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RESUMO: Este trabalho é parte do projeto de intervenção “Formação continuada como 

possibilidades e perspectivas de mudança da realidade da comunidade Lagoa Suja”, que foi 

elaborado a partir do resultado do Diagnóstico Rural Participativo (DRP), realizado na I Etapa 

do tempo comunidade do curso de Licenciatura em Educação do Campo com Habilitação em 

Ciências da Natureza/UFRB. Buscamos apresentar o relato de experiência da primeira oficina 

desenvolvida na associação de moradores de Lagoa Suja, que teve como tema Mulher: 

expressão de resistência e força na organização e objetivou promover reflexões acerca da 

força da mulher e de seu potencial para o desenvolvimento da organização comunitária de 

Lagoa Suja. O trabalho foi desenvolvido com os aportes da pesquisa-ação e, durante as 

atividades, foi possível perceber que as mulheres vêm lutando por direito e reconhecimento 

que lhes garantam uma autonomia que, até então, era exclusiva dos homens. Nesse processo, 

elas estão conquistando autonomia na vida social e econômica, que começa a partir do 

momento em que passam a refletir sobre as forças que estão oprimindo-as, e se valorizam 

enquanto mulheres que lutam por seus direitos, além de estarem se organizando e construindo 

coletivamente espaços que, normalmente, eram ocupados apenas por homens. A atividade 

também mostrou que associação não é só lugar de discutir problemas, mas também é local de 

aprendizado e descontração. A formação tem se mostrado positiva e, na dinâmica da pesquisa-

ação, apresenta possibilidade de aprendizagem para todos os envolvidos na formação, 

promovendo autoestima das mulheres e fortalecendo a luta pela associação. 

Palavras chaves: Mulher. Resistência. Organização. Associação. Autoestima. 
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ABSTRACT: This work is part of the intervention project "Continuing education as 
possibilities and perspectives for changing the reality of the Lagoa Suja community", which 

was elaborated from the result of the Participatory Rural Diagnosis (DRP), held in the 1st 

stage of the community time of the Bachelor's degree course in Field Education with 

Qualification in Natural Sciences / UFRB. We attempted to present the experience report of 

the first workshop developed in Lagoa Suja residents' association, whose theme was: 

expression of resistance and strength in the organization, and aimed to promote reflections 

about the strength of women and their potential for the development of the organization of 

Lagoa Suja. The work was developed with the contributions of action research and during the 

activities it was possible to perceive that women have been fighting for the right and 

recognition that guarantee them an autonomy that until then was exclusive of men. And in this 

process they are gaining autonomy in social and economic life, starting from the moment they 

begin to reflect on the forces that are oppressing them, and value themselves as women who 

fight for their rights, in addition to being organized and collectively building spaces that were 

normally occupied only by men. The activity also showed that association is not only a place 

to discuss problems, but it is also a place of learning and relaxation. Training has been 

positive and in the dynamics of action research it presents learning possibilities for all those 

involved in training, promoting women's self-esteem and strengthening the struggle for 

association. 

Keywords: Woman. Resistance. Organization. Association. Self esteem. 

 

1 SITUANDO A EXPERIÊNCIA 

 

Este trabalho é parte do projeto de intervenção “Formação continuada como 

possibilidades e perspectivas de mudança da realidade da comunidade Lagoa Suja”, que foi 

elaborado a partir do resultado do Diagnóstico Rural Participativo (DRP), realizado na I Etapa 

do tempo comunidade do curso de Licenciatura em Educação do Campo com Habilitação em 

Ciências da Natureza e Matemática da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB. 

Este projeto tem como objetivo qualificar as atividades desenvolvidas pela associação de 

agricultores de Lagoa Suja, propondo um trabalho de formação continuada para os associados 

da referida comunidade, organizado por eixos temáticos. A comunidade de Lagoa Suja está 

localizada no município de Feira de Santana, as margens da BR 116 norte, no Distrito de 

Maria Quitéria, situada a 13 km do centro da cidade. Hoje vivem nela aproximadamente 300 

famílias
6
, sendo que alguns membros participam da Associação, fundada por D. Aurelina em 

                                                             
6 Informação fornecida pelo agente de saúde comunitário da comunidade de Lágoa Suja (cadastro das famílias 
da comunidade) 
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11 de março de 2003. Inicialmente, haviam 44 associados, mas atualmente o quantitativo de 

sócio  chegou a 75, entre homens e mulheres, sendo que os participantes são, na sua maioria, 

mulheres adultas e idosas.  

Durante o diagnóstico participativo, vários problemas foram identificados, a exemplo da 

falta de coleta de lixo, de atendimento à saúde, da falta de esporte e lazer e da violência. Após 

algumas rodas de conversa, concluiu-se que, para fazer frente a esses problemas, os 

associados precisavam discutir com profundidade sobre suas realidades e se apropriarem de 

alguns conhecimentos; daí surgiu a ideia de organizar uma formação continuada para os 

associados da associação de agricultores de Lagoa Suja. A primeira fase, em 

desenvolvimento, está distribuída em quatro etapas, com as seguintes temáticas: Mulher, 

Família e mundo do trabalho, Aspectos legais da associação, Elaboração de projetos sociais. 

A partir desta formação, desejamos que as mulheres possam superar os problemas 

presentes e os que virão, já que as associações estão sendo, na grande maioria, lideradas por 

mulheres que estão indo a luta, apesar da pouca ajuda e incentivo de alguns participantes. 

Com isso esperamos contribuir para que elas se fortaleçam e contribuam liderando e buscando 

novos horizontes para a associação, enquanto promovem a vida sustentável na comunidade.  

Neste texto, especificamente, buscamos apresentar o relato de experiência da primeira 

oficina desenvolvida na associação de moradores de Lagoa Suja, que teve como tema 

Mulher: expressão de resistência e força na organização e objetivou promover reflexões 

acerca da força da mulher e de seu potencial para o desenvolvimento da organização 

comunitária de Lagoa Suja.  

 A perspectiva metodológica que orienta o trabalho é a Pesquisa–Ação, visto oferecer 

aportes para desenvolver um diagnóstico, identificar os problemas e pensar coletivamente as 

possíveis soluções para resolver a problemática escolhida. Essa perspectiva metodológica tem 

se mostrado adequada aos desafios evidenciados na associação durante o Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) e nas ações posteriores de escuta e observação participante 

desenvolvidas, as quais são consideradas por Barbier (2004) como técnicas fundamentais, 

neste tipo de pesquisa. A dinâmica do planejamento foi fundamental para o desenvolvimento 

das etapas da oficina e possibilitou observar, ouvir, descrever e visualizar indicadores para 

relampejar as ações a serem desenvolvidas, cabendo considerar que todas as ações foram 
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planejadas com a participação da comunidade, em busca de soluções para transformar a 

realidade da associação, ao tempo em que possibilitou um movimento formativo dos que 

mediaram a referida experiência. “Um pesquisa-ação, mais do que outra pesquisa, suscita 

mais questões do que resolve. Ela incomoda quase sempre os poderes estabelecidos” 

(BARBIER, 2004, p.146). Na nossa experiência com a primeira oficina, outras questões já 

surgiram e nos colocam diante do desafio de repensar alguns caminhos que, a princípio, 

pareciam definidos. 

As atividades estão sendo desenvolvidas através da troca de experiências entre os saberes 

construídos pelos associados, na vida cotidiana, e os conhecimentos adquiridos pelos 

licenciandos nos seus percursos formativos, vinculados às temáticas em discussão. Nesta 

busca coletiva de construção do conhecimento, priorizamos oficinas temáticas, pautadas na 

perspectiva dialógica, para que possam ser expressas e ouvidas opiniões e sugestões que 

tratem de melhorias para os participantes da associação.  

 

2 DO VIVIDO AOS CAMINHOS VISLUMBRADOS 

 

A primeira oficina do projeto de intervenção foi realizada no dia 21 de fevereiro de 

2017 na Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Lagoa Suja e Adjacências 

(AAFCOOLAS), com o tema Mulher: expressão de resistência e força na organização, 

para mobilizar reflexões sobre a força da mulher e seu potencial na luta pela dignidade 

humana. Dialogamos sobre a nossa construção histórica que estabeleceu entre o homem e a 

mulher uma relação de poder, atribuindo aos homens o acesso diferenciado a alguns recursos 

da sociedade, enquanto a mulher possui uma imagem distorcida do que realmente a constitui e 

de seu papel para o desenvolvimento da sociedade. Segundo Silva e Mello: 

Embora nas últimas décadas tenha ocorrido uma série de transformações 

políticas, culturais, estéticas entre outras que influenciaram e modificaram 

sobremaneira as relações e os entendimentos entre homens e mulheres, tais 

como o feminismo, ainda, não são incomuns as concepções tradicionais e 

dominantes de gênero. Nas instituições, e em diversos locais da vida social, 

reproduzimos as concepções de que homens são racionais, competitivos, 

empreendedores, ativos, provedores e as mulheres, por seu turno, são 
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emocionais, passivas, dependentes, sonhadoras, e ingênuas. (SILVA, 

MELLO, 2011, pag. 98). 

E quando se trata das mulheres agricultoras que assumem os afazeres domésticos, 

além de trabalhar no campo juntamente com seu esposo, são vistas como coadjuvantes nesse 

processo de produção, mas todos os méritos são atribuídos ao esposo que é o provedor do lar. 

As agricultoras ainda são muito inferiorizadas, além da condição de serem mulheres, pobres e 

pretas. Esta realidade é apresentada na nossa sociedade como se essa situação fosse a ordem 

natural da vida, como se as mulheres não tivessem influência nessa produção desigual, que 

ainda continua sendo reproduzida. Para Saffioti:  

As mulheres agricultoras familiares do semiárido do nordeste, em geral, 

vivem, cotidianamente, o peso da cultura machista, sexista e patriarcal. A 

formação doméstica reafirma o poder legitimado do homem sobre as 

mulheres, mantendo-as oprimidas na família, assumidamente figuras 

subalternas (SAFFIOTI, 1992, p. 183) 

 Neste contexto, as mulheres vêm lutando por direito e reconhecimento que lhes 

garantam uma autonomia que até então era exclusiva dos homens. Nesse processo, elas estão 

conquistando autonomia na vida social e econômica, que começa a partir do momento em que 

passam a refletir sobre as forças que estão oprimindo-as, e se valorizam enquanto mulheres 

que lutam por seus direitos, além de estarem se organizando e construindo coletivamente 

espaços que normalmente eram ocupados apenas por homens.  

A oficina foi desenvolvida da seguinte forma: no primeiro momento cantamos uma 

música e realizamos a dinâmica do espelho. Foi colocado um espelho dentro de um chapéu 

para que elas observassem a imagem que estavam vendo e dissessem o que achavam daquela 

pessoa que estavam vendo e se tiravam o chapéu para ela. Essa dinâmica teve como objetivo 

proporcionar às mulheres um momento de reflexão sobre o valor de cada uma na comunidade. 

Foi um momento de muita descontração e todas ficavam surpresas ao se ver, reconhecendo o 

próprio valor. A participante 1 relatou que “ela é importante para a associação” e a 

participante 2: “sou muito bonita”. A participante 3 disse que “Aquela mulher que ela 

estava vendo no espelho é uma guerreira, sábia e quero que toda comunidade se beneficie”, 
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além de todas falarem que são trabalhadoras e vitoriosas. Nesta dinâmica, elas mostraram que 

são mulheres que se valorizam, apesar do contexto em que estão inseridas. 

Em seguida apresentamos o roteiro para o desenvolvimento da oficina. Logo, foi passado 

o vídeo “Acorda Raimundo”. 

Figura I: Apresentação do Vídeo "Acorda Raimundo",  Associação Lagoa Suja, 21/02/2017 

 

Pelo fato de não possuir os equipamentos necessários para exibir o vídeo, dividimos as 

mulheres em dois grupos com dois computadores e todas assistiram. Após o vídeo, fizemos 

uma roda de conversa, onde elas citaram que o homem pode sim fazer as ocupações das 

mulheres e que as mulheres não são valorizadas e sofrem com relação ao acesso a alguns 

direitos. A participante 3 relatou que “se os homens fazem as atividades domésticas são 

chamados de mulherzinha”. No entanto, não são apenas os homens que possuem essa visão; 

há muitas mulheres que, ao se depararem com essas situações, falam que o trabalho doméstico 

é destinado às mulheres, além de pais que educam seus filhos reproduzindo estes conceitos 

machistas. Relataram também sobre os direitos conquistados pelas mulheres em relação ao 

voto e à educação.  
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Toda essa imagem que é atribuída às mulheres vem da construção de um processo 

histórico que fez a mulher se tornar submissa ao homem em todos os aspectos. A participante 

números 4 mencionou: “No que se pensar hoje de uma construção: até piloto de avião a 

mulher está e hoje o lugar da mulher é onde ela quiser estar”.  Nesse momento elas cantaram 

uma música que diz “Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda, eu que faço 

parte da rotina de uma delas sei que a força está com ela”.  

 Como afirma Anthony Giddens (2000). As pessoas constroem suas identidades com as 

diversas possibilidades que emergem dos seus grupos culturais e, no caso das mulheres 

camponesas, o reconhecimento do seu protagonismo é também fruto das construções coletivas 

que acontecem nos espaços das organizações sociais. É na dinâmica de assumir a condição de 

mulher trabalhadora que ela vai afirmando suas potencialidades. 

De acordo com Vieira (2005), em qualquer sociedade, a identidade é construída socialmente pelas 

práticas discursivas, cujo discurso é produto da cultura que a construiu. 

Essa autoafirmação é também construída com base no exemplo de tantas mulheres que 

romperam as barreiras da desqualificação produzida pela lógica machista, que sustenta um 

discurso da impossibilidade da mulher, sobretudo quando se trata de mulher pobre e negra, de 

desconstruir a visão estereotipada sobre a sua condição feminina e construir sua autonômia 

socioeconômica e politica. O fortalecimento das identidades de resistência, por meio das 

referências de mulheres que se destacaram pela sua implicação com a luta contra o machismo 

e a defesa da autonomia, foi percebido no final do debate, quando as participantes da oficina 

recordaram nomes de mulheres que foram importantes para a comunidade; a mais citada foi 

dona Aurelina, em memória, que era muito respeitada e fez um grande trabalho social na 

comunidade como parteira. Ajudava as pessoas, incentivava as mulheres a participarem da 

associação, do sindicato, além de, junto com algumas mulheres da comunidade, participar do 

Grupo Mulheres da Terra (GMT) da Associação dos Pequenos Agricultores do Estado da 

Bahia (APAEB). As mulheres confeccionavam doces em barra, balas de jenipapo, geleia, 

bolo, sucos, licor e vendiam em feiras organizadas pelos movimentos sociais. Segundo relatos 

das mulheres, o grupo enfraqueceu depois da sua morte.   

Como afirma Anthony Giddens (2000). A mulher vai fortalecendo suas identidades com as 

diversas possibilidades que emergem dos seus grupos culturais e o reconhecimento do seu 
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protagonismo é, também, fruto das construções coletivas que acontecem nos espaços das 

organizações sociais. É na dinâmica de assumir a condição de mulher trabalhadora que ela vai 

percebendo o seu protagonismo e afirmando suas potencialidades.  

Dando continuidade à vivencia da oficina, foi realizado um trabalho em grupo, onde os 

três grupos de nome pitanga, seriguela e cajá escreveram o que o grupo esperava com a 

realização do projeto na associação; em seguida apresentaram os trabalhos para todos. 

Primeiro grupo a se apresentar foi pitanga: elas falaram que esperavam que o grupo 

resgatasse as culturas tradicionais da região, como brincadeiras, histórias, adivinhações, 

cantigas de roda e, principalmente, a união das mulheres. O grupo seriguela esperava que o 

trabalho resultasse em projetos para o desenvolvimento da associação e trabalho para todos da 

comunidade. E o grupo cajá esperava que o projeto levasse dinâmicas para os encontros e 

resgatasse as tradições, tais como histórias, cantigas de roda, poesias e outras. No entanto, é 

importante considerar que o objetivo desse projeto não era levar para a comunidade mudanças 

materiais, mas sim contribuir para o desenvolvimento da mesma com atividades formativas e 

na formulação de projetos que possam contribuir para o desenvolvimento da associação. O 

grito pelo desenvolvimento de um trabalho favorável à preservação das tradições da 

comunidade surpreendeu o grupo, visto que a temática prevista para ser trabalhada não tratava 

diretamente do diálogo sobre “resgate de tradições”. No entanto, ao iniciar o diálogo sobre 

autonomia e resistência, a questão das identidades culturais ganhou força, o que supomos ser 

a tradição uma das formas de resistência e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de 

fortalecimento do grupo.  

Para finalizar, as mulheres fizeram uma avaliação da atividade desenvolvida. Elas 

relataram que foi muito bom ver que as jovens da comunidade estão saindo para estudar, mas 

estão voltando para a comunidade, contribuindo com o crescimento da mesma, e que a 

associação está mesmo precisando destas atividades para incentivar a participação das 

pessoas, principalmente das mulheres, já que a associação tem na sua trajetória o empenho de 

mulheres que lutam para mantê-la ativa. A atividade também mostrou que associação não é só 

lugar de discutir problemas, mas também é local de aprendizado e descontração, e nos 

pediram para continuar com essas atividades, porque é muito importante sempre buscar 

conhecimentos e seria bom se todos conseguissem estudar. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante a realização da oficina, as mulheres se mostraram bem interessadas no 

assunto, contribuindo ativamente nas discussões sobre a questão de gênero, que, a todo o 

momento, nos levava a pensar na condição de muitas mulheres que dependem 

economicamente do seu parceiro. Revelaram que elas estão se informando e buscando se 

envolver nas atividades da associação, seja como sócias, e até mesmo compondo a direção. 

No processo de conquista da sua autonomia, as mulheres da comunidade estão bem críticas e 

cientes dessa subordinação que lhes é imposta pela sociedade machista. A partir dessa análise 

crítica, elas estão se organizando e buscando mudanças para o meio em que vivem, além de 

contribuir para que ocorra uma nova relação entre o homem e a mulher. Percebemos que as 

mulheres estão se valorizando e passando a ter uma autoestima mais elevada, possibilitando 

seu desenvolvimento pessoal e social, permitindo assim, seu crescimento e sua independência 

econômica, no contexto em que estão inseridas.  

 Diante das análises apresentadas pelas mulheres durante a oficina, surgiu uma nova 

proposta de trabalho, que seria o resgate da cultura local. É este um aspecto de grande 

relevância para as localidades rurais, porém está sendo esquecido, principalmente por essa 

nova geração que desconhece a cultura e a história do local onde vive, e o envelhecimento e 

morte das mulheres que conheciam e valorizavam a cultura popular. E essas mulheres, que 

são de uma época em que essa cultura era de grande importância, anseiam pelo seu resgate, 

pois se concretizava em momentos de descontração e preservação de identidade e toda 

comunidade se envolvia e participava ativamente desses momentos. Considerando a 

relevância e a insistência dessas mulheres em relação à cultura da comunidade, o grupo já está 

refletindo e buscando replanejar as atividades para incluir o tema suscitado como um dos 

eixos de debate e fortalecimento dos processos de resistência. 
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