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APRESENTAÇÃO 

 

O presente material propõe uma abordagem de Gênero e sua relação com a 

área da Geografia. A seqüência didática será desenvolvida com turma de 3º ano do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Cecília Meireles de Ampére – Paraná. Os alunos 

serão atendidos no espaço escolar. Este trabalho será coordenado pela professora 

PDE Eliane Vilma Modzinski e supervisionado pela professora Dra. Najla Mehanna 

Mormul.  

O objetivo da Produção Didática pedagógica é abordar as questões da 

diversidade de gênero visando à melhoria das relações sociais na escola e na 

sociedade, proporcionando ao educando uma reflexão crítica das diferentes 

identidades que compõem nossa sociedade, enfatizando sua relação com o ensino 

de Geografia e áreas afins. 

Nessas aulas serão realizadas entrevistas com os professores das disciplinas 

de Geografia, História, Sociologia e Filosofia para verificar se são e/ou como são, 

abordadas as questões da diversidade de gênero em suas aulas. Com os alunos 

iniciaremos as atividades através de uma conversa informal e aplicação de um 

questionário para diagnosticar o conhecimento prévio sobre o assunto e domínio de 

conteúdo e sua posição em relação ao preconceito. Em seguida serão propostos 

estudos de artigos científicos, reportagem de revistas, análise de imagens e 

materiais complementares como vídeos, filme, música e charges. Será 

proporcionado palestras com profissionais falando sobre leis, direitos, saúde da 

mulher, entrevistas com pessoas da comunidade, aula de campo em empresas e 

entrevista com profissionais femininas que atuam em diversas áreas. Durante as 

aulas será - realizados o registro das atividades em vídeos, discussões, troca de 

idéias, análise crítica do material pesquisado e proposto pelo professor. Durante a 

semana que antecede o dia da mulher faremos um trabalho através da 

interdisciplinaridade com as demais disciplinas da turma procurando valorizar a 

figura feminina. 

Todas as atividades serão realizadas com o intuito de refletir sobre os padrões 

de conduta propostos pela sociedade, que nem todos indivíduos se enquadram 

nesses padrões, e que isso tem gerado conflitos e lutas. Compreender que é 

necessário, uma conscientização sobre essas diferenças para que se adote uma 

postura mais plural enquanto indivíduo social e garanta a cidadania. 



APRESENTAÇÃO DO PROJETO À COMUNIDADE ESCOLAR 

 

 

1. OBJETIVO: Levar ao conhecimento da comunidade escolar o projeto e a 

produção didático pedagógica a ser desenvolvido com turma de 3º ano do Ensino 

Médio.  

 

2. DESENVOLVIMENTO: Explanação através de slides do projeto de 

intervenção e alguns exemplos da produção didática pedagógica para a direção, 

equipe pedagógica, professores e funcionários do Colégio Estadual Cecília Meireles 

– Ensino Médio durante a Semana Pedagógica de fevereiro de 2015. 

 

 

EXPOSIÇÃO DO PROJETO AOS ALUNOS 

 

 

1. OBJETIVO: Integrar os alunos do 3º ano do período matutino do ensino 

médio, sobre o projeto PDE.  

 

2. DESENVOLVIMENTO: Nessa fase será apresentado o projeto levantando os 

seguintes temas: 

•  O que é o PDE; 

•  Por que será desenvolvido com eles; 

•  Quantos encontros terão; 

•  Quais ações serão realizadas; 

• Quem será envolvido no projeto; 

•  Que atividades serão desenvolvidas. 



ATIVIDADE 1- DIAGNÓSTICO 

 

 

1. OBJETIVO: 

 

� Saber como os professores das ciências humanas abordam a diversidade de 

gênero em suas aulas. 

� Conhecer a realidade social da comunidade onde o educando vive. 

 

2. METODOLOGIA: 

 

� Nesta atividade faremos entrevista com professores da área de humanas 

sobre sua prática e investigar se eles abordam as questões de gênero em suas 

aulas e se abordam, de que forma articulam esses temas aos seus conteúdos 

básicos. 

� Em seguida faremos a aplicação de um questionário aos alunos do 3º ano do 

Ensino Médio, turma esta que realizaremos a intervenção. Os alunos responderão o 

questionário individualmente. 

 

3. CONTEÚDO: 

ROTEIRO ENTREVISTA COM PROFESSORES DAS ÁREAS DE 
HUMANAS DO COLÉGIO ESTADUAL CECÍLIA MEIRELES – ENSINO 

MÉDIO 
 

01- QUAL SUA ÁREA DE ATUAÇÃO? 

 
02- QUANTO TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO? 

 
03- VOCÊ UTILIZA OS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS E/OU AS 

DIRETRIZES CURRICULARES ESTADUAIS DE GÊNERO E DIVERSIDADE NA 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE (PTD)? 
      

04- O COLÉGIO EXIGE A ABORDAGEM DOS TEMAS DA DIVERSIDADE NO PLANO 
DE TRABALHO DOCENTE? 
 

05- VOCÊ TRABALHA ESSES TEMAS NA INTERDISCIPLINARIDADE? 
 
     

06- DURANTE A SUA FORMAÇÃO FORAM TRABALHADOS OS TEMAS 
TRANSVERSAIS?    
 

07- VOCÊ CONSIDERA RELEVANTE A ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE RELAÇOES SOCIAIS E  
GÊNERO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO  
COLÉGIO ESTADUAL CECÍLIA MEIRELES – E M 

 
 

01- ONDE VOCÊ MORA? 
(   ) CENTRO  
(   ) BAIRRO         QUAL? 
_______________________________________________________ 
(   ) INTERIOR     COMUNIDADE: 
_______________________________________________________ 
 

02- VOCE MORA COM QUEM? 
(   ) SEUS PAIS 
(   ) SEUS AVÓS 
(   ) OUTROS PARENTES       QUAIS? 
_______________________________________________________ 
(   ) OUTROS                           QUAIS? 
_______________________________________________________ 
 

03- QUAL A ESCOLARIDADE DE SEU PAI: 
(   ) Ensino fundamental incompleto  (   ) Ensino fundamental 
completo 
(   ) Ensino médio incompleto   (   ) Ensino médio completo 
(   ) Ensino superior incompleto   (   ) Ensino superior 
completo 
(   ) Especialização    (   ) Mestrado 
 

04- QUAL A ESCOLARIDADE DE SUA MÃE: 
(   ) Ensino fundamental incompleto  (   ) Ensino fundamental 
completo 
(   ) Ensino médio incompleto   (   ) Ensino médio completo 
(   ) Ensino superior incompleto   (   ) Ensino superior 
completo 
(   ) Especialização    (   ) Mestrado 
 

05- QUANTAS PESSOAS MORAM EM SUA CASA?      
_________________  

 
06- QUEM TOMA AS DECISÕES EM SUA CASA? 

(   ) Pai  (   ) Mãe  (   ) os dois (   ) outros 
 

07- QUEM REALIZA OS TRABALHOS DOMÉSTICOS EM SUA CASA? 
(   ) Pai  (   ) Mãe  (   ) você  
(   ) todos  (   ) funcionária  (   ) outros 
 

08- VOCE COLABORA NOS TRABALHOS DOMÉSTICOS?    
(   ) Sim  (   ) Não   (   ) poucas vezes 
 

09- QUAIS: 
__________________________________________________________________ 
 

10- QUEM É RESPONSÁVEL PELAS CONTAS DA CASA? 
(   ) Pai  (   ) Mãe  (   ) os dois (   ) outros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- COMO É A RELAÇÃO ENTRE SEUS PAIS? 
 
(   ) Dialogam sempre sobre os problemas 
(   ) harmoniosa 
(   ) o pai ajuda nas tarefas de casa 
(   ) tem divergências de vez em quando 
(   ) brigam com freqüência 
(   ) são separados 
(   ) não moro com meus pais. 
(   ) seu pai colabora com as atividades domésticas 
 
 

12- VOCE ACHA QUE A MULHER PODE TER OS MESMOS DIREITOS QUE OS 
HOMENS NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE? 
(   ) Sim  (   ) Não   
 
POR QUÊ? 
___________________________________________________________________ 
 
 

13- EM SUA OPINIÃO, HÁ POSSIBILIDADE DE DUAS PESSOAS DO MESMO SEXO 
FORMAREM UMA FAMÍLIA? 
(   ) Sim  (   ) Não   
 
POR QUÊ? 
___________________________________________________________________ 
 
 

14- VOCÊ ACHA IMPORTANTE ESTUDAR AS RELAÇÕES SOCIAIS EM NOSSAS 
AULAS? 
 
(   ) Sim  (   ) Não 
 

15- QUAIS TEMAS VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTES DEBATER EM NOSSAS 
AULAS? 
 
(   ) Ética 
(   ) Meio Ambiente 
(   ) Saúde 
(   ) Pluralidade Cultural 
(   ) Orientação Sexual 
 

16- VOCÊ JÁ LEU OU DISCUTIU SOBRE DIVERSIDADE DE GÊNERO? 
(   ) Sim  (   ) Não 
 
 

17- O QUE VOCÊ ACHA QUE SE DISCUTE AO ESTUDAR SOBRE DIVERSIDADE DE 
GÊNERO? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 



ATIVIDADE 2 - DISCUTINDO CONCEITOS RELACIONADOS A DIVERSIDADE DE 

GÊNERO 

 

 

1- OBJETIVO: 

� Problematizar discussões em equipe a partir do estudo dos conceitos: cultura, 

desigualdade, discriminação, estereótipo, gênero, machismo, feminismo, 

preconceito, racismo e violência de gênero, relacionando-os a problemas e 

situações do cotidiano.  

 

2- METODOLOGIA: 

 

� A partir de uma reflexão do professor sobre a importância do domínio dos conceitos 

iniciamos nossa atividade. Com música de fundo para estimular os alunos a envolverem-se na 

atividade. 

� Os conceitos serão apresentados em slides, será feita a leitura de cada um 

para que o aluno reflita sobre ele, em seguida cada um expõe sua compreensão, 

interagindo com os demais. O professor estimula a discussão através de exemplos 

do cotidiano.  

 

3- CONTEÚDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 
 Fenômeno unicamente humano, a cultura se refere à 
capacidade que os seres humanos têm de dar 
significado às suas ações e ao mundo que os rodeia. 
Portanto, vai além de um sistema de costumes; é 
objeto de um sistema de costumes; é objeto de 
intervenção humana. É compartilhada por indivíduos de 
determinados grupos, por isso não é individual. 

ENTENDENDO OS CONCEITOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTEREÓTIPO 
é uma generalização de julgamentos subjetivos feitos a um grupo 
ou a um indivíduo. Pode ser atribuindo valor negativo 
desqualificando-os e impondo-lhes um lugar inferior, ou 
simplesmente, reduzindo determinado grupo ou indivíduo a 
algumas características e, assim, definindo lugares específicos a 
serem ocupados. 

GÊNERO 
Conceito formulado a partir das discussões trazidas do movimento 
feminista para expressar contraposição ao sexo biológico e aos 
termos “sexo” e “diferença sexual”, distinguindo a dimensão 
biológica da dimensão sexual e, acentuando através da linguagem, 
“o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no 
sexo” (SCOTT, 1995). Não com a intenção de negar totalmente a 
biologia dos corpos, mas para enfatizar a construção social e 
histórica produzida sobre as características biológicas. Dessa 
forma, gênero seria a construção social do sexo anatômico 
demarcando que homens e mulheres são produtos da realidade 
social e não decorrência da anatomia dos seus corpos. 

DISCRIMINAÇÃO: ação de discriminar, 
tratar diferente, excluir, marginalizar. 

DESIGUALDADE 
 É um fenômeno social que produz uma hierarquização entre 
os indivíduos e/ou grupos que não permite o tratamento 
igualitário (em termos de mercado de trabalho, de acesso a 
bens e recursos, para todos e todas). Essa desigualdade 
existe na divisão dos atributos entre homens e mulheres. 
Esse desnível se evidencia em vários contextos: familiar, 
social, escolar, religioso, econômico, político.  
Dessa forma, fica claro que existem fronteiras que separam 
atitudes e comportamentos tidos como apropriados, válidas 
e legítimas relacionadas ao sexo masculino e ao feminino. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHISMO 
É a crença de que os homens são superiores às mulheres. É uma 
construção cultural que definiu que as características atribuídas 
aos homens, tem um valor maior. Se pensarmos na educação de 
meninos e meninas, veremos que há um tratamento diferenciado 
que reproduz as manifestações de machismo nos meninos, e às 
vezes, nas próprias meninas. Ao incentivar (infidelidade, violência 
doméstica, esporte, diferença de direitos). 

MOVIMENTO FEMINISTA 
O movimento feminista surgiu para questionar a organização 
social, política, econômica, sexual e cultural de uma sociedade 
profundamente hierárquica, autoritária, masculina, branca e 
excludente. Sendo assim, o feminismo pode ser entendido 
como uma luta pela transformação da condição das mulheres, 
que é pública e também privada. E que pode ser entendida, a 
partir de três eixos:  
1) como movimento social e político;  
2) como política social;  
3) e como ciência, ampliando os debates teóricos e conceituais 
(derivando a categoria gênero como analítica de sexo).  
  
Essas vias se entrecruzam, por diversas vezes, para 
desestabilizar representações, questionar a divisão sexual da 
sociedade, opor-se à hierarquização dos gêneros e, por isso, as 
teorias nem sempre podem dissociar-se de suas ações 
políticas, e vice-versa. 

PRECONCEITO 
É um pré-conceito uma opinião que se emite 
antecipadamente alimentada pelo estereótipo, 
é um juízo preconcebido, manifestado 
geralmente na forma de uma atitude 
discriminatória perante pessoas, lugares ou 
tradições considerados diferentes ou 
"estranhos". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3 – VALORIZAÇÃO DA MULHER 

 

 

1- OBJETIVO: 

Construir uma visão positiva da mulher, para que o educando através das 

reflexões perceba a importância da mulher na sociedade atual. 

 

2- METODOLOGIA: 

No mês de março teremos o dia da mulher, assim realizaremos uma atividade 

interdisciplinar. A atividade será iniciada a partir da exibição do filme Tudo sobre 

minha mãe durante as aulas de Geografia e o debate sobre o filme. A análise da 

sinopse e critica do filme será de responsabilidade da professora de Língua 

portuguesa que trabalhará com os textos e fará a orientação do texto a ser produzido 

no final da atividade. Em História propomos analisar alguns recortes de cenas do 

filme e discutir o papel da mulher na história em diferentes épocas e a produção de 

RACISMO 
Conjunto de princípios que se baseia na 
superioridade de uma raça sobre a outra. A 
atitude racista é aquela que atribui qualidades 
aos indivíduos conforme seu suposto 
pertencimento biológico a uma determinada 
raça. Não é apenas uma reação ao outro, mas 
é uma forma de subordinação do outro. 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
 É aquela oriunda do preconceito e da desigualdade entre 
homens e mulheres e apoia-se no estigma da virilidade 
masculina (legítima defesa da honra) e da submissão feminina. 
Na escola a discriminação é manifestada por meio de apelidos, 
exclusões, perseguição, agressão física. 



caricaturas dessas figuras femininas. Em Sociologia, a luta das mulheres pelo direito 

igualitário, estudo de texto e debate. Em Filosofia pesquisar grandes personalidades 

feministas ou femininas da história. Em artes faremos lembrancinha para presentear 

as professores e funcionárias do Colégio e painéis diversos. Na Matemática 

mulheres em números com construção de gráficos. Física e Química, diferenças 

físicas entre homens e mulheres, Educação física e Biologia sobre saúde da mulher. 

A partir dos estudos faremos uma mesa redonda para debater sobre o que foi 

estudado, em seguida cada aluno fará uma produção textual conclusiva. Essa 

atividade servirá como uma avaliação em todas as disciplinas. 

Como resultado final será proposta uma produção textual sintetizando as 

atividades desenvolvidas e as conclusões alcançadas. 

 

 

ATIVIDADE 4 - AS MULHERES NO MUNDO 

 

1. OBJETIVO: 

� Apresentar informações e dados estatísticos sobre as mulheres no Brasil e no 

mundo por meio de um trabalho de pesquisa em equipe sobre a vida das mulheres 

nas diferentes regiões e culturas do Brasil e do mundo. 

 

2. METODOLOGIA: 

Será realizada pesquisa preliminar na internet para levantamento das 

informações e dados. Em aula, os discentes organizados em equipe preparam 

apresentação dos conteúdos pesquisados em forma de slides ou vídeo que serão 

socializados em forma de seminário. Poderão também fazer uso de outros 

instrumentos como esquetes, paródia, pequenos vídeos, música e outros. 

Esse material deverá conter informações diversas sobre a cultura, 

religiosidade, costumes, atividades econômicas, dados gerais, cenas do cotidiano, 

vestimentas, se perceberam a presença de violência e discriminação. Poderão fazer 

uso de imagens, pequenos vídeos, recorte de filmes, paródias, música dentre outros 

para a socialização dos resultados.  

 

 

 



ATIVIDADE 5 - MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO 

 

1. OBJETIVOS: 

 

� Conhecer a realidade social e de trabalho das mulheres da comunidade.  

 

2. METODOLOGIA: 

 

� Nesta atividade os alunos serão instigados a ir a campo para conhecer a 

realidade de trabalho local. Serão realizados estudos preliminares sobre a mulher no 

mercado de trabalho. 

A proposta será visitar uma empresa de confecções instalada no Município de 

Ampére para conhecer as dependências da empresa, as etapas da produção, 

condições de trabalho ofertadas aos profissionais ali empregados. Será solicitado 

uma palestra com profissional dos recursos humanos explanando sobre as 

condições de trabalho dos funcionários. Número de mulheres empregadas na 

empresa, quais cargos são ocupados por mulheres, enfim conhecer um pouco do 

cotidiano deles. 

Os alunos deverão interagir questionando o profissional, realizar registros 

fotográficos e em vídeo.  

Em outro momento, organizados em equipes os alunos deverão entrevistar 

profissionais de diversas áreas, inclusive mulheres que trabalham naquela empresa 

para coletar depoimentos sobre sua rotina de trabalho, de que forma conciliam 

trabalhos domésticos e profissionais, suas condições de trabalho, dificuldades e 

conquistas. 

Os resultados serão socializados com a turma através de painéis e vídeos. 

 

 

ATIVIDADE 6 - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

1. OBJETIVO: 

 

� Oportunizar aos educandos esclarecimentos quanto a Lei Maria da Penha 

nº11340, leis trabalhistas e outras que amparam as mulheres. 



� Perceber o que há subentendido no trato com as mulheres através de 

imagens e vídeos. 

 

2. METODOLOGIA:  

Propomos aqui um estudo preliminar baseado nos textos: A legislação 

trabalhista e as demandas específicas de Nichnig (2013) e Debate interdisciplinar 

sobre os direitos humanos das mulheres de Lacerda (2010),os quais servirão de 

base para instrumentalizar os alunos a participar e interagir com o promotor na aula 

palestra. Os alunos organizarão em equipe, a partir dos estudos realizados alguns 

questionamentos que poderão ser utilizados no momento da aula. 

Palestra com promotor ou profissional de justiça para esclarecer sobre 

violência contra a mulher, lei Maria da Penha e outras leis que protegem as 

mulheres. Em seguida será organizada uma mesa redonda para debater sobre 

pontos positivos e falhas no amparo legal.  

A partir disso os alunos deverão produzir individualmente uma charges 

representando o que mais lhe tocou durante toda a atividade. Esta charge será 

socializada em sala em forma de painéis.  

 

 

ATIVIDADE 7 - DEBATE 

 

1. OBJETIVO: 

Desenvolver a criticidade nos educandos para que leiam nas entrelinhas e 

perceba que as publicações tem um cunho político e cada qual defende sua 

ideologia. 

 

2. METODOLOGIA: 

 

Leitura de artigos e publicações de revistas, de diferentes ideologias para 

fazer o contra ponto apresentado por elas, análise e discussão de textos em forma 

de mesa redonda onde cada aluno possa expressar o que entendeu sobre a leitura e 

o que está subentendido. Estudo de artigo científico que aborde a questão da 

diversidade de gênero também para comparar se há contradições de idéias. Como 

resultado final em equipe os alunos organizarão um vídeo depoimento sobre o 



assunto abordado.  

 

3. CONTEÚDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1 

A presença e ausência do debate de gênero na geografia do 

ensino fundamental e médio. 

Link:  

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg/article/view/1670/2188 

 

Texto 3 

Feminismo para leigos 

É comum escutar: “Não sou feminista”. “Não sou feminista e nem 

machista”. Mas será que você sabe o que é feminismo? 

Descubra acessando o link 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/feminismo-pra-

que/feminismo-para-leigos-3523.html 

 

Texto 2 

As diversas ondas do feminismo acadêmico 

Os diferentes momentos dos estudos acadêmicos voltados às 

questões da mulher e um desafio do mundo atual 

 

Link: http://www.cartacapital.com.br/blogs/escritorio-

feminista/feminismo-academico-9622.html.  

Texto 4 
 
Feminismo: a guerra contra os homens  
 
Link: http://veja.abril.com.br/blog/rodrigo-

constantino/cultura/feminismo-a-guerra-contra-os-homens/.  
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Exercício1 

 

Produzir um texto síntese dos assuntos abordados nesta etapa 

apontando os pontos positivos e negativos apresentados nos 

materiais estudados e suas considerações finais.  

 

Exercício 2 

 

Produzir um vídeo em equipe apresentando uma síntese dos 

assuntos trabalhados e seu depoimento pessoal sobre a temática. 
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