
 

 

 

VIGÍLIA REGIONAL PIONEIRA  

 

 

TEMA: O MOVIMENTO ESCOTEIRO REALMENTE CONSEGUE ACEITAR AS 
DIVERSIDADES? 

 

 

A - PROPOSTAS DE ATIVIDADES QUE PODEM SER REALIZADAS DURANTE A VIGÍLIA: 

 

Proposta 1 - Quebra-gelo: “Mulher: Empatia e Sociedade” 

Dispõe-se o grupo em um círculo grande, de mãos dadas, todos de pé. 
Preferencialmente intercalar ao máximo meninos e meninas lado a lado. A pessoa 

que está conduzindo a atividade detém uma lista de situações e orienta que, à medida 
que ela for lendo os tópicos, as pessoas da roda que já tiverem passado por essa 

situação deem um passo à frente, sem largar as mãos. 

Na lista de situações, conterão exemplos de pequenas violências e sutilezas no 

cotidiano irremediavelmente machista, sentidas diariamente pelas mulheres, 
instigando-as a andar cada vez mais ao centro do círculo. À medida que a lista for 

chegando ao fim e o círculo já tiver tomado outra forma, é trazida a reflexão de que 
dentro de uma sociedade, estamos todos conectados (de mãos dadas) e somos 

dependentes uns dos outros. Sendo assim, cada violência que o outro sofre traz 
também um efeito em nós. Trazer conceito de empatia: se colocar no lugar do outro, 

mesmo que você não passe pelas mesmas situações.   

Ao fim da dinâmica, pedir que as pessoas mais ao centro do círculo se olhem nos 

olhos e se reconheçam uns nos outros, percebendo que podemos sempre buscar 
amparo no nosso próximo e encontrar um amigo que te entenda e te auxilie em 

momentos difíceis, especialmente dentro do movimento escoteiro.  

 

 

 



 

 

Sugestões para a lista de situações:  

“Já me disseram que eu não deveria fazer algo, por causa do meu gênero” 

“Me disseram, quando eu era criança, que eu não podia brincar com algum brinquedo 
ou usar alguma roupa porque era azul” 

“Já duvidaram da minha capacidade, alegando que eu sou muito frágil pra isso” 

“Já fui cantada na rua” 

“Já me irritaram a ponto de eu explodir e, em seguida, colocaram a culpa no meu 
ciclo menstrual” 

“Já fui rejeitada numa entrevista de trabalho por causa do meu gênero” 

 

Proposta 2 – "O Pré-Conceito" 

Materiais necessários: 

* 10 fotos de pessoas diferentes, que busque abranger a maior diversidade 

possível de gênero, raça, credo, opções sexuais, etc; 

* 1/4 de folha A4 para cada pessoa que participar da atividade; 

* 1 caneta para cada participante. 

Lógica do jogo: Um mediador mostrará 10 imagens, uma a uma, com pessoas de 

diferentes gêneros, raças ou credos e, sem falar, comentar ou mostrar para outra 
pessoa, todos os participantes devem escrever apenas uma palavra para cada 

imagem mostrada, se possível a primeira que vier a mente, isso acontecerá para 
todas as 10 imagens que serão mostradas, uma de cada vez. Mostradas as fotos, 

todos os papéis com as palavras vão para o aplicador da atividade, que embaralhará 

e redistribuirá novamente entre todos. Depois disso todos irão, de um em um, ler as 
palavras e associar às imagens.  

Obs.: As folhas e as palavras serão anônimas. Não se deve identificar os papéis. 

 

 



 

 

 

Proposta 3 – Cinedebate – Filme: “Os intocáveis” 

Sinopse: O filme conta a história de Philippe, um homem rico que, após sofrer um 
grave acidente, fica tetraplégico. Precisando contratar um assistente, sua história 

cruza com a de Driss, jovem de baixa renda e sem nenhuma experiência na função 
de cuidador. O percurso trilhado pelos dois é de aprendizagem mútua. Driss contribui 

para a retomada da identidade e da auto-estima de Philippe a partir de um trabalho 
que mostra o cuidado com as deficiências, mas também uma atenção ímpar com as 

potencialidades envolvidas. 

Proposta de tema para debate: Se nos colocarmos no lugar do cuidador na hora 
da seleção ao cargo, qual seria nossa postura? Seríamos um cuidador que vê apenas 

o indivíduo tal como Driss? 

 

 

Proposta 4 – Cinedebate – Filme: “Mulan” 

Sinopse: Baseada numa das lendas mais populares da China e ambientada na vasta 
e poética paisagem do país, esta aventura cheia de humor e emoção conta a história 

de uma jovem destemida e corajosa que decide colocar em risco a sua vida para 
salvar seu pai e sua Pátria. Quando seu país é invadido e seu pai doente é recrutado 

para a guerra, Mulan decide se disfarçar de homem, treinar para se tornar um bom 
soldado e, assim, ocupar o lugar de seu pai no exército chinês. Acompanhada por 

seu gentil e engraçado dragão de guarda, Mushu, Mulan treina para ser um soldado 

habilidoso e valente e acaba aprendendo muitas lições sobre coragem, honra e amor. 

Proposta de tema para debate: Uma mulher precisa se modificar na forma de agir 
e falar para transparecer credibilidade? 

 


