
Objetivos
•  Aperfeiçoar o ensino da leitura e da 

escrita como prática social.

•  Identificar os pressupostos teóricos que 
embasam as práticas.

Organização
Proponha diferentes formas de  
agrupamentos: individual, coletivo ou 
pequenos grupos. 

Materiais 
Letras de músicas, cartazes, livros, objetos 
femininos e uma aparelho leitor de CD.

Situação de produção: o que dizer? como? 
para quem? com que intenção?

Mãos à obra 
Deixe o ambiente bem feminino. Decore as paredes com crônicas, contos, poemas, fotos trazidos pelos par-
ticipantes. Veja se alguém quer declamar um poema, ler uma crônica, cantar um trecho de música. Você pode 
ainda solicitar que eles apresentem objetos femininos que carregam consigo (batom, vidro de esmalte, fras-
co de perfume, espelho, pulseira...). Se for possível, monte uma miniexposição com esses pertences.
Em seguida, organize uma roda e pergunte aos participantes do sexo feminino: “Gosto de ser mulher 
quando...”. E para os do sexo masculino pergunte:  “Gosto nas mulheres...”.
À medida que cada um responde, dá um passo para trás, abrindo espaço para aqueles que ainda não 
responderam. Peça aos participantes que fiquem atentos para não repetir os argumentos. Quando termi-
nar a rodada do gosto inicia-se a do “Não gosto de ser mulher quando...” ou “Não gosto nas mulhe-
res...”, utilizando o mesmo procedimento. Em seguida, solicite aos participantes que caminhem pela sala 
e ouçam trechos de músicas inspiradas no tema Mulheres: Ovelha Negra (Rita Lee); Mulheres de Atenas 
(Chico Buarque); Mulheres (Martinho da Vila e Toninho Geraes); Aí que saudades da Amélia (Mário Lago 
e Ataulfo Alves); Maria, Maria (Milton Nascimento e Fernando Brant); Vitoriosa (Ivan Lins e Vitor Martins); 
João e Maria (Chico Buarque); Mina do Condomínio (Seu Jorge, Gabriel Moura, Pretinho da Serrinha e 
Pierre Aderne); Rosas (Ana Carolina e Totonho Villeroy).
No intervalo de cada música o coordenador faz uma pausa para que os participantes se agrupem em trios 
ou quartetos e comentem a letra, a protagonista da música e/ou qual a relação com mulheres que conhecem. 
O coordenador acompanha o que os grupos têm a dizer e entrega para cada agrupamento uma ilustração, 
propondo que observem atentamente a imagem e discutam.
Após essa mobilização o coordenador apresenta a situação de produção: Vamos criar uma situação ima-
ginária. A revista M é uma publicação dirigida às mulheres a partir dos 30 anos e tem como foco questões 
culturais e da atualidade. Moda, culinária e relacionamento não são temas abordados na revista.  
A editora da revista convidou poetas, articulistas e escritores para participar da edição especial em home-
nagem ao dia internacional da mulher.
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Leia para o grupo a situação de produção detalhada. Se possível, peça 
para dois grupos escreverem sobre o mesmo gênero textual. Lembre aos 
participantes que durante a escrita do texto podem consultar as orienta-
ções do Caderno do Professor correspondente ao gênero textual proposto 
na situação de produção. 

Você é um poeta consagrado. A editora da revista pede que você escreva 
um poema para a seção “Ofício de Poeta”. Solicita ainda, que o poema 
revele o seu olhar de mulher sobre as questões femininas, as lutas, as 
conquistas, os impasses da mulher no mundo atual. 

Você é um articulista requisitado por vários jornais. A editora da revista 
pede que você escreva um artigo de opinião, para a seção “Ponto de 
Vista”. Faz algumas sugestões que considera de interesse das leitoras.
Cuidados da casa: serviço de mulher?
Homens preferem as “Amélias”? (que eram mulheres de verdade) 
As mulheres de hoje são mais independentes que suas mães?
Meninos e meninas devem ser educados da mesma forma? 

Você é um memorialista. A editora da revista pede que você escreva para 
a seção “Memórias de Mulheres”. Explica, contudo, que não quer as me-
mórias de uma mulher que tem notoriedade, fama, que tenha ocupado 
cargos políticos. Quer as memórias de uma pessoa comum, do povo, que 
revele através de suas memórias, as lutas, difi culdades e conquistas da 
mulher nos últimos anos.

Tão logo fi nalizem os textos, peça para os grupos que escreveram os 
mesmos  gêneros textuais, que assumam o lugar de leitor, conheçam, 
dialoguem, interajam com a produção dos colegas. 

Ponto de reflexão
O coordenador analisa com o grupo se as etapas abaixo foram seguidas: 

   Organizar o ambiente com objetos, cartazes, fotografi as referentes ao 
universo feminino.

   Ouvir o que os participantes têm a dizer sobre o tema (Gosto de ser 
mulher quando... Não gosto de ser mulher quando...).

   Ampliar o repertório – baseado na audição e na análise das diferentes 
letras de músicas – sobre o tema mulher.

   Possibilitar a leitura de imagens, mobilizando o grupo para a situação 
de produção.

   Criar uma situação imaginária de produção (O que quero dizer? 
Como? Para quem ler? Com que intenção? Onde circulará?).

   Estudar as peculiaridades dos gêneros textuais no Caderno do 

Professor.

Afi nando a prosa
Acesse a Enciclopédia Itaú Cultural de literatura brasileira (www.itaucultu-
ral.org.br/literatura) e conheça poemas, crônicas e contos escritos por 
grandes autoras, como Clarice Lispector, Adélia Prado, Cora Coralina, Ra-
chel de Queiroz, Cecília Meireles, Marina Colasanti, Zélia Gattai e outras.

Desafi o
Pergunte aos participantes se eles leem os artigos de opinião que são 
publicados em jornais e revistas. Se há alguma questão em sua cidade 
que vem monopolizando os bate-papos da população. Oriente-os a trazer 
artigos que eles tenham lido sobre essa polêmica.
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