
Eu não concordo 
 
 

Situação 1: 
Alex Frank, é um garoto de 10 anos, muito estudioso, bom filho. Não             
apresenta comportamento ruim na escola. É amigo de todos, assim          
como os meninos de sua idade tem desejos e sonhos que pretende            
cumprir quando crescer. Mas algo chama a atenção de amigos e           
familiares: ele não gosta de videogame, e nem curte andar de bicicleta,            
pois tem uma paixão maior: o balé clássico. Viu alguns vídeos no            
Youtube sobre balé e acabou se encantando pela dança. E agora vive            
uma grande tristeza: perto de sua escola abriu uma turma de balé para             
meninos, e seu pai não permitiu que ele se matriculasse, apenas te            
disse que balé é coisa de menina…. 
 
Agora identifique aspectos que podem ser voltados para a questão de           
gênero dentro da situação apresentada. 
 
__________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________
__ 
 
Qual o ponto da história mais incomodou o grupo? Por quê? 
 
__________________________________________________________
__ 
 



__________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________
__ 
 
 
Situação 2: 
Ana Catarina, é uma menina linda de 10 anos, não gosta muito de             
estudar mais tem muitos amigos na escola. Segundo as professoras          
não é muito organizada com seu material escolar, mas o professor de            
Educação Física discorda, pois ela adora jogar futebol com os meninos,           
segundo ela, as meninas não sabem jogar bola. Em casa enfrenta a            
reprovação de sua avó que vive querendo lhe ensinar a fazer crochê. A             
menina vive dizendo que não vai se casar e ter uma família, quer ir para               
o exterior ser jogadora de futebol. Sua avó disse que: essa menina não             
bate bem, menina tem que saber cozinhar e bordar… 
 
Agora identifique aspectos que podem ser voltados para a questão de           
gênero dentro da situação apresentada. 
 
__________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________
__ 
 
Qual o ponto da história mais incomodou o grupo? Por quê? 
 



__________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________
__ 
 


