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MULHERES CORALINAS
Em 2014, foi criado na Cidade de Goiás o Projeto Mulheres Coralinas, 

com recursos oriundos da Secretaria Especial da Mulher, vinculada
ao gabinete da presidenta Dilma Vana Rousse�. Gestado e executado
pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o CEAM 
Brasilete Ramos Caiado, o Projeto teve duração de dois anos e 
capacitou 150 mulheres na área do artesanato e da gastronomia. 

O eixo transversal do Projeto teve como meta a leitura da vida e da
obra da poetisa Cora Coralina, que serviu-nos de inspiração para o
nome e para as conquistas do coletivo. Ao término do projeto, 71 
das mulheres que haviam participado decidem se reunir formando
uma Associação. A Associação Mulheres Coralinas nasce no ano de
2016, como resultado de uma política pública da primeira 
administração petista da Cidade de Goiás. Neste mesmo ano, o 
município cede uma sala no Mercado público da Cidade para que as
associadas pudessem se reunir e comercializar, conjuntamente, 
as peças produzidas pelo coletivo. 

Em 2018, a Associação foi apresentada à advogada Thais Dumêt, representante da Organização Internacional do Trabalho no Brasil e em 2019 teve o primeiro projeto aprovado pela 
instituição. O Projeto Saberes das Mãos contou com a parceria, via OIT, do Ministério Público do Trabalho de Goiás (MPT-GO), que garantiu o aporte financeiro, assegurando a continuidade
de formação para associadas e para mais 50 mulheres da comunidade. Em 2020, o projeto foi reeditado e teve de sofrer alterações atendendo aos protocolos de saúde necessários em 
função da pandemia do Covid-19. As atividades de formação ao longo dos anos de 2020 e 2021 foram feitas remotamente, uma vez que a população precisou ficar em isolamento social. 

  Ao longo dos quase três anos de trabalho com o MPT-GO, a Associação manifestou seu desejo e necessidade de ampliar as possibilidades de trabalho e de formação para mais mulheres 
além da necessidade de ter um local para a produção coletiva, com espaço e equipamentos capazes de garantir qualidade para os produtos e bem estar para as mulheres. Em agosto de 
2020, o procurador chefe do MPT-GO, Tiago Ranieri de Oliveira, aprovou o projeto de construção da Sede. O equipamento foi entregue em cerimônia simbólica, no dia 11 de dezembro de 
2021, para o coletivo das Mulheres Coralinas com a presença de procuradores, desembargadores e da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaíde Alves Miranda. O espaço conta
com três ateliês: de gastronomia, de cerâmica e de encadernação de livros, bordado, costura e confecção de bonecas, além de um auditório para 100 pessoas. 
   A Casa Coralina foi erguida com recursos destinados pelo MPT-GO 
resultantes da penalização de empresas que desrespeitaram a 
legislação trabalhista e com a colaboração de muitas outras pessoas.
A edificação foi construída em um amplo terreno, cedido pela jornalista
Arcelina Helena Públio Dias, no Setor Rio Vermelho, área do entorno da
Cidade de Goiás. Para que a casa surgisse, muitas pedras foram 
deslocadas e muitas outras passaram a incorporar a construção  
tornando-se memória viva da poesia de Cora Coralina(2001):

(...)  
Entre pedras 
cresceu a minha poesia.
Minha vida…
quebrando pedras 
e plantando flores.

Entre as pedras que
me esmagavam 
levantei a pedra rude
dos meus versos.  
(Meu livro de Cordel, p.11)

    A construção da Sede foi o que sustentou o coletivo de 
mulheres durante os quase dois anos de pandemia. Ter um espaço
construído de forma adequada a desempenhar as atividades de
produção - muitas não possuem espaço adequado em casa 
- tornou-se o fio de esperança em dias melhores. As associadas
acompanharam o passo a passo da obra desde a preparação do 
terreno removendo as pedras e também participaram de uma 
oficina em que amassamos o barro com os pés para a confecção
de adobes, que foram utilizados na construção. Muitas também 
vivenciaram a experiência de construir um muro de pedra e o 
calçamento de uma rua interna que levará o nome da companheira
Conceição Rodrigues, uma Coralina que faleceu no meio da 
pandemia e não pôde ser velada como merecia. A associação com
seu pouco tempo de existência já tem um portfólio bastante 
robusto de atividades de formação e também ...Contínua
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  ...tem dado importante contribuição para a qualidade do artesanato que é oferecido no município. Como coletivo político a 
associação também tem participado da vida cultural da cidade, promovendo uma interação entre o capital cultural representado por
Cora Coralina e as mulheres que vivem fora do centro histórico. No espaço do mercado municipal foram oferecidas  inúmeras rodas
de conversa, oficinas práticas, tertúlias, lançamentos de livros, entre outras ações. As associadas também já estiveram em eventos
de gastronomia como o festival Fartura na Cidade de São Paulo, feiras e eventos culturais em Goiânia e em outros estados. Hoje a 
associação possui uma parceria com a designer Ana Chistina Rocha Lima, que está criando uma coleção de roupas com estampas
exclusivas inspiradas na poesia de Cora, que estão sendo bordadas pelas associadas, e também temos uma parceria com o
designer Marcus Camargo, que assina peças com algumas de nossas artesãs ceramistas. A associação mantém o foco na literatura
tomada como um direito humano, nesse sentido mantemos um grupo de 15 vocalizadoras que se dedicam a ler e estudar a poesia 
para vocalizá-la em público. Este trabalho é feito como projeto de extensão da Universidade Estadual de Goiás, coordenado por mim
desde o ano de 2015. 

   Além de seguir com o calendário de formação e de produção coletiva permanentes, o plano é manter a Casa Coralinas como espaço 
vivo de acolhimento e de fomento de políticas culturais que valorizem os saberes tradicionais em diálogo com os desejos das
associadas. Para isto, já contamos e pretendemos intensificar a parceria forte com a Secretaria Municipal das Mulheres, Juventude,
Igualdade Racial e Direitos Humanos, com as universidades federal e estadual e com o Instituto Federal. Outro objetivo é o de
estabelecer diálogos com outros coletivos de mulheres, para que nossa prática seja fortalecida e possa inspirar outros municípios,
porque as mulheres envolvidas neste movimento emancipatório estão conscientes da importância da
associação em suas vidas. São muitos os relatos de diminuição do uso de antidepressivos, de melhoria
na renda, de oportunidade da convivência solidária que ajuda no enfrentamento das várias violências
que são impostas às mulheres em uma cidade conservadora e desigual como a Cidade de Goiás. 

  Viver concretamente o cotidiano de um coletivo nos impõe uma série de desafios e, talvez, o maior é
o de viver a experiência do associativismo no cotidiano de uma sociedade capitalista. Outro grande
desafio é o de buscar a valorização do trabalho manual feito pelas associadas. É muito importante a
geração de renda para a conquista da autonomia financeira e, infelizmente, o que se paga pelo trabalho
de artesanato na Cidade de Goiás ainda é muito pouco. Outro objetivo da associação além de buscar
uma inserção das associadas em diferentes espaços de cultura já existentes na cidade é o de 
descentralizar o acesso aos bens culturais. É preciso ocupar o centro histórico, mas também é preciso
estabelecer políticas públicas que reconheçam a cultura que é produzida nos bairros fora do Centro e,
nesse sentido, a Casa Coralina ser erguida por mulheres em um bairro periférico, mais que fruto de
um feliz acaso, foi uma escolha política. Levantar essa casa-corpo foi a forma como a associação 
encontrou de fortalecer uma rede de apoio para as mulheres que se encontram em condição de
vulnerabilidade e estão, em sua maioria, nos bairros do entorno da cidade. Para ter acesso à Casa e aos bens culturais que ela se propõe a oferecer não é preciso ser associada, os cursos
e vivências oferecidos serão gratuitos e abertos a todas as mulheres e a participação nas formações é um dos requisitos para aquelas mulheres que desejam integrar a associação. O
legado de Cora Coralina é a nossa maior fonte de inspiração, porque Cora foi uma mulher vanguardista, que soube quebrar barreiras e traçar, ela própria, o seu destino. Seu empoderamento
foi forjado pela palavra poética, que hoje é alicerce para a nossa Casa. E a Associação tem a alegria de ter na Senhora Vicência Brêtas Tahan, filha de Cora Coralina, uma de nossas mais 
importantes incentivadoras. Ela, em um gesto de generosidade, cedeu para a Associação o direito de comercializar peças com a poesia de Cora. Mas nossa prática diária se alicerça na
fruição das artes em geral, e na literatura em especial. Nesse curto e intenso tempo de existência já lemos coletivamente a obra de Leodegária de Jesus, de Conceição Evaristo, versos de
inúmeras poetas e nos preparamos para a leitura coletiva de Carolina Maria de Jesus. A força simbólica da literatura nos prepara para o enfrentamento necessário, se queremos acelerar 
as mudanças que sabemos tão urgentes. A mensagem que posso deixar para as leitoras do Pasquim feminista Rosa Gomes, essa importante iniciativa que chega pra fortalecer nossas lutas,
é o de que não podemos cruzar os braços nem nos fragmentarmos em lutas isoladas. É preciso colocar em prática o sentimento de camaradagem, única palavra capaz de nos tirar do
individualismo e nos pôr em movimento por uma causa coletiva ampla, que coloque freio em toda forma de discriminação e suas inúmeras violências. A Casa Coralina se propõe a ser este
espaço aberto e dinâmico, que só terá sentido se for radicalmente ocupado e radicalmente comprometido com a vida. 

Professora Dra Ebe Maria de Lima Siqueira, - Secretária Executiva da Associação Mulheres Coralinas - ASCORALINAS.
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   Naquele tempo antigo, quando não havia cinema, televisão, em que mesmo o teatro era para poucos, as pessoas se reuniam  em casas
residenciais para, juntas, celebrarem a arte: falarem poemas, cantarem, dançarem e degustarem bebidas e guloseimas! Encontros! A arte 
sendo partilhada com o apreço que se nutria por ela. 

Aqui, na Cidade de Goiás, não era diferente. Aconteciam esses eventos, inclusive descritos em poemas por Cora Coralina que, presididos por
Leodegária de Jesus, contavam com a presença de outros interessados nessas modalidades de arte! Vieram os aparelhos eletrônicos com a
possibilidade de filmes, de novelas: a arte entrava nas casas de uma outra forma, agora! Mas aquela aconchegante partilha, o falar poema 
“para o que está sob o olho” nunca deixou de ser o objetivo maior dos que amam estar entre seus pares e dividir com eles a emoção que a

arte transmite! Tanto que muitos grupos continuaram a desenvolver essa atividade, pelas casas,
bares e espaços outros, ao longo do tempo, desafiando-o! Em 2014, juntamente com Patrícia Dourado,
Rosa Santana iniciou a realização de Saraus nas noites de serenata, precedendo-as. Foram muitos! 
Duraram até o final de 2017 quando, como uma necessidade de se criar um grupo para se consolidar
esse evento, ele surgiu! Surgiu o Quebrando o Silêncio, com o objetivo de ainda tornar audíveis tantas
vozes caladas pelo tempo, pelo abafamento dos aparelhos eletrônicos, pelo subjugo do discurso do
poder e da técnica, tão avesso ao da arte!
    Formado por dez mulheres e dois homens, o grupo segue vocalizando textos perdidos em páginas
de livros tão esquecidos nos nossos dias; segue praticando a arte da poesia/música e enlevando
pessoas das mais variadas idades, classes e condição social! De todas as cores, de todos os amores! 
O grupo segue dando voz às obscuras vozes, às caladas vozes! 

QUEBRANDO O SILÊNCIO

Fazem parte do coro de verbalização: Fabrícia Castro, Laura Anastácia, Luiz André Riccelli, Lurdinha Reis, Margareth Bueno, Maria Geralda, Milena Curado, Monica Barros, Olga Maveira,
Rosa Santana e Silvia Garceis e completando os acordes sonoros tem a marcante presença do cantor e violonista Nito Noleto! São pessoas que fazem o que gostam de fazer o que fazem
e que vivem por inteiro o “tudo vale a pena, porque a alma não é pequena”!

   O Coró Mulher surgiu em 2016. É um Projeto coordenado por 
Geovanna de Castro, idealizado com o intuito de promover a 
percussão feminina e o protagonismo artístico da mulher na
Cultura Popular. É um grupo que também é ativista,  milita 
pelo fim da violência contra as mulheres, é antirracista, 
anti-homofóbico e luta pela paz mundial. A Cultura Popular
também é o foco do Projeto. 

Geovanna de Castro é a presidenta da Associação Coró de Pau,
que tem por finalidade divulgar, promover a cultura popular 
através da percussão. As alunas que frequentam as aulas 
vivenciam aspectos da cultura local a partir da percussão.
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   O Coletivo Rosa Parks, da Universidade Federal de Goiás, é 
um grupo de estudos, pesquisa, extensão e acolhimento 
que integra pessoas que lidam com a temática de Raça, 
Etnia, Gênero, Sexualidade e Interseccionalidades. O Coletivo
Rosa Parks tem raízes profundas, sendo que "nossos passos
vêm de longe", como nos lembra Jurema Werneck e é Rosa
Parks, a ativista ícone dos direitos civis das pessoas negras 
norte americanas, costureira negra que se recusa a se levantar
da poltrona exclusiva para pessoas brancas no ônibus que
ocupou, em um país segregacionista, que nos inspira. Nos
inspira a desobedecer a leis injustas e a nos levantarmos 
do lugar que ocupamos somente quando nosso destino chegar.

   Hoje somos mais de oitenta pessoas de variadas unidades acadêmicas da UFG, com estudantes e docentes da graduação e da pós-graduação e com pessoas que ainda não estão na UFG, 
mas que aspiram ocupar esta casa que tem se tornado cada vez mais antirracista. Estamos cientes de que entre mulheres negras opera o auto-ódio implantado pelo racismo, e de que o 
amor cura e o auto-amor revoluciona, conforme enfatiza bell hooks. Estamos re(existindo), nos acolhendo e saindo com êxito da universidade, uma saída que tem acontecido em seu 
tempo e em decorrência do alcance dos objetivos e metas traçadas e não por uma interrupção intolerante e discriminatória. 

Afinal, como assevera Marielle Franco: “Não seremos interrompidas”. Profª. Drª. Luciana de Oliveira Dias - Coordenadora do Coletivo Rosa Parks - UFG

COLETIVO
ROSA PARKS

O PROTAGONISMO DAS MULHERES AROEIRA E A PASTORAL DA SAÚDE DA DIOCESE DE GOIÁS

   Baseadas na Lei Estadual 16.703, de 23/09/2009, as Mulheres Aroeira se apresentaram
à Casa de Leis e expuseram suas vontades de complementarem o atendimento do Sistema
Único de Saúde (SUS) com suas práticas integrativas e complementares. A Pastoral da 
Saúde nasceu da necessidade do povo e por volta de 1978, juntamente com a criação do 
Sindicato Rural dos Trabalhadores, Dom Tomás e o Prof. Carlos Brandão criam o “Projeto
Vida” (1993), responsável pela formação dos Educadores Populares de Saúde, os “Esteios”. 

   A construção desse legado entre as mulheres tem se articulado em busca de potencializar
a  participação social entre as falas da comunidade e das ações que devem ser pautadas
para desenvolver o trabalho coletivo, em prol de sua melhoria desde a casa até o distrito 
de Buenolândia, no município de Goiás. Os fatos da singularidade que encontramos nos 
quintais da casa sertaneja goiana, espaços de potente metáfora energética: espaços de 
opressão e de protagonismo femininos onde as Mulheres Aroeira se constituem pelas 
suas próprias atividades, em um constante construir mediante o uso, a significação, a 
instituição e a afetividade.

Prof Luciana Helena A Silva - Coordenadora Mulheres Aroeira

 EDIÇÃO V / DEZEMBRO DE 2021

MULHERES AROEIRA



PÁGINA 05 - PASQUIM FEMINISTA 

Nasceram, inicialmente, apenas como Escola, mas, naturalmente, viram que queriam e poderiam muito mais! Então se tornaram:  "As Pensadoras - Escola, Comunidade e Editora: 
uma instituição que oferece formação, estudo e visibilidade do pensamento das mulheres". 

      A Escola  Nasceu de um curso intitulado “As Pensadoras”, que tinha como objetivo principal estudar os feminismos presentes nas teorias que produziam. A proposta avançou e 
começaram a propor estudos sobre o pensamento de mulheres invisibilizadas e desconhecidas na história do pensamento humano. Assim, em março de 2020, ofereceram um 
curso de estudos feministas, e se transformaram numa Escola de Formação. É estruturada virtualmente e tem como objetivo oferecer formação feminista e estudo do 
pensamento das mulheres, guiados por mulheres intelectuais, através de cursos complementares 
e com certificação própria. Trabalha com uma proposta de pedagogia feminista, cuja prática estabelece
o diálogo interdisciplinar comunitário e promove a formação de pensamento emancipatório. Apresenta
uma agenda democrática com cursos de curta, média e longa duração, oferecendo um currículo cuja 
concepção é emancipadora, feminista e plural.  Os cursos são ministrados por um corpo docente
qualificado e representativo. As professoras vêm de todos os lugares, de universidades reconhecidas e 
valorizadas pela sua capacidade de produção ética de conhecimento. As nossas consultoras são mulheres, 
pesquisadoras e professoras, vinculadas a diversas universidades, que estudam mulheres e militam dentro da
 teoria feminista plural.

    As cursistas vêm de diferentes áreas do conhecimento e de atuações profissionais, apresentando perfis
bastante plurais e interdisciplinares. Em comum, buscam conhecer ou aprofundar o conhecimento acerca
do pensamento de mulheres pensadoras e de teorias feministas que seguem marginalizadas em nossos 
campos de conhecimento. O único pré requisito para participar de nossas ações é o interesse por esses temas.

    Em pouco tempo desde sua criação, a Escola "As Pensadoras" já mobilizou milhares de mulheres de diversos
países a aprofundarem o conhecimento sobre os feminismos e a ampliarem as referências femininas no
universo intelectual, das artes, das ciências, da filosofia, da música, cujo pensamento  das mulheres foi
invisibilizado pela história oficial.  Nesse sentido, o de dar ainda mais visibilidade a esse intelectualismo das 
mulheres, foi criada a 'Comunidade'. "Sempre estivemos atentas às cursistas, às demandas e aos anseios que surgiam em aulas e entendemos a importância da abertura deste
espaço. A partir disso, pensamos em uma forma de congregar as mulheres, disponibilizando ainda mais conteúdos e ampliando a consciência do maior número de pessoas possível, 
mulheres e homens. Acreditamos que o despertar feminista só vai ser feito de forma coletiva e solidária. E o feminismo é o que temos, de forma prática,  para combater as violências
praticadas contra mulheres a partir da cultura e do pensamento do machismo, aliada ao racismo, para nossa emancipação e para a luta por igualdade de gêneros nos espaços de
educação. Nossa Comunidade é um espaço plural, coletivo e interdisciplinar que não abre mão da luta antipatriarcal e antirracista", destaca a Profa. Dra. Rita Machado, idealizadora 
e coordenadora da Escola.  

    Pela Comunidade, são oportunizadas atividades exclusivas, voltadas à qualificação do trabalho intelectual das mulheres, como workshops, grupos de estudo, palestras, fóruns de
discussão, entre outros. Além de descontos em atividades e livraria da Escola, acesso ao clipping semanal de notícias/artigos sobre feminismos e outras oportunidades que são 
constantemente divulgadas. Essa participação amplia nossa visão de futuro, fortalecendo nossas pautas comuns e apoiando uma às outras de forma afetuosa.

"Vem com a gente, vem ser uma PENSADORA!"     Equipe As Pensadoras  https://www.aspensadoras.com.br/
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