
20º FITEC – FEIRA INTERATIVA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA
LONDRINA – PARANÁ - BRASIL

“Home skills” e sua contribuição na luta pela igualdade de gênero

SCHIOCHET , Antonella Fulam
ASSUNÇÃO, Juliana Cristhina Murari (orientadora)

Colégio Interativa Londrina
6º ano M/A

Ciências Humanas

RESUMO:
Esta pesquisa, busca refletir sobre a igualdade de gênero, contribuindo com a sua

efetivação. Igualdade de gênero é acreditar que as mulheres devam ter os mesmos

direitos que os homens, que deveriam ser consideradas capazes de exercer qualquer

atividade ou de ter qualquer profissão, que mereceriam ser tratadas com respeito e

dignidade. Hoje em dia as mulheres já conseguiram muitos direitos, mas ainda existe

muita desigualdade, como por exemplo, na valorização no ambiente de trabalho, na

remuneração ou capacidade cognitiva. Devido a isso, esta pesquisa propõe a inclusão de

uma disciplina eletiva denominada “Home skills”, na qual os educandos aprenderiam

atividades domésticas, tais como, lavar e passar roupa, lavar louça, cozinhar e costurar.

Essa disciplina estaria destinada à alunos do Fundamental II, a partir do 8º ano e teria por

objetivo contribuir com a igualdade de gênero, ao mostrar que não existem atividades

específicas para cada gênero e que todos na casa devem contribuir com os afazeres

domésticos. A fim de cumprir os objetivos propostos, primeiramente buscou-se

compreender o que é igualdade de gênero. Em seguida, refletir porque a desigualdade de

gênero ocorre até hoje. Após isso, foi aplicado um questionário para os alunos do 6º ano

do Ensino Médio do Colégio Interativa de Londrina. Por fim, intui-se propor uma forma de

colaborar com a igualdade de gênero, a partir da sugestão da disciplina “Home skills”, por

meio da análise dos países que já efetivaram sua prática e têm obtido bons resultados.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa, tem por objetivo contribuir com a igualdade de gênero. Devido a isso,

primeiramente se faz necessário compreender: o que é igualdade de gênero? Igualdade

de gênero é acreditar que as mulheres devam ter os mesmos direitos que os homens, que

deveriam ser consideradas capazes de exercer qualquer atividade ou de ter qualquer

profissão, que mereceriam ser tratadas com respeito e dignidade.

A desigualdade de gênero é quando existe uma desigualdade pelo seu sexo, por

exemplo os homens tem bem mais oportunidades que as mulheres, e pode ter essa

desigualdade em qualquer parte em política e na educação. Contudo, desde a infância as

mulheres são educadas para ter comportamentos diferentes, as meninas precisam ser

mais educadas, são consideradas mais sensíveis, elas têm que sentar com as pernas

fechadas, são induzidas a brincarem de boneca e barbie, desde já construindo um padrão

de beleza, no qual, na maioria das vezes, não nos encaixamos. Além disso, quando se

discute sobre o aspecto profissional, muitas vezes, as mulheres têm o mesmo cargo que

um homem e pode até se esforçar mais, contudo, o salário dela vai ser menor que o dele,

simplesmente por causa do gênero.

De acordo com as pesquisas do (PNAD) em 2014 as trabalhadoras brasileiras

receberam aproximadamente 27% menos do que os homens que desempenham funções

similares. O aspecto profissional é apenas um exemplo de vários que acontecem no

mundo, e que contribui com a desigualdade de gênero.

Acredita-se que a desigualdade de gênero acontece pelo fato de as pessoas não

terem o conhecimento que isso é errado, e também isso é uma coisa que acontece desde

antigamente. Tendo um fator histórico, e não muito debatido, e por esses motivos isso

acontece até hoje, mais de lá pra cá tivemos muitos avanços para as mulheres, alguns

direitos conquistados como o direito de votar. E hoje as mulheres são mais livres para ter

qualquer profissão e para fazerem quase tudo que elas quiserem.



OBJETIVO

Objetivo geral: O objetivo seria promover a reflexão e colaborar com a promoção da

igualdade de gênero, pois isso ajudaria a melhorar nossa sociedade.

Objetivos específicos (se houver):

● Compreender o que é igualdade de gênero.

● Refletir por que a desigualdade de gênero acontece até hoje.

● Propor, como uma forma de colaborar com a igualdade de gênero, uma disciplina

de “Home skills” no Ensino Fundamental II.

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Hoje em dia as mulheres já conseguiram muitos direitos, mas ainda existe muita

desigualdade na questão de trabalho como por exemplo, ser uma atividade masculina ou

feminina. Além disso, muitas mulheres são agredidas, assediadas, e mesmo que elas

sejam as vítimas, algumas vezes são consideradas culpadas pelo ocorrido, devido à roupa

que usam, ação que realizam ou comportamento que apresentam. Devido a isso,

questiona-se: Por que a desigualdade de gênero acontece? Quais as possibilidades de

amenizar isso e promover um mundo mais justo e igualitário?

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia)

Esta é uma pesquisa bibliográfica, e para tanto se utilizará de revistas, sites e livros

para fundamentar o texto em questão. A fim de cumprir os objetivos propostos,

primeiramente busca-se compreender o que é igualdade de gênero. Em seguida, refletir

porque a desigualdade de gênero acontece até hoje. Em um terceiro momento busca-se

propor uma forma de colaborar com a igualdade de gênero para que aconteça mais. Para

isso é sugerido que seja elaborada uma matéria chamada “Home skills” que seria uma

aula para ensinar a fazer tarefas domésticas, mostrando que as atividades não são

ligadas ao gênero.



RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir do formulário que foi aplicado conseguimos ter os resultados

abaixo:

Figura 1: Primeira pergunta do questionário

Fonte: Próprio autor

A partir das respostas ao gráfico acima podemos perceber que 100% das respostas

acham que os homens não deveriam ganhar mais e mostra que defendem a igualdade

salarial entre os gêneros. Isso demonstra que desde cedo as crianças possuem uma

conscientização sobre o tema e que se importam com a igualdade de gênero.

Figura 2: Segunda pergunta do questionário

Fonte: Próprio autor



O gráfico acima mostra que quase 91% das pessoas sabem o que significa

igualdade de gênero e 9,1% ainda não sabem, poderíamos perguntar às pessoas depois o

que significa a igualdade de gênero, porque não é só ter igualdade, essa igualdade seria

em qual questão respeito, dinheiro ou atividades. Não foi possível, no entanto,

compreender se a mínima porcentagem que não sabe o que representa uma falta de

conhecimento.

Figura 3: Terceira pergunta do questionário

Fonte: Próprio autor

A imagem acima mostra que a maioria das pessoas 72% sabem oque significa a

desigualdade de gênero e 27% não sabe.



Figura 4: Quarta pergunta do questionário

Fonte: Próprio autor

A partir do gráfico podemos perceber que a maioria das pessoas praticam tarefas

domésticas em casa e o resto de 27% de pessoas não praticam, se fossemos nos

aprofundar nessa resposta será que a maioria que respondeu que fazem tarefas

domésticas são do gênero feminino?

Seria necessário, ainda, realizar um levantamento sobre a porcentagem de jovens

que ajudam nas atividades domésticas a partir do sexo, buscando saber se os meninos

possuem as mesmas responsabilidades das meninas.

Figura 5: Quinta pergunta do questionário

Fonte: Próprio autor



A partir do gráfico acima podemos perceber que 100% das respostas concordam

que não existem atividades específicas para cada gênero. Nesse sentido, os jovens não

concordam com o preconceito existente ainda em nossa sociedade, defendendo que cada

pessoa pode fazer a atividade de trabalho, esporte ou lazer que preferir. Todavia, o

preconceito ainda está muito presente na sociedade e se perpetua ano após ano.

Figura 6: Sexta pergunta do questionário

Fonte: Próprio autor

O gráfico mostra que 100% das respostas acham que os meninos deveriam

aprender atividades domésticas, isso mostra que a maioria das pessoas que responderam

acham que essas atividades não são específicas para meninas. O que demonstra um

grande avanço na história, pois antigamente as atividades domésticas eram específicas

das meninas, e hoje, a grande maioria das pessoas já não concorda mais com isso.

Figura 7: Sétima pergunta do questionário



Fonte: Próprio autor

O gráfico mostra que a maioria das respostas mais especificamente 63% acham

que as escolas deveriam ensinar atividades domésticas e a outra porcentagem de 36%

acha que isso não deveria ser ensinado na escola. Devido a isso, seria necessário

compreender por quais motivos algumas pessoas acreditam que isso não deveria ser

ensinado na escola. E, ainda, se fosse ensinado, quais seriam as atividades ministradas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa tinha como objetivo contribuir com a reflexão igualdade de gênero a

partir da promoção de uma disciplina de atividades domésticas denominada “Home Skills”.

Acredita-se que a reflexão sobre igualdade de gênero foi concluída, pois o conceito foi

compreendido e as questões levantadas com os jovens do Colégio Interativa por meio do

questionário. Entretanto, ainda não concluiu-se a discussão sobre a inclusão da disciplina

nas escolas brasileiras. Este projeto terá continuidade e, no próximo ano, pretende-se

elaborar o planejamento das aulas de habilidades domésticas de acordo com cada série

escolar, a fim de quebrar o preconceito e apoiar a igualdade.
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