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RESUMO 
 

   
Esta pesquisa apresenta um estudo de uma sequência didática composta por 

atividades investigativas com a temática de gênero, norteadas pelo objetivo de 

investigar como estas atividades poderiam contribuir para a desconstrução dos 

estereótipos de gênero e no enfretamento a atitudes sexistas entre estudantes. O 

trabalho foi realizado durante as aulas de ciências de uma turma de 8° ano do 

ensino fundamental em uma escola pública municipal da cidade de Contagem, 

Minas Gerais. A metodologia consistiu na aplicação de dois questionários e oito 

atividades investigativas no formato de oficinas temáticas. O presente trabalho 

contou com vinte participantes, sendo onze meninas e nove meninos. Os resultados 

da pesquisa mostraram que situações criadas nas atividades nesta temática, 

contribuíram para a abertura de questionamentos por parte dos (as) estudantes, 

colaborando para expressão de suas ideias, reflexões, análises, argumentação e 

identificação de modos diferentes de respostas compartilhadas no grupo. Por 

conseguinte, gerando empatia e um apontamento para o início da reconstrução de 

padrões mais igualitários. Além disso, o estudo desenvolvido mostrou que as aulas 

de ciências foram mais provocativas e reflexivas ao agregar a temática de gênero ao 

conteúdo de sexualidade já existente nos livros didáticos. Por fim, apontou também 

a necessidade da instituição escolar garantir espaços para a mediação de temas 

relacionados às relações de gênero, para favorecer discursos e ações mais 

igualitárias entre o masculino e o feminino. 

Palavras-chaves: atividade investigativa; sequência didática; sexismo; gênero; 

ensino de ciências. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
 Em linhas gerais, o desejo de realizar esse trabalho nasceu da percepção de 

que, nas instituições escolares, as relações de gênero têm reproduzido a 

desigualdade que impera em outros espaços. 

 Tomando apenas como um exemplo relacionado à importância da discussão 

sobre as relações de gênero, podemos citar o caso da violência contra a mulher. 

Segundo dados do Bem-Me-Quero, que se constitui em um serviço de atendimento 

à mulher em situação de violência no município de Contagem/Minas Gerais, ao 

longo do ano de 2013, somente no primeiro semestre, foram registrados 462 

atendimentos de agressão. Isso traz à tona o fato de como a violência contra a 

mulher constitui uma grave questão social que merece um olhar mais atento da 

escola; mais que isso, abre margens para a demanda por uma reflexão mais ampla 

concernente à ideia de relações de gênero em nossa sociedade.  

Diante desse cenário, e entendendo que a escola é o lugar onde os (as) 

adolescentes convivem com grande diversidade cultural e social, e onde continuam 

suas relações afetivas, considera-se importante propiciar neste espaço 

oportunidades para se discutir as relações de gênero, contribuindo, dessa forma, 

para discursos e ações mais igualitárias entre o masculino e feminino. 

 Segundo Louro (1997), “a escola produz diferenças, situações, distinções e 

desigualdades”, as quais, neste trabalho, deseja-se problematizar, desnaturalizar, 

uma vez que , ao se servir 
de símbolos e códigos, ela [a escola] afirma o que cada um pode (ou 
não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” dos pequenos 
e dos grandes, dos meninos e das meninas. [...] Gestos, 
movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e 
incorporados por meninos e meninas, tornam-se parte de seus 
corpos. Ali se aprende a preferir. Todos os sentidos são treinados, 
fazendo com que cada uma conheça os sons, os cheiros e os 
sabores “bons” e decentes e rejeite os indecentes; aprenda o que, a 
quem e como tocar (ou, na maior parte das vezes, não tocar); 
fazendo com que tenha algumas habilidades e não outras. E todas 
essas lições são atravessadas pelas diferenças, elas confirmam e 
também produzem diferença. (LOURO,1997, p.58 e 61) 
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 O falar está ligado a um lugar social, cultural e político, e, desse modo, 

entende que o discurso que os sujeitos externam está carregado da constituição de 

suas referências, ou seja, o lugar forma o discurso que se usa, e essa linguagem, 

por sua vez, é fortemente capaz de fixar diferenças. (LOURO, 1997) 

 Sendo assim, como a escola trabalha e opera por meio de linguagens, 

acredita-se ser este o ambiente propício para direcionar discursos mais igualitários, 

analisar os que são apresentados de forma acrítica e fomentar momentos de 

reflexão sobre os mesmos.  

Sobretudo, torna-se mister explorar tais questões em sala de aula a fim de 

serem ressignificadas pelas (os) estudantes.  

Por estar inserida em um tecido social específico, querendo ou não a escola 

acaba, mediante esse quadro, sendo palco de práticas excludentes que passam, 

dentre outros campos, pelo espinhoso tema das relações de gênero.  

 Nesse sentido, defende-se neste trabalho uma avaliação curricular no sentido 

de discutir-se a sexualidade para além das abordagens anatômicas, fisiológicas do 

sistema reprodutor feminino e masculino, doenças sexualmente transmissíveis e 

métodos contraceptivos. Argumentamos na viabilidade de ser agregado a esses 

temas as questões afetivas, emocionais e, principalmente, as questões de gênero.  

Dessa forma, um instrumento bastante interessante que pode ser utilizado 

para esse fim são as atividades investigativas, uma vez que exploram discussões, 

reflexões, análises, críticas, sínteses, hipóteses, fomentando a articulação dos 

saberes e propiciando extensão dos resultados favorecendo mudança de postura. 

 Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é propor e realizar uma sequência de 

atividades investigativas para o estudo sobre as relações de gênero em uma turma 

do 8° ano do Ensino Fundamental, numa escola municipal de Contagem/Minas 

Gerais. Posteriormente será discutida em que medida as atividades investigativas 

com ênfase em gênero podem contribuir para a mudança de atitudes sexistas nas 

práticas dos estudantes em relação às estudantes.  

Em outras palavras, pretende-se analisar se as atividades investigativas 

baseadas na desconstrução dos estereótipos de gênero, e no enfrentamento às 

atitudes sexistas, contribuem para um novo olhar dos (as) estudantes sobre tais 

temáticas. 

 Acreditamos que o presente estudo permitirá ao integrar atividades 

relacionadas às questões de gênero no estudo da sexualidade na disciplina de 
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ciências, uma forma de viabilizar um momento para que questões tão relevantes 

para o (a) estudante e para a sociedade nesta temática sejam pautadas em sala de 

aula.  

Para tanto, ao longo das atividades propostas pretende-se discutir os 

estereótipos de gênero enquanto construções culturais; identificar os processos que 

resultam na consolidação dos estereótipos de gênero; promover uma leitura de 

mundo para que os (as) estudantes percebam como a construção de gênero resulta 

em uma hierarquização dos sexos; desconstruir o processo de inferiorização da 

feminilidade; correlacionar o fenômeno da violência contra a mulher com a cultura 

sexista; discutir questões relacionadas à discriminação, preconceito e igualdade de 

gênero. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 A pesquisa proposta se fundamenta na perspectiva pós-estruturalista, a qual 

critica a essencialização da identidade, estabelecendo sua constituição dentro de 

processos de significação, representações culturais, sociais e históricas. 

(NOGUEIRA, 2008) 

 Para o pós-estruturalismo a questão central é a linguagem, a qual cria o 

sujeito; em outras palavras, segundo esta percepção, a 
... identidade pessoal é construída na relação com o outro. Assim, o 
ser humano social se constrói pela palavra, pelo discurso dos 
outros. Ele constrói sua subjetividade a partir do que lhe é dito em 
suas relações com o outro. É a distinção orgânica que define a 
diferença entre o masculino e o feminino. Mas essa distinção se 
completa num sistema de relações sociais, dentro de contextos 
históricos, tendo como elemento fundamental a palavra, pois tudo o 
que é dito inscreve-se no sujeito. (PRAUN, 2011). 

 
 Os pesquisadores pós-estruturalistas como Jacques Derrida e Gilles Deleuze, 

defendem que é a partir da linguagem que consolidamos significados às nossas 

experiências sociais e, assim, constituímos as identidades. Dessa forma, fazem uma 

crítica aos teóricos essencialistas que acreditam em uma existência à priori da 

identidade humana, argumentando que não há possibilidade de existir um sujeito 

antes dos discursos que se fazem sobre ele. (CASTRO e VERGARA, 2012) 
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 Dessa maneira para o pós-estruturalismo as identidades são construídas nas 

relações sociais de poder e por meio de variados discursos, de tal forma que só se 

faz negro diante do branco; mulher em relação com o homem; heterossexual diante 

do homossexual. As identidades, portanto, não são fixas, estáveis, mas construídas 

e (re) afirmadas na dinâmica das relações sociais. (SILVA, 2000) 

 Neste contexto de significado e identidades não fixos, ambos, podem, 

inclusive serem contraditórios. A linguagem como não é fixa, constitui-se em um 

lugar de variabilidade, desacordo e potencial conflito, lidando, inevitavelmente, com 

relações de poder e isto, inclusive, nas relações de gênero. 

 O conceito de gênero referenciado na pesquisa foi utilizado como analisador 

da realidade e das relações de poder, sendo abordado dentro da perspectiva pós-

estruturalista e cunhado pelo movimento feminista contemporâneo com vistas a 

quebrar a ideia de essencialismo. Nesta linha de pensamento, o sexo anatômico não 

é elemento definidor da identidade de tal forma que o conceito de gênero passa a 

englobar todas as formas de construção social, cultural, e linguagens implicadas 

com processos que diferenciam mulheres de homens nas relações de poder. 

(LOURO, 1997) 

 Neste sentido, Heilborn e Rohden (2009) discorrem que o 
(...) conceito de gênero foi criado para distinguir a dimensão 
biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há 
machos e fêmeas na espécie humana, no entanto, a maneira de ser 
homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Assim, gênero 
significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e 
não decorrência da anatomia de seus corpos. (HEILBORN e 
ROHDEN, 2009). 

 
 Tendo localizado o lugar de onde falamos no que se refere ao conceito de 

gênero, apresentamos a fundamentação que orientou o desenvolvimento das 

atividades. 

Em linhas gerais, para as atividades de intervenção em sala de aula, a 

referência foi o ensino investigativo como agente da construção de novos 

conhecimentos.  

Segundo Lima e Martins (2013), os processos relacionados à investigação 

envolvem o aprender a observar, planejar, levantar hipóteses, realizar medidas, 

interpretar dados, refletir, construir explicações e interagir.  

 Assim sendo, nas atividades de caráter investigativo, a proposição de 

situações-problema é que norteiam o desenvolvimento do sujeito ao longo do 
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processo de atribuir significados ao mundo e de confrontação de suas vivências com 

as dos outros (CARVALHO et al, 2012). Nesse percurso, espera-se que os sujeitos 

construam conhecimentos por meio da interação entre pensar, sentir e fazer; ainda 

há a expectativa de que tais atores desenvolvam atitudes e valores que lhes serão 

úteis para as tomadas de decisão. Como afirma Carvalho et al (2012), em relação às 

atividades orientadas pela perspectiva da investigação, nelas o 
(...) aluno deixa de ser apenas um observador das aulas, muitas 
vezes expositivas, passando a ter grande influência sobre ela, 
precisando argumentar, pensar, agir, interferir, questionar, fazer 
parte da construção de seu conhecimento. Com isso, deixa de ser 
apenas um conhecedor de conteúdos, vindo a “aprender” atitudes, 
desenvolver habilidades, como argumentação, interpretação, 
análise, entre outras. (CARVALHO et al, 2012.p.24-25). 
 

Partindo, portanto, do pressuposto de que o espaço escolar não apenas 

produz conhecimento, mas, também, “fabrica” sujeitos (LOURO, 1997), e que 

gênero é socialmente construído, considera-se neste trabalho que “essas 

convenções sociais podem ser transformadas, discutidas, criticadas, questionadas, 

modificadas em busca da equidade social entre homens e mulheres” (HELBORN e 

ROHDEN, 2009). 

  

 

3. METODOLOGIA 
 

De modo geral consideramos as atividades investigativas como essenciais ao 

processo de construção ativa do conhecimento pelo (a) estudante, uma vez que, em 

convergência com as palavras de Carvalho et al (2012), as atividades de 

investigação não limitam a ação do aluno   
apenas ao trabalho de manipulação ou observação, [mas contém] 

(...) também (...) características de um trabalho científico: o aluno 
deve refletir, discutir, explicar, relatar; o que dará ao seu trabalho as 
características de uma investigação científica. (CARVALHO et aL., 
p.21, 2004) 

 
 Nesse caminho, para que pudesse haver apropriação e desenvolvimento dos 

rituais científicos pelos (as) estudantes, tendo como objeto a temática de relações de 

gênero, todas as atividades foram desenvolvidas por meio de reflexão das situações 

apresentadas; extensão dos resultados encontrados pelo grupo em plenário e, 
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sobretudo, ao estímulo de construção de argumentos a partir da análise crítica das 

vivências pautadas, em cada encontro. 

 Dentro de uma perspectiva investigativa procuramos nortear as atividades 

para corroborar com a resposta da pergunta central da pesquisa, que é descobrir em 

que medida as atividades investigativas com ênfase em gênero, contribuiriam para a 

mudança de atitudes sexistas nas práticas dos estudantes em relação às 

estudantes. 

 Segundo Louro (1997), a intervenção para uma prática educativa não sexista 

demanda uma atitude de observação e de questionamento. Segundo a mesma 

autora: 
(...) As desigualdades só poderão ser percebidas – e 
desestabilizadas e subvertidas – na medida em que estivermos 
atentas/os para suas formas de produção e reprodução. Isso implica 
operar com base nas próprias experiências pessoais e coletivas, mas 
também, necessariamente, operar com apoio nas análises e 
construções teóricas que estão sendo realizadas (LOURO, 1997, 
p.121) 
 

 Com esse olhar de atenção às experiências e entendendo que a verbalização 

é fundamental para a construção e reconstrução de conceitos, optamos na escolha 

de atividades que proporcionassem o debate, a reflexão e a troca de opiniões. 

 Assim, utilizando atividades orientadas sob a perspectiva investigativa, a 

pesquisa foi realizada numa escola municipal da cidade de Contagem, em uma 
turma de 8° ano do ensino fundamental.  

Participaram 20 estudantes, sendo 11 meninas (nove com 13 anos e duas 

com 14 anos) e 09 meninos (sete com 13 anos e dois com 14 anos). 

 As atividades foram desenvolvidas no horário regular da aula, utilizando aula 

compartilhada de sexualidade já prevista no currículo da escola, com a participação 

da professora que aplicou as atividades e a professora que observou as atividades. 

 Foram utilizadas duas ferramentas para obtenção de dados, sendo a primeira 

a aplicação de dois questionários: o primeiro, diagnóstico, aplicado antes das 

oficinas e, o segundo, avaliativo, a fim de se verificar se houve alteração na 

percepção dos estudantes após a realização das atividades/oficinas propostas.  

A segunda ferramenta de obtenção de dados constitui-se no registro das 

opiniões, reflexões e análises esboçadas pelos (as) alunos (as) ao longo das 

situações exploradas por cada atividade.  
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O registro dos acontecimentos foi feito pela professora que observou as 

atividades, pelos próprios estudantes e, ainda, pela professora que aplicou as 

atividades ao final de cada encontro.  

 No que diz respeito especificamente ao questionário, este contou com cinco 

questões abertas e uma questão fechada (anexo 1).  Para realização das análises 

das questões tanto das abertas quanto das fechadas, foram consideradas situações 

que possibilitassem aos participantes externarem suas posturas frente a situações 

que resultam em práticas sexistas. 

 Com as questões fechadas foi possível quantificar através de cálculo 

estatístico descritivo a visão sexista apresentada pelo grupo. As questões abertas, 

por sua vez, proporcionaram analisar aspectos convergentes e divergentes das 

respostas dadas às questões fechadas. 

 Com a análise do questionário foi possível planejar quais seriam as atividades 

mais indicadas para contribuir com a desnaturalização dos papéis sociais de gênero 

construídos pelo grupo. 

 No que se refere às atividades, para a sequência didática foram elaborados 

oito encontros, ao longo dos quais buscou-se viabilizar que os (as) participantes 

manifestassem seus conflitos e reflexões, articulando as subjetividades permitindo 

que todas (os) expressassem suas opiniões sem constrangimento, corroborando 

para ressignificar as relações de gênero concebidas pelo grupo. A sequência 

realizada foi a seguinte:  

Atividade 1 – Desenhando os papéis sociais atribuídos ao homem e à mulher (1)  

Atividade 2 – Um conceito chamado gênero; 

Atividade 3 – Invertendo os papéis sociais de Gênero; 

Atividade 4 – Reações masculinas e femininas; 

Atividade 5 – Uma história de desamor; 

Atividade 6 – Construção social de Gênero; 

Atividade 7 – Retomando o conceito de Gênero; 

Atividade 8 – Desenhando os papéis sociais atribuídos ao homem e à mulher (2)  

 Estas atividades assim como a dinâmica desenvolvida nas mesmas serão 

descritas na seção seguinte. 
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4. DESCRIÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS ATIVIDADES 
 

 A partir da realização de cada atividade esperava-se que os (as) estudantes 

percebessem como são construídos os estereótipos de gênero, compreendessem o 

fenômeno da violência contra a mulher, identificassem o processo de inferiorização 

da feminilidade, compreendessem a construção social do gênero e que como 

resultado disso houvesse uma mudança na postura sexista.  

 De acordo com Vygotsky (1999) o significado das palavras coincide com o 

processo de formação de conceitos. Na formação e evolução dos conceitos a forma 

como se estrutura o desenvolvimento da aula influencia diretamente no resultado 

final.  E para que, no planejamento, fosse contemplada a formação do conceito 

pretendido, estabelecemos momentos em que o conceito espontâneo interagisse 

com o conceito científico para adquirir significado e função.  

 Portanto, a ideia de construção do processo de formação de conceitos sendo 

formalizada pelo caráter dialógico e social, envolvendo atitude crítica e ativa 

(Bakhtin/Volochinov,1997), torna essencial o uso de atividades que explorem a 

verbalização para propiciar momentos que o (a) estudante expresse suas ideias e 

estabeleça o ressignificado de um conceito. 

 Partindo dessa premissa, as atividades propostas na sequência didática, 

contemplaram, também, a articulação das frentes teóricas de Vygotsky e 

Bakhtin/Volochinov. Acreditamos que as vivências do (a) estudante aliada às 

práticas dialógicas mediadas por situações de investigação, viabilizam o 

ressignificado do conceito, contribuindo para mudanças de atitudes ligadas às 

relações de gênero, que é o foco das atividades que foram aplicadas. 

 O objetivo geral das oficinas contempladas na sequência didática foi 

desnaturalizar os papéis sociais atribuídos às relações de gênero. 

 

 

4.1. Oficina 1 e oficina 8 – Desenhando os papéis sociais atribuídos 
ao homem e à mulher. 
 

 Nesta atividade foi proposto ao grupo que desenhasse em uma folha de ofício 

os papéis sociais atribuídos aos homens e às mulheres baseado na visão de cada 
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um (a) (anexo 2). O objetivo era que o (a) discente externasse a sua construção 

dessa relação.  

 Para análise da pesquisa resolvemos aplicar esta atividade no início e ao final 

do trabalho, com o objetivo de perceber se houve mudança de concepção após a 

realização das atividades propostas. 

 No grupo das 11 meninas, foi percebido que duas meninas não entregaram 

os dois desenhos e duas meninas só entregaram o último. 

 Na análise dos desenhos das meninas ficou evidenciada, na Oficina 1, a 

postura sexista hegemônica. O homem saindo para trabalhar e ocupando cargos de 

destaque e as mulheres com tarefas do cuidado, com atribuições domésticas e, 

quando fora do domicílio, foram espelhadas no ofício de professora. Tais resultados 

corroboram com a construção histórica do papel social da mulher em que    
“... a escola é primordialmente, um lugar de atuação das 
mulheres – elas organizam e ocupam o espaço, elas são as 
professoras; a atividade escolar é marcada pelo cuidado, pela 
vigilância e pela educação , tarefas tradicionalmente femininas. 
Além disso, os discursos pedagógicos (as teorias, a legislação, 
a normatização) buscam demonstrar que as relações e as 
práticas escolares devem se aproximar das relações familiares, 
devem estar embasadas em afeto e confiança. [...] a ação deve 
guardar, semelhanças com a ação das mulheres no lar, como 
educadoras de crianças e adolescentes”. (LOURO, 1997, p.88) 
 

 Na análise do desenho realizado pelas meninas ao longo da Oficina 8, última 

oficina, nove meninas desenharam os papéis atribuídos socialmente para as 

mulheres como função para os homens. Observamos com predominância nos 

desenhos, os homens cuidando da casa. Somente uma aluna desenhou as 

atribuições sendo compartilhadas entre homens e mulheres, como por exemplo, os 

dois fazendo juntos os afazeres domésticos. Percebemos que as meninas se 

colocaram no “lugar” ocupado pelo homem, ou seja, inverteram os papeis. 

 Passando agora para a análise dos desenhos elaborados pelos meninos, um 

não entregou nenhum dos desenhos e dois só fizeram o desenho da Oficina 8. Os 

demais realizaram toda a tarefa solicitada. 

 Na análise do primeiro desenho, os meninos, semelhantemente às meninas, 

atribuíram papéis sociais para as mulheres do “cuidado”. A profissão em destaque 

para as mulheres foi a de professora, para os homens advogado, motorista e 

jogador de futebol. 
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 No desenho realizado pelos meninos ao longo da Oficina 8 (anexo 3), cinco 

meninos atribuíram para as mulheres trabalhos como pedreira, policial e motorista 

de ônibus. Para três meninos os papéis deveriam ser compartilhados e desenharam 

situações dos dois juntos brincando de futebol, de boneca, de casinha e cuidando 

dos filhos. Para um aluno os afazeres domésticos foram atribuídos somente para 

mulheres. Para as atribuições masculinas cinco relacionaram afazeres domésticos 

para os homens, dois colocaram as atribuições compartilhadas com as mulheres e 

uma atribuição de papéis já estabelecidos como motorista e pedreiro.  

 

 

4.2. Oficina 2 – “Um conceito chamado gênero” 
 

Já aqui, a atividade apresentada aos alunos, foi uma situação-problema: 

“Podemos ampliar o conceito de gênero para além do masculino e feminino?”. O 

objetivo da atividade foi conceituar gênero e identidade de gênero, refletir sobre os 

aspectos da socialização feminina e masculina que transformam as diferenças entre 

homens e mulheres em desigualdade. 

Para responder à pergunta ocorreu muita discussão e questionamentos, o 

que possibilitou o começo da construção do conceito. 

Neste contexto, como afirma Carvalho et al (2004), as atividades 

investigativas faz o (a) estudante,  
...sair de uma postura passiva e começar a perceber e a agir 
sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto com o 
acontecimento e buscando as causas dessa relação, 
procurando, portanto, uma explicação causal para o resultado 
de suas ações e/ou interações. (CARVALHO ET AL, 2004). 
 

Para construção do conceito de gênero foi considerada a visão pós 

estruturalista aliada ao movimento feminista conforme explicitado no referencial 

teórico.  

Nesta oficina (anexo 4) algumas questões foram levantadas: o que é ser 

mulher e ser homem, em quais espaços sociais estão as mulheres e os homens; em 

quais situações um (a) adolescente se sente discriminado ou discriminada pelo fato 

de ser mulher ou ser homem, como e onde se aprende qual deve ser o 

comportamento de uma mulher  ou de um homem? 
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Para a atividade foram utilizados o quadro da sala de aula e um desenho de 

uma árvore (anexo 5). Foi proposto aos participantes, na primeira parte da atividade, 

que falassem tudo que viessem à cabeça sobre a palavra mulher, e na medida em 

que foram falando, a professora pesquisadora escreveu no quadro abaixo da palavra 

mulher. O mesmo aconteceu para a palavra homem.  

Após leitura das características listadas, foram trocadas as posições da 

palavra homem com a da palavra mulher. Essa inversão na posição das palavras 

acalorou ainda mais o debate entre o grupo, contudo, no final perceberam que a 

maioria das características antes listadas para cada um, podia ser atribuída aos 

dois.  Perceberam também que as características que não podiam ser atribuídas aos 

dois sexos estão ligadas à parte biológica. Gastou-se uma hora para essa parte da 

discussão. 

Na segunda parte da atividade, utilizamos o desenho da árvore e nela fomos 

colando as fichas que os (as) participantes escreveram sobre as informações que 

foram transmitidas para eles e elas na infância, sobre o que é ser menino e ser 

menina. 

Depois que foram coladas todas as fichas na raiz da árvore, separando do 

lado esquerdo para as características das meninas, ficando os meninos com o lado 

direito para suas características. Através de discussão e reflexão das informações 

explicitadas pelo grupo nas fichas, chegou-se à conclusão de que os adultos, a 

família e a sociedade é que são os responsáveis por passar essas informações. 

Entenderam que todas as situações direcionam a separação de papéis entre 

o masculino e feminino, naturalizando o machismo e a submissão feminina. 

Concluíram que devem sempre analisar as ações para não reproduzirem o sexismo. 

 

 

4.3. Oficina 3 – Invertendo os papéis sociais de Gênero 
 
 O objetivo dessa oficina (anexo 6) foi o de refletir sobre os papeis sexuais e 

os estereótipos vigentes em nossa cultura, através de cenas criadas a partir de um 

tema entregue a cada grupo, utilizando-se da inversão de papéis entre meninos e 

meninas.  
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 Os (as) participantes foram divididos em cinco grupos, cada um recebeu um 

assunto para explorar o papel da mulher e do homem. Para isso discutiram, 

analisaram, refletiram e fizeram uma síntese em forma de uma cena. 

 O tema (1) foi a relação marido e mulher. O grupo montou uma cena onde o 

homem fazia os afazeres domésticos e a mulher de folga reclamava o tempo todo, 

de tudo. 

 O tema (2) foi a educação dos filhos. Na cena apresentada o menino que fez 

o papel da mulher, porém, uma mulher autoritária que gritava, esbravejava e não 

admitia que o marido desse nenhuma opinião. 

 O tema (3) foi o namoro. Para a cena o assunto em pauta foi a gravidez não 

planejada e a pressão sofrida pela menina (vivida pelo menino) na situação. 

 O tema (4) foi o trabalho, para a cena foi construída uma situação em que a 

esposa (representada por um menino) se dedica aos afazeres da casa, após 

exaustivo dia de tarefas profissionais fora do lar, enquanto o marido (representado 

por uma menina) descansava despreocupadamente. 

 O tema (5) foi o relacionamento sexual. Foi encenada a situação em que o 

marido (uma menina) aborda a parceira (uma menina) em um bar, enquanto esta se 

descontrai com as amigas. Argumenta com autoridade que ela deveria estar em 

casa cuidando dos seus afazeres domésticos, "próprios de uma mulher", e não se 

divertindo em bar "como se fosse um homem". 

 Em todas as encenações ficaram evidente como os (as) participantes 

reproduzem a submissão da mulher e o poder de decisão do homem. Na cena em 

que se retratou a criação dos filhos, durante a reflexão sobre a mesma, o menino 

afirmou que não se sentiu fazendo o papel da mulher e a menina disse que se sentiu 

“menor” e sem autoridade.  Chegou-se ao consenso que o diálogo deve ser 

explorado em detrimento ao autoritarismo. Durante as falas pode-se perceber que o 

discurso mudou, mas a prática não. Fato observado quando um aluno afirmou que o 

homem deve sempre dá a palavra final. 

 Para a finalização da oficina, na avaliação por parte das meninas, foi fácil e 

muito bom fazer o papel dos meninos, já os meninos encontraram dificuldades e 

acharam ruim. A conclusão que chegaram é que os meninos têm introjetados, fruto 

de uma sociedade preconceituosa, privilégios que os propiciem a se sentirem fortes 

e com poderes sobre as meninas.  
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 Dentro da perspectiva de investigação observamos que o (a) participante 

necessitou fazer uma articulação entre o que concebia como resposta da situação 

problemática com a resposta do grupo.  O debate e a reflexão da discussão 

proporcionaram o desenvolvimento de argumentos, a comunicação das ideias e 

reformulação do conceito. 

 

 

4.4. Oficina 4 – Reações masculinas e femininas 
 
 Nesta atividade o objetivo foi analisar a maneira pela qual o fato de ser 

homem ou mulher afeta as reações das pessoas e por consequência suas relações. 

 Os (as) participantes foram divididos em seis grupos e cada um recebeu uma 

situação-problema (anexo 7) para discutirem. Após a discussão, apresentaram uma 

solução para a situação em forma de uma dramatização. 

 Esta oficina foi bastante polêmica. A visão sexista ficou evidenciada na fala 

dos (as) participantes, que tentaram esconder essa prática nas encenações, porém 

na hora da argumentação diante das perguntas que foram emergindo, o padrão 

hegemônico ficou evidente. 

 A maior parte dos estudantes ficou relutante com a cena do Samuel 

comprando uma boneca para o irmão. E uma menina afirmou que “boneca é coisa 

de menina, não combina com menino”. A cena em que a menina procura o menino e 

o convida para sair, também gerou bastante discussão, pois colocaram que “esse 

tipo de menina fica mal falada”, porém um menino disse que quando “a menina o 

procura facilita, pois não leva um ‘fora’”. A cena em que uma mulher grávida decide 

após o nascimento do bebê retornar ao trabalho, um dos participantes disse: - ”a 

mãe não pode abandonar o filho e o papel dela é tomar conta do filho”. 

 Para finalização da atividade fizemos o contraponto entre “o modo que sou 

criado ou criada” e o “papel construído” a partir dessa interação, para que os (as) 

participantes  refletissem a construção do padrão sexista repetido em suas posturas. 
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4.5. Oficina 5 – Uma história de desamor 
 

O objetivo em uma história de desamor foi identificar os diferentes tipos de 

violência, refletir sobre as particularidades dessas e perceber que elas estão 

presentes na maioria das vezes, nas famílias e nos relacionamentos íntimos. 

 As questões sugeridas na oficina para serem respondidas (anexo 8), foram 

todas contempladas no momento de discussão e reflexão do grupo. 

 No primeiro momento com duração de uma hora, cada grupo, num total de 

quatro, recebeu a atribuição de escreverem a definição de violência. Somente um 

grupo conseguiu construir o conceito, os outros deram apenas exemplos, 

entenderam como definição. Após a leitura das definições, discutimos o artigo 5° da 

Lei Maria da Penha e a questão da violência contra a mulher negra.  

 No fechamento da primeira parte, um menino argumentou que também o 

homem sofre violência. Neste momento discutimos em quais situações a violência 

do homem acontece e comparamos com a situação da violência contra a mulher. 

 No segundo momento com duração de uma hora, foi entregue a cada grupo 

uma mesma história sobre violência dividida em três partes (anexo 9). A cada parte 

recebida, os (as) participantes, após discussão responderam a pergunta escrita no 

final de cada fragmento da história. 

 Alguns grupos tiveram dificuldades em responder as perguntas dentro do 

tempo estipulado. Na apresentação das respostas feitas por cada grupo, a conversa 

ficou centralizada em situações de casos que eles (as) tinham ouvido falar ou 

vivenciada no grupo familiar.  

  Durante a atividade, surgiram questionamentos dos participantes do tipo: “a 

mulher é um objeto que pertence ao homem?”; “porque o homem acha que ele é 

dono da mulher?”; “o que leva ao homem achar que são os donos do poder?”.  Isso 

tornou o debate mais intenso e bem produtivo. 

 Daí pôde-se perceber, sobretudo, como as interações discursivas mobilizaram 

os (as) participantes para conquista de grandes significados. 
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4.6. Oficina 6 – Construção social de Gênero 
  

 O objetivo da atividade foi obter por meio das discussões novos discursos e 

novas formas de atuação no que diz respeito às relações de gênero. 

 Na primeira parte da atividade com duração de uma hora, os (as) 

participantes foram divididos em dois grupos e foi atribuído para cada um, uma 

tarefa. O grupo 1 escreveu as vantagens em ser mulher e o grupo 2 escreveu as 

vantagens em ser homem.  

 Na leitura das vantagens listadas por cada grupo houve muita discussão. 

Chegaram ao consenso de que muitas das vantagens listadas às mulheres 

poderiam se estender aos homens. Em contrapartida as vantagens listadas aos 

homens reforçavam a prática sexista sustentada pela sociedade.  

 O ponto alto da discussão se deu quando a professora pesquisadora sugeriu 

que listassem as vantagens atribuídas ao homem que poderiam ser passadas para 

as mulheres. O momento foi de engessamento machista, mesmo que inconsciente, 

pois os meninos não concordaram que a palavra autoridade fosse atribuída às 

mulheres.  

 No contexto acima, a palavra autoridade na construção dos meninos significa 

“mandar” e “ter poder”. Para eles conforme verbalizado, nem tudo pode passar para 

as mulheres e então uma menina os questionou dizendo: - “Se vocês fossem 

mulheres gostariam de ter essa vantagem?”, todos disseram que sim. 

 Na segunda parte da oficina com duração de uma hora, foi discutida a 

construção histórica da hegemonia masculina e como essa cultura ainda está 

vigorando nos dias de hoje. Os textos sugeridos na oficina (anexo 10), “O mito da 

superioridade masculina” e “A luta da mulher por seus direitos”, muito contribuíram 

para a conclusão do debate.  

 Foi apresentada na discussão final a diferença entre estabelecer a posição de 

autoridade e autoritarismo, para consolidar o aprendizado pontuado na primeira 

parte da oficina e a desconstrução do padrão hegemônico. Foi sugerido também 

usar da empatia sempre que for assumir posturas que por ventura possam colocar o 

outro ou a outra em situação de desigualdade e inferioridade. 
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4.7. Oficina 7 – Retomando o conceito de Gênero 
 

 Nesta oficina retomamos ao conceito de gênero porque percebemos que os 

(as) participantes ainda não tinham entendido o conceito. 

 Para a atividade dividimos dois grupos e pedimos aos mesmos que 

escrevessem na folha em branco que receberam o conceito de gênero. Foi 

esclarecido que antes de finalizar o conceito elaborado pelo grupo, deveriam discutir 

analisar e refletir todas as ponderações dos colegas. 

 Após discussão e elaboração do conceito, todos os grupos expuseram para 

os demais, através de leitura, os conceitos construídos. 

 Os (as) participantes tiveram muita dificuldade em elaborar o conceito, 

somente um dos grupos conseguiu. A professora de português da turma salientou 

que o grupo tem muita dificuldade de interpretação e produção gráfica. 

 Para fechamento foram colocadas algumas perguntas com intenções de 

consolidar o conceito e avaliar se o grupo incorporou mudanças nas suas práticas. 

Foi perguntado como as relações entre homens e mulheres devem ser tratadas, 

como o homem e a mulher devem se colocar diante das situações vividas, o que 

eles e elas acham dos estereótipos criados para homens e mulheres, o que são 

práticas sexistas e como elas influenciam na desigualdade? 

  O conceito elaborado pelos (as) participantes foi escrito da seguinte forma: “É 

um conceito que define o agir de um homem e uma mulher, baseado no contexto 

social, cultural que eles vivem”, ou seja, a relação que mantêm com o meio.   

 Utilizando lógica semelhante de exposição dos dados, apresentaremos ao 

longo da Seção 5 a descrição das questões e apresentação dos dados obtidos por 

meio dos dois questionários aplicados. 

 

5. DESCRIÇÃO E RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 
 
5.1 QUESTÕES 1, 2, 3   
QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 
 

No que diz respeito à questão 1, que solicitava ao estudante que se 
posicionasse em relação à frase: “Mulheres que andam com roupas curtas 



 23

estão mais sujeitas a sofrer violência ou assédio sexual”, utilizando pelo 
menos dois argumentos, seis meninas (54,54%) responderam que as mulheres 

que usam roupas curtas não estão mais sujeitas a sofrer violência ou assédio 

sexual.  

Elas argumentaram que os homens estão praticando violência e assédio com 

qualquer mulher, independente da roupa que esteja usando. Comentaram sobre a 

violência que também acontece com crianças e afirmaram que é de direito vestirem 

o que quiserem e não serem agredidas.  

Por outro lado, quatro meninas (36,36%) responderam que a roupa influencia 

o assédio ou a violência sexual. Argumentaram que mulheres que se vestem assim 

“estão querendo aparecer”; “que os homens pensam que mulheres com roupas 

curtas estão disponíveis ou se oferecendo”; “elas provocam os homens”; “os homens 

sentem mais desejos e acabam cometendo a violência”.  

No total, somente uma menina (9,09%) não respondeu à essa questão. 

Quanto às respostas dos meninos, para quatro deles (44,44%) a roupa curta 

influencia a questão da violência. Justificaram que a mulher “está se oferecendo”, 

“quer se mostrar para os outros” e que os homens “perdem a cabeça”.  

Dois alunos (22,22%), por sua vez, responderam que não e argumentaram 

que nenhum motivo justifica usar a violência e que a mulher tem o direito de vestir o 

que quiser. Três alunos (33,33%) não responderam a essa questão. 

Passando agora para a análise da questão 2, que questionava os estudantes 

se, na opinião deles, haveria profissões mais adequadas para homens, e 
profissões mais adequadas para mulheres, quatro meninas (36,36%) 

responderam que sim, justificando que há profissões que são específicas para 

homens porque precisa de grande esforço físico, e trabalhos que requerem 

organização são mais indicados para mulheres.  

Ao contrário do grupo anterior, sete meninas (63,63%) afirmaram que não 

existe profissão mais adequada, que todos e todas podem ocupar qualquer cargo e 

a escolha vai depender de cada um (a).  

 Na avaliação dos meninos, cinco (55,55%) acham que sim e justificaram 

dizendo que trabalho pesado é para homem e que existem trabalhos mais 

adequados para as mulheres. Um aluno (11,11%) afirmou que não tem profissão 

mais adequada e que qualquer pessoa tem a capacidade de fazer qualquer trabalho. 

Três alunos (33,33%) não responderam.  



 24

 Em relação à questão 3, que procurava saber se o estudante considerava 
justo o fato de mulheres e homens, que estejam ocupando a mesma função, 
receberem salários diferentes, obteve-se um total de 100% das meninas 

respondendo que não é justo ter salários diferenciados, quando ocupando a mesma 

função, justificando que os direitos devem ser iguais para todos e todas. 

 No caso dos meninos, um total de seis (66,66%) afirmaram que não, e acham 

que o salário deve ser o mesmo. Para um (11,11%) a resposta foi sim, mas não 

soube justificar. E dois (22,22%) não responderam. 

 A seguir são apresentados, em forma de gráfico, os resultados até então 

descritos das três questões propostas no questionário na sua primeira aplicação, isto 

é, no momento do diagnóstico sobre a percepção dos estudantes em relação a 

questões de gênero.  
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5.1 QUESTÕES 1, 2, 3   
QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 Após a realização das atividades, foi aplicado um “questionário final”, 

contendo as mesmas questões do anterior, com o objetivo de se verificar se houve 

alterações nas concepções dos estudantes. 

 Desse modo, no que se refere à primeira questão, obteve-se um total de seis 

meninas (54,54%) que acreditam que as mulheres que andam com roupas curtas 

estão mais sujeitas à violência. Fundamentaram a resposta com o argumento de que 

a roupa curta deixa a mulher mais vulnerável à violência.  Quatro meninas (36,36%) 

responderam que não e justificaram que homens também “abusam” de mulheres 

com roupas comportadas. Uma menina (9,09%) não respondeu. 

 Para essa mesma questão, obteve-se que seis meninos (66,66%) acreditam 

que a roupa curta favorece a violência, pois o corpo fica muito exposto e o homem 

“sente muito prazer em ver”, um dos meninos afirmou que infelizmente a violência 

acontece, mas que não concorda com esta postura. Dois alunos (22,22%) não 

responderam. 

 Quanto à questão 2, nove meninas (81,81%) registraram que não concordam 

que exista profissão mais adequada para mulheres e homens, justificando que todos 

e todas têm o direito de escolher qual profissão mais agrada. Duas meninas 

(18,18%) responderam que sim e argumentaram que tem trabalhos mais indicados 

para homens. 

 Para cinco meninos (55,55%), há profissões mais adequadas para mulheres, 

devido a sua fragilidade. Três meninos (33,33%) acreditam que as profissões podem 

ser praticadas por qualquer pessoa seja homem ou mulher. 
 Passando agora para a questão 3, todas as meninas e sete meninos 

(77,77%) não concordam que haja diferença no salário realizando a mesma função. 

Um (11,11%) afirmou que concorda que o homem receba salário mais alto.  
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5.2 QUESTÃO 4 
QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO  
 

 Passando agora para a análise da questão quatro do questionário, 

apresentamos sua estrutura abaixo e, em seguida, inserimos os gráficos e a 

descrição das respostas obtidas. 

 
Questão 4 : Leia as frases a seguir e, conforme sua opinião escreva: 

 
C, se concorda totalmente com a afirmativa; 
P, se concorda parcialmente com a afirmativa; 
N, se não concorda com a afirmativa. 
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A (   ) Mulher no volante perigo constante. 
B (   ) Homem que é homem não chora. 
C (   ) A responsabilidade da gravidez é do menino e da menina. 
D (   ) Gênero se refere ao masculino e feminino. 
E (   ) Toda mulher quer ser mãe. 
F (   ) Tanto meninos quanto meninas jogam futebol com a mesma qualidade. 
G (   ) Homens e mulheres têm direitos iguais. 
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Como se percebe no registro dos gráficos, na letra A todas as meninas 

(100%) e seis meninos (75%) responderam que não concordam com a afirmativa. 

Um menino (12,5%) concorda parcialmente e um (12,5%) concorda totalmente. 

 Para a letra B nove meninas (81,81%) e sete meninos (87,5%) responderam 

que não concordam. Uma menina (9,09%) e um menino (12,5%) concordam 

parcialmente. 
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  Para a letra C sete meninas (63,63%) e sete meninos (87,5%) concordam 

totalmente. Duas meninas (18,18%) não concordam e uma menina (9,09%) e um 

menino (12,5%) concordam parcialmente. 

 Para a letra D seis meninas (54,54%) e quatro meninos (50%) concordam 

com a afirmativa. Quatro meninas (36,36%) e quatro meninos (50%) concordam 

parcialmente. Somente uma menina (9,09%) não concorda. 

 Para a letra E sete meninas (63,63%) e seis meninos (75%) concordam 

parcialmente; quatro meninas (36,36%) não concordam e dois meninos (25%) 

concordam totalmente. 

 Para a  letra F duas meninas (18,18%) e dois meninos (25%) não concordam; 

cinco meninas (45,45%) e dois meninos (25%) concordam parcialmente; quatro 

meninas (36,36%) e quatro meninos (50%) concordam totalmente com a afirmativa. 

 Para a letra G sete meninas (63,63%) e sete meninos (87,5%) concordam 

totalmente; duas meninas (18,18%) e um menino (12,5%) concordam parcialmente; 

duas meninas (18,18%) não concordam com a afirmativa. 

 

 

5.2 QUESTÃO 4 
QUESTIONÁRIO FINAL  
 

Concernente à questão quatro, apresentamos abaixo o gráfico a ela 

correspondente, bem como a descrição dos dados obtidos.  
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Gráfico das respostas dos meninos. – questionário final 

 

Para a letra A todas as meninas (100%) e sete meninos (87,5%) responderam 

que não concordam com a afirmativa. Um menino (12,5%) concorda parcialmente. 

 Para a letra B nove meninas (81,81%) e seis dos meninos (75%) 

responderam que não concordam. Duas meninas (18,18%) e um menino (12,5%) 

concordaram parcialmente, um menino (12,5%) não concordou com a afirmação. 

  Para a letra C dez meninas (90,90%) e sete meninos (87,5%) concordam 

totalmente. Uma menina (9,09 %) não concordou e um menino (12,5%) concordou 

parcialmente. 

 Para a letra D seis meninas (54,54%) e cinco meninos (50%) concordaram 

parcialmente. Quatro meninas (36,36%) e três meninos (37,5%) concordam. 

Somente uma menina (9,09%) não concordou. 

 Para a letra E quatro meninas (36,36%) e três meninos (37,5%) concordaram 

parcialmente; duas meninas (18,18%) e dois meninos (25%) não concordaram; cinco 

meninas (45,45%) e três meninos (37,5%) concordaram totalmente.. 

 Para a letra F duas meninas (18,18%) e dois meninos (25%) não concordam; 

cinco meninas (45,45%) e três meninos (37,5%) concordaram totalmente; quatro 

meninas (36,36%) e três dos meninos (37,5%) concordam parcialmente com a 

afirmativa. 

 Para a letra G sete meninas (63,63%) e sete meninos (87,5%) concordam 

totalmente; duas meninas (18,18%) e um menino (12,5%) concordam parcialmente; 

duas meninas (18,18%) não concordam com a afirmativa. 
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5.3 QUESTÃO 5 
QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO  
 

A pergunta cinco, penúltima questão que é aberta, traz a contradição e pede 

para os estudantes tentarem explicar por que muitas mulheres, após serem 

agredidas por seus companheiros, continuam a manter um vínculo de 

relacionamento com estes sujeitos.  

Como resposta a essa questão, no questionário diagnóstico as meninas 

responderam que na maioria dos casos, as mulheres são ameaçadas, temem pelos 

filhos e por medo acabam suportando a violência, pois se elas denunciarem não 

terão a garantia de que a polícia irá protegê-las. Acreditam também que algumas 

mulheres “acham” que o parceiro vai mudar sua postura. Para duas meninas a 

mulher precisa se valorizar, denunciar e fazer valer a “Lei Maria da Penha”. 

Para os meninos as mulheres são ameaçadas e temem pela segurança dos 

filhos. Um afirmou que é pelo dinheiro e outro comentou que “tem mulher que gosta 

de apanhar”. Para dois meninos a denúncia tem que ser registrada e que - “homem 

que bate em mulher deve ser preso”. 

 
 
5.3 QUESTÃO 5 
QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 No que se refere às respostas a essa questão, no questionário final, as 

meninas, em sua maioria, afirmaram que as mulheres são ameaçadas, têm medo de 

serem assassinadas, preocupam-se com os filhos. Duas argumentaram que a 

mulher não deixa o parceiro por amor. 

 Para os meninos o medo e a ameaça são o maior problema. E que cada 

mulher “escolhe a vida que quer levar”. 

 

 

5.4 QUESTÃO 6 
QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO  
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 Finalmente, na questão seis, foi transcrito um texto de um jornal, devidamente 

adaptado, cujo cerne referia-se a casos de violência contra a mulher. Foi solicitado 

aos estudantes que se posicionassem em relação a noticia:  
Nesta terça-feira (24), uma mulher grávida foi agredida pelo marido após se recusar a 
ter relações com ele, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na 
semana anterior, um homem matou a esposa, de 48 anos, na Zona da Mata, após 
descobrir que era traído. No mês anterior, outra mulher morreu assassinada após ter 
agredido fisicamente um homem,, durante uma briga. 
Só em Minas, aproximadamente 17 mulheres são mortas por dia, segundo os dados 
divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 
(Ipea). Ainda segundo o estudo divulgado, a maioria das vítimas é de mulheres jovens 
e negras. 

Nas respostas ao questionário diagnóstico, para as meninas as mulheres 

precisam escolher melhor os seus parceiros, lutar pelos direitos de igualdade, pedir 

garantias que a “Lei Maria da Penha” seja realmente aplicada exigindo do País mais 

rigor com a mesma. Uma menina afirmou que os agressores “estão precisando de 

Deus”. 

Na opinião dos meninos os homens que praticam esse tipo de violência são 

covardes e loucos, merecem estarem presos e, em contrapartida, que as 

autoridades que gerenciam a segurança sejam mais atuantes nesses casos.  

 
 
5.4 QUESTÃO 6 
QUESTIONÁRIO FINAL 
 

Nas respostas ao questionário final, para as meninas, mulher nenhuma pode 

ser agredida e, que conversar para resolver o problema sem violência é o caminho. 

“Para os homens a mulher é objeto deles e isso está errado, devem falar com a 

polícia”, explica uma aluna. Uma menina considera importante a atuação do governo 

para diminuir a violência contra a mulher. 

Os meninos consideram que a mulher precisa escolher melhor seus 

parceiros. Mas também argumentaram que homem nenhum tem o direito de praticar 

violência contra a mulher, mesmo sendo traídos. O ideal é divorciar ou separar. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Apresentaremos a discussão dos resultados obtidos nos questionários e da 

observação das oficinas. Para facilitar a organização da discussão delimitamos: (6.1) 

a metodologia utilizada no processo de construção do conhecimento; (6.2) a 

desconstrução dos estereótipos de gênero e o sexismo; (6.3) a visão da professora 

observadora das atividades. 

 

 

6.1 A metodologia utilizada no processo de construção do 
conhecimento 
 

Ao final das atividades da pesquisa, que englobaram a aplicação de 40 

questionários, análises de oito oficinas num período de três meses, tínhamos muitas 

informações para analisarmos e o nosso objetivo foi analisar a contribuição das 

atividades investigativas em relação às questões de gênero. 

A aplicação dos questionários aliado às discussões nas atividades, 

favoreceram dentro das duas perspectivas, uma visão maior para validar as 

análises. Pois, a verbalização do (a) participante foi confrontada com a escrita. 

O questionário inicial foi utilizado para coletarmos dados da percepção que o 

(a) participante tinha a respeito das relações de gênero, principalmente quanto ao 

papel atribuído para homens e mulheres visto como “natural” nessas relações. As 

questões foram elaboradas para problematizar essa relação e confrontar o resultado 

com as observações iniciais feitas pela professora que aplicou as atividades.   

É fundamental para construção ou reconstrução de um conceito a forma como 

se estrutura a atividade, conhecer “como fazer” é imprescindível, como explicita 

Carvalho (2004): 
Não basta o professor saber que aprender é também 
apoderar-se       de um novo gênero discursivo, ele também 
precisa saber fazer com que seus alunos aprendam a 
argumentar, isto é, que eles sejam capazes de reconhecer às 
afirmações contraditórias, as evidências que dão ou não 
suporte às afirmações, além da capacidade de integração dos 
méritos de uma afirmação. Eles precisam saber criar um 
ambiente propício para que os alunos passem a refletir sobre 
seus pensamentos, aprendendo a reformulá-los por meio da 
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contribuição dos colegas, mediando conflitos pelo diálogo e 
tomando decisões coletivas. (CARVALHO ET AL, p.9, 2004) 
 

Pensamos em um ambiente acolhedor e em atividades investigativas que 

favorecessem os pressupostos de Carvalho, “saber fazer” e “saber criar”. No 

ambiente acolhedor escolhemos uma sala que facilitou a movimentação da mobília 

para adequar às atividades e para as apresentações das cenas, o auditório. Nas 

atividades investigativas exploramos situações–problemas motivando a busca da 

resposta, a análise da própria concepção esclarecendo se a mesma é pertinente ou 

não e a produção de novos argumentos a partir da troca de vivências com o grupo 

mediado pela professora pesquisadora.  

Para a investigação é de suma importância externar oralmente o que entende 

do conceito e, portanto a linguagem como afirma Louro (1997): 
... é seguramente, o campo mais eficaz e persistente – tanto    
porque ela atravessa e constitui a maioria de nossas práticas, como 
porque ela nos parece, quase sempre, muito “natural” [...] No 
entanto, a linguagem não apenas expressa relações, poderes, 
lugares, ela os institui; ela não apenas veicula, mas produz e 
pretende fixar diferenças. (LOURO, p.65, 1997) 

 
 Entendendo que a linguagem institui e demarca os lugares dos gêneros 

(Louro), sendo fundamental também para a construção de novos modelos, optamos 

por usar atividades que proporcionassem o uso frequente da mesma. A ideia foi a 

todo o momento durante as atividades, apresentar novas perguntas para suscitar 

mais respostas, mais reflexão e mais discussão. Com essa dinâmica proporcionada 

pelas oficinas, a investigação por parte dos (das) participantes ficou mais intensa e 

produtiva. 

Percebemos que as atividades investigativas possibilitaram que os (as) 

participantes se envolvessem num ambiente mais propício para a construção de 

conceitos. Através das trocas de experiências, da busca de respostas para as 

situações, do planejamento, da discussão e da produção das encenações propostas 

em algumas atividades, o (a) participante pôde demonstrar a concepção que tinha 

do conceito explorado.  
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6.2 A desconstrução dos estereótipos de gênero e o sexismo 
  

 Em consonância com o tema central da pesquisa, procuramos propor 

atividades que explorassem situações em que o (a) participante refletisse sobre sua 

postura em relação aos estereótipos de gênero e como consequência ao sexismo.  

 Durante a oficina que retratou a violência contra a mulher, percebemos que 

uma participante se sentiu constrangida, talvez por vivenciar este tipo de violência 

no âmbito familiar.  

 Percebemos que um participante se mostrou relutante em mudar suas 

concepções sexistas, apesar do grupo argumentar sua postura. 

 Nas falas dos (das) participantes pudemos perceber uma mudança no 

discurso, porém as atitudes ainda retrataram situações que favoreciam o poder do 

masculino e de desigualdade ao feminino. 

 Algumas meninas durante as oficinas se mostraram bastante sexistas, o que 

retrata como a mulher ainda recebe orientações do ideário daquela que está sendo 

preparada para “tomar conta” da casa, ser mãe, amorosa, recatada, enfim, ser a 

esposa cuidadosa que todo homem deseja ter. 

 Nas análises dos questionários, percebemos algumas mudanças de postura 

do grupo, o que para nós foi visto como um avanço na medida em que uma das 

nossas expectativas, era que de fato, pudesse haver, alguma mobilidade 

comportamental positiva entre os meninos.  

 No primeiro questionário na questão número um, dos vinte participantes, oito 

acreditam que roupa curta torna a mulher mais vulnerável à violência e ao assédio 

sexual. No segundo questionário houve um aumento para doze, o que gerou 

enquanto análise, uma investigação para entender essa mudança na resposta. 

Algumas discussões nas oficinas podem ter gerado essas situações: (1) o 

entendimento que a mulher é vista como objeto do desejo; (2) na discriminação de 

algumas atitudes colocadas como fora do “normal” pela sociedade; (3) o apelo à 

atitude de macho que o homem “tem que ter”; a configuração hegemônica onde a 

mulher é colocada no lugar do recato e, portanto roupa curta a torna vulgar e 

disponível. 

 Na questão 2 em que se explorou a possibilidade de existência de profissões 

mais adequadas para homem ou para mulher, também ocorreu uma mudança de 
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postura na resposta no segundo questionário. No primeiro, nove deles acham que 

sim e no segundo doze acham que não. Sete participantes acreditam que há 

trabalhos mais indicados para as mulheres e os que exigem força são ideais para os 

homens.  

 Entendemos que ainda nos dias de hoje a mulher vem sofrendo preconceito 

em relação ao seu desempenho profissional e ainda é vista como frágil, o que reflete 

nas respostas dos meninos e das meninas. 

 Na questão três, no primeiro questionário dezessete responderam que não 

concordam que tenha salário diferenciado para homens e mulheres ocupando a 

mesma função. No segundo o número aumentou para dezoito e um participante 

respondeu que acha “natural” que o homem receba salário mais alto. 

 Neste sentido evidencia-se ainda mais, a relação de desigualdade que ainda 

impera em relação à mulher. E como a família e a sociedade continuam repetir os 

mesmos padrões sexistas apregoados ao longo da história.  

Concernente às questões até aqui analisadas, apresentamos abaixo o gráfico 

a ela correspondente, bem como a descrição dos dados obtidos.  
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 Na questão quatro as opções A e B, a maioria demonstrou entender que as 

duas afirmações não fazem o menor sentido, não concordando com as mesmas. Na 

letra C houve um aumento de quatorze para dezessete participantes que 

concordaram que a gravidez é de responsabilidade da mulher e do homem. Na letra 

D que trata o conceito de gênero, no primeiro questionário sete responderam que 

concordam com a afirmação e oito concordam parcialmente. No segundo aumentou 

para onze os que concordam parcialmente com a afirmação. Apesar de ficar 

evidente que o conceito trabalhado na oficina ainda não ficou claro para os (as) 

participantes, percebemos um movimento de ampliação da reflexão e análise do 

conceito por parte do grupo. Na letra E houve também uma movimentação na 

postura com relação a concordar parcialmente e a não concordar que toda mulher 

quer ser mãe. Na letra F e G não houve mudança nas respostas nos dois 

questionários. Um participante não respondeu. 

 A seguir os gráficos com a descrição dos dados obtidos 
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 As oficinas trabalhadas com o grupo possibilitaram a reflexão do sexismo e 

dos estereótipos de gênero praticado por essa sociedade patriarcal. A todo o 

momento o (a) participante era motivado a analisar as circunstâncias que eram 

apresentadas e esse movimento proporcionou mudanças mesmo que ainda 

pequenas no grupo. O conceito de gênero e suas implicações ainda não são fáceis 

para um entendimento em poucas atividades, será necessário no dia a dia da escola 

colocar em prática as atitudes que validem a desconstrução do padrão estabelecido 

até hoje. 

 

 .  

6.3 - A visão da professora observadora das atividades 
 

 A professora que observou as atividades achou-as muito interessantes. 

Comentou que percebeu a turma mais interessada nas atividades que nas aulas 

“normais”. Essa afirmação salienta que quando o (a) estudante passa a se envolver 

com a atividade, saindo do estado de observador, passa a usar estruturas mentais 

que viabilizam o interesse em achar a solução para problemas do contexto vivido, 

proporcionando maior interação e consequentemente maior participação nas 

atividades. 

 No relatório da professora observadora percebemos que a sua observação, 

ficou centrada no desempenho das tarefas por parte dos (das) participantes, 

escrevendo com muitos detalhes cada cena apresentada pelos grupos. Alguns 

exemplos da escrita do relatório:  

Exemplo 1 – “O terceiro grupo traz em questão a situação de uma menina que 

engravida sob circunstâncias indevidas (o pai e o namorado não aceitam) e procura 

trazer o parceiro à razão, racionalizando o fato de ambos terem que encarar juntos a 

realidade que se apresenta. O namorado rejeita a consequência imprudente do ato 

sexual”.  

 “Os alunos são levados a refletir sobre as concepções tradicionais que ainda 

responsabilizam mulheres, unilateralmente, por consequências indesejáveis de atos 

sexuais imprudentes. Novamente a reflexão permeia a esfera do "vestir a pele do 

outro".  
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Exemplo 2 – “Os membros do segundo grupo representam a cena de uma menina 

que toma a iniciativa de convidar o menino para sair, "atropelando" um conceito 

machista que ainda é alimentado por grande porcentagem dos seres sociais sempre 

em busca de respostas comportamentais mais adequadas em situações em que se 

analisa papeis masculinos e femininos”.  

 “Após a encenação o grupo discute cada postura assumida na cena, por 

ambos os sexos, e exteriorizam a opinião de que a iniciativa na conquista também 

deve partir das mulheres, já que homens amedrontam-se diante da possibilidade da 

hostilidade feminina. Meninas dizem sentirem-se inseguras também pelo medo do 

‘não’. Toda essa discussão evidencia que os alunos constroem a conclusão de que 

deve haver uma igualdade sóbria de homens e mulheres quando o assunto é 

relações pessoais”.  

 Para a professora que observou as atividades, “os trabalhos das oficinas 

encerram-se com satisfatória construção coletiva do grupo discente de uma 

concepção mais analítica, critica e sóbria dos papeis e das atribuições de homens e 

mulheres, agora não mais condicionados a repetir padrões culturais que valorizam 

posturas pré-estipuladas por convenções sociais”. 

 A participação da professora observadora contribuiu muito nas análises 

qualitativa, pois para a professora que estava mediando a atividade, alguns detalhes 

relatados pela professora observadora muito favoreceram o fechamento das 

análises. 

 

  

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

...Os indivíduos aprendem desde muito cedo – eu diria que hoje 
desde o útero – a ocupar e/ou a reconhecer seus lugares sociais e 
aprendem isso em diferentes instâncias do social, através de 
estratégias sutis, refinadas e naturalizadas que são, por vezes, muito 
difíceis de reconhecer. (MEYER, p.22, 2003) 
 

 Na presente pesquisa, procuramos focar o nosso trabalho no objetivo geral. 

Na desconstrução dos estereótipos de gênero e no enfretamento das atitudes 

sexistas à luz da contribuição de atividades investigativas. 

  Com uma observação mais aguda durante todo o percurso de que as 

atividades estavam sendo bem exploradas, e se o objetivo das mesmas estava 
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sendo alcançado, buscamos parâmetros que pudessem nos auxiliar na tarefa de 

validar a nossa análise.  

 Pensando no aspecto do tema das atividades, as relações de gênero, a 

conquista do espaço para a discussão proporcionou à turma investigada um 

ambiente para externar suas inquietações e até mesmo as suas insatisfações. As 

meninas durante a participação, em suas falas, lamuriavam da forma que são por 

vezes tratadas. Nesse momento as reflexões das situações proporcionaram 

acolhimento e escuta, parâmetros esses para construção de igualdade, na condição 

de colegas em sala de aula.  

 A estratégia da utilização de atividades investigativas para explorar as 

discussões, mostrou-se bastante frutífera. Com situações-problemas, o (a) 

participante elabora possíveis respostas, argumentam, identificam os modos 

diferentes de resposta compartilhada no grupo e apresentam dentre outras 

características a autonomia para elaborar mais conscientemente soluções para seu 

dia a dia. 

  A inclusão do tema tratado nas aulas de ciências sinalizou que as aulas 

puderam ser mais provocativas e reflexivas, ao agregar a temática de gênero ao 

conteúdo de sexualidade e reprodução humana, já existente nos livros didáticos. 

Nesse sentido, talvez, possa ser um caminho mais aplainado para a introdução de 

uma discussão menos subjetiva na escola. Foi apontada também, a necessidade de 

se criar no âmbito escolar momentos para refletir as práticas sexistas que são 

apontadas no discurso e nas atitudes dos (das) estudantes, pois com o término das 

atividades propostas, percebemos mudanças ainda que pequenas nas posturas do 

grupo participante. 

 Avaliamos que as situações criadas nas atividades contribuíram para a 

abertura do questionamento, empatia e um apontamento para o início da 

reconstrução de padrões mais igualitários.  

 A sensibilidade em perceber que o espaço “escola” necessita de práticas 

inclusivas, que “os sentidos precisam estar afiados para que sejamos capazes de 

ver, ouvir, sentir” (Louro,1997,p.59), são formas que possibilitarão a construção dos 

saberes mais humanizados e ações mais igualitárias.  
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ANEXOS 

Anexo 1 
QUESTIONÁRIO 
 

NOME:_________________________________________________________ 

IDADE:______________________SÉRIE/ANO:_________________________ 
 
SEXO: (   ) Masculino     (   ) Feminino 
 
 
1- Analise a frase a seguir. 
 
“Mulheres que andam com roupas curtas estão mais sujeitas a sofrer violência ou 
assédio sexual.” 
 
Agora, registre no espaço a seguir a sua opinião, utilizando pelo menos dois 
argumentos que a fundamentem. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
2- Você acredita que existem profissões mais adequadas para homens, e profissões 
mais adequadas para mulheres? Justifique. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3 - Você considera justo o fato de mulheres e homens, que estejam ocupando a 
mesma função, receberem salários diferentes? Justifique 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4- Leia as frases a seguir e, conforme sua opinião escreva:  
 

C, se concorda totalmente com a afirmativa; 
 P, se concorda parcialmente com a afirmativa 
N, se não concorda com a afirmativa. 

 
A  (  ) Mulher no volante perigo constante. 
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B (  ) Homem que é homem não chora. 
C (  ) A responsabilidade da gravidez é do menino e da menina. 
D (  ) Gênero se refere ao masculino e feminino. 
E (  ) Toda mulher quer ser mãe. 
F (  ) Tanto meninos quanto meninas jogam futebol com a mesma qualidade. 
G (  ) Homens e mulheres têm direitos iguais. 
 
5 - As estatísticas mostram que muitas mulheres, após serem agredidas por seus 
companheiros, continuam a manter um vínculo de relacionamento com estes 
sujeitos. Como você explicaria este quadro aparentemente contraditório?    
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6 - Leia a notícia a seguir. 
 
Em Minas, 17 mulheres morrem por dia vítimas de violência doméstica 
 
PUBLICADO EM 25/09/13, Jornal O Tempo (adaptado) 
 
Nesta terça-feira (24), uma mulher grávida foi agredida pelo marido após se recusar 
a ter relações com ele, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. 
Na semana anterior, um homem matou a esposa, de 48 anos, na Zona da Mata, 
após descobrir que era traído. No mês anterior, outra mulher morreu assassinada 
após ter agredido fisicamente um homem,, durante uma briga. 
Só em Minas, aproximadamente 17 mulheres são mortas por dia, segundo os dados 
divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 
(Ipea). Ainda segundo o estudo divulgado, a maioria das vítimas é de mulheres 
jovens e negras. 
 
Agora registre, no espaço a seguir, a sua opinião sobre a notícia transcrita. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Anexo 2  

 

Desenho inicial 
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Anexo 3  
 
Desenho final 
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Anexo 4  
 
Oficina 2 
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Anexo 5  
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Anexo 6  
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Anexo 7  
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Anexo 8 
 
Oficina 5 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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