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APRESENTAÇÃO

1

Este capítulo tem como objetivo discutir questões relacionadas à identidade 
de gênero. Os alunos terão contato com diferentes gêneros discursivos como, 
por exemplo, manuais pedagógicos, entradas de dicionários, artigos acadêmi-
cos, unidades didáticas e mapas conceituais. Do ponto de vista gramatical, os 
alunos trabalharão com a morfologia e os efeitos de sentido relacionados aos 
usos do Imperativo afirmativo e negativo.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos sejam capazes de:

 • discutir questões relacionadas à identidade de gênero e a res-
peito da orientação sexual das pessoas. 

 • falar sobre a liberdade de gênero entendida como direito huma-
no, bem como que sejam capazes de dar conselhos e fazer su-
gestões para evitar a discriminação de gênero. 

 • compreender a morfologia e os efeitos de sentido associados 
aos usos dos verbos conjugados no modo Imperativo.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • recursos informacionais como computadores, notebooks, ta-
blets ou smartphones.

 • internet

 • projetor multimídia

Diversidad, tolerancia y respeto
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PREPARAÇÃO

Para essa sequência, é importante que o professor leia as informações dispo-
níveis no Manual do Professor, bem como que acesse as páginas sugeridas 
e assista aos vídeos, como forma de antecipar possíveis dúvidas e questio-
namentos por parte dos alunos. É interessante também que o professor faça 
uma breve pesquisa sobre os temas abordados e verifique a disponibilidade 
de equipamentos e recursos necessários antes de cada aula, de modo a po-
der fazer um uso eficaz dos materiais sugeridos. 

AULA 1

O professor pode começar a aula escrevendo na lousa “El derecho a la dife-
rencia”. O professor pode utilizar essa expressão como um tema gerador de 
reflexões em sala de aula, pedindo aos alunos que façam associações livres 
e que tratem de explicar como interpretam essa afirmação colocada na lou-
sa. Seria interessante que ao longo desta unidade, o professor realizasse um 
trabalho interdisciplinar no qual fossem discutidas as questões suscitadas, 
como por exemplo, identidade de gênero e sexualidade, lgbtfobia e outras for-
mas de discriminação, também nas aulas de outras disciplinas como História, 
Geografia, Sociologia, Filosofia, Língua Portuguesa e Biologia, para citar al-
guns exemplos. No caso de Língua Portuguesa, os alunos poderiam trabalhar 
questões relacionadas ao sexismo na linguagem e às diferentes formas de 
se referir à diversidade de identidades de gênero, mostrando como a escolha 
de determinadas formas já refletem uma posição preconceituosa (como é o 
caso de termos como “homossexualismo” em lugar de homossexualidade, 
ou as formas de ofender e discriminar), ou se mostram como reconhecedo-
ras do direito à diferença. Na aula de Biologia os alunos podem discutir, por 
exemplo, as diferentes combinações possíveis relacionadas ao sexo biológi-
co. Seria interessante que o professor exibisse ou sugerisse uma mostra de 
cinema sobre diversidade. Á área de língua espanhola poderia, por exemplo, 
exibir o filme dirigido pela argentina Lucía Puenzo intitulado “XXY”, de 2009. 
O professor pode então, depois do debate sobre o direito à diferença, exibir 
para os alunos o vídeo “Diverdiferencias”, disponibilizado na página: https://

 • cartolinas

 • papel pardo

 • canetinhas

 • pincéis atômicos
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www.youtube.com/watch?v=et8OH7tfWps. O professor pode então pedir aos 
alunos que abram o livro na página 48 e observem a imagem apresentada e o 
fragmento de texto que a acompanha. O professor pode pedir aos alunos que 
os relacionem entre si e ao vídeo que assistiram. O professor pode conduzir 
um debate com os alunos utilizando as perguntas apresentadas na página 49.

AULA 2

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na pá-
gina 50 e os alunos podem responder oralmente às perguntas apresentadas 
na seção “Antes de leer”. O professor pode pedir aos alunos que leiam o texto 
e confirmem as suas hipóteses prévias à leitura, como forma de responder ao 
exercício 1 da seção “A leer”. O professor pode discutir com os alunos sobre o 
texto, aproveitando para esclarecer eventuais dúvidas de vocabulário, além de 
já realizar, oralmente, o exercício 2 da página 52. O professor pode então pedir 
aos alunos que respondam, agora em seus cadernos, aos exercícios 3, 4 e 5 
da página 52, bem como ao exercício 6 da página 53. O professor pode pedir 
aos alunos que realizem a atividade individualmente ou em duplas, para que 
os alunos possam discutir as suas respostas. A correção pode ser realizada 
mediante a apresentação dos alunos, ou das duplas, de suas respostas para 
cada um dos exercícios. O professor pode então realizar, dessa vez oralmen-
te, o exercício 7. Caso seja possível, o professor de língua espanhola pode 
pedir aos professores de língua portuguesa e inglesa que também trabalhem 
aspectos relacionados à denotação, e, à conotação. O professor pode então 
discutir com os alunos a expressão “derribar obstáculos” e realizar com os 
alunos, sob a forma de uma discussão ou debate, os exercícios 8, 9 e 10, já 
aproveitando para realizar um debate sobre as questões apresentadas na se-
ção “Amplía la reflexión”, na página 54.

AULA 3

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na pá-
gina 54 e respondam às perguntas da seção “Antes de oír”. O professor pode 
então reproduzir o primeiro áudio e pedir aos alunos que respondam, em seus 
cadernos, ao exercício 1 da seção “A oír”, bem como ao exercício 2 da página 
55. O professor pode verificar se há dúvidas de vocabulário relacionadas ao 
exercício 2, e, caso não haja dificuldade por parte dos alunos, o professor pode 
reproduzir o áudio seguinte e pedir aos alunos que completem o quadro apre-
sentado, respondendo, deste modo, ao exercício 3. O professor pode então 
reproduzir o próximo áudio e pedir aos alunos que tomem nota daquilo que 
ouviram e que auxilie na elaboração de suas respostas, contudo seria interes-
sante que os alunos respondessem oralmente ao exercício 4. Igualmente se-
ria interessante que o professor discutisse com os alunos, para além daquilo 
que aparece no áudio, sobre a discriminação e a homofobia. O professor pode 
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reproduzir o áudio necessário para que os alunos respondam ao exercício 5, 
e, já na sequência, reproduzir o áudio para a realização do exercício 6. Caso 
considere interessante, o professor pode aproveitar esse momento para com-
plementar as informações levantadas pelos alunos a respeito da identidade 
de gênero. Conforme os recursos que disponha em sala de aula, o professor 
pode reproduzir o vídeo da Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralidad 
Cultural da cidade de Buenos Aires, intitulado “Animados en la diversidad”, 
disponibilizado na página: https://www.youtube.com/watch?v=EOI0QyxItBU, 
ou trazer cópia de textos que trabalhem a temática1. O professor pode então 
pedir aos alunos que respondam em seus cadernos aos exercícios 7, 8 e 9. 
O professor pode reproduzir cada um dos áudios e dar um tempo para que 
os alunos respondam aos exercícios. Ao final, o professor pode realizar uma 
correção oral dessas atividades e já realizar um debate com aquilo que viram 
no vídeo, ou leram nos textos, e o que é proposto no exercício 10 da página 56, 
bem como na seção “Amplía la reflexión”.

AULA 4

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 56 e observem os fragmentos de texto apresentados no exercício 1 
da seção “Foco en elementos linguísticos”. O professor pode então pedir aos 
alunos que respondam em uma folha separada aos itens a, b e c desse exer-
cício. O professor pode então separar os alunos em duplas e pedir que, nestas 
duplas, os alunos leiam as respostas dadas pelo colega e discutam ao com-
pará-las com as suas próprias respostas. Os alunos podem então respon-
der, agora em dupla, ao exercício 2 da página 57. O professor pode pedir aos 
alunos que comentem as respostas dadas aos exercícios 1 e 2, de modo a 
contrastar as resoluções dadas pelos dois estudantes comentando como se 
deu o processo. Por exemplo, um aluno pode comentar a resposta do com-
panheiro que foi diferente da sua e como eles discutiram até chegar a uma 
resposta comum, ou, quando for o caso, que as duas respostas eram iguais, 
mencionando o que os levou a essa opção. O professor pode então pedir aos 
alunos que respondam, ainda em duplas, aos itens a, b, c e d do exercício 3. O 
professor pode então corrigir essa atividade, já recuperando e sistematizando 
com os alunos a morfologia, os usos e efeitos de sentido relacionados aos 
usos dos imperativos afirmativo e negativo. Os alunos podem então realizar 
oralmente a atividade proposta no item e do mesmo exercício, ou seja, cada 
um pode elaborar e apresentar ao colega conselhos para combater o precon-
ceito. Cada dupla pode elaborar conselhos, com base no que cada um criou, 
para serem lidos aos demais colegas.

1   Sugerimos, por exemplo, a consulta às páginas Jóvenes com Liderazgo: http://www.jovenescon-
liderazgo.org/IdentidadesGenero.htm, http://www.unitedexplanations.org/2015/03/02/identi-
dad-de-genero/ e http://gaylatino.about.com/od/Sergay/f/Qu-E-Es-La-Identidad-De-G-Enero.htm  
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Os alunos são capazes de falar sobre identidade de gênero, orientação sexual 
e sobre a liberdade de gênero como um direito humano?

Eles são capazes de dar conselhos, fazer sugestões de modo a evitar o pre-
conceito e a discriminação de gênero? 

Compreendem a morfologia e os diferentes usos relacionados ao modo Im-
perativo?

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 5
 

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 58 e ler, com os alunos, o fragmento de texto que precede a seção 
“Foco en el gênero”, explicando deste modo a atividade que será desenvol-
vida. O professor pode ler com os alunos o enunciado do exercício 1 e pedir 
aos alunos que, em duplas, leiam o quadrinho apresentado. O professor pode 
dar um tempo para que os alunos façam a leitura, e, posteriormente esclare-
cer com os alunos eventuais dúvidas de vocabulário ou de compreensão. O 
professor pode pedir aos alunos que respondam oralmente aos itens a, b, c e 
de do exercício. O professor pode então discutir com os alunos as questões 
apresentadas nos itens e) e f), aproveitando o quadro da parte posterior da 
página para discutir com os alunos as principais características do gênero 
que leram. O professor pode verificar se os alunos conhecem algum perso-
nagem ou história pertencente a esse gênero, e se gostam de fazer esse tipo 
de leitura. O professor pode então explicar aos alunos que elaborarão uma 
produção similar a essa que leram. Os alunos deverão então observar as ins-
truções, ou sugestões, apresentadas na página 59. O professor pode manter 
a organização em duplas, ou dividir a sala em pequenos grupos. Os alunos 
podem elaborar a história e preparar a sua história em quadrinhos. Caso seja 
possível, seria interessante que os alunos contassem com o apoio do profes-
sor de Artes e de Língua Portuguesa para compreender melhor a estruturação 
do gênero, bem como para auxiliar na produção do material gráfico. Levando 
em consideração a distribuição desse material, os alunos podem realizar uma 
exposição para toda a escola com as suas produções.


