nenhuma violência. Na primeira vez, eu 
já teria resolvido, mas eu apanhei muitas vezes. Quando ele vinha me 
bater, eu sentava na cama, pegava a menina no braço para ver se evitava, 
mas apanhava sentada e calada, sem reagir para ninguém ouvir.
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Margarida Pereira da 
Silva (Ilda) nasceu 
em 27 de outubro de 
1948, no município de 
Surubim, Pernambuco, 
Brasil. Agricultora, é 
Secretária Executiva do 
MMTR-NE e integrante 
da Coordenação 
Internacional e Executiva 
da Rede LAC.

(Página ao lado) Seus avós Júlia e Francisco
(Acima) Retrato da família, em Sítio Diogo, 
Surubim (PE), Brasil, em outubro de 1963

Minha família até percebia que eu ficava machucada, mas, 
quando perguntavam, eu dizia que tinha batido em algum lugar. Eles 
não insistiam muito, porque também desconfiavam, mas não faziam 
nada. Só depois, quando o meu último filho nasceu, ele me botou de 
casa para fora e eu disse a eles.

Fui para casa do meu irmão em Recife e tive que deixar as 
crianças com ele. Fiquei um mês no Recife, um mês de muito so-
frimento. Eu deitava e só ouvia o choro deles. A minha sorte é que 
tinha uma sobrinha, Luciana, com a mesma idade do meu filho mais 
novo, o Flávio. O meu filho nasceu no dia 12 de agosto e ela nasceu 
no dia 13 do mesmo mês. No aniversário de um ano, ela andava para 
todo lugar e o meu filho não ficava nem sentado no braço. Ele não 
conseguia segurar o pescoço porque ele foi criado com água, estava 
muito desnutrido. Quando eu vi aquela cena, eu sofri muito. Quan-
do voltei, ele apareceu querendo reatar. Eu não quis e ele ficou me 
ameaçando. O meu pai foi à delegacia, ele foi preso por uma noite e 
não voltou mais.

Só depois de muito tempo de separada, quando comecei a 
participar do movimento das mulheres, foi que descobri que tudo 
que passei foi violência. Foi quando começaram várias descobertas 
na minha vida.
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“Quando eu comecei esse trabalho com aquelas três, quatro mu-
lheres lá dentro da comunidade de Caiçarinha da Penha, eu nunca vi para 
onde ele ia. Eu ia construindo cada momento, cada coisa. Nunca planejei 
para frente. Quando ele foi avançando, fui me deparando com os desafios 
e vendo como enfrentar cada um. Menos ainda a Rede. Eu não sei como 
vai ser para frente, mas tenho certeza de que as trabalhadoras vão assumir 
cada vez mais e construir do seu jeito.”

Vanete Almeida, Brasil


