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6.20 Pensando a respeito da 
Desigualdade de Gênero 

OBJETIVO: Refletir sobre nossas atitudes, valores e comportamentos culturais em relação 
à gravidez na adolescência. 

MATERIAIS: Objeto da palavra, itens para o centro, sino ou outro instrumento de som, 
letra da música de Tupac “Brenda’s Got a Baby (Brenda teve um Bebê)”, diários/cadernos, 
canetas.

PREPARAÇÃO: Acomode a todos em um círculo de cadeiras, sem nenhum outro móvel. 

Dê as boas-vindas a todos ao espaço do círculo.

MOMENTO DE ATENÇÃO PLENA/MINDFULNESS: Faça uma pausa, respire e escute o 
som do sino.

ABERTURA: Veja o Apêndice 2, ou crie a sua própria cerimônia de abertura.

RODADA DE VALORES: Diga um valor importante que você gostaria de passar para seus 
filhos, se você um dia os tiver. Escreva uma lista desses valores, à medida que os participantes 
vão enumerando-os. Coloque essa lista no centro do Círculo.

APRESENTE UMA “RODADA”: Uma “rodada” é o objeto da palavra passando por cada 
participante em torno do Círculo. O facilitador fará uma pergunta e, como participante, 
poderá responder por primeiro. O facilitador passará, então, o objeto da palavra para 
a pessoa que estiver à sua direita ou esquerda, indicando, assim, em que direção o 
objeto da palavra continuará a ser passado em torno do Círculo. Na primeira rodada, os 
participantes são convidados a dizerem seus nomes, bem como a responderem a qualquer 
pergunta que tenha sido feita. Lembre-se: sempre é possível que o participante passe o 
objeto da palavra adiante sem se pronunciar.

Reveja as diretrizes básicas do Círculo.

RODADA DE CHECK-IN: O que você traz como ponto forte para o Círculo hoje?

ATIVIDADE PRINCIPAL: Ler versão da letra de “Brenda’s Got a Baby” e 

refletir sobre por que ela morreu

Leia em voz alta a letra do rap “Brenda’s Got a Baby”. Peça aos participantes que 
respondam em seus diários/cadernos a seguinte pergunta: Por que Brenda morreu?

RODADA: Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre por que Brenda morreu.

RODADA: Quais são seus sentimentos em relação a essa situação?

 RODADA: Você acha que essa situação tem relação com a desigualdade de gênero? Por que 
sim? Por que não?
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RODADA: O que você aprendeu com a nossa discussão hoje?

RODADA DE CHECK-OUT/FINALIZAÇÃO: Como você se sente ao final do Círculo de hoje? 

ENCERRAMENTO: Veja no Apêndice 2, ou crie o seu próprio encerramento. 

Agradeça a todos por terem participado do Círculo!

Esta atividade foi adaptada de “It’s Not Just One Thing’—Young Women’s Oppression and 
Liberation” (Não é só uma coisa: Opressão e Libertação de Jovens Mulheres), desenvolvido 
por Rogers Park Young Women’s Action Team com o apoio da aliada adulta, Mariame Kaba. 
Publicado em Kaba, Mathew, e Haines, Something Is Wrong Curriculum, pp. 61–62.

Mais informações em https://pt.wikipedia.org/wiki/Brenda’s_Got_a_Baby

Brenda’s got a baby 
Letra traduzida

Brenda teve um bebê 
Brenda teve um bebê 
Me disseram que a Brenda teve um bebê,
Mas a Brenda, quase nem cérebro tem,
É uma pena
A menina mal sabe escrever seu nome
(Não é problema nosso, isso é lá com a família dela)
Bom, deixa eu mostrar como é que isso afeta toda a 
comunidade
Pois a Brenda nunca conheceu a mãe, e o pai era um drogado
E morreu nos braços dela, que triste
Porque eu aposto que a Brenda nem sabe
Que só porque você está no gueto, não quer dizer que você não 
possa crescer
Mas, ah, esse é só um pensamento, minha própria revelação
Faça o que for preciso para resistir à tentação
Brenda arranjou um namorado
O namorado era primo dela, agora vamos ver a alegria acabar
Ela tentou esconder a gravidez da família
Que na verdade não se importava em ver,
Ou não estava nem aí se ela
Fosse embora e tivesse um bando de filhos
Contanto que quando o cheque chegasse eles fossem os 
primeiros a aproveitar
Agora a barriga da Brenda está crescendo
Mas ninguém parece notar a mudança nela
Ela tem 12 anos e está tendo um bebê

Apaixonada pelo abusador, que abusa dela doidamente
E ainda assim, ela acha que ele vai ficar com ela pra sempre
E sonha com um mundo em que os dois vão estar juntos,
Para o que der e vier
Ele a abandonou e ela teve o bebê sozinha, ela o teve no chão 
do banheiro
E ela não sabia, não sabia o que jogar fora e o que guardar
Ela enrolou o bebê e o jogou no monte de lixo
Eu acho que ela pensou que estaria bem
Que ela não ouviria o choro
Ela não percebeu
Quanto a bebê parecia com ela, tinha seus olhos
Agora a bebê está no latão do lixo
 Mamãe não pode ajudá-la, mas dói ouvi-la chamar
Brenda quer fugir, correr pra longe
Mama diz, você está me fazendo perder o pagamento, a 
assistente social vem aqui todo dia
Agora Brenda tem de se virar sozinha 
Não pode ficar com a família, eles não deixam ela ficar
Sem dinheiro, sem babá, não consegue emprego
Ela tentou vender crack, mas acabou sendo roubada
E agora? Não sobrou nada para vender
Então, ela vê no sexo a chance de sair do inferno
Dá para pagar o aluguel, então ela não pode se queixar 
Prostituta, encontrada, encontrada morta, Brenda é seu nome, 
Ela tem um bebê.
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