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Para ajudar na mobilização e sensibilização do encontro, su-
gerimos que seja feito um convite que provoque curiosidade 
e estimule a participação de jovens. O convite pode ser feito 
através das redes sociais ou aplicativos de mensagem, com o 
uso de imagens que representam o estereótipo de masculini-
dade e/ou notícias e casos que foram consequências do ma-
chismo.

Texto do convite: O termo “masculinidade tóxica” ganhou as re-
des sociais nos últimos tempos e pautou conversas entre ami-
gos, amigas e mídias tradicionais como programas de TV, jornais 
e revistas. O encontro com o tema “Masculinidade Tóxica: O que 
é?”  tem o objetivo de desenvolver responsabilidade, reflexão e, 
como desafio cristão, a compaixão.

SUGESTÃO:

PREPARAÇÃO
Ambientação Uma bíblia, tecido ou qualquer material para formar um pon-

to de interrogação de tamanho grande. Colocar em volta brin-
quedos tidos como “de menino”, que estimulam desde a infân-
cia a violência (armas, soldados, espadas, videogames, imagem 
de jogos de violência e etc.). Junto de cada brinquedo, imagens 
com manchetes sobre violência contra as mulheres (podem 
ser, inclusive, as mesmas manchetes utilizadas para o convite).



ACOLHIDA

PROVOCAÇÃO 
E ESCUTA

Dança circular de apresentação.

Música: Acolher (Chico e o Mar)

Dividir o grupo em dois, fazer um círculo dentro e outro fora 
e, em duplas, as pessoas vão dizendo seus nomes e se apre-
sentando conforme o ritmo da música. Caso as pessoas já se 
conheçam, ao invés de uma apresentação, pode ser feito outro 
mote para esse momento, como “qual a sua expectativa para o 
encontro?”, “você já ouviu falar sobre essa temática?” etc.

Observação: Se o encontro for realizado online, a música pode 
ser tocada logo no começo, enquanto se espera todos/as os/as 
participantes chegarem.

Diante do que já se ouviu sobre masculinidade tóxica, vamos 
refletir sobre as seguintes perguntas:

• O que você entende sobre masculinidade tóxica? 

• É possível existir uma masculinidade sem ser tóxica? 

Em seguida, analisar o diagrama (em anexo), que pode ser im-
presso e entregue a cada participante ou mostrado da forma 
que for possível para o grupo.
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DINÂMICA:
CONCORDO X 

DISCORDO Material: fita/giz/tecido ou qualquer material que ajude a se-
parar o ambiente em dois. Frases e situações machistas pre-
viamente escolhidas e notícias e reportagens reais sobre vio-
lências contra as mulheres, baseadas nas frases e situações 
escolhidas e prints de páginas que promovem masculinidades 
tóxicas.

Separa-se o ambiente em dois, fazendo uma linha no chão. Um 
lado será “CONCORDO” e o outro será “DISCORDO”. O anima-
dor ou animadora pede que todos e todas fiquem em cima da 
linha e em seguida lê as frases e situações, polêmicas e ma-
chistas, que costumeiramente se diz na sociedade e que fazem 
parte da linguagem e do cotidiano. 

A cada frase lida, as pessoas escolhem um dos lados, concor-
dando ou discordando da frase ou situação. O animador ou ani-
madora, então, escolhe uma pessoa de cada lado para explicar 
o porquê de concordar ou discordar com a frase. Após as expli-
cações, lê-se um título de notícia real, referente ao machismo 
que a frase expõe (o animador ou animadora escolhe quantas 
rodadas podem acontecer, dependendo do tempo disponível).

Objetivo da dinâmica: refletir o quanto uma simples frase 
machista pode alimentar violências cotidianas.

Exemplos de frases:
“Homem é assim mesmo, caçador”.
“Homem demora mais para amadurecer”.
“Homem é mais desleixado que mulher”.
“Homem não chora”.
“É da natureza do homem mentir.”
“Homem não pode demonstrar os sentimentos, isso é coisa de mulher”.



ILUMINAÇÃO 
BÍBLICA

“Homem que é homem sabe conquistar uma mulher”.
“Homem sabe diferenciar mulher para namorar e mulher para curtir”.
“É da natureza do homem olhar quando uma mulher passa”.
“É normal dar cantada em mulher, todo homem faz isso”.
“Homem sempre vai mostrar para os amigos nudes vazados que 
recebeu”.
“Quem manda na casa é o homem”.
“Futebol, cerveja e bar é coisa de homem”.
“Quem brinca com boneca é menina, menino brinca de carrinho”.
“Algumas profissões, com certeza, não são para mulheres, somen-
te para homens”.

Lucas 10, 38-42

“Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada.”

Reflexão

Nas primeiras comunidades, as mulheres tinham papéis tão 
importantes quanto os homens. Junto com os homens, mulhe-
res sábias ensinavam o evangelho, profetizavam na igreja, ser-
viam os necessitados e cooperavam com os apóstolos.

Naquela época, mulheres não podiam estudar a fundo as escri-
turas, porém Jesus permitiu que aprendessem junto com os ho-
mens. Nessa passagem, ele nos faz refletir sobre a “escolha” de 
Maria, que preferiu aprender e escutar o que ele ensinava. Dessa 
forma, Jesus não nega a autonomia e a individualidade da mulher.

Refletindo sobre a luz da Palavra nos nossos dias, devemos pen-



ACAO APOSTOLICA "PELA VIDA DE TODAS AS MULHERES’
~ �

~

DINÂMICA DE 
AUTOCUIDADO

sar em quantos lugares de poder, de decisão, de planejamento 
estão os homens, e quantas mulheres existem nesses mesmos 
espaços. Será que os homens nesses lugares de poder pensam 
sobre a quantidade de mulheres à sua volta? Será que os ho-
mens se sentem inferiores ao ter que dividir esses espaços com 
mulheres? Será que as mulheres se sentem intimidadas por se-
rem minoria? São reflexões que precisamos fazer todos os dias 
e avaliar em nossas atitudes e palavras o que constrói relações 
de justiça e equidade entre homens e mulheres.

Perguntar para os rapazes: “Qual a definição de ‘masculino’ 
que você foi ensinado e não concorda?” - Escrever isso em lou-
sa/cartolina/papel.

Com um tecido, fazer uma espécie de cabo de guerra para que 
os homens do grupo canalizem sua força pensando nessas coi-
sas que escreveram e que os incomodam. Após esse momento 
do uso da força, estando todos cansados, pede-se que eles fe-
chem os olhos. Em seguida, o animador ou animadora explica 
que tocará um por um e sempre que alguém for tocado, este 
ainda de olhos fechados, pede desculpas por um traço de sua 
masculinidade que ele acha nocivo para alguém e que já tenha 
prejudicado alguém ou a ele mesmo.

Ao fim, perguntar: “Algum de vocês ainda é aquele cara que 
vocês escreveram no começo? Alguém ainda quer ser assim?”

Observação: Caso o grupo não tenha material ou espaço para 
que se use a força física, a dinâmica pode ser adaptada da se-
guinte forma:

Perguntar para os rapazes: 

• “Qual a definição de ‘masculino’ que você foi ensinado e 



GESTO
CONCRETO

não concorda?” - Escrever isso em lousa/cartolina/papel.

• Depois, pedir que cada um escreva numa nova folha a frase: 
“Vou me tornar um novo homem sendo…” e complete com 
as palavras que escreveram antes.

• Depois de perceberem que não será possível usar as mes-
mas palavras, pede-se que eles fechem os olhos. Em segui-
da, o animador ou animadora explica que tocará um por um 
e, sempre que alguém for tocado, este ainda de olhos fe-
chados, pede desculpas por um traço de sua masculinidade 
que ele acha nocivo para alguém e que já tenha prejudicado 
alguém ou a ele mesmo.

• Selar o compromisso de ser melhor, escrevendo no quadro/
folha como quer ser a partir de agora.

• Criar uma publicação sobre masculinidade com as hash-
tags: #magispelavidadasmulheres ou #magismasculinida-
despossiveis

• Se for possível, os rapazes procurarem ou criarem grupos 
de homens ou majoritariamente de homens para continuar 
a conversar sobre o tema  masculinidades.

Rezar através de músicas que falem sobre si mesmo e sobre 
autoconhecimento.

Exemplos:

• Me revelar - Zélia Duncan

ENCERRAMENTO 
E ORAÇÃO

FINAL
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• Me curar de mim - Flaira Ferro

• Masculinidade - Tiago Iorc

Pedir que jovens façam preces espontâneas motivadas pelas 
reflexões do encontro.

Rezar um Pai Nosso, pedindo que construamos uma cultura de 
masculinidade positiva, a exemplo de Jesus Cristo.

ANEXOS
1. Exemplo de imagem para o convite:



2. Diagrama para análise
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