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  Eu, Hosana Meira, moro em Mauá desde 1979, quando 

nasci. Sou a sétima filha de um casal de nordestinos, que 

chegou nessa cidade no ano de 1965.  

Aos doze anos, comecei a frequentar escolas de samba 

próximas ao bairro em que morei durante a maior parte 

de minha vida, o Jardim Mauá. Na adolescência, me 

encontrei no Rap e passei a ser bastante influenciada 

pelas letras e batidas que fielmente retratam o dia a dia 

da população periférica. Portanto, sempre tive a arte e a 

cultura como essenciais em minha vida. Estou sempre 

presente nas rodas de samba, saraus e apresentações 

teatrais, faço parte do coletivo Samba de Terreiro de 

Mauá, e sou porta-estandarte do bloco de samba Pega 

o Lenço e Vai, que, desde 2011, conta e defende a 

história das lutas da população preta do Brasil.  

Me tornei mãe aos quatorze anos (hoje, tenho 4 filhos) e 

tive que, desde cedo, enfrentar as dificuldades que boa 

parte das mulheres ainda passam: comecei a trabalhar 

aos dezesseis, passando por empregos como auxiliar de 

limpeza, feirante, vendedora, entre outros.  

Em 2011, como educadora social em Santo André, 

trabalhei com crianças e adolescentes em medida sócio-

protetiva, no Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes (SAICA).  

Em 2012, ingressei na Fundação Santo André, no curso 

de Ciências Sociais e, nesse período, me aproximei do 

movimento negro. Sou pós-graduada pela Universidade 

Federal do ABC, em Direitos Humanos: Diversidade e 

violência (2019) e em 2020 fiz parte do Núcleo de 

Iniciação Teatral, da Escola Livre de Teatro de Santo 

André.  

Nos anos de 2014 e 2015, estagiei na Coordenadoria de 

Economia Solidária, em Mauá, na Secretaria de 

Trabalho e Renda do município.  

Em 2016, tornei-me membra do Conselho Municipal de 

Promoção de Igualdade Racial e Étnica (COMPIRE). No 

mesmo ano, ingressei, por meio de concurso público, 

como Orientadora Social, no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), pela Prefeitura de Mauá, 

atuei também no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), e atualmente atuo na 

http://lattes.cnpq.br/5630761750097589


  

 
  
 

Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Como 

militante ativa do movimento negro organizado do ABC 

Paulista, fiz parte do Coletivo do Movimento Negro de 

Esquerda Kilombagem, entre os anos de 2015 e 2017.  

Participei da ocupação pela Casa de Referência 

Helenira Preta, de acolhimento de mulheres em situação 

de violência, desde 2017, e hoje, faço parte do 

Movimento Antirracista Dandara de Mauá e contribuo 

com a construção do PSOL na cidade, lutando também 

pela ampliação da participação das mulheres na política. 

Em 2020, optei por fazer parte Bancada Antirracista 

Quilombo Dandara, entrando na disputa para o cargo de 

vereança, nas eleições municipais. Cada vez mais, 

constato que é uma verdadeira necessidade para toda 

população, pois a nossa bandeira é pela vida! Nesse 

momento histórico de opressões, principalmente, contra 

o povo preto, se faz urgente e necessário um coletivo 

que de fato represente a luta antirracista e que defenda 

políticas públicas que atendam a classe trabalhadora, 

composta, em sua esmagadora maioria, por pretas e 

pretos. 

 

 

Minibiografia 

Hosana Meira, é moradora de Mauá desde 1979, 

quando nasceu. Graduou-se em Ciências Sociais pela 

Fundação Santo André (2012) e pós-graduada pela 

Universidade Federal do ABC - UFABC, em Direitos 

Humanos: Diversidade e violência (2019). Atualmente, 

faz parte do Núcleo de Iniciação Teatral, da Escola Livre 

de Teatro de Santo André. É membro do Conselho 

Municipal de Promoção de Igualdade Racial e Étnica 

(COMPIRE) e servidora pública no cargo de Orientadora 

Social, no Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS), pela Prefeitura de Mauá. Atua, também, no 

Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS). Em 2020, se tornou integrante da 

Bancada Antirracista Quilombo Dandara, entrando na 

disputa para o cargo de vereança, nas eleições 

municipais de Mauá. 
 


