
 

 

NOME DA ESCOLA: Estadual Comendador Zico Tobias -Turno Vespertino 

TAREFA: MASCULINIDADE TÓXICA - GÊNERO E QUESTÕES CULTURAIS 

Nº DE ALUNOS: 100 

CICLO/ANO: 8ºs e 9ºs anos 

 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

Descreva a forma como o tema foi trabalhado com os alunos, as atividades realizadas durante 

a execução da tarefa. 

Assim que foi entregue a Tarefa 1( Galera em Ação), demos início à preparação para a execução 
da Tarefa 2 (Masculinidade Tóxica). A equipe coordenadora se reuniu, após a oficina com a 
instrutora Solange(FAEMG/SENAR) e Jaqueline Machado(Galera Curtição), e elaborou um plano 
de trabalho com o objetivo de refletir sobre as construções sociais ligadas aos papéis de gênero, 
os estereótipos de comportamentos esperados de homens e mulheres e a masculinidade tóxica. 
A equipe considera  imprescindível que toda a comunidade escolar esteja envolvida, e para isso, 
pesquisou , estudou um pouco sobre os temas Masculinidade Tóxica e Sororidade e preparou 
uma reunião com toda a equipe escolar  informando-lhes a respeito do andamento do Projeto, 
da temática em questão no momento, dos objetivos e da tarefa proposta. A reunião foi iniciada 
com uma pequena reflexão sobre os estereótipos de comportamentos esperados de homens e 
mulheres. Em seguida foram mostradas as definições dos temas Masculinidade Tóxica e 
Sororidade - desconhecidos de muitos colegas: “Nunca ouvi essa palavra...”, “Como assim 
tóxica?!” Logo após deu-se a exibição de dois vídeos: O Silêncio dos Homens (Youtube) e O Papel 
da Mulher no Século XXI (Youtube). O encerrramento foi feito com a exibição da canção A Paz 
(Michael Jackson e Roupa Nova) propondo uma aliança e a união entre as pessoas para a 
promoção do bem, do amor e da vida; independente do gênero: “Só o amor, muda tudo o que já 
se fez/e a força da paz junta todos outra vez...” Os participantes elogiaram a abordagem e 
sugeriram mais encontros assim. 

 

FOTO 1: Sensibilização da Equipe para o Tema 2-Masculinidade Tóxica e Sororidade 



 

 

FOTO 2: Sensibilização da Equipe 

Após informar e sensibilizar a equipe de funcionários procedeu-se com a sensibilização dos 
alunos. A equipe coordenadora decidiu usar como elemento detonador para discussões e 
conversas o filme O Touro Ferdinando, que foi exibido para todos os alunos do turno 
vespertino.(Cinescola- proposto no PLANO de AÇÃO na Sexta da Alegria).No filme, a história se 
passa na Espanha, e, apesar do foco, aparentemente, ser nas touradas típicas de Madri e, na 
violência animal, a narrativa percorre muito na formação de um comportamento intríseco aos 
touros que muito se assemelha à masculinidade tóxica. Ferdinando é um touro que ama cheirar 
flores, e, apesar de, durante sua infância, parecer solitário por não brincar com os outros 
bezerros de cabeças chifradas, ele era muito feliz com a companhia de suas flores. Ao crescer 
ele se tornou muito grande e forte, se destacando entre  os outros touros, mas, ainda assim, ele 
era dócil, calmo e continuava por amar as flores – sendo apelidado de “touro das flores”. O 
protagonista não se enquadra e se recusa a abraçar os modelos hegemônicos de masculinidade. 
Ele sofre na infância, mas busca ativamente a felicidade, fugindo, se insubordinando, se 
recusando a lutar nas touradas. Tudo isso exige muita coragem e contribui para a desconstrução 
da masculinidade tóxica.   

 

 



 

 

FOTO 3: Sensibilização dos alunos - Cinescola apresentando O TOURO FERDINANDO 

 

Logo após a exibição do filme foi trabalhada a compreensão do enredo e a discussão sobre o 
tema Masculinidade Tóxica. Foi apresentado para os alunos o conceito “A Caixa dos Homens”. 
Conversando sobre a  Tarefa proposta, eles escolheram mostrar a desconstrução dessa “caixa”. 
E, entusiasmados, foram trabalhar na construção do material. Não faltaram ideias: uma caixa 
preta figurativa, plaquinhas com os esterótipos criados para os homens e a ideia final não 
chegava. Os professores coordenadores insistiam na “desconstrução”. Foi quando um dos 
alunos sugeriu: “Vamos quebrar a caixa, destruí-la de forma que ela se transforme num 
caminho”. Era o que faltava! Na parte interna da caixa pintaram e construíram uma pista. E ficou 
muito representativo: Uma caixa que se desmancha e vira caminho, solução!Como deve ser a 
“Caixa dos Homens e a Masculinidade Tóxica”- desconstruídas. 

As meninas se recusaram a ficar de fora. Foi pedido, então, que elas fizessem uma pesquisa e 
trouxessem para a aula letras de funk que estimulam a rivalidade entre mulheres. Elas adoraram 
a proposta. As músicas foram ouvidas e as letras analisadas. Cantoras como Ludmilla, Valesca  
Popozuda, MC Medrado e outras foram comentadas e discutidas.Enquanto os meninos 
trabalhavam na confecção do material para o vídeo, as meninas trabalhavam na confecção do 
mural (Dica da Semana- conforme propôs o Plano de Ação), abordando o tema Sororidade. O 
ponto mais relevante da atividade ocorreu quando foi sugerido que duas alunas (Évily-9º ano 10 
e Maria Eduarda- 8º ano 8) envolvidas em uma briga corporal no pátio da Escola em agosto 
desse ano, fossem protagonistas dessa ação. E assim foi feito. Elas deram depoimentos, 
reconheceram o motivo fútil da briga e visitaram todas as turmas do turno vespertino levando a 
mensagem da prática da sororidade. 



 

 

FOTO 4: As alunas Évily e Maria Eduarda divulgando o tema sororidade 

 

FOTO 5: As alunas Evily e Maria Eduarda visitando as salas. 

Para encerrar foi feita, (durante a Roda de Conversa - Proposta no Plano de Ação), a dinâmica 
“Teia das Meninas”.Numa analogia entre a natureza e a vida, foi mostrado como uma rede de 
colaboração entre as mulheres podem fortalecê-las. Em círculo, enquanto seguravam um novelo 
de lã, cada menina falava do que mais gostava e jogava o novelo para outra segurando na 
extremidade do fio. Aquela que recebia confirmava o que foi dito pela colega e falava das suas 
preferências, e assim sucessivamente. Ao final construiu-se uma teia. Puderam verificar que se 
uma solta o fio (desiste de lutar) a teia se enfraquece. A mensagem da prática da sororidade 
ficou evidente. 



 

  

FOTO 6: Roda de conversa com a dinâmica Teia das Meninas. 

Outro ponto relevante nessa etapa do projeto foi a participação dos alunos do Galera Curtição 
no desfile cívico de 7 de setembro. Fizeram questão de levar para a avenida os temas sororidade 
e masculinidade tóxica. Fizeram plaquinhas decorativas, faixas e até improvisaram um “Homem-
Caixa.” Tudo foi feito com muito entusiasmo, alegria e criatividade. 

E para finalizar, não podemos deixar de relatar a satisfação dos professores coordenadores do 
Projeto ao ver outros colegas de trabalho abordando os temas propostos. Isso confirma a o 
resultado positivo da reunião de sensibilização com toda a equipe relatada no parágrafo inicial 
desse texto. A Natália, professora de Ciências, trabalhando as partes da célula, propôs que os 
alunos fizessem uma célula comestível. Desafiou os meninos a cozinharem e o resultado 
surpreendeu a todos. 

 

 



 

FOTO 7: A célula comestível dos meninos. 

 

FOTO 8: A célula comestível das meninas. 

 

FOTO 10: A Professora Natália numa roda de conversa sobre Gênero. 

A professora Gilza, de Português, propôs a elaboração de um desenho representando as coisas 
que podemos mudar e a aluna Monique do 7º ano fez um lindo desenho da bandeira LGBT+ e 
escreveu “Não vão para o inferno, porque arco-íris fica no céu.” Além de mostrar à professora a 
aluna postou na página dela no facebook. O projeto Galera Curtição já está dando frutos!!! 



 

 

FOTO 11- Postagem da aluna Monique, do 7 ano 6. 

  

2. VíDEO 

Descreva aqui de que forma se deu o planejamento e a construção do vídeo 

Assim que foi feita a introdução dos temas Masculinidade Tóxica e Sororidade os alunos tiveram 

contato com a expressão “CAIXA DOS HOMENS” pela internet. Assim que leram a expressão 

interessaram-se por ela. E quando apresentamos a Tarefa 2 (Produção de um vídeo) quiseram  

mostrá-la de uma forma criativa e inovadora. Tivemos a impressão que eles não aceitaram essa 

caixa que rotula e faz os homens infelizes. Alguns dos comentários feitos por eles: “É assim mesmo 

que os homens são vistos!”, “Quem inventou isso ?”, “Por que tem que ser assim?”, etc 

Se por um lado já sabiam o que mostrar, não sabiam como fazê-lo. Pensaram em várias 

possibilidades: “saírem de uma caixa bem grande...”, “vestirem-se como uma caixa”, “usar um 

discurso de protesto...” e à medida que iam descartando algumas ideias por serem pouco práticas 

chegaram à ideia que prevaleceu: uma caixa pequena, de papelão, que pintaram de preto para dar 

destaque e no lado interno montaram uma pista. Os dizeres foram retirados da “Caixa dos Homens” 

pesquisada no Google. Como as meninas queriam participar, elaboraram uma frase que foi usada na 

conclusão do vídeo, mostrando que a união entre os gêneros é fundamental na desconstrução da 

masculinidade tóxica.  



 

 

FOTO 12- Caixa feita pelos alunos. 

 

FOTO 13- Alunos confeccionando as placas usadas no vídeo 

  



 

FOTO 14- As placas prontas 

Assim que o vídeo ficou pronto, o aluno Ítalo do 9º ano 10, ficou responsável por criar uma conta 

no Youtube e postar o vídeo. Ele foi exibido para todas as turmas do turno vespertino e numa 

reunião do Colegiado Escolar coma presença de representantes de todos os segmentos:  pais, 

professores, funcionários e alunos.Será exibido também em outra reunião, para toda a comunidade 

escolar, denominada Virada  Educação, no próximo sábado, dia 21 de setembro de 2019. Essa 

reunião é prevista no calendário e acontece em todas as escolas estaduais de Minas Gerais. A 

equipe coordenadora do Galera Curtição avaliou que essa seria uma oportunidade de atingir quase 

totalidade da comunidade escolar.  

 

 

FOTOS 15 e 16: Exibição do vídeo para a comunidade escolar em Reunião com o Colegiado. 

O link está sendo divulgado por todos os alunos em suas redes sociais. Os alunos coordenadores 

também criaram  uma página do facebook para divulgar as atividades do Projeto.  

 



 

 

 

3. DIVULGAÇÃO 

Descreva como a atividade foi divulgada na comunidade/escola e quais os meios utilizados.  

OBS: Você deve anexar fotos ou outros documentos que comprovem a divulgação relatada. 

As atividades desenvolvidas com os temas masculinidade tóxica e sororidade foram bastante 
divulgadas.  

Na escola, as atividades foram ajustadas ao do Plano de Ação proposto. A atividade “DICA DA 
SEMANA” abordou os temas que foram expostos no mural próprio e levado às salas de aula 
pela voz dos alunos coordenadores.(FOTOS 4 E 5). 

 A atividade “RODA DE CONVERSA” também abordou os temas. (FOTOS 6 e 10) 

A atividade “SEXTA DA ALEGRIA” promoveu a exibição do filme O Touro Ferdinando e o recreio 
musical.(FOTO 3) 

Os alunos usaram a página no facebook para divulgar trabalhos da disciplina de Português e de 
Ciências, que trabalharam interdisciplinarmente o tema. (FOTOS 7, 8, 9 e 10) 

A ideia mostrada no vídeo, de desconstrução da “CAIXA DOS HOMENS” foi exibida na avenida 
no Desfile Cívico de 7 de setembro.   

O vídeo foi divulgado no Youtube no canal galeracurtiçãozicotobiasvespertino. O link é  

https://youtu.be/WqaQgtyIURU 

 

FOTO 17: Desfile Cívico 



 

 

FOTO 18- Desfile Cívico 

 

 

 

FOTO 19- Desfile Cívico 

 



 

 

FOTO 20- Desfile Cívico 

As fotos que registraram essa participação dos alunos foram divulgadas no Facebook e jornais  

locais. 

 

  

FOTO REPETIDA: Divulgação do vídeo na Reunião com a comunidade. 

 

4. ENVOLVIMENTO/PARTICIPAÇÃO 

Descreva como foi a participação dos alunos na atividade. Coloque a quantidade de alunos que 

se envolveu em cada etapa da tarefa. Você pode acrescentar pontos relevantes sobre a 

participação dos alunos em cada atividade. 



 

A participação e o interesse dos alunos do turno vespertino da E.E. Comendador Zico Tobias 
tem surpreendido a cada dia. Meninos e meninas que se mostravam apáticos, desinteressados 
e nunca realizavam as atividades pedagógicas propostas pelos professores, participaram 
efetivamente das tarefas do Galera Curtição. Praticamente todos os dias eles perguntam se tem  
atividades do Projeto. Na confecção dos murais e do material usado no vídeo, o entusiasmo e a 
alegria deles encantava a todos. Temos observado também mais receptividade daqueles alunos 
indisciplinados e/ou revoltados. 

   

FOTO 21- Dica da Semana- Ação proposta no plano inicial. Esta incentivando o protagonismo 
juvenil. 

 

Na gravação do vídeo, então, foram  de fato protagonistas. Uns filmavam, outro pediam 
silêncio, outros cuidavam da entonação da voz dos atores, sugeriam posturas, gestos, etc. 
Gravaram repetidas vezes até chegar no produto final. Pesquisaram sobre edição. Trabalharam 
mesmo.Foi gratificante de coordenar essa garotada! 

É evidente o quanto ganhamos a confiança dos alunos. Eles têm procurado os professores 
coordenadores e pedido ajuda para seus problemas e suas angústias. Mais 5 alunos foram 
encaminhados para atendimento especializado nesse período: Geovana Amaral Sales,Letícia 
Rodrigues Silva Cruz,Eduarda Alves Santos,Carlos Henrique Silva Pereira e Marcos Gabriel 
Soares Silva. 

Houve também o atendimento a uma mãe, cuja filha, aluna do 9º ano, inscrita no Projeto, 
procurou uma das coordenadoras para relatar os conflitos entre elas e o descrédito da mãe 
pela suas queixas . A mãe foi contactada, veio à Escola e tudo ficou resolvido. 

Quanto ao número de alunos envolvidos, no Cinescola todos os alunos do turno vespertino 

foram envolvidos (220). Na produção do vídeo e dos murais todos os alunos dos oitavos e 

nonos anos (95). No Desfile Cívico todos os alunos do turno foram convidados. O vídeo foi 

visualizado por todos os alunos do turno vespertino, que estão empenhados em divulgar para 

outras pessoas, familiares, amigos virtuais. 

 

 

 

 

 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Use esse espaço para comentar brevemente sobre: 

 Reflexões dos alunos sobre a temática trabalhada; 

 Pontos fortes e frágeis e sugestões sobre a atividade;  

 Adequação do material de apoio para compreensão da temática.  

 

6. , essa 
Foi a primeira vez que abordamos a temática de Gênero de maneira tão ampla e pudemos 

perceber que ela é ainda mais difícil e complexa do que se imaginava. Mas pudemos 

observar que os jovens e adolescentes estão muito mais preparados e são menos 

preconceituosos do que os adultos , sejam pais, professores, profissionais em geral. Entre 

os adolescentes do turno vespertino, menos de 5% se mostraram conservadores ou não se 

interessaram pelo tema. 


