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No dia 14 de setembro de 2019 a Defensoria Pública do Estado do 
Piauí realizou a aula inaugural de um dos Projetos mais transformadores 
implementados pela Instituição: “Defensoras Populares”. A aula aconteceu 
na sede da Associação de Moradores do Itararé (AMI), com a presença do 
Defensor Público Geral, Erisvaldo Marques dos Reis e da Subdefensora 
Pública Geral, Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior, que é a responsável pela 
implantação do Projeto “Defensoras Populares” no Piauí.

O empoderamento de 
lideranças femininas



2019

Desenvolvido com a participação efetiva do Núcleo de Defesa da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e Familiar da Defensoria, o Projeto 
Defensoras Populares tem por objetivo:

capacitar lideranças comunitárias femininas e demais mulheres 
interessadas, em direitos humanos, serviços e equipamentos 
públicos destinados ao atendimento das mulheres, sistema 
básico de Justiça, noções de direitos de grupos sociais vulneráveis 
e empreendedorismo.

O fato de todos os módulos serem ministrados por mulheres também 
representa um diferencial na capacitação, já que as participantes se sentem 
à vontade para discutirem seus problemas e as questões que afetam suas 
comunidades, sempre visando ao empoderamento feminino.



Em 2019, o curso foi desenvolvido no modo presencial, nas tardes de sábado, 
com as aulas realizadas na Biblioteca Estação Nova Cultura, no Itararé, zona Sudeste 
de Teresina. 



No dia 06 de dezembro de 2019 a primeira turma do curso “Defensoras 
Populares”, formada por 26 mulheres, recebeu seus certificados em solenidade 
realizada no auditório da Casa de Núcleos da Defensoria, oportunidade 
em que foram prestigiadas por Defensoras e Defensores Públicos, além de 
representantes de Órgãos e Instituições voltados para a promoção dos Direitos 
Humanos e defesa das mulheres.



No ano de 2020, com a ocorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, 
causador da Covid-19, o Projeto teve que se adequar à realidade e as aulas foram 
realizadas em formato online.

A primeira aula virtual, no 
dia 26 de setembro de 2020, 
também um sábado à tarde, 
superou as expectativas. A turma 
reuniu cerca de 90 mulheres 
de Teresina, e do interior do 
Piauí( Altos, Floriano, Picos, São 
Raimundo Nonato, Esperantina, 
Piracuruca, Valença do Piauí, 
Parnaíba, Luís Correia e Acauã), 
além  do vizinho estado do 
Maranhão.



Em 2021, será repetido o formato virtual e a expectativa é que possam 
ser capacitadas mais lideranças femininas, abrangendo um maior número de 
comunidades. 

Neste ano 72 mulheres concluíram o curso e participaram da solenidade 
virtual de “Transformatura”. O fato de ter sido realizado em formato não acarretou 
comprometimento, sendo surpreendente o alcance e interesse das alunas, que 
tiveram participação significativa na discussão de cada tema abordado durante os 
sete módulos. A Transformatura também aconteceu em um momento significativo, 
quando estavam sendo vivenciados os 16 Dias de Ativismo. 


