
 

 

 

TAREFA 2: MASCULINIDADE TÓXICA 

 

1 . TEMÁTICA: GÊNERO E QUESTÕES CULTURAIS 

 

A partir de um processo sociocultural, meninos e meninas têm suas identidades 

construídas de acordo com o entendimento que se têm sobre o que é ser menino e o que é ser 

menina. O gênero pauta as atitudes e os comportamentos esperados de cada um dos sexos. 

Importante destacar que esses conceitos não são estáticos: eles mudam com o tempo e 

dependendo do local.  

 

Essas diferenças de gênero prejudicam mulheres e homens. Historicamente, as 

mulheres têm menos oportunidades de acesso à educação e, no mercado de trabalho, muitas 

vezes, recebem salários menores do que dos homens para desempenhar a mesma função.  

 

Os meninos sofrem um grande (e silencioso) desgaste emocional desde pequenos, pois 

são ensinados a não demonstrar sensibilidade, já que isso prejudicaria a imagem de “homem 

forte e viril” que a sociedade impõe. Em muitos casos, pode-se gerar um comportamento 

conhecido como “masculinidade tóxica”, que tende a formar homens violentos e insensíveis.  

 

Por que, afinal de contas, as mulheres ganham menos? Por que os homens não podem 

chorar? Esses são só alguns exemplos – nossa sociedade está repleta de representações que 

prejudicam o crescimento saudável e o desenvolvimento pleno dos seres humanos. É lógico 

que homens e mulheres possuem diferenças. O que não podemos é contribuir para que essas 

diferenças sejam transformadas em desigualdades. 

 

Nesse sentido, esta tarefa visa provocar uma reflexão sobre os papéis de gênero na 

nossa sociedade.  

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 Refletir sobre as construções sociais ligadas aos papéis de gênero 

 Identificar possíveis estereótipos de comportamentos esperados de homens e 

mulheres (e que prejudicam o desenvolvimento humano) no dia a dia 

 Aprofundar a discussão sobre masculinidade tóxica – e de que forma esse 

comportamento impacta na vida dos adolescentes.  

 

 

 



 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

PRODUTO FINAL: campanha (estilo comercial de TV/internet) sobre desconstrução de 

masculinidade tóxica.  

Observações:  

 O vídeo deverá contemplar os principais aspectos da apresentação sobre 

masculinidade tóxica – e poderá utilizar demais conteúdos da oficina de gênero, se 

desejar.  

 A escola tem liberdade para escolher todos os recursos audiovisuais que preferir 

utilizar, bem como o estilo do comercial.  

 A escola deve organizar a exibição do vídeo, objetivando atingir o maior número de 

pessoas (aberto a colegas, pais, corpo docente e comunidade). 

 

INTRODUÇÃO DO TEMA 

Antes de dar início à produção do vídeo, o professor deve discutir a temática com os alunos. 

Pare esse processo, o professor utiliza como base os materiais de apresentação e de apoio e 

pode adotar ainda outras metodologias que julgar adequadas. 

Perguntas norteadoras para discussão:  

 

 Como as crianças aprendem qual deve ser o comportamento de uma mulher ou de um 

homem? 

 Em geral, quais são os comportamentos esperados dos meninos/homens na 

sociedade? 

 Em geral, quais são os comportamentos esperados das meninas/mulheres na 

sociedade? 

 Vocês acham que homens e mulheres são tratados da mesma maneira pela imprensa 

ou nas letras de música, por exemplo? 

 Como a masculinidade tóxica a vida dos homens?  

 Como a masculinidade tóxica a vida das mulheres? 

 De que forma a masculinidade tóxica afeta a sua vida? E a vida de seus pais, parentes 

ou amigos?  

 O que podemos fazer na escola para diminuir as desigualdades de gênero? 



 

 

 

4. PROVA DA REALIZAÇÃO: 
 

O material comprobatório da tarefa deverá ser composto por:  
 

 Relatório dos(as) professores(as); e  

 Produto final (vídeo). 
 

Assim como o envio do produto final, a entrega do relatório da atividade (conforme modelo 
disponibilizado) é obrigatória. É com base neste relatório que a comissão faz a avaliação da 
tarefa. 

Atenção: o vídeo deve ser publicado em uma conta no Youtube. O link do vídeo no Youtube e 
o relatório dos professores devem ser enviados pelo site, em espaço reservado na área do 
participante, até o prazo final de entrega.  

 

5. PRAZO FINAL DE ENTREGA: 20 DE SETEMBRO 
 

6. PONTUAÇÃO: 

As escolas que entregarem a tarefa receberão 50 pontos. As escolas que cumprirem todos os 
critérios estabelecidos na tarefa computará mais 50 pontos, podendo totalizar até 100 pontos.  

6.1 PONTUAÇÃO EXTRA:  

As três escolas com maior pontuação na atividade, de acordo com os critérios estabelecidos, 
receberão a respectiva pontuação bônus: 

1º lugar – 30 pontos  
2º lugar – 20 pontos  

  3º lugar – 10 pontos  
 
 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

Critério de avaliação Peso 

Abordagem dos temas propostos: análise da forma e da profundidade com que os 
temas foram trabalhados com os(as) alunos(as) – e de que modo estão refletidos no 
produto final 

 
3 

Envolvimento dos(as) alunos(as): Avaliação da participação do grupo de estudantes no 
processo de construção, produção e divulgação do vídeo. 

3 

Vídeo: análise da forma e do conteúdo do vídeo, considerando as etapas de 
planejamento do produto e aprofundamento dos conceitos 
discutidos/apresentados  

 

2 

Divulgação: análise das estratégias de divulgação do vídeo  2 

 


