
 

 

 

NOME DA ESCOLA: ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR ZICO TOBIAS 

TAREFA:  MASCULINIDADE TÓXICA - GÊNERO E QUESTÕES CULTURAIS 

Nº DE ALUNOS: alunos envolvidos diretamente nesta atividade 25/ TODA A ESCOLA 

CICLO/ANO: 2019 – turno: MATUTINO 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

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

a execução da tarefa. 

 

                       Sabe-se que a masculinidade tóxica é uma descrição estreita e repressiva da 

masculinidade que a designa como definida por violência, sexo, status e agressão, é o ideal 

cultural da masculinidade, onde a força é tudo, enquanto as emoções são uma fraqueza; sexo 

e brutalidade são padrões pelos quais os homens são avaliados, enquanto traços 

supostamente ‘femininos’ – que podem variar de vulnerabilidade emocional a simplesmente 

não serem hipersexuais – são os meios pelos quais seu status como ‘homem’ pode ser 

removido. Alguns dos efeitos da masculinidade tóxica estão a supressão de sentimentos, 

encorajamento da violência, falta de incentivo em procurar ajuda, até coisas ainda mais 

graves, como perpetuação encorajamento de estupro, homofobia, misoginia e racismo”.    

                        Neste contexto, buscamos conscientizar através de atividades práticas onde os 

alunos foram os propagadores do tema Masculinidade Tóxica, onde foram capacitados pelos 

professores apoio do Projeto Galera Curtição. As atividades foram desenvolvidas da seguinte 

forma.   

                       Primeiramente foi iniciado com a conscientização dos alunos propagadores 

através de oficina e dinâmica em grupo, onde foi apresentada aos alunos o conceito de 

Masculinidade Tóxica e como deve ser trabalhada a desconstrução da mesma. 

                       Em seguida, os alunos coordenadores do projeto visitaram todas as salas 

divulgando o que é masculinidade tóxica, de forma cênica e artística, sendo que os meninos 

utilizaram coletes rosas e as meninas foram de coletes azuis com objetivo de desmistificar que 

não existem cores definidas para cada sexo bem como não existem coisas que são 

determinadas para cada um dos sexos, sendo que homem chora, se emociona e ajuda em 

tarefas domésticas, assim como as mulheres também não precisam se tolherem em ajudar o 

seu parceiro nos orçamentos de casa além de ocuparem funções que são “tomadas” como 

masculinas, não existe “coisa de homem”. Os alunos interagiram bem e conseguiram captar a 

mensagem a eles exposta. 

                     Também foram produzidos murais explicativos referentes ao tema na escola na 

parte interna e externa da mesma dando ciência assim aos alunos e comunidade escolar. Os 

murais foram uma boa forma de comunicação, pois todos passam em frente aos mesmos ao 



 

 

entrarem na escola e nas salas de aula 

                    Os alunos produziram ainda um vídeo disseminador sobre tema abordado: 

"Desconstrução da Masculinidade tóxica. O vídeo foi editado pelos mesmo e postado no canal 

criado para este fim e em seguida enviado para grupos com objetivo de divulga-lo para o 

máximo de pessoas possíveis, acreditamos que esta ação deve até extrapolar os limites da 

comunidade escolar, uma vez que a rede social não tem limites de alcance. 

                   Para fechar o assunto com chave de ouro, foi realizado uma grande reunião com 

alunos, pais, corpo docente e demais funcionários para divulgação do trabalho dos alunos do 

Galera Curtição, em especial o tema da desconstrução da masculinidade tóxica. Todos ficaram 

surpresos com o trabalho desenvolvido pelos alunos, que se envolveram ao máximo  

NESTE CAMPO ESTÃO ALGUMAS FOTOS QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
RELATADAS: 

CONSTRUÇÃO DE MURAIS E PAINEIS: 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPOSIÇÃO DO TEMA EM OFICINA: 

 

 

PROPAGAÇÃO DO TEMA NAS SALAS DE AULA  REALIZADA PELOS ALUNOS: 

 

 

 

FOTOS DA REUNIÃO DE DILVULGAÇÃO DO TEMA E DO PRODUTO FINAL PARA A COMUNIDADE 
ESCOLAR: 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. VíDEO 

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

Os alunos fizeram todo um preparatório para confeccionar o vídeo, sendo que primeiro 

participaram de oficina de exposição, confecção de murais, exposição, enfim treinaram 

bastante para então poderem gravar o mesmo. A gravação foi feita em ambiente escolar no 

turno diferente onde os próprios alunos se reuniram e gravaram.  

LINK DO VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=UcbBW44FABc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UcbBW44FABc


 

 

 

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. 

 

A atividade foi divulgada por meio de redes sociais, por distribuição de material, aplicação do 

mesmo em murais, palestras e atividades cênicas.  

 

4. ENVOLVIMENTO/PARTICIPAÇÃO 

Descreva como foi à 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. 

                O envolvimento dos mesmos foi muito proveitoso, com ampla participação, grande 
aprendizagem e com desmistificação de antigos paradigmas.    

                Nesta atividade foram envolvidos diretamente 25 alunos, sendo que o restante de 

alunos do, grupo ficaram como disseminadores do tema.  

                Este tema envolveu bastante os alunos, que aprenderam muito sobre o mesmo. 

Esperamos que eles agora, possam não só melhorar o clima escolar no que tange ao citado, 

mas que possam no seu dia-a-dia ajudar pessoas na comunidade como um todo. 

 

 

 

 

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.  

 


