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Editorial

Equidade de gênero no VI EnconASA:
uma conquista de todas e todos

A ASA, com o I Seminário
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Nacional de Gênero que
realizará em outubro, dá um
passo importante na defesa
das relações igualitárias
entre mulheres e homens.

A participação da mulher nas
delegações das ASAs estaduais para
o VI EnconASA foi preocupação,
discutida nas reuniões da CE/ASA,
que garantiu o critério de igualdade
no número de homens e mulheres
representando os estados.
A decisão - 50% de mulheres
e 50% de homens - trouxe para cada
ASA estadual a responsabilidade de
estimular a presença das mulheres
nos encontros preparatórios ao nosso
encontro nacional.
Estar presente nos encontros
que antecedem o VI EnconASA é
uma forma de construir dentro da
ASA um processo para se qualificar a
participação feminina, especialmente
entre agricultores e agricultoras que
devem significar metade do público
esperado para o encontro.
Além dessa preocupação
objetiva com a presença das
mulheres, a programação do VI
EnconASA, a exemplo de encontros
passados, traz oficina temática sobre
gênero. Esse ano a oficina será
mediada pela Comissão de Gênero
da ASA, criada em maio de 2005. A
oficina deve trazer como mote da
discussão os resultados do I
Seminário Nacional de Gênero.
Outro cuidado observado é
com o material de divulgação do

O seminário deve reunir
representantes das ASAs
estaduais para discutir
estratégias de como tratar a
temática de gênero dentro
da Articulação.
Na ASA, já são muitas as
organizações sensíveis ao
tema. A própria constituição
das delegações das ASAs
estaduais para o VI
EnconASA - 50% de
homens e 50% de mulheres
- é um indício de que existe
um movimento lutando pelo
fim dessa desigualdade
secular entre os sexos.
O seminário surge como
um marco na tentativa de se
construir uma intervenção
mais organizada dentro do
semi-árido.
Para isso, é fundamental a
participação dos estados
nessa discussão, não apenas
nesse momento específico,
mas no cotidiano das ações
de suas entidades.

Pra gente curiosa

Em tempo!

Maria Vieira, moça do Piauí

Informativo produzido pelo Fórum
Cearense pela Vida no Semi-Árido
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Catavento
Comunicação e Educação Ambiental

ASA discute relações de gênero
em Seminário Nacional
* fonte: Xico Sá, ”Beato José Lourenço”, Edições Fundação Demócrito Rocha

que morava no Caldeirão
durante a 1ª invasão das
tropas do Governo em 1936 para fugir das atrocidades dos
milicos que invadiram e
saquearam a comunidade - pôs
fogo em seu corpo ao pé do
cruzeiro do sítio.
Contam relatos da época
que, já com o corpo em
chamas, foi abordada por um
sargento que perguntou se ela
estava satisfeita e se preferia
terminar de morrer com tiro ou
cacetada. Ao que ela
respondeu: “do que vocês
quiserem me matar.”

A Comissão de Gênero da ASA organizará o
"I Seminário Nacional de Gênero na
ASA: Construindo caminhos para a
transformação das relações de gênero
da Articulação".
O seminário acontecerá dias 21 e 22 de
outubro em Recife (PE) e tem o objetivo de
ampliar a discussão de gênero na ASA em
busca de uma proposta para trabalhar a
temática dentro da Articulação.
Os nomes das representações estaduais
devem ser enviados até 10 de outubro para
asa@asabrasil.org.br. Para inscrição, são
necessários o nome, telefone e e-mail.
A Comissão de Gênero da ASA foi escolhida
na 1ª Reunião Ampliada da Coordenação
Executiva da ASA, realizada em maio de
2005 em Recife (PE).

Agricultora da Comunidade Boqueirão, interior do Ceará.

Encontro que trará a linguagem
inclusiva, ou seja, estaremos sempre
usando o masculino e o feminino em
todos os produtos.
Na programação específica para
juventude, a questão de gênero
também não foi esquecida. Na tenda
Tribo Kariri, a temática permeará
todas as discussões, estando ainda
diretamente associada a alguns
temas.
Haverá o debate Juventude e
Gênero, mediado pela ONG feminista
Casa Lilás. O tema também será
abordado junto à discussão sobre
etnia e raça na oficina de confecção
de tranças afros, proposta pelo
Instituto Negra Ceará.

Informes
# No último dia 28, o Coletivo Mulher Vida
comemorou 15 anos de existência na luta contra
a violência doméstica e sexual contra crianças,
adolescentes e mulheres. Olinda, Pernambuco.
# Nos dias 21 e 22 de setembro, foi realizado o
Seminário: Memória Camponesa práticas e
vivências políticas no Ceará. O seminário foi
organizado pela Universidade Federal do Ceará
em parceria com a CPT-CE, FETRAECE, ESPLAR e
CETRA.
# Para falar com a Secretaria Executiva do VI
EnconASA, escreva ou ligue pra
gente. E.mail: vienconasa@asabrasil.org.br
Telefone:(85) 3251-1843!

Agenda

Dias 4 a 6/Outubro
Encontro Estadual de Pernambuco em
preparação ao VI EnconASA (Local:
Ouricuri/PE
Dias 5 e 6/Outubro
Encontro Microrregional da UGM EFPT em
preparação ao encontro estadual do Piauí.
(Local: Oeiras/PI

