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APRESENTAÇÃO

Desde o início do século XX, comemora-se o Dia Internacional da Mulher.
Essa data busca marcar uma história de
lutas por igualdade de direitos, no
mundo todo. Apesar de muitas conquistas das mulheres, a igualdade de gênero
ainda não foi alcançada. Assim, faz-se
necessário reafirmar e promover os
direitos das mulheres e aprofundar a
discussão sobre a igualdade de gênero
entre homens e mulheres.
Na adolescência e juventude, quando as
questões de identidade e projeto de
vida estão emergindo com força, o
debate sobre gênero é muito importante. É um tema que aparece entre os/as
jovens, porque é algo que nos constitui
e que também é permeado por uma
série de questões sociais e existenciais,
das quais é difícil fugir. Portanto, tematizar esse assunto nos grupos juvenis é
muito importante e muito produtivo.
Afinal, como outros temas esse é um
sobre o qual temos muitas coisas a
aprender e muitas outras a desaprender.
As novas gerações têm se demonstrado
sensíveis e reclamado maior igualdade
de gênero. Esta reinvindicação tem sido
levada pelas jovens a muitos lugares: às
escolas e universidades, ao mundo do
trabalho, aos governos e espaços
decisórios, à mídia e também à Igreja.
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No processo de consulta, por ocasião do
Sínodo dos Bispos, que teve como tema
os jovens, a fé e o discernimento vocacional, realizado em 2018, jovens do
mundo inteiro manifestaram seu desejo
de maior reconhecimento e valorização
das mulheres na sociedade e na Igreja.
Esse apelo dos/as jovens aparece no
documento final do Sínodo, conforme
expressa o número 55, em que se
reconhece: apesar de as mulheres
realizarem um papel insubstituível nas
comunidades cristãs, elas são poucas
nos processos decisórios. O documento
também reconhece que a ausência da
voz e da visão das mulheres empobrece
o debate e o caminho da Igreja e insiste
numa reciprocidade entre os gêneros.
No número 148, o documento fala da
necessidade de uma corajosa conversão
cultural e uma mudança na prática
pastoral cotidiana, para refletir a condição e o papel das mulheres dentro da
Igreja e da sociedade.
O Programa MAGIS Brasil deseja viver
essa mudança em sua prática pastoral
cotidiana. Sabemos que a necessária e
corajosa conversão cultural partirá, de
modo especial, dos/as jovens. Desejamos, como jovens e com os/as jovens,
colaborar na mudança de estruturas
machistas, que ainda sustentam as
desigualdades entre homens e mulheres
no Brasil e no mundo.

Por isso, por ocasião do Dia Internacional das Mulheres, apresentamos este
Subsídio, que contém um guia para que
cada um/a possa testar suas atitudes
que reproduzem e perpetuam o machismo, a fim de corrigi-las, e um conjunto
de três roteiros para encontros de
grupos, podendo ser adaptados a
diferentes realidades.
A intenção do Subsídio é contribuir para
promover momentos pessoais e comunitários de reflexão e aprofundamento,
ajudando-nos/as a compreender melhor
a construção das desigualdades entre
homens e mulheres e, sobretudo, a
necessidade de superá-las.
Boa leitura!
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Marias
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Madalenas
Marielles
Malalas
Magdas
Maitês
Madres
Marianas
Mulheres
Marcelas
Marílias
Márcias
Martas
Mirians
Melissas
Mônicas
Mafaldas
Mirandas

UM GUIA PARA NÃO SER MACHISTA

O machismo, esse sistema de pensamento e comportamento
que recusa a igualdade entre homens e mulheres, está
profundamente incorporado em nossa sociedade. Ele se
reproduz e se perpetua de muitas formas, a maioria delas
cotidianas e consideradas “banais” ou inofensivas. Superar o
machismo exige alterar pensamentos e comportamentos
profundamente enraizados em nossa cultura. Sem isso, não
há horizonte para uma sociedade onde todos e todas possam
ser mais livres, em vista da igualdade.
Ora, se aprendemos a ser machistas, podemos aprender
também a deixar de sê-lo, recusando atitudes e falas, que
afirmam, de muitas formas, a inferioridade das mulheres. A
seguir, segue um teste, que funcionará também como um
guia, para que os homens, principalmente, mas também as
mulheres, avaliem o quanto de falas e atitudes machistas
reproduzem em seu dia a dia, no trabalho, na família, na
faculdade, no relacionamento amoroso etc. Com isso, surge
também o compromisso de superar essas atitudes e evitar sua
perpetuação em nosso meio.
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SOU MACHISTA QUANDO . . .

Assinale as atitudes que
você costuma reproduzir

 Concordo que tem coisas que homem
pode fazer, mas mulher, não.

 Concordo que profissões como secretário,
doméstica e enfermeiro são coisas de mulher.

 Concordo que a atitude de algumas
mulheres é o que as leva a serem assediadas.

 Responsabilizo uma mulher (mãe ou
esposa) pelo comportamento ou aparência de
um homem.

 Pergunto ao namorado de uma mulher se
ele a deixa ir para a balada sozinha com as
amigas.

 Concordo que “mulher no volante é perigo
constante”.

 Considero que o homem que faz tarefas
domésticas está “ajudando” a mulher.

 Culpo mulheres que têm fotos íntimas
vazadas por (ex) companheiros.

 Julgo negativamente uma mulher por
causa de sua roupa ou de sua aparência.

 Concordo que um governo possa ter
poucas ou nenhuma mulher em seu ministério/secretarias.

 Concordo que mulheres são, geralmente,
fofoqueiras.
 Concordo que a verdadeira realização de
uma mulher é ser mãe.
 Concordo que homens não conseguem
controlar o desejo sexual.
 Chamo um homem de "mulherzinha"
quando quero ofendê-lo.
 Deixo para a mãe ou para a esposa todas
as tarefas domésticas.
 Concordo quando chamam as feministas
de feminazis.
 Concordo que mulheres são mais emocionais e homens mais racionais.

 Uso adjetivos como vaca ou vagabunda
para xingar uma mulher.
 Suponho que um trabalho bem feito tenha
autoria de um homem, antes de ver os
créditos.
 Pergunto a uma mulher que diz gostar de
futebol se ela sabe o que é um pênalti (ou
coisas parecidas).
 Considero vergonhoso um homem receber
um salário menor que o da companheira.
 Mas não estranho o fato de uma mulher
ganhar menos que um homem, na mesma
função.

 Costumo afirmar que certos comportamentos das mulheres são “falta de homem”.

 Digo para uma mulher que ela precisa
emagrecer e se cuidar para conseguir um
namorado.

 Concordo que existem mulheres para ficar
e mulheres para namorar.

 Chamo de machona/durona uma mulher
que se comporta de forma assertiva e firme.

 Chamo uma mulher de “fácil” porque ela
ficou com várias pessoas.



 Responsabilizo apenas a mãe por uma
gravidez indesejada.

 Como homem, interrompo a fala de uma
mulher constantemente.

 Responsabilizo apenas a mãe por algum
comportamento dos filhos.

 Faço piadas sobre TPM para justificar
comportamentos femininos, reduzindo seus
sentimentos a hormônios.

 Concordo que profissões como engenheiro, pedreiro e mecânico são coisa de homem.

Tento diminuir o conhecimento de uma
mulher.

RESULTADOS:

Quantas afirmações você assinalou?
Quais atitudes e comportamentos você precisa
mudar para ajudar a desconstruir o machismo?

Podemos nos surpreender com o quanto reproduzimos atitudes e pensamentos machistas, não é mesmo? Ainda que
sejamos conscientes do machismo, podemos reproduzi-lo. Por
isso, é importante estar sempre atento/as a nosso comportamento: quando nossas atitudes e falas inferiorizam as mulheres? Aos homens é importante, de modo particular, ouvir as
mulheres, respeitar sua luta por direitos e igualdade e apoiar
sempre que possível.
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ROTEIROS DE

Encontro
para Grupos

Encontro para Grupos 01

Gênero e subjetividade
Acolhida: Música “Caçador de Mim” – Milton Nascimento
Ambientação: No centro do círculo, colocar panos, espelhos e caixinhas quadradas (as
mesma que serão utilizadas na dinâmica a seguir).
Introdução ao tema: Os/as coordenadores/as explicam e esclarecem o tema que será
trabalhado neste encontro. Caso necessite de ajuda, pode se utilizar o seguinte texto:
O gênero enfatiza a dimensão socialmente construída das identidades individuais
e das relações entre homens e mulheres. Os papéis e as relações de gênero são
resultado de um processo de aprendizado, que se inicia no nascimento e continua
durante a vida, por meio das instituições e de seus discursos, que determinam o
que é questão de homem e o que é de mulher.
Antes que nós nascêssemos, já existia uma sociedade e uma cultura que nos
precedia. Também nossa família, a seu modo, nos esperava, criando expectativas
sobre quem nós seríamos. Ao nascer um menino ou uma menina, a sociedade e
os pais já esperam que se enquadrem nos devidos papéis de gênero.
Esse processo pode ter sido mais ou menos confortável pra cada um de nós, mas
em muitos casos reproduzem desigualdades para homens e mulheres.
Muitas vezes, nos vemos na obrigação de cumprir, sem questionar, uma série de
comportamentos, e, algumas vezes, a abrirmos mão de projetos e sonhos, porque
nos é dito que este não é nosso lugar.
No entanto, ao entrarmos na juventude, adquirimos capacidade para entendermos nossa própria complexidade, e como não somos uma obra acabada, mas sim,
um projeto em constante construção, temos condições de olhar para nossa
própria história, ressignificar alguns processos e trabalhar no tipo de homem e de
mulher que queremos ser.
Hoje vamos refletir sobre:
que tipo de mulher ou de homem eu sou e quero ser?
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Dinamizando o tema: Nossas caixinhas
Os/as coordenadores/as do grupo elaboram previamente algumas frases que representem
imperativos sobre gênero, sentenças que ouvimos no decorrer da vida e nos moldam com
relação ao modo “correto” de sermos e nos comportarmos.
Cada frase deve ser depositada em uma caixinha quadrada, com tampa, e deve haver
uma caixinha para cada participante. Pode-se fazer um arranjo para que, em uma das
caixinhas, não haja nenhuma frase, apenas um espelho. As caixinhas podem compor a
ambientação do encontro.
Para tornar o clima da dinâmica mais descontraído, pode-se colocar algum som de fundo,
uma música eletrônica e animada, por exemplo. Mas atenção, antes de iniciar a atividade,
o/a coordenador/a deve avisar os/as participantes de que o conteúdo das caixinhas é forte
e aborda violências de gênero. Por se tratarem de gatilhos de agressões com os quais
os/as jovens podem se identificar, é preciso prepará-los/as brevemente antes.
Em círculo, inicia-se entregando uma caixinha para cada participante. Convidam-se os/as
jovens a abrirem-na, olharem o que está colocado dentro, e tamparem novamente.
Quando o/a coordenador/a constatar que todas as caixinhas estão fechadas, dá um sinal
para que os/as participantes entreguem o conteúdo para o colega do lado esquerdo, de
modo que aconteça um rodízio, no qual todos/as terão acesso à todas as caixinhas.
Segue algumas sugestões de sentenças para a dinâmica:
• Fiu fiu, hey gostosa!
• Menino tem que ser forte!
• Menina tem que ser dócil!
• Linda desse jeito, ela é um pecado,
a carne é fraca, né?!
• Eu falei pro pároco que esse tanto de
mulher junto ia dar em fofoca e histeria.
• Você precisa emagrecer, desse jeito,
ninguém vai te querer, menina.
• Para de correr e vê se senta que nem
mocinha.
• Sexo é prova de amor, deixe de se
comportar como frígida, eu sei
que você quer.

• Feminista não se depila.
• Isso não é coisa para mulher.
• Isso não é coisa para homem.
• Você vai com essa roupa mesmo?
Vai todo mundo ficar te olhando. Depois
que te estupram, não sabe porquê.
• Engole o choro, seja homem.
• Você não quis fumar, não bebeu nada,
nem quis pegar ninguém. O que está
acontecendo, cara?
• Deixa de ser frouxo, cara.
• Esse ano, só tem duas meninas na turma
de engenharia dele, mas nem me preocupo, são todas ‘machões’.
• Deixe que a sua irmã lava a louça.
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Com este exercício, os/as jovens podem fazer memória de como foram afetados subjetivamente pelos estereótipos de gênero. Do mesmo modo, podem partilhar entre eles/as e
perceber que as pessoas têm marcas, sentimentos e experiências muito parecidas. Dessa
forma, é possível que os/as jovens questionem os papéis de gênero hegemônicos e
reflitam sobre quem são apesar deles.
Para provocar o debate: Após este exercício, é fundamental dispensar tempo suficiente
para uma partilha de qualidade, com enfoque nos principais sentimentos suscitados e nas
memórias de condicionamentos de gênero. O/a coordenador/a pode fazer uma amarração final abordando o tema das masculinidades e feminilidades hegemônicas.
Iluminando com a palavra:
Sugestão de texto: Lucas 7, 36-50
“Os muitos pecados dela estão perdoados, pois ela muito amou”
Provocações:
• Como a mulher que lavou os pés de Jesus era tratada perante a sociedade?
• Jesus correspondia ao que a sociedade esperava dele enquanto homem?
• Como foi o encontro entre Jesus e a mulher? Que tipo de olhar ele lançou sobre ela?
Assumindo compromissos: Convida-se os/as jovens a realizarem um ato concreto de
compromisso consigo mesmos/as. Eles/as devem tomar as caixinhas, retirar a frase ali
contida, e escrever no verso algo que gostariam de ter ouvido ou que gostariam de dizer
a um menino ou uma menina sobre identidade de gênero.
Encerramento: Convidar os jovens a ouvirem a canção
“Triste, Louca ou Má”, de Francisco el Hombre.
Avaliação: Incentivar uma breve partilha sobre o que mais chamou a atenção no encontro, e convidar para que os/as participantes contem como estão se sentindo no momento.
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Encontro para Grupos 02

Desvelando as desigualdades sociais
entre homens e mulheres
Ambientação: Sugere-se que sejam preparados cartazes com dados estatísticos sobre a
realidade das mulheres. No centro do círculo, pode haver fotos de homens e mulheres,
retratando o modo como são representados na mídia e nas propagandas, por exemplo.
Acolhida: Músicas que falem sobre as mulheres. Sugestão: Maria, Maria - Milton Nascimento ou Pagu – Rita Lee.
Abertura: Criar um espaço para que os/as participantes partilhem suas impressões e
experiências, respondendo às seguintes questões: como é ser homem na nossa sociedade? Como é ser mulher? Mulheres e homens são tratados de forma igual?
Introdução ao tema: Os/As coordenadores/as explicam e esclarecem o tema que será
trabalhado, podendo retomar a fala dos participantes. Caso necessite de ajuda, pode-se
utilizar o seguinte texto:
Homens e mulheres têm suas particularidades e necessidades específicas. Porém,
as diferenças biológicas entre homens e mulheres são utilizadas socialmente para
justificar e naturalizar papéis e posições desiguais entre eles. Dessa forma, o
modo como somos homens e mulheres depende de nossa cultura e do nosso
tempo histórico.
Por exemplo, o fato de termos nascido menino ou menina é determinante para o
modo como fomos educados e como aprendemos a expressar nossa própria
existência, como vimos no encontro passado. Além de termos uma cultura que
condiciona como devemos nos comportar e o que aspirar a partir do nosso
gênero, ainda vivemos em uma sociedade onde os atributos e as características
masculinas são valorizadas como se fossem naturalmente superiores. Resta às
mulheres uma posição inferior, enfraquecida e secundária.
É necessário chamar a atenção para o fato de que gênero é necessariamente um
conceito relacional: o que significa que determina homens e mulheres. De modo
geral, quando se fala na questão de gênero a intenção é falar da questão das
mulheres. A invisibilidade do debate a respeito dos homens tem suas implicações.
Mas, antes disso, tem seus pressupostos: o mais relevante é o de que o homem
é o sujeito por excelência, sujeito universal.
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As mulheres que diferem dele é que seriam determinadas pelo gênero. Isso,
evidentemente, não é verdade. Não é possível abordar a questão das mulheres
sem falar de homens. Precisamos esclarecer aos homens de que o machismo gera
desvantagens também para eles. Comportamentos associados a um determinado padrão de masculinidade, como a desobediência, a agressividade, a impulsividade trazem desvantagens para os meninos no desempenho escolar, na exposição a riscos e no envolvimento com situações violentas em trânsito, para citar
poucos exemplos.
O machismo é tão constituinte de nossa sociedade, que nem sempre conseguimos identificá-lo e, muitas vezes, chegamos a reproduzi-lo.

Dinamizando o tema: Convidar aos/às participantes a realizar uma espécie de “censo”
sobre a condição feminina e a violência contra mulheres.
Os/as coordenadores/as do encontro elaboram previamente uma lista de perguntas e
frases sobre gênero que possam ser respondidas com “Sim” ou “Não”, e que, posteriormente, serão lidas para os/as participantes (a quantidade de perguntas precisa variar
conforme o tempo estimado para a atividade. Mas, atenção, como as respostas são
breves, é possível elencar um número significativo de questões).
No dia da atividade, sugere-se que os/as coordenadores/as passem uma fita colorida no
chão, indicando que à esquerda se posicionam os/as jovens cuja resposta seja “não” e,
à direita, aqueles/as cuja resposta seja “sim”. Em seguida, as perguntas vão sendo lidas,
enquanto os jovens se posicionam, e permitem com que as disparidades de gênero
possam ser visualizadas e facilmente contabilizadas.
Entre uma ou outra pergunta, é possível que os/as jovens, que queiram, possam comentar ou justificar seu posicionamento. Pode ser que alguém não consiga se posicionar
diante de alguma pergunta cuja resposta é fechada em “sim” ou “não”, nesse caso,
esse/a jovem pode ficar de fora dos dois grupos e argumentar, caso queira.
Este exercício simples permite que as estatísticas de violência e disparidade entre homens
e mulheres “ganhem rosto” e se materializem nas pessoas conhecidas e na vida cotidiana. Do mesmo modo, provoca-nos a refletir sobre nosso papel na manutenção das
violências de gênero, como homens e mulheres que habitamos numa sociedade machista.
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Segue algumas sugestões de perguntas para a dinâmica:
• Sinto medo quando estou só na rua, à noite, e um homem vem em minha direção, na
mesma calçada?
• Costumo ouvir assobios com frequência, quando caminho na rua?
• Já disseram que minha roupa estava curta ou inadequada em alguma ocasião?
• Gostaria de emagrecer?
• Uso mais de 5 tipos de produtos e cosméticos por dia? (shampoo, sabonete, condicionador, pasta de dente, desodorante, todos estes contam, ou seja, uso mais do que isso?)
• Assumo tarefas domésticas em casa?
• Meus pais tinham obsessão por me vestir com alguma cor na infância?
• Brinquei muito de bola ao ar livre?
• Eu adorava brincar de “casinha”?
• Já me senti julgado/a pelo modo como estava vestido/a?
• Já ouvi de alguém que sexo é prova de amor?
• Na minha casa os homens ganham mais que as mulheres?
• Acredito que os homens sejam melhores no videogame que as mulheres?
• Já votei em alguma candidata mulher nas eleições?
Para provocar o debate: Após participarem da atividade, caso haja tempo, os jovens
podem ser chamados a partilhar sobre suas percepções e sentimentos diante da dinâmica e dos vários dados que ilustram a condição da mulher em nossa sociedade.
Pode-se perguntar: “Como a sociedade se posiciona com relação à desigualdade entre
homens e mulheres?”; “Como se posiciona a mídia?”; “Como se posicionam as instituições nas quais circulamos: família, escola, igreja, trabalho, etc?”; “E nós, como queremos nos posicionar?”.
Iluminando com a palavra:
Alguém pode proclamar a Palavra. Sugestão de texto:
Lucas 10, 38-42 “Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada”
Provocações:
• Como as mulheres aí descritas se comportam?
• Como Jesus se relacionava com as mulheres?
• O que o Mestre nos quer ensinar nessa passagem?
• Qual é o lugar das mulheres?
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Assumindo compromissos:
O seguimento de Cristo nos humaniza e exorta a humanizarmos os/as outros/as, superando todas as relações de poder e de opressão, inclusive as relações de dominação
entre homens e mulheres. Somos chamados/as à ação concreta por uma sociedade mais
igualitária e uma cultura onde floresça a paz!
A brutalidade cotidiana faz parecer com que determinadas situações sejam normais,
com que as violências sejam aceitas como naturais, como fruto das diferenças biológicas
entre os homens e as mulheres. Aos poucos, nos é furtada a capacidade de nos sentirmos perplexos/as diante das mais absurdas situações. Desse modo, é preciso que,
inspirados/as no Cristo, sejamos conscientes, busquemos cada vez mais conhecermos a
realidade, para transformá-la.
Pode-se encerrar motivando os jovens para que, até o próximo encontro, mantenham os
olhos fixos nas mulheres. Não com aquele olhar desrespeitoso e ofensivo das ruas, mas
sim um olhar contemplativo, enxergando suas dificuldades cotidianas e suas resistências.
Convida-se para que prestem atenção no cotidiano feminino das mulheres nas ruas, em
casa, no trabalho, na academia, nas meninas, nas idosas, nas nossas familiares e amigas,
nas mulheres da bíblia, em todas as mulheres!
Avaliação: Perguntar aos jovens como estão se sentindo e, do que foi discutido, o que
mais chamou a atenção, bem como, se descobriram algo novo. Atentar para perceber se
há o objetivo de desvelar as desigualdades sociais entre homens e mulheres.
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Encontro para Grupos 03

Construindo relações de Igualdade
Ambientação: Bagunçar o máximo possível o ambiente no qual acontecerá o encontro
(mudar a mobília de lugar, espalhar materiais, colocar folhas secas no chão e lixo reciclável, empilhar objetos, derrubar coisas, inserir materiais de limpeza como alguns sacos de
lixo e vassoura). Na parede, colocar alguns cartazes com as falas machistas utilizadas nos
encontros anteriores. Deixar o ambiente visivelmente poluído. Colocar uma música agitada e incômoda.
Acolhida: Uma vez que o ambiente onde acontecem os encontros estará inutilizável,
deve-se começar em outro espaço físico, ou mesmo do lado de fora, ainda com os/as
participantes em pé, por exemplo. Tocar a canção “A casa” (Vinicius de Moraes).
Abertura: Os/As jovens são convidados/as a fazerem memória dos encontros anteriores.
Introdução ao tema: Os/As coordenadores/as introduzem o tema que será trabalhado
neste encontro, a partir de uma motivação ou do seguinte texto:

Temos caminhado juntos/as, desconstruindo conceitos sobre masculinidade e
feminilidade há muito tempo sedimentados. Entendemos aqui que o modo como
nossa sociedade interpreta a diferença entre homens e mulheres tem sido responsável por inúmeros tipos de violência. A desigualdade entre os gêneros não é
natural e não deve ser perpetuada.
Nossa cultura, além de determinar atributos e qualificações arbitrárias e rígidas
para as mulheres e os homens, parece valorizar tanto o masculino, que gera uma
sociedade fundamentada com base em valores tipicamente atribuídos aos
homens. Assim, nosso modo de existir como sociedade parece valorizar mais a
força, a disputa, o individualismo e a competitividade, por exemplo, do que a
delicadeza, gentileza, cuidado, sensibilidade ou doação. Tudo isso parece estar
refletido na cultura, na sociedade, na economia, política, etc.
Torna-se então urgente resgatar a lógica do cuidado, entendendo que esse não é
um atributo que pertence exclusivamente às mulheres, mas que deve estar
presente e integrado em todos os seres humanos e instituições que atuam na
defesa da vida e que sonham com a justiça.
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Dinamizando o tema:
Os/As jovens são convidados/as, silenciosamente e sem se comunicar, a adentrar o espaço
intencionalmente bagunçado, observando e ocupando todos os lugares. A intenção é
esperar que eles/as mesmos/as, incomodados/as com a bagunça, comecem a ordenar,
colocando a mão na massa e cuidando do espaço que afetivamente lhes pertence.
Se por acaso eles não arrumarem espontaneamente, o/a coordenador/a pode intervir,
começando e dando o exemplo para que os/as participantes continuem.
Essa dinâmica impele as pessoas a agirem, através dela, é possível afirmar a ideia do
cuidado como atributo coletivo, que não deve partir apenas das mulheres. Muitos
elementos de como essa “faxina” ocorreu, podem revelar o modo como a turma atua e
também como cada indivíduo é capaz de se posicionar diante de uma situação problema,
rendendo uma partilha com muitos conteúdos simbólicos a serem analisado e receberem
um sentido.
Para provocar o debate: Pode-se perguntar aos participantes como estão se sentindo
no momento, e como estavam quando chegaram na sala. Algumas questões para ajudar
na partilha podem ser: Por que arrumar? Como foi arrumar? O que te chamou mais
atenção? De quem partiu a atitude de iniciar? O que esta atividade pode querer nos
dizer/ensinar sobre nossa realidade e sobre as relações de gênero?
Iluminando com a palavra:
Sugestão de Texto: Marcos 16, 1-8
“Maria Madalena, Maria de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ir ungi-lo.”
Provocações:
• O que buscavam as mulheres?
• Quais as suas preocupações?
• Quais ações chamam mais atenção?
• Do que tinham medo?
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Assumindo compromissos:
É preciso que nos posicionemos contra a violência de gênero, e para tanto, podemos
refletir sobre as formas de superação desse mal em nossa vida cotidiana. Reflitamos: Que
compromisso podemos assumir? O que precisa ser transformado?
Neste momento, convida-se os/as jovens a realizarem um breve exercício de reflexão e
revisão sobre a situação das mulheres e dos homens que os/as cercam: em casa, no trabalho, nos estudos, na Igreja, nas ruas, na televisão, nas mídias, no país, no mundo. Pode-se
colocar uma música instrumental de fundo, para favorecer o clima de introspecção.
Ainda durante o exercício, volta-se a atenção para os sentimentos dos/as jovens diante do
que imaginaram a partir desse exercício contemplativo. E por fim, pergunta-se onde e
como sentem que podem atuar. Quais os gestos simples capazes de alterar o cotidiano?
Avaliação: Questionar os/as jovens sobre o que mais lhes chamou a atenção e, depois,
perguntar que atitudes pretendem tomar pela igualdade de gênero, e porquê.
Encerramento: Convidar os jovens a darem as mãos e dançarem uma ciranda com a
música “Irá Chegar” ou outra que o grupo conhecer.
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“Ser livre é um desafio permanente, dá coragem, faz sonhar,
cria esperança e contém uma
força que é mais forte que
qualquer escravidão. O mundo
precisa de pessoas livres!”
Papa Francisco
em mensagem para o Festival
de Doutrina Social de 2018
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