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Resumo:

A presente oficina visa abordar aspectos das relações de gênero e
sexualidade, partindo da fundamentação teórica na perspectiva das relações
de trabalho, e da luta de classe. Objetiva-se com esta sensibilizar os
participantes no debate e nas reflexões a cerca das relações de gênero na
sociedade capitalista; Refletir sobre as formas como a sociedade constrói e
reforça os papéis distintos para homens e mulheres; Compreender e conhecer
o corpo com um território. A abordagem e debate desta temática nos espaços
acadêmicos vincula-se a formação de sujeitos autônomos e que atuem com a
perspectiva de romper com as relações patriarcais de subordinação. Para a
realização da oficina serão percorridas 3 etapas durante esta: 1º Identificação
dos conhecimentos prévios do grupo, por meio da metodologia da construção
dos relógios do trabalho, que consiste na divisão da turma em 2 grupos, sendo
que um irá construir o relógio feminino e o outro o masculino, após o trabalho
em grupo a socialização do resultado e debate sobre a jornada de trabalho; 2º
Conceituação teórica utilizando apresentações de slides, a fim de dialogar
sobre relações de gênero e sexualidades. Para encerrar o momento de
conceituação, apresentação de slides com imagens do cotidiano e
demonstrando a construção social do ser masculino e feminino; 3º Momento,
dinâmica de conhecimento do corpo, em que a educadora de forma a
possibilitar um autoconhecimento do corpo, conduz o grupo a tocar seu corpo,
conduzindo possibilidade destes se permitir o sentir, compreendendo o corpo
como um território. Para encerrar estabelecer um dialogo com os presentes
sobre suas percepções com a experiência vivenciada. Os materiais
necessários serão: Papel bobina, pincel atômico, recursos audiovisuais (data
show e caixa de som).
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