MÓDULO I: Sociedade, patriarcado e a luta das mulheres.
02 a 06 de julho de 2018
PERCURSO I: Eu com as outras - questionamos as dominações e somamos forças para potencializar as resistências e o agir coletivo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Compreender os processos de construção da Marcha das Margaridas desde suas origens, valorizando nesta mirada seus contextos, caminhos de
mobilização, eixos políticos, conquistas, bem como as estratégias e desafios que se colocam para a realização da Marcha das Margaridas 2019.



Conhecer aspectos da história de organização e luta dos movimentos feministas e de mulheres no Brasil, destacando as contribuições das
mulheres do campo, das florestas e das águas e da Marcha das Margaridas nesta construção.



Compreender a origem e construção do movimento feminista, seus pressupostos e lutas contra as desigualdades e opressões impostas às
mulheres na sociedade, estimulando a reflexão sobre como as mulheres do movimento sindical se inserem na construção dos feminismos.



Compreender a formação da sociedade capitalista e a ideologia hegemônica que a estrutura, problematizando as conexões que estabelecem com
a construção e reprodução de relações sociais hierárquicas de gênero, raça e classe.



Compreender o patriarcado como sistema de dominação, de base racista e capitalista, avançando no debate sobre as expressões que assume ao
longo da história, os padrões sociais e institucionais por ele condicionados e seus efeitos sobre a vida e o corpo das mulheres.



Compreender criticamente os conceitos de poder, democracia e Estado, tendo como foco do debate os desafios colocados para a participação
autônoma das mulheres diante do modelo de democracia e sistema político adotados no Brasil.



Fortalecer os processos de formação na ação, a partir da multiplicação criativa integrada às estratégias de mobilização da Marcha das Margaridas
2019.
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MATRIZ PEDAGÓGICA DO 3º CURSO NACIONAL DE FORMAÇÃO POLÍTICA COM MULHERES
MÓDULO I – SOCIEDADE, PATRIARCADO E A LUTA DAS MULHERES 02 a 06 de Julho, 2018
DIA 02/07/18 – Segunda-feira – EU NO CURSO, EU COMIGO E NÓS MULHERES
Período

Temas

Objetivos

Metodologia

Momentos de chegança: Abertura do Curso com destaque para a sua importância como Falas políticas
iniciativa integrada da Enfoc e das Secretarias de Mulheres,
Juventude e Terceira Idade, instrumento para qualificar a prática
- Mística
político-sindical.
- Abertura política
MANHÃ

TARDE

Dinâmica de integração e acolhimento

- Apresentação das
participantes e suas
expectativas

Identificação e integração das participantes
Socialização das expectativas do grupo em relação ao Curso

- Apresentação do Curso
e Socialização da Matriz
Pedagógica do Mód. I

- Apresentação dos objetivos e da proposta metodológica do curso, Exposição dialogada
na sua articulação com a Política Nacional de Formação.
- Conhecimento da Matriz trocas quanto aos objetivos específicos,
programação e metodologia

- Acordos de convivência
e constituição das
Equipes de trabalho

Fortalecer as relações de corresponsabilidade com o
desenvolvimento do curso, a partir da constituição das equipes de
trabalho, dos acordos de convivência e demais acertos para o bom
andamento do processo formativo.

Ser mulher: experiência
singular e situada, mas
com elementos comuns.

Estimular processos de auto conhecimento e integração do grupo, Oficina Rio da Vida das Mulheres
a partir das discussões sobre a identidade de gênero, que
favoreçam o reconhecimento de si, das outras e as possibilidades
de unificar as forças - eu com as outras.
Sintetizar o produto do trabalho coletivo e combinar pó segundo Exposição dialogada
dia, trabalho das comissões para o dia seguinte.

FIM DA
TARDE

Acordos finais do dia

NOITE

LIVRE

Construção de um mural de recomendações
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3º CURSO NACIONAL DE FORMAÇÃO POLÍTICA COM MULHERES
MÓDULO I – SOCIEDADE, PATRIARCADO E A LUTA DAS MULHERES 02 a 06 de Julho, 2018
DIA 03/07/18 – Terça-feira: EU NA MARCHA, NÓS NA LUTA.
Período

Tema e Sub-Temas
Chegança e
integração

MANHÃ

Experiência na
Marcha das
Margaridas:
singularidades e
elementos comuns

Metodologia

Retomar ideias e momentos fortes do dia anterior; Perceber o Comissões: animação + re-memória + avaliação +
grupo e avaliar o processo; Situar as participantes do percurso mística
proposto pelo módulo, localizando a articulação entre os
diferentes momentos e seus objetivos.
Resgatar a trajetória da Marcha, seu significado nos diferentes Linha do tempo
contextos, a partir da vivencia de cada uma das participantes,
destacando conquistas e dificuldades, derrotas vividas e/ou
superadas.

Conjuntura de
preparação da Marcha
das Margaridas 2019.

Contextualizar o momento de construção da Marcha das - Análise participativa da Conjuntura
Margaridas 2019, considerando fatos, efeitos dos fatos na vida das
mulheres rurais, forças por traz dos fatos.
- Apresentação por grupo

Marcha das Margaridas
2019 – caráter,
objetivos, eixos e
estratégias de
mobilização
Luta das mulheres

Colocar em debate e colher contribuições as proposições Exposição dialogada
elaboradas na coordenação nacional da Marcha

TARDE

NOITE

Objetivos

Introduzir temas a serem abordados no dia seguinte, orientados Filme As sufragistas
pelo momento 3.
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3º CURSO NACIONAL DE FORMAÇÃO POLÍTICA COM MULHERES
MÓDULO I – SOCIEDADE, PATRIARCADO E A LUTA DAS MULHERES 02 a 06 de Julho, 2018
DIA 04/07/18 – quarta-feira: MULHERES EM LUTA CONTRA OPRESSÃO MACHISTA, RACISTA E CAPITALISTA
Período

Tema e
Sub-Temas
Chegança e integração

MANHÃ
Luta das Mulheres

Feminismo –
concepções e lutas.
TARDE

NOITE

Sons na Luta

Objetivos

Metodologia

Retomar ideias e momentos fortes do dia anterior; Perceber o
grupo e avaliar o processo; Situar as participantes do percurso
proposto pelo módulo, localizando a articulação entre os
diferentes momentos e seus objetivos.
Identificar pautas comuns na luta das mulheres em diferentes
tempos e lugares, considerando antagonistas e forças em conflito.

Comissões: animação + re-memória (incluindo o filme)
+ avaliação + mística

Reconhecer diferentes práticas e formulações do pensamento
feminista, bem como suas formas de luta.
Reconhecer e estabelecer diálogos com as diferentes concepções e
formas de lutas feministas, estimulando a reflexão sobre como as
mulheres do movimento sindical se inserem na construção dos
feminismos, a partir da Marcha das Margaridas

Roda de intercambio: Feminismo Camponês – MMC;
Feminismo Negro - AMB; MMM; Feminismo Indígena
Trabalho de grupo, a partir de questão geradora: A
Marcha das Margaridas é um tipo de ação feminista?
Como se expressa esse feminismo feito pela Marcha
das Margaridas?

Vivenciar uso de sons e instrumentos para animar e fazer a luta

Oficina Sons na Luta

Roda de conversa: Porque lutam as mulheres? A partir
das experiências da Marcha das Margaridas, e suas
lutas, e da luta sufragista.
Construir referencial explicativo próprio sobre o que é o - Trabalho de grupos, a partir das seguintes perguntas
feminismo. Identificar o feminismo como prática política e orientadoras: Estas lutas são feministas? Por quê?
pensamento crítico coletivamente construído nas lutas.
- Exposição dialogada sobre feminismo

Curso Nacional de Formação Político Sindical de Mulheres do MSTTR – Brasília (DF), julho/2018 a fevereiro/2019
Página 4

3º CURSO NACIONAL DE FORMAÇÃO POLÍTICA COM MULHERES
MÓDULO I – SOCIEDADE, PATRIARCADO E A LUTA DAS MULHERES 02 a 06 de Julho, 2018
DIA 05/07/18 – quinta-feira: NÓS NO BRASIL DE ONTEM E DE HOJE
Período

Temas
Chegança e
integração

MANHÃ

Sociedade, relações
sociais (gênero, raça,
classe) e Ideologia

Objetivos
Retomar ideias e momentos fortes do dia anterior; Perceber o
grupo e avaliar o processo; Situar as participantes do percurso
proposto pelo módulo, localizando a articulação entre os
diferentes momentos e seus objetivos.
Compreender a formação da sociedade capitalista, sobretudo, a
brasileira, e a ideologia hegemônica que a estrutura,
problematizando as conexões que estabelecem com a construção
e reprodução de relações sociais hierárquicas de gênero, raça e
classe como estruturantes das desigualdades.

Metodologia
Comissões: animação + re-memória + avaliação +
mística

Pergunta geradora: Nós mulheres lutamos, mas
quem são os nossos opressores? Lutamos contra o
que?
*O Estado, o patriarcado, o machismo, o racismo, o
capitalismo?
Mola pensante

Patriarcado – origem,
formas e expressões ao
longo da história.

TARDE

Estado, poder,
democracia, sistema
político, eleições disputando e
reafirmando o lugar das
mulheres.

NOITE

CONFRATERNIZAÇÃO

Compreender o patriarcado como sistema de dominação,
problematizando as conexões que estabelecem com a construção
e reprodução de relações sociais hierárquicas de gênero
identificando mecanismo principais de reprodução (instituições,
crenças e valores, práticas sociais, relações sociais)
Compreender a diferença Estado x Governo, o sistema político e as - Exposição dialogada introdutória
forças que o controlam, debatendo o caráter do Estado, do golpe e
deste governo e o que está em disputa nas eleições 2019.
- Painel de avaliação das eleições, por mulheres
dirigentes e/ou homens dirigentes, seguido de debate
livre.
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3º CURSO NACIONAL DE FORMAÇÃO POLÍTICA COM MULHERES
MÓDULO I – SOCIEDADE, PATRIARCADO E A LUTA DAS MULHERES 02 a 06 de Julho, 2018
DIA 06/07/18 – sexta-feira: NÓS MULHERES CONSTRUINDO A MARCHA
Período

Temas
Chegança e integração

MANHÃ

TARDE

Desafios para a
construção da Marcha
das Margaridas 2019

Objetivos

Metodologia

Retomar ideias e momentos fortes do dia anterior; Perceber o Comissões: animação + re-memória + avaliação +
grupo e avaliar o processo; Situar as participantes do percurso mística
proposto pelo módulo, localizando a articulação entre os
diferentes momentos e seus objetivos.
Refletir sobre os desafios colocados à nossa ação, no contexto de Trabalho de grupo
realização da Marcha, sendo o Brasil uma sociedade machista,
racista, capitalista e estando inserido num contexto de golpe à
democracia.

Intermódulo

Orientar, animar e comprometer as participantes com a Exposição dialogada
realização das atividades inter-módulo, inseridas no processo de
mobilização da Marcha das Margaridas 2019.

Avaliação do módulo

Avaliar coletivamente o módulo, identificando recomendações Dinâmica de integração e avaliação
político metodológicas para as próximas etapas.

Mística de
encerramento

Fortalecer os vínculos e a integração renovando os compromissos
com as próximas etapas do curso.
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