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RESUMO: O presente trabalho foi produzido na disciplina "Educação Contemporânea: 

Currículo, Didática, Planejamento", na FACED- UFRGS, do curso de Licenciatura em Letras 

– Português/Espanhol, e objetivou a produção de um planejamento de aula teoricamente 

fundamentado, intitulado Projeto de Trabalho. O planejamento desenvolvido tem, como 

conteúdo, o ensino de artigos e gênero de palavras em espanhol e possui como temática o 

feminicídio e a violência de gênero. O presente trabalho se ancora na perspectiva da Educação 

Popular, tal como proposta por Paulo Freire, e tem como público alvo um curso pré- 

vestibular popular, além de partilhar da concepção de construção de gênero nas escolas, 

produzida por Guacira Lopes Louro. A escolha do assunto surgiu da necessidade de, como 

educadores, acreditarmos na possibilidade de uma educação crítica e libertadora, que traga de 

forma horizontal discussões coletivas sobre assuntos importantes e ligados ao respeito às 

diferenças. É também objetivado que se reconheça que apesar da distância, mulheres da 

América Latina e da Espanha sofrem diariamente com o mesmo tipo de violência. Procura, 

através dos materiais expostos, conscientizar os meninos e homens presentes na turma, além 

das meninas, acerca da naturalização com que o machismo e a misoginia são tratados na 

sociedade e nos discursos - não só educacionais, mas também laborais e do dia-a-dia - e o 

quanto isso é equivocado, pretendendo que estes prestem maior atenção quando estiverem 

reproduzindo algum discurso do tipo. O Projeto de Trabalho objetiva possibilitar, por fim, 

uma reflexão participativa em sala de aula entre o educador e os alunos, onde estes tragam 

seus conhecimentos, experiências, histórias e saberes acerca da violência de gênero sofrida 

pelas mulheres por todo o mundo. 
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