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PORQUE MULHERES 

  
Ana Cláudia Abrantes e Luciano Carvalho do Nascimento  

 

Projeto CAIS (ciclo 1ª série do Ensino Médio 

 

Campus Engenho Novo II 

 

 
 

Apresentação 

 A violência (física e/ou simbólica) contra as mulheres é uma realidade nacional inaceitável. Diante 

desse fato, na atividade “Porque mulheres”, três narrativas centradas em figuras femininas foram 

apresentadas às alunas e alunos: a tragédia grega “Medeia” (de Eurípedes), o longa metragem “Mulher 

Maravilha” (da diretora Patty Jenkins) e o conto “Amor” (de Clarice Lispector). As discussões que surgiram 

a partir dessas narrativas levaram à construção de dois grandes textos de autoria coletiva: um banner e 

um folder em que aparecem algumas das conclusões a que o grupo chegou depois desse longo processo 

de reflexão. 

  

Objetivo Geral:  

 Refletir sobre os vários “destinos de mulher” (cf. Clarice) – destinos a ela atribuídos ou por ela 

assumidos– através dos tempos. 

 

Objetivos Específicos: 

 Ler os textos literários “Medeia” (de Eurípedes) e “Amor” (de Clarice Lispector); 

 Assistir ao filme “Mulher Maravilha” (de Patty Jenkins); 

 Cotejar os três textos; 
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 Identificar sentidos possíveis para a expressão “destino de mulher”, presente no conto clariceano. 

  

Recursos utilizados: 

 Material humano: os dois docentes e suas respectivas turmas (metodologia dialógica). Recursos 

tecnológicos: “laranjão”, caixa amplificadora, cópias xerox dos textos verbais, acesso à internet nas salas 

de aula (roteado a partir do plano de dados da linha telefônica dos docentes); DVD do filme “Mulher 

Maravilha” (adquirido pelos docentes). 

 

 

Passo a passo 

 O método, como já se afirmou, foi essencialmente dialógico (cf. Paulo Freire). “Medeia” foi texto 

paradidático adotado no 1º ano do EM (1101). O longa “Mulher Maravilha” foi exibido em sala (para o 

Cais 1), na íntegra, com interrupções para discussões sobre aspectos pontuais da narrativa. O conto 

“Amor” foi objeto de uma leitura conjunta e “talmúdica” (Cais 1). Alunas das duas turmas foram reunidas 

para discutir os textos à luz das idiossincrasias do “ser mulher”. Essas discussões foram norteadas pelo 

pensamento feminista de Simone de Beauvoir (“O segundo sexo”) e de Djamila Ribeiro (“O que é lugar de 

fala”). A partir dessas discussões, o banner e o folder foram construídos, também conjuntamente. Esse 

material ficará em exposição no hall de entrada do prédio principal do campus ENII ao longo do Fórum de 

Língua Portuguesa; as alunas envolvidas no trabalho final vão se revezar na “monitoria”, orientando os 

visitantes na leitura do material. 

 

Tempo de duração 

 Aproximadamente três meses. 

 

 

 

 

 

  


