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Durante essa atividade, o grupo foi dividido em pequenos grupos de 4-5 participantes e 
cada grupo deveria discutir um dos seguintes temas: autonomia em casa, autonomia sobre 
o próprio corpo/sexualidade, autonomia no movimento e/ou associação e autonomia 
financeira. Um dos membros da equipe também se juntou a cada um dos grupos. Após a 
discussão, elas listaram alguns exemplos de autonomia em suas folhas da árvore. A atividade 
terminou com uma apresentação para todo o grupo.

Essa atividade foi importante para trabalhar as ideias que surgiram na atividade anterior. 
Em primeiro lugar, foi útil para garantir que a voz de todas pudesse ser ouvida e que a 
opinião de todas pudesse ser expressa. Em segundo lugar, reservar um tempo para discutir a 
autonomia de uma maneira mais profunda abriu espaço para desafiar visões mais enraizadas 
socialmente sobre as relações de gênero. Em alguns workshops, houve tensão devido as 
diferentes perspectivas sobre a autonomia em relação ao próprio corpo e sobre sexualidade, 
mas até mesmo esses momentos possuíam grande valor, uma vez que permitiram uma 
discussão mais ampla sobre a autonomia e sobre os papéis da mulher na superação de pontos 
de vista e crenças tradicionais que até mesmo as mulheres reproduzem. De maneira geral, a 
interação entre os grupos durante as apresentações foi significativa, e cumpriu o objetivo de 
criar um ambiente baseado no respeito e na solidariedade.

Árvore da Autonomia 

Objetivo:

Discutir de forma mais abrangente o que 
significa autonomia em determinadas áreas 

Tempo:   1 hora 
Materiais:   Cartolina, recorte no formato de 

tronco de árvore e no formato 
das folhas da árvore e canetinhas  

Foto do workshop na região metropolitana de Belo Horizonte (E), maio de 2013 e em Itaúna (D), outubro de 2013. 
Fotos: A. C. Ogando e S. Dias

Notas

Da Teoria à Ação:  
Gênero e Reciclagem de Resíduos  
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