
 

 

NOME DA ESCOLA: ESCOLA ESTADUAL CAPITÃO ALEXANDRE DU 

TAREFA:  MASCULINIDADE TÓXICA - GÊNERO E QUESTÕES CULTURAIS 

Nº DE ALUNOS: 32 ALUNOS 

CICLO/ANO: 

 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

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

a execução da tarefa. 

O tema Masculinidade Tóxica foi apresentado primeiramente aos professores 

que estão trabalhando diretamente com a Galera Curtição na oficina aplicada 

pela idealizadora do projeto Jaqueline e pela Solange/SENAR. Em seguida os 

professores apresentaram o tema aos demais servidores (professores, direção, 

supervisão) da Escola Estadual Capitão Alexandre Du no módulo II onde se 

discute todas as ações pedagógicas da escola. Os demais profissionais 

acataram com interesse o tema que foi proposto. Em seguida foi feito um 

levantamento prévio com os alunos, turma por turma para avaliar o grau de 

conhecimento ou se até mesmo já ouviram falar sobre o tema. Nesta conversa 

dos professores participantes da “Galera Curtição” com os alunos 

primeiramente foi perguntado a eles se havia diferença entre “atividades de 

homens e atividades de mulheres”, com esse levantamento de informações 

obtidas através das respostas dos alunos foram preparadas oficinas com os 

mesmos sobre “atitudes que seriam de homens e mulheres”. 

*Pediu-se a uma aluna do 9º ano para desenhar 02 (dois) bonecos (foto em 

anexo) e os demais alunos do 9º ano escreveram situações que seriam 

trabalhadas nas oficinas com os demais alunos, são elas: BRINCAR DE 

BONECA, SER CARINHOSO, DEMONSTRAR SENTIMENTOS, DIRIGIR, 

JOGAR BOLA, VESTIR ROSA, FALAR PALAVRÃO, TIPO DE ROUPA, TIPO 

DE MÚSICA (ROCK, LOUVOR), DESENHOS (BARBIE, BEN10, NARUTO), 

CUIDAR DA CASA, PROFISSÃO (MÉDICO/PROFESSOR), VESTIR AZUL, 

CUIDAR DOS FILHOS, SER EDUCADO, VAIDADE (ARRUMAR AS UNHAS, 

PINTAR O CABELO).  

*Outra atividade desenvolvida foi a participação no Desfile Cívico do dia 07 de 

setembro, na sede do Município, onde os alunos levaram os banners do 

Projeto Galera Curtição, um banner confeccionado pelos próprios alunos e 

cartazes com os seguintes dizeres: HOMENS SABEM RESPEITAR AS 

MULHERES, HOMEM TAMBÉM SOFRE, HOMEM TAMBÉM TEM 

SENTIMENTO, HOMEM TAMBÉM CHORA, HOMEM NÃO PRECISA 



 

“CARREGAR” O MUNDO NAS COSTAS SOZINHO, HOMEM TAMBÉM CUIDA 

DOS FILHOS, HOMENS TAMBÉM AJUDAM NAS TAREFAS DE CASA (fotos 

em anexo). 

*Oficina realizada com alunos do 7º ano sobre trabalho em equipe, uma 

atividade lúdica com a participação dos meninos e meninas.  

*Foram colocadas situações para que os alunos percebessem que todos 

podem contribuir em qualquer atividade, como limpar, cuidar de crianças, 

brincar, cuidar da horta, jogar futebol (fotos em anexo).  

* Foi realiza a “Oficina do Beijo”, onde os alunos eram colocados em círculos e 

por um comando tinham que realizar com o colega do lado a mesma prática, 

terminando a dinâmica com um beijo no rosto. 

* Um aluno do 8º foi maquiado, fez um penteado no cabelo e transitou pela 

escola para ver a reação dos demais alunos, em seguida uma aluna do 9º ano 

foi em cada sala juntamente com esse colega explicando a situação para os 

demais.  

* Após todas estas oficinas realizadas e com os alunos já familiarizados com o 

tema, tendo clareza de acordo com a maturidade dos mesmos foi realizado o 

vídeo solicitado para o Projeto Galera Curtição. 

 

 

  

2. VíDEO 

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

O vídeo sobre a temática proposta na Tarefa 2: Masculinidade Tóxica, do 

Projeto Galera Curtição, primeiramente foi discutido com os professores,  no 

decorrer da realização das oficinas os próprios alunos foram sugerindo ideias, 

contextos, simulações para retratar o que eles acreditam que seja a 

Masculinidade Tóxica, como ela pode ser prejudicial e como podemos vencer 

as situações e contextos que faz “sofrer” aqueles que são afetados diretamente 

por ela, principalmente no âmbito da escola e da família. 

 

 



 

 

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. 

Durante a realização da tarefa todas as atividades eram discutidas com os 

alunos que participam do Projeto. No Desfile Cívico de 07 de Setembro, todos 

os alunos estavam vestidos com a camiseta da Galera Curtição, que foi uma 

parceria entre o Banco Crediprata, no Distrito de Esteios e a Escola Estadual 

Capitão Alexandre Du, bem como com os banners que identificam a 

participação da escola no projeto.A comunidade também foi envolvida em uma 

atividade realizada na Praça da Igreja com a presença de crianças da Creche 

Cantinho do Saber. Como continuidade do Projeto a “Rádio Galera Curtição” 

que acontece toda sexta-feira, tem abordado o tema. No grupo de WhatsApp 

Galera Curtição de Esteios e por último o vídeo compartilhado com toda a 

comunidade escolar através do Facebook da escola e nas redes sociais de 

alunos e servidores e no canal do Youtube para a divulgação do vídeo feito 

pelos próprios alunos da escola. 

 

 

 

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. 



 

Na oficina com os bonecos, primeiramente, os alunos do 9º ano citaram as 

palavras e frases que seriam utilizadas nas oficinas, em seguida a aluna Emily 

desenhou os bonecos que foram utilizados. A oficina foi realizada com os 

alunos do 7º e 8º ano, os alunos escolhiam quais bonecos seriam o homem e a 

mulher, em seguida eram apresentadas as placas com os dizeres e os alunos 

decidiam o que seria uma “atitude” de homem e uma “atitude” de mulher ou se 

seria dos dois. Ao final os alunos concluíram que da mesma forma que os 

bonecos não tinham formas específicas de homens e mulheres, assim também 

são as pessoas com sentimentos, vontades e desejos iguais. Em seguida, 

representantes de alunos do 8º e 9º ano fizeram esta oficina com os alunos do 

5º e 6º anos, foram envolvidos nesta oficina uma média de 50 pessoas. 

No Desfile Cívico de 7 de setembro, os alunos se reuniram na Escola e tiveram 

um lanche partilhado, em seguida foram para a sede do município para 

participar das comemorações deste dia. Todos os alunos, professores que 

acompanham os alunos no projeto, direção e supervisão estavam vestidos com 

camisetas do Projeto Galera Curtição, patrocinadas pelo Banco 

Crediprata/Esteios, eles levavam pequenos cartazes com dizeres sobre os 

sentimentos e atribuições que podem ser desenvolvidas e assumidas pelos 

homens, também levaram os banners feitos pela Escola relacionados ao 

projeto e um banner confeccionado pelos próprios alunos, nela continha uma 

frase que sintetiza a masculinidade tóxica. Nesta atividade além dos 04 

professores, diretora, supervisora, 29 dos 32 alunos participantes do projeto.  

Na oficina realizada com os alunos do 7º ano enfatizando o trabalho em equipe, 

os estudantes foram colocados em círculos intercalando um menino e uma 

menina, ao comando da professora Joyce (Educação Física) os mesmos 

mudavam de posição, demonstrando que um depende do outro para que todo 

o grupo seja beneficiado, indiferente da posição e/ou gênero. Participaram 16 

alunos e a professora Joyce 

Um momento realizado com os alunos foi o de auxílio em atividades diversas, 

meninos e meninas ajudando a limpar a cantina da escola, brincando com os 

alunos menores, o intuito era de demonstrar que todas as atividades em casa, 

no trabalho, na escola são para todos, ressalta-se que nesse momento todos 

se envolveram com boa vontade e entenderam a ação. Uma média de 12 

alunos participou da ação. 

A oficina do “beijo” foi muito produtiva. Foi realizado primeiro com os alunos do 

7º ano e depois com alunos do 8º e 9º ano. Os alunos foram colocados em 

círculo, ao comando do professor eles repetiam a ação, primeiro foi um aperto 

de mão, depois uma massagem nos ombros, um abraço, terminando com um 

beijo no rosto. Nesta oficina os próprios alunos perceberam que quando dois 

meninos estavam juntos o abraço e o beijo no rosto eles tinham dificuldade em 

demonstrar afeto, por mais companheiros que fossem. Participaram os 32 



 

alunos integrantes do projeto. 

Um aluno do 8º ano foi maquiado por alunas do 9º ano, ele transitou no recreio 

das crianças menores (do 1º ao 4º ano), causando risos e ao tentar se 

aproximar e brincar com elas as mesmas corriam, ao final do recreio este 

aluno, juntamente com um professor e uma aluna do 9º ano foram até as salas 

e explicaram sobre a questão da vaidade, das pessoas gostarem de se vestir 

de forma diferente, do homem gostar de usar produtos que são considerados 

só para mulheres, que isto não o tornava um homem diferente dos outros, após 

essas explicações as crianças aceitaram que o aluno pegassem em suas mãos 

e tiraram fotos com ele. No intervalo do 5º ao 9º ano o mesmo sofreu com 

brincadeiras, críticas, risos por parte de outros alunos, a intervenção foi a 

mesma feita com os alunos mais novos. Participaram todos os 98 alunos da 

escola. 

Para a realização do vídeo os alunos e professores se reuniram e gravaram por 

diversas vezes até chegar na gravação final editada e aprovada por eles. 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Como continuidade da primeira tarefa do Projeto a “Radio Galera Curtição” 

continua acontecendo todas as sextas-feiras, cada semana sob a 

responsabilidade de uma turma, os temas abordados na Rádio foram sobre 

depressão, Setembro Amarelo (prevenção ao suicídio). Com relação a 

empatia e compaixão, os alunos estão mais receptivos com 02 alunas na 

escola, por sua vez a escola procurou pela família das alunas, as 

acompanhou em consultas com psiquiatra e psicólogo e está sendo feito 

relatórios para averiguação da situação das mesmas e a melhor forma de 

auxiliá-las. 

Com relação a temática desta tarefa a princípio nos pareceu muito distante 

da realidade de nossa pequena comunidade de Esteios, mas ao 

desencadear as oficinas, conversas, perceber a interação e a não interação 

entre os alunos, tivemos surpresas sutis, mas extremamente valorosas. Um 

aluno em particular, sempre muito rígido em suas posturas, sempre alheio à 

participação em qualquer atividade em grupo, esteve presente em todas as 

oficinas, opinou com relação a questão de homossexualismo “isso não 

interfere no caráter de ninguém”. Percebeu-se também intrínsecos posturas 

machistas mesmo entre os menores (1º ao 5º ano), como por exemplo na 

oficina com os bonecos eles foram taxativos com situações que eram de 

meninas (cuidar dos filhos, ser vaidoso, ser carinhoso, educado) e de 

meninos (dirigir, falar palavrão).  

É um assunto que precisa ainda de muita discussão, estudo, conversas, 

são questões arraigadas principalmente em uma comunidade rural tão 

pequena como a de Esteios, com princípios e posturas muito definidas do 

que seja “coisa de homem e coisa de mulher”. Um tema muito diferente 

para a realidade da comunidade onde estamos inseridos, mas que valeu a 

pena, pois também nos apresentou algumas realidades desconhecidas e 

até mesmo que passavam despercebidas com relação a dificuldade do 

contato físico de uns para com os outros pelo simples aperto de mão ou um 

abraço, por falas subentendidas que mostrou tanto relações de trabalho em 

equipe, como de libertação de conceitos, assumir posturas e dizer da 

dificuldade em aceitar algo que não seja o “seu padrão de normalidade”. 

Espera-se os frutos desse trabalho a longo prazo, mesmo porque a 

mudança de postura com relação ao que sentimos, assumimos e respeito 

ao que o outro sente, faz e assume, é um trabalho de  paciência e 

continuidade que não poderá ser esquecido nas folhas de nossos projetos, 

mas sempre à tona em nossas falas, diálogos, oportunidades de conversar 

e principalmente ouvir o que o outro sente e deseja demonstrar.  

Igualdade e respeito acima de tudo. 

 


