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PADRÕES DE GÊNERO MASCULINOS 

 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Sociologia 

 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da vida 

cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria dos 

âmbitos individual e coletivo. 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de vida 

dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, diário de campo, ensino com pesquisa, grupo de verbalização e de 

observação, produção de materiais sobre a temática abordada, projeto de pesquisa, solução de 

problemas. 

 

Recursos materiais necessários 

Espaço: Na primeira etapa, sala de aula comum, se possível com as carteiras organizadas em 

semicírculo. Na segunda etapa, lugares públicos como ruas, praças, filas e feiras.  

Materiais: Primeira etapa: quadro, papel/caderno, caneta e pincel atômico.  

Segunda etapa: papel sulfite e impressora. 
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Convidar os alunos e alunas a entrevistarem pessoas (familiares, conhecidos, desconhecidos) 

a respeito dos padrões de gênero masculinos (em termos coloquiais: o que é um homem, o que 

se espera dele, o que pode ou não pode fazer). Na aula seguinte, os alunos trazem seus dados, 

que serão lidos e apreciados coletivamente. É importante que este seja um momento 

descontraído e de livre debate, de percepção das contradições e de crítica e autocrítica, onde 

cada um possa se perceber parte dos padrões de gênero (masculinos e femininos) de nossa 

sociedade. O docente deve, nas próximas aulas, orientar a investigação dos dados no sentido 

de identificar o problema social do machismo e suas expressões e categorias nativas. Feito isso, 

nas aulas seguintes, as turmas elaborarão um projeto de intervenção através da produção de 

informativos que desmistifiquem ideias consideradas problemáticas, imprimindo a seguir estes 

informativos e distribuindo-os a pessoas em lugares públicos, se possível dialogando com as 

mesmas. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação da participação escrita (pesquisa de campo); avaliação oral no debate; avaliação da 

escrita na produção do informativo; avaliação da interação com o público-alvo. 
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