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Discutir a construção do “ser mulher”, problematizar a diver-
sidade de realidade das mulheres (recortes territoriais, étnico-
-raciais, etários, sociais, econômicos, culturais etc.) e discutir o 
papel social das mulheres e suas lutas.

OBJETIVO:

PREPARAÇÃO

DESENVOL-
VIMENTO

Organizar cadeiras ou almofadas em círculo. No centro, dis-
por tecidos coloridos e papéis com notícias e estatísticas de 
violências sofridas por mulheres de grupos sociais diferentes 
(sobre mulheres pretas, indígenas, disparidade salarial, femi-
nicídio etc.)¹ e premiações, livros escritos por mulheres – não 
havendo o livro físico, pode-se utilizar impressão da capa ou os 
nomes dos livros escritos em papel ou cartolina.   

Ambientação

Introdução e
acolhida

Tocar a música “Dentro de cada um”, de Elza Soares, enquanto 
as pessoas chegam e se assentam. Dar as boas-vindas e convi-
dar as pessoas a se atentarem à letra da música (para evitar 
impressões, sugerimos a projeção da letra ou o envio prévio 
em formato digital por um aplicativo de mensagens).

Letra da música disponível em: Dentro de cada um_Elza Soares

1     Alguns dados podem ser encontrados no site do Instituto Maria da Penha: 
https://www.institutomariadapenha.org.br/.



APRESENTANDO 
O TEMA A coordenação do encontro explica o tema fazendo uma breve 

introdução sobre ele, abordando os aspectos essenciais para a 
sua compreensão e a continuidade do encontro. Se for o caso, 
pode-se convidar uma pessoa para assessorar ou utilizar o se-
guinte texto como referência:

Como mulheres, experimentamos o mundo de formas diver-
sas. Não podemos afirmar que o machismo impacta a vida das 
mulheres da mesma forma, porque cada uma delas carrega 
consigo marcadores sociais que atuam de forma combinada 
e que irão determinar essa experiência. Assim como a mulher 
branca está em posição de desvantagem em relação ao homem 
branco, devido ao machismo, às mulheres de cor, como pretas 
e indígenas, por exemplo, soma-se o racismo, que as coloca em 
situação de ainda maior vulnerabilidade.

Esses marcadores, todavia, não se limitam a gênero e raça. A 
classe social, a idade, a orientação sexual, a identidade de gê-
nero, o tipo físico, entre muitos outros, determinam diferen-
tes preconceitos, opressões e discriminações às quais as mu-
lheres são submetidas. 

Para melhor compreender essas múltiplas possibilidades de 
exclusão, surgiu o termo interseccionalidade. Através da sua 
compreensão, passamos a entender que algumas opressões 
são mais profundas do que outras e, por vezes, podemos pas-
sar da posição de oprimidas para a de opressoras. Entender 
isso permite que possamos unir forças na luta pela afirmação 
dos direitos de todas as mulheres, em vista da justiça social.

Para aprofundar mais sobre o tema, sugerimos ler as seguintes 
autoras: Kimberlé Crenshaw, Bell Hooks, Angela Davis, Sueli 
Carneiro, Luiza Bairros, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento.
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Jesus, nos evangelhos de João e Mateus, mostra o papel que as 
mulheres detêm no projeto de construção do Reino. Sua pos-
tura de questionar os fariseus e doutores da lei que queriam 
apedrejar uma mulher que havia cometido adultério (“Quem 
não tiver pecado, que atire a primeira pedra”) também se diri-
ge, hoje, a nós. Quantos/as de nós, homens e mulheres, acaba-
mos por assumir a postura dos fariseus quando condenamos 
as mulheres, amigas, vizinhas? Quando culpabilizamos as mu-
lheres, muitas vezes, inclusive, vítimas das mais variadas vio-
lências? Se ampliarmos nossa perspectiva para a leitura deste 
evangelho, podemos nos perguntar: “Afinal, o adultério é co-
metido apenas por uma pessoa? Por que em nenhum momen-
to é considerado julgar, também, o homem que o comete?”. 
Não se trata de incluir o homem na possibilidade de apedre-
jamento, mas de questionar o porquê da diferenciação de jul-
gamento entre os dois gêneros. A nós, cristãs e cristãos, cabe 
nos aproximarmos da forma de proceder de Jesus. Ele chama a 
mulher, a acolhe e diz: “Ninguém te condena, eu também não, 
vá e não peques mais”. Jesus age com misericórdia e, sobre-
tudo, promove a vida e a dignidade da mulher. Ele interpela a 
mulher a não permitir que ninguém a condene, que ninguém 
decida por ela, que ela vá e tome consciência do quão impor-
tante é sua vida.

Já em Mateus, vemos que Jesus escolheu duas mulheres, Maria 
Madalena e Maria, para anunciar a Boa Nova da ressurreição. 
Elas, embora com medo da aparição do anjo, saíram correndo 
para anunciar aos demais que Jesus estava vivo. As mulheres, 
no projeto de construção do Reino, não são julgadas, mas aco-
lhidas, não ocupam papel secundário, pois são anunciadoras 
da Boa Nova.

ILUMINANDO 
COM A

PALAVRA:



DINAMIZANDO 
O TEMA As pessoas responsáveis pela dinâmica devem posicionar uma 

cesta ou caixinha no centro do espaço e entregar a cada parti-
cipante um envelope pequeno contendo 5 papéis, no mínimo, 
e caneta.

Em seguida, orientam para que sejam escritas frases de cunho 
violento, que invalidam a figura da mulher e, normalmente, 
são disfarçadas ou justificadas como elogio. É importante res-
saltar que as frases a serem escritas expressem situações que 
cada pessoa vive/viveu. Em sequência, os e as participantes de-
positam os envelopes na cesta, onde serão misturados. Pede-
-se a algumas pessoas voluntárias para retirarem um envelope 
diferente do que colocaram e lerem em voz alta o conteúdo. 
Na cesta/caixinha, é cabível ter alguns envelopes com frases 
preparadas previamente, que referenciam diferentes realida-
des de classes e raças.

Ao final, pode-se abordar o tema da interseccionalidade, se-
gundo o qual as diferentes mulheres sofrerão formas de vio-
lência diversas, de acordo com sua cor, classe social, idade, 
orientação sexual, identidade de gênero etc., e que frequente-
mente não percebemos.

Para ajudar a elucidar o tema e incentivar a partilha, pode-se 
passar um vídeo explicativo sobre interseccionalidade.

Sugestões de vídeos sobre interseccionalidade: 

O que é feminismo intersec-
cional? Por Djamila Ribeiro: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=P88Ln07WyAI

Saiba o que é interseccionali-
dade | Conversas Gostosinhas | 
Ana Paula Xongani: https://www.
youtube.com/watch?v=4ZT3rQpvvSY
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Sugestões de frases que podem ser acrescentadas na cesta/
caixinha previamente:

• Você se torna mulher de verdade quando vira mãe;
• Linda moça, já tá na idade de casar;
• Está nesse emprego, porque é bonita;
• Gostei da maquiagem, mas precisa desse batom tão vermelho?;
• Essa preta é bonita;
• Bora ali no mato fazer fumaça?;
• Por essa índia, eu moraria na oca;
• Você é linda de rosto. Se emagrecer um pouco, vai ficar ótima;
• Essa soube vencer na vida, pegou logo um homem rico;
• Que lindo seu cabelo, tá na moda usar o cabelo fuá assim;
• Ele é meio masculina, nem parece mulher;
• Ela é cheia de mimimi, só podia ser mulher mesmo;
• Ela mais nova devia ser linda;
• Se fosse um pouquinho mais velha, seria mais confiável;
• Prefiro ter amigos homens.

PARTILHAR
É importante possibilitar um tempo para que as pessoas conver-
sem sobre os sentimentos, dúvidas e opiniões suscitados pelo 
tema abordado. Podem surgir, também, partilhas sobre situa-
ções vividas. É importante que a coordenação do encontro es-
teja preparada para acolher o que surgir e apontar horizontes a 
partir daquilo que foi levantado pelas pessoas. Para dinamizar a 
partilha, pode-se fazer perguntas, pedir e dar exemplos, indicar 
leituras e vídeos, sempre no sentido de aprofundar o diálogo e 
apontar perspectivas e possibilidades de caminhos. 



PERGUNTAS 
PARA

REFLEXÃO

CONCLUSÃO

• Quem são as mulheres ao meu redor? Sou uma pessoa aten-
ta às suas diversas lutas?

• Quais ações, posturas, visões preciso repensar sobre as mu-
lheres?

• Como Jesus trata e coloca as mulheres no seu projeto de 
construção do Reino? Minhas atitudes se aproximam mais 
dos fariseus ou de Jesus Cristo?

Agradecer a presença e a participação e convidar as pessoas 
a assumirem em seu cotidiano posturas mais comprometidas 
com a promoção da vida das mulheres, a partir das reflexões 
que o encontro suscitou. 

Sugere-se, para concluir, a música “Mulheres”. A coordenação 
do encontro pode escolher outra música ou poesia.

Letra disponível em: “Mulheres” versão de Doralyce e Silvia 
Duffrayer

Música disponível em: “Mulheres” _Doralyce e Silvia Duffrayer

Concluir agradecendo a presença amorosa do Deus da vida, 
que nos acompanha e sonha que realizemos o Seu projeto de 
amor, justiça e fraternidade.

Colaboraram para este roteiro:
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