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Público Alvo: alunos do 9º ano da E. B. M. Maria

Tomázia Coelho.

Profissionais evolvidos:

Prof.ª Ma. Claudia S. N. Vieira, disciplina de

Língua Portuguesa;

Prof.ª Andressa Daniele Silva e Ana Isabel,

Auxiliares de Tecnologia Educacional.



Objetivo geral:

Reflexão acerca de um problema social,

tendo como base o gênero romance e

sua relação com outras linguagens,

como a música e o texto audiovisual.



Objetivos específicos:

→ Proporcionar uma reflexão acerca da

representação das personagens femininas

em alguns romances, relacionando com a

representação da mulher nos dias atuais.



→ Ampliação do repertório de leitura,

proporcionando o contato com diversos

autores, inclusive clássicos, e com aautores, inclusive clássicos, e com a

linguagem audiovisual.



→ Conduzir os estudos para reflexões

mais abrangentes envolvendo a violência e

o preconceito, trabalhando assim, com oo preconceito, trabalhando assim, com o

tema gerador da unidade – “O Respeito”.



Procedimentos Didáticos:

→ Leitura, compreensão e interpretação de

fragmentos dos romances Ana Terra, de Éricofragmentos dos romances Ana Terra, de Érico

Veríssimo; A Pata da Gazela, de José de Alencar

e A mão e a Luva, de Machado de Assis



→ Compreensão e discussão do filme O tempo e

o vento, com foco nas personagens femininas Ana

Terra e Bibiana.





→ Leitura semanal de capítulos do livro A

mão e a luva, de Machado de Assis, nos

tablets disponíveis na escola.



→ Leitura, compreensão e discussão da

música Respeita as mina, da cantora Kell

Smith.





Destaque para alguns trechos da música...

Respeita as mina

Toda essa produção não se limita a você

Já passou da hora de aprender

Que o corpo é nosso nossas regrasQue o corpo é nosso nossas regras

Nosso direito de ser

Respeita as mina

Toda essa produção não se limita a você

Já passou da hora de aprender

Que o corpo é nosso nossas regras nosso direito de ser

(Refrão)



Sim respeito é bom bom

Flores também são mas não quando são dadas

Só no dia 08 03

Comemoração não é bem a questão

Dá uma segurada e aprende

Outra vez saio e gasto um din, sou feliz assimOutra vez saio e gasto um din, sou feliz assim

Me viro ganho menos e não perco um rolezin

Cê fica em choque por saber

Que eu não sou submissa

E quando eu tenho voz cê grita: "ah lá a feminista! "

Não aguenta pressão arruma confusão

Para que tá feio irmão!



Não leva na maldade não

Não lutamos por inversão

Igualdade é o " x " da questão, então aumenta o som!

Em nome das marias, quitérias, da penha silva

Empoderadas, revolucionárias

Ativistas, deixem nossas meninas serem super heroínas!

Pra que nasça uma joana d'arc por dia!

Como diria frida: "eu não me kahlo! "



→ Criação de uma personagem feminina

para um romance, pensando na mulher

contemporânea, sua posição na sociedade,

suas conquistas, seus desafios, suas

angústias...



Processo de Criação:















Resultado...





















→ A questão da violência contra a mulher

instigou reflexões mais amplas sobre o tema,

ampliando, inclusive, para as várias formas de

violência como: violência na escola, contra

grupos específicos (homossexuais,

transexuais, negros, etc), violência contra

animais, violência psicológica.





→ Repercussão de postagens na página da

escola.

→ Leitura de artigos e reportagens sobre

violência.



→ Produção de um artigo de opinião sobre a

violência.



Trechos de artigos produzidos:

“MULHERESMULHERESMULHERESMULHERES
Ainda vivemos em um tempo muito machista, ainda não nos 
sentimos confortáveis em usar roupas curtas quando 
estamos com vontade ou quando está calor. Não nos estamos com vontade ou quando está calor. Não nos 
sentimos bem em andar na rua sozinhas à noite, por medo 
do estupro. Em qualquer lugar que andamos ou 
frequentamos, de alguma forma somos violentadas 
verbalmente ou fisicamente. Somos assediadas com 
comentários ou até mesmo com homens tentando nos 
‘’encostar’’ de toda forma.”
Amanda de BorbaAmanda de BorbaAmanda de BorbaAmanda de Borba
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“BullyingBullyingBullyingBullying é uma violênciaé uma violênciaé uma violênciaé uma violência
Algumas pessoas fazem parecer ser um ato tão simples, 
mas isso causa um dano enorme e muitas vítimas 
chegam a cometer suicídio. O bullying é uma violência 
tanto física quanto moral! É fácil machucar o outro tanto física quanto moral! É fácil machucar o outro 
quando quem sente a dor não é você!”
Guilherme Guilherme Guilherme Guilherme eLauryeneLauryeneLauryeneLauryen
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“A violência contra as minaA violência contra as minaA violência contra as minaA violência contra as mina
Mas não é isso que deveria acontecer, pois a nossa 
segurança e liberdade é algo a ser prezados por todos, 
não somente por nós mulheres. Afinal, o corpo e as não somente por nós mulheres. Afinal, o corpo e as 
regras são nossas e basta as pessoas terem consciência 
e respeito.”
CamiliCamiliCamiliCamili e Gabrielae Gabrielae Gabrielae Gabriela
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“PARA TODAS AS MARIASPARA TODAS AS MARIASPARA TODAS AS MARIASPARA TODAS AS MARIAS
Da saia curta ao batom e mesmo sem descer até o chão, 
ela é puta, sem discussão! Se foi estuprada é culpa do 
seu decote e se é lésbica é falta de homem entre suas 
pernas. Maria, moça de família, nunca nem beijou 
ninguém, ela não sabe o que é bom: "Até parece, olha 
essa cara de safada, tá doida pra se soltar no meio da essa cara de safada, tá doida pra se soltar no meio da 
balada. (...)
Pois a você que se identificou eu lhes digo:nem eu nem 
ninguém deve se dar o respeito, sabe por quê? Porque 
ele já é nosso por direito!"

Maria Medeiros e Maria Eduarda MorettoMaria Medeiros e Maria Eduarda MorettoMaria Medeiros e Maria Eduarda MorettoMaria Medeiros e Maria Eduarda Moretto
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Fim Fim Fim Fim 


