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o Este caderno oferece ferramentas e metodologias para os processos formativos sobre 

as questões relacionadas ao gênero, no âmbito do Projeto Algodão em Consórcios 

Agroecológicos. O Projeto é coordenado pela Diaconia com apoio do Instituto C&A, 

em parceria com a Embrapa Algodão, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e orga-

nizações locais em sete territórios do Semiárido brasileiro, localizados em seis estados 

nordestinos1.

O objetivo geral do Projeto permite identificar questões que se relacionam diretamente 

às relações estabelecidas a partir do gênero, presentes nas suas diferentes estratégias 

de ação, como a produção de alimentos pela agricultura familiar na convivência com o 

semiárido; a gestão dos recursos naturais e produtivos na transição agroecológica; e os 

processos organizativos e de governança dos Organismos Participativos de Avaliação 

de Conformidade – OPAC. 

Dessa forma, a construção deste material tem como objetivo principal auxiliar a equi-

pe técnica do Projeto na construção e desenvolvimento das formações sobre gênero, 

através da disponibilidade de metodologias que favoreçam a reflexão nos momentos 

formativos, mas também nas possíveis abordagens sobre o tema durante as demais 

ações e atividades que serão realizadas.

Vale destacar que a perspectiva deste caderno está em sintonia com os princípios e polí-

ticas de Justiça de Gênero, adotadas pela Diaconia e pelo Instituto C&A, que estimulam 

reflexões e mudanças de práticas capazes de interferir positivamente na transformação 

das relações entre as pessoas e reconhecer as desigualdades existentes nas relações de 

poder entre homens e mulheres. A Política de Justiça de Gênero da Diaconia tem como 

objetivos: (i) promover, internamente, o estudo e o debate da temática justiça de gênero; 

(ii) contribuir para fomentar a justiça de gênero nas mais variadas instâncias da Diaconia; 

e (iii) fomentar a abordagem do tema entre parceiros e parceiras para que estes atuem na 

promoção da justiça de gênero. 

No mesmo caminho, o Instituto C&A defende que para transformar a moda é preciso 

enfrentar as desigualdades e violências existentes contra as mulheres, e nesse sentido, 

em cada um dos seus programas, trabalha com parcerias, incluindo as organizações de 

defesa dos direitos das mulheres, a fim de promover a voz, a liderança e a capacidade 

das mulheres para exercê-los. As relações e dinâmicas de parcerias são guiadas por 

medidas coletivas orientadas pelos princípios de Justiça de Gênero e pelas teorias da 

mudança do Instituto C&A.

1  A área de abrangência do Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos envolve os territórios do Sertão do 

Piauí (Serra da Capivara); o Sertão do Cariri paraibano; os Sertões pernambucanos do Araripe e do Pajeú; o 
Alto Sertão de Alagoas; e o Alto Sertão de Sergipe. Nesses territórios as ações são desenvolvidas através das 
parcerias firmadas com a Caritas Diocesana de São Raimundo Nonato; Arribaçã; Caatinga; Chapada; Institu-
to Palmas; e Centro Dom José Brandão de Castro.
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O objetivo geral do Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos 
é auxiliar o fortalecimento e expansão do cultivo em consórcios 
agroecológicos em que o algodão esteja presente, como uma alternativa 
de produção de alimentos e geração de renda para a agricultura familiar 
na região semiárida brasileira, contribuindo para a segurança alimentar 
das famílias, conservando os recursos naturais e aproximando as famílias 
ao comércio justo e ao mercado orgânico.

ABORDAGEM DE GÊNERO DO PROJETO ALGODÃO 
EM CONSÓRCIOS AGROECOLÓGICOS

A abordagem do Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos sobre as questões de 

gênero considera a construção deste material como ferramenta metodológica, capaz 

de promover diálogos e subsidiar a equipe técnica, em especial no que se refere às 

experiências de enfrentamento do patriarcado e oportunidades de promoção da justiça 

de gênero, visando o empoderamento e autonomia das mulheres que estão direta e 

indiretamente ligadas ao Projeto.  

Considerando os desafios postos de oportunizar igualdade de acesso para as mulheres 

e de garantir que suas ações e atividades impliquem diretamente na desconstrução 

das desigualdades de gênero, o Projeto construiu uma estratégia que considera três 

momentos formativos: (i) encontros de construção coletiva de saberes entre a equipe 

técnica; (ii) módulos de formação de gênero nas Unidades de Aprendizado e Pesquisa 

Participativa – UAPs, envolvendo agricultoras e agricultores; e (iii) momentos de forma-

ção auto-organizados por agricultoras.

Estes diferentes momentos são considerados fundamentais por proporcionar espaços 

de discussão sobre o tema, auxiliando na construção de relações igualitárias de gênero 

no âmbito do Projeto e além dele. Nessa perspectiva, também se pretende estimular e 

visibilizar a participação de mulheres agricultoras familiares nos processos produtivos, 

econômicos, políticos e sociais; além de priorizar sua inserção nos espaços de tomada 

de decisão do Projeto.



8

In
tr

o
du

çã
o

 a
o

 te
m

a2

O conceito de gênero está relacionado às formas de ser homem e mulher construídas 

por uma determinada sociedade, portanto, se refere também às relações que são esta-

belecidas entre as pessoas em todos os campos da vida. Na definição de Scott (1995): 

“gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças perce-

bidas entre os sexos”. Ou ainda, “gênero é uma forma primeira de significar as relações 

de poder”.2

A partir destas ideias, apontamos algumas caracterizações de gênero:

• O gênero marca diferenças sociais entre homens e mulheres relacionadas a to-

dos os campos da vida: sentimentos, sexualidade, educação, produção, conheci-

mento, política etc;

• Nas sociedades patriarcais, o gênero define hierarquias entre homens e mulheres;

• As diferenciações provocadas pelo gênero defendem que homens e mulheres têm 

diferentes necessidades, direitos e deveres, e que, portanto, devem realizar traba-

lhos diferentes. Na prática, as desigualdades de gênero são responsáveis pelo fato 

de que mulheres e homens enfrentam situações diferentes quando fazem os 
mesmos trabalhos. Assim, entendemos que as relações entre homens e mulheres 

são permeadas por relações de poder;

• Apesar de estruturada nas sociedades patriarcais, as relações de gênero podem 
ser modificadas, porque dependem da vontade dos seres humanos;

• Gênero é diferente de sexo. Os atributos determinados para homens e mulheres 

não são naturais, e sim construções da cultura.

 
Dimensões constitutivas e mantenedoras das desigualdades de gênero:

Simbólica – Refere-se aos símbolos culturalmente disponíveis e cotidianamente refor-

çados, que evocam diferentes representações, muitas vezes contraditórias, do 

Masculino e do Feminino. Exemplo: as imagens de Eva e Maria como grandes 

modelos de mulher contidos na Bíblia;

Normativa – Refere-se às leis, às normas e expressa-se nas doutrinas religiosas, edu-

cativas, científicas e jurídicas, indicando, em geral, um sentido de oposição entre 

o Masculino e o Feminino. Exemplo: a lei eleitoral que proibia as mulheres de 

votar até 1932;

2  As informações sobre caracterização de gênero e as dimensões constitutivas foram conteúdos disponibiliza-
dos na Reunião de Formação de Gênero, que ocorreu em 12 de janeiro de 2019, na Diaconia, sob facilitação 
de Graciete Gonçalves (Casa da Mulher do Nordeste).
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Invisibilidade do  
trabalho das mulheres 
agricultoras familiares

Organizativa – Refere-se aos sistemas econômicos, educacionais, políticos, dentre 

outros, que estruturam e perpetuam as relações de gênero. Exemplo: A assistên-

cia técnica oferecer aos trabalhadores formação técnica agrícola e às trabalha-

doras lições sobre a higiene da casa;

Subjetiva – Refere-se aos processos de formação da identidade pessoal, ou seja, o 

modo como você se sente e se vê e como vê e sente as outras pessoas. Exem-

plo: inteligência, fortaleza e coragem são características atribuídas aos homens. 

Habilidades manuais, medos e meiguices são características atribuídas às mu-

lheres.

Para refletir sobre as questões de gênero no contexto do Semiárido é basilar evidenciar o 

papel das mulheres agricultoras familiares nos arranjos produtivos, assim como fortalecer 

o entendimento de sua condição enquanto seres políticos e detentoras de direitos, e es-

timular sua participação qualificada nos espaços de poder, a partir da constatação de que 

são historicamente afetadas pela restrição de direitos sociais e econômicos, a exemplo do 

reduzido investimento destinado às políticas públicas associadas à produção; ao acesso à 

terra, créditos e fomentos; e à assistência técnica. 

Nas questões diretamente relacionadas às ações do Projeto Algodão em Consórcios 

Agroecológicos reiteramos que a superexploração das mulheres reforçada pela divisão 

sexual do trabalho tem sido estruturante no funcionamento da sociedade, tanto no 

campo, quanto na cidade. Essa realidade nos desafia a romper ciclos que mantêm as 

diferentes formas de violência contra as mulheres.

Segundo Kergoat (2009), a divisão sexual do trabalho tem por característica central 

a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera repro-

dutiva, além da captação pelos homens das funções com forte valor social (político, 

religioso etc). Ela está ancorada em dois pressupostos: o primeiro, é que há trabalhos 

de homem e trabalhos de mulher; e o segundo, é que um trabalho de homem vale mais 

que um trabalho de mulher. Deste modo, a divisão sexual do trabalho está ligada dire-

tamente ao sistema patriarcal com determinações sociais que reproduzem desigualda-

des e injustiças entre os gêneros.
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SUGESTÕES METODOLÓGICAS

Divisão sexual do trabalho, 
opressões/violência  
contra as mulheres

MÓDULO HORAS SÍNTESE DO CONTEÚDO

1 2h
O lugar culturalmente construído para as mulheres - 
Abordagem inicial de gênero

2 2h
Gênero e a construção dos espaços: espaços privados e 
espaços públicos

3 2h
Uso do tempo: as atividades realizadas por mulheres e homens 
sob uma perspectiva de gênero

4 2h Violência contra as mulheres

5 2h Autonomia, empoderamento e organização das mulheres

6 2h Gênero e geração: uma reflexão sob uma perspectiva coletiva

Os momentos formativos de gênero estão previstos para acontecer por ocasião dos 

módulos com as UAPs, em parceria com a EMBRAPA Algodão. Estão previstos 06 mó-

dulos em cada um dos 7 territórios, destinados aos agricultores e agricultoras multipli-

cadores, e à equipe técnica dos parceiros institucionais. 

Para contribuir com o trabalho das equipes técnicas nos territórios, disponibilizamos a 

seguir um conjunto de sugestões metodológicas para subsidiar a construção dos mo-

mentos formativos sobre as temáticas relacionadas aos gêneros. As atividades devem ser 

escolhidas e podem ser adaptadas a partir da realidade de cada território. 
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 I O LUGAR CULTURALMENTE CONSTRUÍDO 
PARA AS MULHERES

Objetivo do módulo: Abordar a construção social do “ser mulher” e do “ser mulher 

rural” e suas inter-relações de classe, etnia e geração.

 

ATIVIDADES SUGERIDAS

Opção 1 – Círculos do sim, não ou não sei

Objetivo: Facilitar que o grupo expresse suas concepções sobre aspectos relacio-

nados às relações de gênero e fortalecer a ideia de que é possível mudar conceitos 

preconcebidos.

Tempo: Aproximadamente 10 min.

Material necessário: Fitas coloridas formando 03 grandes círculos no chão represen-

tando as respostas ‘sim’, ‘não’ ou ‘não sei’.

Desenvolvimento da atividade: 

i) Fazer afirmações e indicar que cada pessoa entre no círculo que representa sua res-

posta: SIM para concordar; NÃO para discordar; e NÃO SEI para dúvida. 

ii) Sugestão para as afirmações:

• As mulheres têm naturalmente maior capacidade de fazer várias atividades 

ao mesmo tempo;

• Os homens agem com a razão e não com a emoção;

• O feminismo é o contrário do machismo;

• As mulheres aguentam mais dor;

• Os homens não conseguem controlar seus instintos;

• As mulheres são mais sensíveis.
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Opção 2 – Chuva de ideias 

Objetivo: verificar o entendimento do coletivo sobre gênero, observando as especi-

ficidades de cada território.

Tempo: 30/40 min.

Material necessário: Quadro ou cartolina/papel madeira e pilotos coloridos

Desenvolvimento da atividade: 

i) Estimular uma chuva de ideias a partir de algumas questões provocadoras: 

• O que é gênero?

• Por que tratar sobre gênero no Projeto? 

• Quantas mulheres e homens estão presentes na atividade? 

• Quais as dificuldades ou impedimentos dos homens para participar das atividades? 

• Quais as dificuldades ou impedimentos das mulheres para participar das atividades?

• Quais as atividades preparatórias (antes de sair de casa) que viabilizam a par-

ticipação de homens e mulheres nas atividades? 

OBS.: Provocar respostas de mulheres e homens; definir com antecedência uma pes-

soa responsável pelo registro das respostas; registrar as falas de homens e mulheres em 

cartolinas diferentes. 

Opção 3 – Vídeo debate

Objetivo: Problematizar a construção social da mulher (como reprodutora, cuidadora, 

ajudadora e do lar) e suas inter-relações com as questões de classe, etnia e geração. 

Tempo para exibição: 8min 35s.

Tempo para o debate: 30/40 min.

Figura 1

Chuvas de ideias: definições e as 
memórias sobre o que é gênero
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“Vida Maria” – disponível em https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4

 

Material necessário: Projetor; Som; Vídeo.

Desenvolvimento da atividade: Dividir os(as) participantes em grupos mistos com-

postos por 4 ou 5 pessoas para reflexão sobre o papel da mulher na sociedade a partir 

das questões mais marcantes do vídeo. 

Opção 4 – Audição de música 

Objetivo: Interpretar coletivamente a letra com especial atenção às condições desiguais 

entre homens e mulheres; refletir acerca da construção social sobre ser mulher e ser ho-

mem na nossa sociedade. 

Tempo: 15 min.

Material necessário: Letra impressa para cada participante. 

Tem Pouca Diferença – Jackson do Pandeiro

Que diferença da mulher o home tem?

Espere aí que eu vou dizer, meu bem

É que o home tem cabelo no peito

Tem um queixo cabeludo e a mulher não tem (2x)

No paraíso, dia de manhã

Adão comeu maçã e Eva também comeu

Então ficou Adão sem nada e Eva sem nada

Se Adão deu mancada Eva também deu

Mulher tem duas perna, tem dois braço

Duas coxa, um nariz e uma boca

E tem muita inteligência

O bicho homem

Também tem do mesmo jeito

Se for reparar direito

Tem pouquinho diferença
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Opção 5 – Declamação de Poesia 

Objetivo: Interpretar coletivamente a letra com especial atenção às condições desi-

guais entre homens e mulheres; refletir acerca da construção social sobre ser mulher e 

ser homem na nossa sociedade. 

Tempo: 15 min.

Desenvolvimento da atividade: Leitura e reflexão coletiva da poesia sobre as limita-

ções de ser homem e ser mulher nas sociedades patriarcais.

Vocação – Camila Paula 

Quando eu nasci me disseram que eu era pássaro.

Eu não saiba o que era ser pássaro.

Me apresentaram à gaiola e me avisaram:

Este é o lugar de pássaro.

Eu acreditei.

Pássaro estava para a gaiola

Como gaiola estava para pássaro

Assim aprendi.

Mas eu fui crescendo e percebendo:

Pássaros têm asas!

Que bonitas as asas!

Para que servem?

Me julgaram por eu perguntar.

Depois de muito procurar, 

Achei, escondido, o verbo: VOAR!

Logo a gaiola não fazia mais sentido.

Tudo parecia tão pequeno...

Desconfiei que o mundo não era a gaiola e quis sair.

- Não pode!

- Isso é um absurdo!

- A gaiola é a regra! E regras são regras!

Começaram a me olhar torto!

Como um pássaro pode querer voar?!

É arriscado!

E se outros pássaros pensarem que podem voar também?

Tantas manobras fazem para que eu desista...

Mas eu canto alto!

E quando tudo parece ser um sonho descabido,

Posso ouvir: não canto sozinho.

Eles não sabem 

Que cantando assim a gente faz um caminho

E não há um só dia em que eu não sonhe com a liberdade 

Todo o céu é nosso 

Essa é a coragem de viver:

Voa, voa passarinho!
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Opção 6 – Construção da memória afetiva

Objetivo: Relatar as memórias da infância dos/das participantes sobre o que é ‘coisa 

de menina’ e ‘coisa de menino’. Refletir sobre ações, falas, orientações limitadoras de 

cada participante na sua construção como mulher e homem. 

Tempo: 30/40 min.

Material necessário: Tarjetas e pilotos (cores diferentes).

Desenvolvimento da atividade:

i) Formar grupos de mulheres e de homens e definir uma pessoa responsável pelo re-

gistro em cada grupo;

ii) Provocar as memórias sobre as infâncias das/dos participantes, tendo como estí-

mulo lembranças das brincadeiras; das falas; das reclamações ou questões que tinham 

quando criança; das orientações de pessoas adultas sobre coisas destinadas às meni-

nas e aos meninos; do tipo de atividade que era solicitado a eles e elas;

iii) Promover a apresentação das memórias de cada grupo (a partir do registro), e pro-

vocar um momento de discussão coletiva refletindo sobre as experiências similares e 

distintas relatadas nos grupos.
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 II GÊNERO E A CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS: ESPAÇOS 
PRIVADOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Objetivo do módulo: Promover a reflexão sobre a divisão sexual do trabalho nas ativi-

dades realizadas pelas mulheres e pelos homens.

 

ATIVIDADES SUGERIDAS

Opção 1 – Exibição de vídeo

Objetivo: Identificar a divisão sexual do trabalho existente na nossa sociedade e quais 

são suas consequências para vida das mulheres.

Tempo: 

Vídeo 1: 22min 34s - “Acorda Raimundo, acorda!”, disponível em https://www.youtube.

com/watch?v=snLsvVfF9X8

Vídeo 2: 3min 55s - “Dois Pontos de Vista” de Vinícius Gregório, disponível em https://

www.youtube.com/watch?v=yHQ6pTQRo0Q 

Material necessário: Som; projetor.

Desenvolvimento da atividade: 

i) Problematização do vídeo: Refletir sobre as razões pelas quais algumas atividades 

são destinadas às mulheres (os homens não podem fazer?) e algumas atividades são 

destinadas aos homens (as mulheres não podem fazer?).
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Opção 2 – Audição de músicas

Objetivo: Refletir sobre o papel social da mulher.

Tempo: 

Ai que saudade da Amélia – 2min 52s. 

Triste, louca ou má – 4min 30s.

Material necessário: Som; música; letra(s) impressa(s) para cada participante.

Desenvolvimento da atividade: Problematização das músicas: refletir sobre as asso-

ciações feitas às mulheres na sociedade, em que situações ela é considerada ‘mulher 

de verdade’, e em que situações ela é considerada ‘triste’, ‘louca’ ou ‘má’.

Ai, que saudades da Amélia – Mário Lago

Nunca vi fazer tanta exigência

Nem fazer o que você me faz

Você não sabe o que é consciência

Nem vê que eu sou um pobre rapaz

Você só pensa em luxo e riqueza

Tudo o que você vê, você quer

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia

Aquilo sim é que era mulher

Às vezes passava fome ao meu lado

E achava bonito não ter o que comer

Quando me via contrariado

Dizia: "Meu filho, o que se há de fazer!"

Amélia não tinha a menor vaidade

Amélia é que era mulher de verdade

Triste, Louca ou Má (Francisco, El Hombre)

Triste, louca ou má

Será qualificada

Ela quem recusar

Seguir receita tal

A receita cultural

Do marido, da família

Cuida, cuida da rotina

Só mesmo, rejeita

Bem conhecida receita

Quem não sem dores

Aceita que tudo deve mudar

Que um homem não te define

Sua casa não te define

Sua carne não te define

Você é seu próprio lar

Ela desatinou

Desatou nós

Vai viver só

Eu não me vejo na palavra

Fêmea: Alvo de caça

Conformada vítima

Prefiro queimar o mapa

Traçar de novo a estrada

Ver cores nas cinzas

E a vida reinventar

E um homem não me define

Minha casa não me define

Minha carne não me define

Eu sou meu próprio lar
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Opção 4 – Espaços do agroecossistema (para onde você vai?)

Objetivo: Promover reflexão sobre os espaços do agroecossistema, destacando o grau 

de participação de homens e mulheres em cada atividade, as consequências dos usos 

e beneficiárias e beneficiários das atividades em cada espaço.

Tempo previsto: 1h15min.

Desenvolvimento da atividade: 

i) Dividir participantes em grupos por comunidade. Cada grupo deve construir a repre-

sentação do agroecossistema de sua comunidade através de desenho: a casa, o quintal, 

a roça, a mata nativa, a associação, a feira agroecológica etc; 

ii) Cada grupo deverá identificar coletivamente no desenho os espaços privados e pú-

blicos utilizados pelas famílias;

iii) Distribuir adesivos (figura3) com bolinhas de cores (figura 2) e separar homens e 

mulheres para que cada participante sinalize sua aproximação com os espaços repre-

sentados no desenho feito por seu grupo;

iv) Após a sinalização no agroecossistema, teremos um mapa temático (figura 3) do 

uso dos espaços informando onde homens e mulheres frequentam, quais os espaços 

que cabem às mulheres e aos homens. Utilizar os elementos do mapa para a discussão 

sobre construção e manutenção de relações desiguais.

Material necessário: Cartolina ou papel madeira; Pilotos. 
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Figura 2

Verde (tem muita aproximação)
Amarelo (se aproxima, mas com 
limitações)
Vermelho (pouca aproximação)

Figura 3

Adesivos sinalizadores para 
sinalizar os espaços, os níveis 
de aproximação

Figura 4

Mapa do agroecossistema construído por homens 
do território do Sertão do Araripe (PE)

Figura 5

Mapa do agroecossistema construído pelas mulheres 
do território do Sertão do Araripe (PE)
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I USO DO TEMPO: AS ATIVIDADES REALIZADAS 

POR MULHERES E HOMENS SOB UMA 
PERSPECTIVA DE GÊNERO

Objetivo do módulo: Abordar a hierarquização, valorização e consequências das ativi-

dades realizadas pelas mulheres e pelos homens.

 

ATIVIDADES SUGERIDAS

Opção 1 – Relógio do uso do tempo

Objetivo: Facilitar a reflexão sobre a divisão sexual do trabalho entre mulheres e ho-

mens, identificando a composição das jornadas diárias de trabalho e evidenciando a 

carga de trabalho real da mulher.

Tempo: Aproximadamente 1h30min

Material necessário: Cartolinas, tarjetas, pincéis, giz de cera.

Desenvolvimento da atividade: A atividade é iniciada com a divisão do coletivo em um 

grupo de homens e um grupo de mulheres. Cada grupo deve fazer um relógio e represen-

tar (escrever e/ou desenhar) todas as atividades realizadas em um dia comum de tra-

balho. O grupo deve identificar como cada componente realiza todas as suas atividades 

diariamente (da hora que se levanta até a hora de ir dormir). 

Depois da construção de ambos os relógios, são feitas perguntas orientadoras:

I. Que relógio se vê mais atarefado? 

II. Quem se levanta mais cedo?

III. Quem vai dormir mais tarde? 

IV. De que tempo livre dispõem as mulheres e de que tempo livre dispõem os homens? 

V. Por quantas horas do dia trabalham os homens e por quantas as mulheres? 

VI. Que diferenças existem entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher?"

VII. Onde são realizadas as atividades de cada grupo (lugar público / lugar privado)?

VIII. Existe uma divisão nestas atividades realizadas pelo grupo de mulheres e de ho-

mens? 

IX. Existe diferença entre as atividades realizadas pelos grupos?
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Opção 2 – Vídeo debate

Objetivo: Identificar a jornada de trabalho existente na construção social sobre a divisão sexual do 

trabalho.

Tempo:

Vídeo: 4min24s  - “Campanha divisão justa do trabalho doméstico”, disponível em https://www.youtube.

com/watch?v=ov0Ar44SuzA

Debate: 30 a 40 minutos

Material necessário: Som; Projetor.

Desenvolvimento da atividade: 

i) Problematização do vídeo: Refletir sobre o trabalho desenvolvido pelas mulheres e sua jornada 

diária de trabalho.

 

Figura 6

Relógio do uso do tempo construído 
pelas mulheres do território do 
Sertão do Araripe (PE)
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Opção 3 – Audição de músicas

Objetivo: Refletir sobre o papel culturalmente construído da mulher na nossa socie-

dade.

Tempo:

Audição de ‘Não precisa ser Amélia’: 5min 24s

Audição de  “O canto da Mulher Latino Americano”: 2min 46s

Debate: Aproximadamente 20 minutos

Material necessário: Som; Música; Letras impressas para cada participante

Não Precisa Ser Amélia – Bia Ferreira 

Estrela que brilha, clareia a trilha

Ilumina e guia o meu caminhar

Alumeia um pouquinho esse meu caminho

Me dê uma luz, tá difícil enxergar

Quanto mais eu ando, mais escuro fica

Me dê uma dica pra poder seguir

Não sei o que faço

Se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui

Tome minha boca pra que eu só fale

Aquilo que eu deveria dizer

A caneta, a folha, o lápis

Agora que eu comecei a escrever

Que eu nunca me cale

O jogo só vale quando todas as partes 

puderem jogar

Sou Frida, sou preta, essa é minha treta

Me deram um palco e eu vou cantar

Canto pela tia que é silenciada

Dizem que só a pia é seu lugar

Pela mina que é de quebrada

Que é violentada e não pode estudar

Canto pela preta objetificada

Gostosa, sarada, que tem que sambar

Dona de casa limpa, lava e passa

Mas fora do lar não pode trabalhar

A dona de casa limpa, lava e passa

A dona de casa

Não precisa ser Amélia pra ser de verdade

Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser

Seja preta, indígena, trans, nordestina

Não se nasce feminina, torna-se mulher

E não precisa ser Amélia pra  ser de verdade

Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser

Seja preta, indígena, trans, nordestina

Não se nasce feminina, torna-se mulher

E não precisa ser Amélia pra  ser de verdade

Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser

Menos preta, indígena

Não se apropria

Quer ser preta dia a dia

Pra polícia cê num quer
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Canto da Mulher Latino Americana – 

Padre Zezinho interpretado por Adriana Matias

Descreve do jeito que bem entender

Descreve seu moço

Porém não te esqueças de acrescentar

Que eu também sei amar

Que eu também sei sonhar

Que meu nome é mulher

Descreve meus olhos

Meu corpo, meu porte

Me diz que sou forte, que sou como a flor

Nos teus preconceitos de mil frases feitas

Diz que sou perfeita e sou feita de amor

Descreve a beleza da pele morena

Me chama de loira, selvagem, serena

Nos teus preconceitos de mil frases feitas

Diz que sou perfeita e sou feita de mel

Descreve do jeito que bem entender

Descreve seu moço

Porém não te esqueças de acrescentar

Que eu também sei sonhar

Que eu também sei lutar

Que meu nome é mulher

Descreve a tristeza que tenho nos olhos

Comenta a malícia que tenho no andar

Nos teus preconceitos de mil frases feitas

Diz que sou perfeita na hora de amar

Descreve as angústias da fome e do medo

Descreve o segredo que eu guardo pra mim

Nos teus preconceitos de mil frases feitas

Diz que sou perfeita, qual puro jasmim

Descreve do jeito que bem entender

Descreve seu moço

Porém não te esqueças de acrescentar

Que eu também sei amar

Que eu também sei lutar

Que meu nome é mulher

Descreve também a tristeza que sinto

Confesso não e minto que choro de dor

Tristeza de ver humilhado meu homem

Meus filhos com fome, meu lar sem amor

Descreve, seu moço, a mulher descontente

De ser objeto do macho e senhor

Descreve este sonho que levo na mente

De ser companheira no amor e na dor

Descreve do jeito que bem entender

Descreve seu moço

Porém não te esqueças de acrescentar

Que eu também sei amar

Que eu também sei lutar

Que meu nome é mulher
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VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Objetivo do módulo: Refletir sobre os impactos dos diferentes tipos de violência con-

tra as mulheres.

 

ATIVIDADES SUGERIDAS

Opção 1 – Exibição de vídeo 

Objetivo: Promover reflexões sobre a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e as 

violências geradas na nossa sociedade.

Tempo:

Vídeo 1:  5min 55s  – “A Lei Maria da Penha em Cordel (versão animada do DVD Mulher 

de Lei)”. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=amDKAT4HjhI

Vídeo 2: 7min40s - “"Sozinhas" - Violência contra mulheres que vivem no campo”, dis-

ponível em https://www.youtube.com/watch?v=XEuJ9XT2yX8

Material necessário: Som; Projetor.

Desenvolvimento da atividade: Problematização do vídeo: Dialogar sobre (i) Relações 

de poder construídas na nossa sociedade que fortalecem a ideia da mulher como posse 

masculina; (ii) Legislação vigente de combate à violência contra a Mulher.
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Opção 2 – Roda de diálogo (complementar a abordagem do vídeo). 

Objetivo: Aprofundar a reflexão sobre os diferentes tipos de violência contra as mulheres 

(física, psicológica, sexual, patrimonial e moral) com base na Lei Maria da Penha.

Tempo: 30 a 40 min; 

Material necessário: Tarjetas e pilotos; 

Desenvolvimento da atividade:

i) Previamente deverão ser produzidas tarjetas com os nomes dos cinco tipos de abuso 

(físico, psicológico, sexual, patrimonial e moral) que serão coladas, de forma aleatória, em 

algumas cadeiras;

ii) Os tipos de violência devem ser apresentados e discutidos um a um. Com o auxílio de 

tarjetas, as falas das(os) participantes começam a formar um mural do entendimento so-

bre as diferentes formas de violência contra as mulheres;

iii) A reflexão sobre a Lei Maria da Penha pode ser associada a outros marcos legais que 

endossam o caráter criminoso da violência, a exemplo da Constituição Federal e da Decla-

ração Universal dos Direitos Humanos.

 

Opção 3 – Declamação de Poesia

Objetivo: Provocar reflexões sobre as consequências da violência, a partir da produção 

literária de mulheres negras que tratam da interseção entre gênero e raça. 

Tempo: 15 min

Material necessário: Letra da poesia impressa para cada participante

Desenvolvimento da atividade: Leitura e interpretação coletiva da poesia sobre vio-

lência contra a mulher. 

Figura 7

Tarjetas sobre as categorias  
de violência contra a mulher  
(Lei Maria da Penha)



26

Tereza - Marina Mara

Pé na porta

Tapa na mesa

Devota de Sabota

Aqui Tereza

Guerreiras

Mães solteiras

Correria e bombril

Batalhando dia a dia

O direito que sumiu

Oito de março

Que ironia

É o aniversário de morte

De um monte de Maria

Bruxas queimadas

Com sutiãs em chamas

Que nos ensinaram desde cedo

A honrar a nossa cama

Onde vai dormir

Quem a gente quiser

Pois a lei vigente aqui

É a vontade da mulher

Não é piada meu

Período menstrual

TPM e porrada

Pode crer

Dói igual

Eu tenho útero

E não obrigação

Família também

Se constrói na

Fila de adoção

A minha saia curta

Não curtiu o seu olhar

De alguém que

Não se enxerga

A quem não quero agradar

Meu corpo minhas regras

Meu templo é o meu sorriso

Eu não quero mais

Eu só quero igual

É preciso
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Opção 4 – Audição de músicas

Objetivo: Promover reflexões sobre os sentimentos gerados nas mulheres quando são sub-

metidas a violências e gerar motivações para construir estratégias de superação.

Tempo: 

“Nós Somos Mulheres” – 3min 42s

“Disk denuncia” – 3min 28s

“Maria da Vila Matilde” – 3 min 50s

“Respeita” – 3min 33s

“Maria da Penha” – 3min 55s

Material necessário: Som; Música; Letra da(s) música(s) impressa(s) para cada 

participante

Nós somos mulheres - 

Doralyce Gonzaga e Silvia Duffrayer

Nós somos Mulheres de todas as cores

De várias idades, de muitos amores

Lembro de Dandara, mulher forte que eu sei

De Elza Soares, mulher fora da lei

Lembro de Anastácia, Valente, guerreira

De Chica da Silva, toda mulher brasileira

Crescendo oprimida pelo patriarcado, meu 

corpo

Minhas regras

Agora, mudou o quadro

Mulheres cabeça e muito equilibradas

Ninguém tá confusa, não te perguntei nada

São elas por elas

Escuta esse samba que eu vou te cantar

Eu não sei porque tenho que ser a sua 

felicidade

Não sou sua projeção

Você é que se baste

Meu bem, amor assim quero longe de mim

Sou mulher, sou dona do meu corpo

E da minha vontade

Fui eu que descobri Prazer e Liberdade

Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim
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Disk denuncia - Nina Oliveira

Alô, aqui quem fala é Geni

Eu tô ligando de um orelhão

Eu tenho uma denúncia

E, eu sou baiana

Mas acontece que ele não é

Ontem ele me beijou

E me deixou marcas

Mas não eram de batom

Não eram de batom

Ô moça, ontem eu tava caminhando

Perto daquela praça e um homem me parou

E me deixou marcas

Mas não eram de batom

Não eram de batom

E eu não sou a culpada

Pelo estupro, a pedrada

Pelo meu sangue que vaza

Pela minha pele que racha

Por estar sexualizada

Por ser comercializada

Por ter no corpo, as marcas

Que não eram de batom

Não eram de batom

Maria da Vila Matilde - Elza Soares 

Cadê meu celular?

Eu vou ligar pro 180

Vou entregar teu nome

E explicar meu endereço

Aqui você não entra mais

Eu digo que não te conheço

E jogo água fervendo

Se você se aventurar

Eu solto o cachorro

E, apontando pra você

Eu grito: péguix guix guix guix

Eu quero ver

Você pular, você correr

Na frente dos vizinhos

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra 

mim

E quando tua mãe ligar

Eu capricho no esculacho

Digo que é mimado

Que é cheio de dengo

Mal acostumado

Tem nada no quengo

Deita, vira e dorme rapidinho

Você vai se arrepender de levantar a mão 

pra mim

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra 

mim

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra 

mim

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra 

mim

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra 

mim

Mão, cheia de dedo

Dedo, cheio de unha suja

E pra cima de mim? Pra cima de moi? Jamé, 

mané!

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra 

mim
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Respeita – Ana Cañas

Você que pensa que pode dizer o que quiser

Respeita aí, eu sou mulher

Quando a palavra desacata, mata, doí

Fala toda errada que nada constrói

Constrangimento, indetrimento de todo 

discernimento quando ela diz

Não mas eu tô vendo, eu tô sabendo

Eu tô sacando o movimento

É covardia no momento

Quando ele levanta a mão

Ela vai, ela vem

Meu corpo, minha lei

Tô por aí, mas não tô à toa

Respeita, respeita

Diversão é um conceito diferente

Onde todas as partes envolvidas concem

O silêncio é um grito de socorro escondido

Pela alma, pelo corpo

Pelo o que nunca foi dito

Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber

A dor é sua, a culpa não é sua

Mas ninguém vai te dizer

E o cinismo obtuso

Daquele cara confuso

Eu vou esclarecer: abuso

Ela vai, ela vem

Meu corpo, minha lei

Tô por aí, mas não tô à toa

Respeita, respeita

Violência por todo mundo

A todo minuto, por todas nós

Por essa voz

Que só quer paz

Por todo luto, nunca é demais

Desrespeitada, ignorada

Assediada, explorada

Mutilada, destratada

Reprimida, explorada

Mas a luz não se apaga

Digo que sinto

Ninguém me cala

Ela vai, ela vem

Meu corpo, minha lei

Tô por aí, mas não tô à toa

Respeita, respeita

Maria da Penha – Alcione

Comigo não, violão

Na cara que mamãe beijou

Zé Ruela nenhum bota a mão

Se tentar me bater

Vai se arrepender

Eu tenho cabelo na venta

E o que venta lá, venta cá

Sou brasileira, guerreira

Não tô de bobeira

Não pague pra ver

Porque vai ficar quente a chapa

Você não vai ter sossego na vida, seu moço

Se me der um tapa

Da dona "Maria da Penha"

Você não escapa

O bicho pegou, não tem mais a banca

De dar cesta básica, amor

Vacilou, tá na tranca

Respeito, afinal, é bom e eu gosto

Saia do meu pé

Ou eu te mando a lei na lata, seu mané

Bater em mulher é onda de otário

Não gosta do artigo, meu bem

Sai logo do armário

Não vem que eu não sou

Mulher de ficar escutando esculacho

Aqui o buraco é mais embaixo

A nossa paixão já foi tarde

Cantou pra subir, Deus a tenha

Se der…
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AUTONOMIA, EMPODERAMENTO E  
ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES

Objetivo do módulo: Afirmar a importância da autonomia das mulheres, enquanto 

processo transformador que mexe com as estruturas sociais, políticas e econômicas 

da sociedade. 

 

ATIVIDADES SUGERIDAS

Opção 1 – Exibição de vídeos

Objetivo: Gerar reflexões sobre a importância dos processos de autonomia e o que isto 

significa para a vida dela, da sua família e da sociedade.

Tempo:

Vídeo 1:  21min26s – “Mulheres da Terra” – https://youtu.be/fKIq69AvNNw 

Vídeo 2:  30min50s - “As Sementes” – https://www.youtube.com/watch?v=CCZcOC-

cm-9Q



31

Vídeo 3:  19miin 58s “Outras Marias” – https://www.youtube.com/watch?v=3WH-

zQDIaY44

Material necessário: Som; Projetor.

Desenvolvimento da Atividade: Problematização do vídeo reafirmando a importância 

da emancipação das mulheres no âmbito familiar e comunitário.

 
Opção 2 – Declamação de Poesia 

Objetivo: Provocar reflexões sobre a importância do empoderamento das mulheres 

Tempo: 15 min

Material necessário: Letra da poesia impressa para cada participante

Desenvolvimento da atividade: Leitura e interpretação coletiva da poesia 
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Aviso da Lua Que Menstrua - Elisa Lucinda

Moço, cuidado com ela!

Há que se ter cautela com esta gente que 

menstrua...

Imagine uma cachoeira às avessas:

Cada ato que faz, o corpo confessa.

Cuidado, moço

Às vezes parece erva, parece hera

Cuidado com essa gente que gera

Essa gente que se metamorfoseia

Metade legível, metade sereia.

Barriga cresce, explode humanidades

E ainda volta pro lugar que é o mesmo lugar

Mas é outro lugar, aí é que está:

Cada palavra dita, antes de dizer, homem, 

reflita..

Sua boca maldita não sabe que cada 

palavra é ingrediente

Que vai cair no mesmo planeta panela.

Cuidado com cada letra que manda pra ela!

Tá acostumada a viver por dentro,

Transforma fato em elemento

A tudo refoga, ferve, frita

Ainda sangra tudo no próximo mês.

Cuidado moço, quando cê pensa que 

escapou

É que chegou a sua vez!

Porque sou muito sua amiga

É que tô falando na "vera"

Conheço cada uma, além de ser uma delas.

Você que saiu da fresta dela

Delicada força quando voltar a ela.

Não vá sem ser convidado

Ou sem os devidos cortejos..

Às vezes pela ponte de um beijo

Já se alcança a "cidade secreta"

A Atlântida perdida.

Outras vezes várias metidas e mais se 

afasta dela.

Cuidado, moço, por você ter uma cobra entre 

as pernas

Cai na condição de ser displicente

Diante da própria serpente

Ela é uma cobra de avental

Não despreze a meditação doméstica

É da poeira do cotidiano

Que a mulher extrai filosofando

Cozinhando, costurando e você chega com 

mão no bolso

Julgando a arte do almoço: eca!...

Você que não sabe onde está sua cueca?

Ah, meu cão desejado

Tão preocupado em rosnar, ladrar e latir

Então esquece de morder devagar

Esquece de saber curtir, dividir.

E aí quando quer agredir

Chama de vaca e galinha.

São duas dignas vizinhas do mundo daqui!

O que você tem pra falar de vaca?

O que você tem eu vou dizer e não se queixe:

Vaca é sua mãe. de leite.

Vaca e galinha...

Ora, não ofende. enaltece, elogia:

Comparando rainha com rainha

Óvulo, ovo e leite

Pensando que está agredindo

Que tá falando palavrão imundo.

Tá, não, homem.

Tá citando o princípio do mundo!
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Opção 3 – Audição de música 

Objetivo: Promover reflexão sobre os sentimentos que são gerados pelas mulheres 

quando são submetidas aos tipos de violências.

Tempo: 

‘Dona de Mim’ - 4min 35s 

‘Não é não’ - 2 min 52s 

Material necessário: Som, músicas, letras impressas para cada participante

Dona de Mim - IZA

Já me perdi tentando me encontrar

Já fui embora querendo nem voltar

Penso duas vezes antes de falar

Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Sempre fiquei quieta, agora vou falar

Se você tem boca, aprende a usar

Sei do meu valor, e a cotação é dólar

Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Me perdi pelo caminho

Mas não paro, não

Já chorei mares e rios

Mas não afogo, não

Sempre dou o meu jeitinho

É bruto, mas é com carinho

Porque Deus me fez assim

Dona de mim

Deixo a minha fé guiar

Sei que um dia chego lá

Porque Deus me fez assim

Dona de mim

Já não me importa a sua opinião

O seu conceito não altera minha visão

Foi tanto sim, que agora digo não

Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Quero saber só do que me faz bem

Papo furado não me entretém

Não me limite que eu quero ir além

Porque a vida é louca, mano, a vida é louca

Me perdi pelo caminho

Mas não paro, não

Já chorei mares e rios

Mas não afogo, não

Sempre dou o meu jeitinho

É bruto, mas é com carinho

Porque Deus me fez assim

Dona de mim

Deixo a minha fé guiar

Sei que um dia chego lá

Porque Deus me fez assim

Dona de mim
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Não é não – Lila 

Eu preciso te explicar

Não quero mais me enfraquecer

Chega de te agradar

Sem me importar com meu querer

Sinto que você precisa

Aprender a respeitar

O meu corpo, a minha lei e você tem que 

escutar

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Sei que quando saio só

Os outros gostam de falar

Mas eu decido o que vestir

A onde ir sem me importar

Sinto que você precisa

Aprender a respeitar

O meu corpo, a minha lei e você tem que 

escutar

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

O meu corpo, a minha lei e você tem que 

escutar

Eu preciso te explicar

Não quero mais me enfraquecer

Chega de te agradar

Sem me importar com meu querer

Sinto que você precisa

Aprender a respeitar

O meu corpo, a minha lei e você tem que 

escutar

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não

Quando eu digo não, é não
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Opção 4 – Dinâmica ‘Eu, no seu lugar’

Objetivo: Promover discussão e reflexão sobre os processos de autonomia e empodera-

mento das mulheres.

Tempo: 1h

Material necessário: Tarjetas com expressões referentes às desigualdades de gê-

nero existentes na nossa sociedade (exemplos: violência, representação política, 

acesso a crédito, garantia de direitos, o tempo de trabalho da mulher, misoginia, 

feminicídio, etc.)

Desenvolvimento da atividade:

i) Iniciar o tema com uma conversa sobre os processos de autonomia dos homens e das 

mulheres, buscando apresentar as diferenças nos estímulos que os homens e as mulhe-

res recebem durante seu processo de desenvolvimento;

ii) Distribuir as tarjetas com os(as) participantes e apresentar dados sobre os 

elementos das tarjetas. Tomar os dados como base para provocar reflexões sobre 

a importância da autonomia para as mulheres, identificando dificuldades e êxitos 

desse processo. 

iii) Ressaltar as falas das mulheres sobre dificuldades e êxitos para reafirmar a veraci-

dade dos dados e denunciar o quanto as desigualdades de gênero ainda é realidade na 

sociedade. Apresentar um vídeo (alguns dos sugeridos) a fim de discutir a especificidade 

dos processos de autonomia da mulher rural. 
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M
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du
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 V
I GÊNERO E GERAÇÃO: UMA REFLEXÃO SOB  

UMA PERSPECTIVA COLETIVA

Objetivo do módulo: Promover reflexão sobre a juventude rural, trazendo como ponto 

principal da abordagem as responsabilidades que a sociedade tem sobre o desenvolvi-

mento dos jovens e das jovens ao seu redor.

 

ATIVIDADES SUGERIDAS

Opção 1 – Dinâmica: O que pensamos e sabemos sobre as juventudes ao nos-
so redor?

Objetivo: refletir sobre o que é ser jovem a partir das falas das (os) jovens presentes e/ou 

imagens previamente selecionadas que abordem o que é juventude, o que este momento 

significa, quais são as características próprias desta fase da vida.  

Tempo: 1h30min

Material necessário: 

• Diferentes imagens que retratem momentos vivenciados pelas juventudes; ativida-

des e ações que as juventudes trazem como marca deste momento da vida; praze-

res;  sonhos etc;

• Desenho ou imagem de um jovem e uma jovem (em tamanho maior);

• Fita adesiva, tarjetas e pilotos.

Desenvolvimento da atividade:

i) Iniciar com uma conversa conduzida por perguntas norteadoras como: o que é ju-

ventude? Como vocês percebem as(os) jovens das comunidades/assentamentos? 

Como vocês eram no tempo da juventude? Como os jovens presentes se sentem como 

jovens, o que é ser jovem você?

ii) Depois de ouvir um pouco sobre as vivências e os conhecimentos dos/das parti-

cipantes, apresentar a imagem da jovem e do jovem e começar a caracterizar com as 

imagens já dispostas no chão. (É importante que nas imagens tenham as mais variadas 

atividades e características das juventudes para que possamos construir o diálogo de 

forma mais ampla).



37

iii) Cada participante vai escolher uma imagem com a qual se identifica. Dizer se é uma 

imagem que descreve o jovem, a jovem, ou ambos. 

iv) Após as caracterizações fazer uma breve análise sobre as imagens buscando o enten-

dimento comum sobre juventude; trazer algumas questões sobre este momento da vida 

(como é construído, como é visto); buscar identificar as diversas juventudes que compõem 

nossa sociedade; estimular a fala dos /das jovens presentes na reunião sobre esta vivência; 

abordar a ausência das políticas públicas estruturante para a juventude; abordar a negação 

de direitos dos /das jovens; falar sobre o fortalecimento político da juventude; ressaltar a 

importância do empoderamento da juventude; abordar o momento de transitoriedade e as 

multiplicidades da juventude, etc. 

v) Provocar a reflexão sobre possíveis diferenças nas caracterizações das mulheres jo-

vens e dos homens jovens.

Opção 2 – Dinâmica: E se fosse uma árvore/planta?

Objetivo: Fazer uma reflexão sobre a importância da juventude para os processos de 

sucessão familiar, comparando a juventude e os processos cíclicos do germinar ao “ser 

planta”.

Tempo: 30 min.

Material necessário: Cartolina, pilotos coloridos, lápis de cera e tarjetas

Desenvolvimento da Atividade:

i) Fazer uma conversa inicial apresentando a atividade, abordando a importância dos 

estímulos e dos cuidados com a juventude, fazendo uma comparação ao desenvolvi-

mento de uma árvore/planta;

Figura 8

Uma jovem e um jovem e  
suas caracterizações  
retratadas por imagens
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ii) A representação da árvore/planta será desenhada na cartolina. 

iii) A abordagem começa pela narrativa do desenvolvimento de uma árvore: Iniciar com 

as primeiras condições da terra (solo), de temperatura, água (chuvas), luminosidade, 

e as sementes, o que precisa para a semente germinar etc. Traçar um paralelo às ques-

tões de juventude construindo condições para que a jovem e o jovem se percebam 

enquanto sujeitos de direitos: Abordar a importância das responsabilidades que a so-

ciedade tem como eles/ elas; condições para o desenvolvimento de habilidade e capa-

cidades etc.

iv) Aos poucos trazer o desenvolvimento da árvore / planta (que deixou de ser semente 

e passou a ser plântula/muda), e agora precisa aprofundar as raízes, engrossar o caule 

e a surgir os primeiros galhos – Relacionar com orientações/ responsabilidades tanto 

dos jovens e das jovens como da família, da escola, da sociedade como um todo;

v) Seguir gradativamente traçando paralelos entre a árvore e o jovem e a jovem;

vi) Destacar que até a chegada à fase adulta foram necessários cuidados, atenção e 

a construção de processos de autonomia e empoderamento desses jovens e dessas 

jovens / árvores;

vii) Ao final da atividade, com a árvore adulta, podemos trazer outros assuntos para 

serem abordados, como as questões das identidades, diversidades e importância da 

coletividade. 

 

Opção 3 – Declamação de Poesia

Objetivo: Refletir sobre a importância da vivência juvenil na perspectiva do direito.

Tempo: 15 min

Material necessário: Letra da poesia impressa para todas as pessoas participantes



39

Cordel Juventude Nordestina - Gilmar Ramos 

(Campo Alegre de Lourdes – BA)

Os jovens estão unidos

para a mudança acontecer

pois já somos o presente

e iremos fazer valer

pois somos inteligentes

e por uma nação decente

lutaremos até vencer

Sou um jovem sonhador

E na luta quero seguir

Para ser um vencedor

Quero sempre progredir

Não sou filho de doutor

Mas tenho sangue de agricultor

E jamais vou desistir

A juventude precisa

De mais oportunidades

Sei que ela vive indecisa

E tem suas necessidades

Mas nossa luta é precisa

E o povo nos parabeniza

E nossos sonhos viram verdade

Como muitos pensam ser

Nosso Sertão não é ruim

Só querem nos socorrer

Quando muitos já estão no fim

Políticas públicas pra valer

É o que precisamos ter

Me desculpem se pensam assim

Alguma coisa tem que mudar

Com os jovens em união

Nossa cultura resgatar

Pois tem muitos em extinção

Meu nordeste não vou deixar

É aqui o meu lugar

Nesse belíssimo Sertão

Faltava a comunicação

Para o jovem se expressar

Com oportunidades nas mãos

Nossos direitos iremos cobrar

Pois somente nas eleições

É que muitos na televisão

Fingem se preocupar

Não tenham medo da vida

Tenham medo de não viver

Com a juventude unida

Lutaremos pra valer

Todos de cabeça erguida

A vitória garantida

Ninguém pode nos vencer.

Meu Nordeste é respeitado

Não troco por outro lugar

Seu carnaval é falado

Tem a Festa de Iemanjá

Tem o frevo, tem o reisado

Somos nordestinos arretados

Não vou aqui comparar

Maracatus e festas juninas

Cordel e a capoeira

Lavagem do Bonfim sei qual é

São culturas de primeira

Vou conhecê-las se Deus quiser

E quando esse dia vier

Provarei que são verdadeiras.
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Opção 4 – Audição de música 

Objetivo: Refletir sobre as vivências das mulheres jovens na perspectiva do direito.

Tempo: ‘cansei de ser domesticada’ - 2min 37s   

Material necessário: Som; Música; Letra impressa para todas as pessoas participantes

Cansei de ser domesticada – Por Rodjane  

(Movimento dos Pequenos Agricultores)

Cansei de ser domesticada

Quero andar com os próprios pés

Organizar a rebeldia

E assim deixar de ser refém

Mulher não nasceu pra ser escrava

Isso é coisa inventada

Pra poder nos oprimir

Já é tempo de acordar

Mulher tem o seu lugar

Vamos juntas resistir.

Mulher não é uma propriedade

Como dita a sociedade

De costume patriarcal

Precisa também se libertar

Para o mundo transformar

Derrubar o capital.

Mulher sempre foi subestimada

Reprimida e maltratada

Sem direito de dizer

Que ama, que sonha e que deseja

Onde quer que ela esteja

Ousadia deve ter.

Mulher nunca fuja desta luta

Pois a nossa causa é justa

Pro machismo superar

Sem construir o feminismo

Não teremos socialismo

E Igualdade alcançar.

Reprimida e maltratada

Sem direito de dizer

Que ama, que sonha e que deseja

Onde quer que ela esteja

Ousadia deve ter.

Mulher nunca fuja desta luta

Pois a nossa causa é justa

Pro machismo superar

Sem construir o feminismo

Não teremos socialismo

E Igualdade alcançar.
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