Guia rápido

TRANSFORMANDO MASCULINIDADES
Uma abordagem baseada em evidências para transformar conceitos prejudiciais
de gênero e masculinidade e promover a igualdade de gênero.

Uma em cada três mulheres e meninas
sofrerá violência física e/ou sexual durante
a sua vida. Isto representa 1 bilhão de
mulheres e meninas em nosso mundo
atual. A violência contra as mulheres e
meninas acontece em todas as esferas e
estratos da sociedade em diversas formas,
como o estupro, abuso físico, assédio e
discriminação. A violência sexual e de gênero
rouba das mulheres e meninas uma vida com
dignidade e, por esse motivo, é crucial acabar
com esse tipo de violência. As estatísticas
dizem que a maioria dos agressores são
homens e meninos; nosso trabalho trata
especificamente da compreensão e do
comportamento desses homens e meninos,
como também das normas sociais que levam
à violência masculina contra mulheres e
meninas. É importante observar que homens
e meninos também sofrem violência sexual
e de gênero. Nosso objetivo é mudar as
normas e comportamentos sociais em
relação à violência sexual e de gênero, pois
isto trará um resultado positivo tanto para a
vida de homens como de mulheres.
NOSSA ABORDAGEM
Uma maioria significativa da população
global está ligada a uma tradição religiosa
ou a crenças e convicções religiosas. Os

sistemas de crenças influenciam e moldam
as normas sociais, inclusive as normas de
gênero sobre papéis e valores, e podem
ter um impacto negativo ou positivo
sobre a justiça de gênero. Os líderes
religiosos (predominantemente do sexo
masculino) e certas interpretações de
textos sagrados podem ajudar a reforçar
as normas patriarcais, formas dominantes
de masculinidade e os rígidos papéis e
responsabilidades de gênero que são
prejudiciais tanto para homens como
para mulheres, meninos e meninas. Essas
interpretações perpetuam e mantêm a
desigualdade de gênero e são, muitas
vezes, usadas para justificar a violência e
envergonhar os sobreviventes da violência
sexual e de gênero.
O objetivo da abordagem Transformando
Masculinidades é trabalhar em busca da
justiça de gênero através de um modelo
transformador do gênero, baseado nos
princípios e textos sagrados das religiões
mundiais que valorizam o bem-estar e
a igualdade de todos os seres humanos.
Como organização religiosa, a nossa
experiência e o nosso entendimento é de
que os líderes religiosos e as tradições de fé
podem ser igualmente agentes poderosos

de transformação para tratar da violência
sexual e de gênero. Embora seja importante
enfrentar diretamente os papéis sociais
de gênero existentes, nossa abordagem
questiona também os valores que sustentam
esses papéis de gênero e os valores, o poder
e o status atribuídos com base na identidade
de gênero das pessoas. O alvo é promover
modelos positivos do que significa ser
homem ou mulher, modelos para a liderança,
para a restauração de relacionamentos e para
a promoção da igualdade de gênero em todas
as esferas de nossa sociedade.
Nosso envolvimento com os líderes religiosos
e o treinamento de “Promotores de Gênero”,
que facilitam os diálogos dentro das
comunidades, busca promover mudanças
no comportamento individual e nas normas
sociais relativas ao gênero, à masculinidade
e à violência sexual e de gênero. Cremos
firmemente que isto conduzirá a mudanças
sistêmicas nas estruturas sociais, políticas e
econômicas, que construirão uma sociedade
que vive os valores da igualdade de gênero,
livre de todas as formas de violência sexual e
de gênero.

LÍDERES RELIGIOSOS

PROMOTORES DE GÊNERO

DIÁLOGOS COMUNITÁRIOS

Líderes religiosos de âmbito nacional,
municipal e comunitário participam
de workshops que os envolvem
e os equipam para liderarem e
apoiarem o processo Transformando
Masculinidades.

Líderes religiosos comunitários escolhem
membros-chave de sua comunidade homens e mulheres - para receberem
treinamento como facilitadores de
debates em pequenos grupos, chamados
“diálogos comunitários”.

Pequenos grupos de homens e mulheres
participam de encontros semanais
durante 6 semanas para debates dirigidos
pelos Promotores de Gênero.
Da primeira à quinta semana, os debates
são realizados em grupos do mesmo sexo,
e, na sexta semana, em grupos mistos.

O processo Transformando Masculinidades funciona tanto para homens como para mulheres através de workshops ou debates estruturados em
pequenos grupos, com base em reflexões sobre textos sagrados a respeito da igualdade de gênero e masculinidades positivas. Os temas incluem
a compreensão da violência sexual e de gênero e de como ela afeta a todos, tratando da desigualdade de poder e privilégios e discutindo as
masculinidades positivas.

Os diálogos comunitários são realizados durante 6 semanas, com base em temas-chave na ordem descrita abaixo:
SEMANA 6

SEMANA 2
Papéis e normas de
gênero na vida
cotidiana

2

4

SEMANA 4

6

Fé e violência sexual e
de gênero

SEMANA 6 EM GRUPOS
MISTOS

SEMANAS 1 - 5 EM GRUPOS DO MESMO SEXO

1

SEMANA 1
Introdução/Causas-raiz
da violência sexual e de
gênero

3

SEMANA 3
Poder, status e violência
sexual e de gênero

Olhando para o futuro/
visualizando uma comunidade livre da violência
sexual e de gênero

5

SEMANA 5
Avançando, e fazendo
reflexões

As sessões apenas para homens são dirigidas por Promotores de Gênero do sexo masculino, e as sessões apenas para
mulheres, por Promotoras de Gênero.

O currículo e processo Transformando Masculinidades foi criado e
desenvolvido com base em evidências de nossas pesquisas. Alguns
diferenciais de nossa abordagem:
Ela é estruturada de modo a acompanhar homens e mulheres
em um processo de identificação e desaprendizagem de algumas
normas prejudiciais que afetam sua vida.
Ela traz os debates sobre gênero, masculinidades e violência
sexual e de gênero para o contexto da cultura e da fé dos
participantes, buscando tratar das crenças profundas em vez de
prescrever comportamentos.
Ela envolve tanto os líderes religiosos como os membros das
comunidades religiosas, através de debates e atividades com
aplicação prática.
Ela envolve a aprendizagem em grupo e um espaço seguro para
o diálogo em grupos do mesmo sexo, para homens e mulheres
separadamente, e, em seguida, permite compartilhar os debates
em grupos mistos.
Ela promove práticas responsáveis em todos os níveis
(participantes, facilitadores, liderança eclesiástica e pessoal
pertinente).

A violência sexual e de gênero não é simplesmente um problema
feminino. Trata-se de uma questão de gênero que justifica o
trabalho em prol da justiça de gênero e da igualdade dos indivíduos,
e não apenas enfatiza o empoderamento feminino. A abordagem
contextualizada Transformando Masculinidades tem como foco as
normas culturais, a teologia e as crenças que promovem normas de
gênero e conceitos de masculinidade prejudiciais que perpetuam a
desigualdade de gênero.
Nossa esperança, através desta abordagem transformadora do
gênero, é ver homens e meninos em uma jornada de transformação
que os leve a viver e a promover um estilo de vida de masculinidades
positivas e de igualdade de gênero. Isto melhorará significativamente
a vida dos homens e das mulheres, seus relacionamentos e o bemestar de suas famílias. Desejamos ver tanto os homens como as
mulheres vivendo com dignidade, sendo igualmente valorizados e
capazes de viver livres da violência e do abuso. Esperamos ver mais
homens e meninos envolvidos como aliados no trabalho de prevenção
à violência contra as mulheres e meninas, servindo como exemplos e
motivando outros a fazer o mesmo.

Ela foi criada para integrar-se facilmente às atividades da igreja,
inclusive ao aconselhamento matrimonial e aos pequenos grupos
de discussão para homens e mulheres.

Principais recursos
para as reflexões
bíblicas sobre os
tópicos: violência
sexual e de gênero,
igualdade de
gênero e
masculinidades
positivas:

DE MÃOS DADAS:
ESTUDOS BÍBLICOS

TRANSFORMANDO
MASCULINIDADES

DIÁLOGOS
COMUNITÁRIOS

Recurso oferecido aos líderes
religiosos sobre relações de
gênero saudáveis, como apoio
para sermões, testemunhos e
aconselhamento de casais.

Manual de treinamento usado
em workshops para líderes
religiosos e para o treinamento
de Promotores de Gênero.

Guia usado pelos Promotores de
Gênero para facilitar o diálogo
nos debates em grupo nas
comunidades.

Os recursos são escritos a partir de uma perspectiva cristã, com sugestões de adaptações para o contexto muçulmano ou de diferentes fés, com citações do Alcorão.
*

The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, Pew Research Centre, Abril de 2015.
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