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Resumo: 

 

 Ensinar literatura é realmente um 

desafio para o professor, uma vez que 

necessitamos formar o educando capaz de 

ampliar o horizonte de leituras e de 

compreensão de mundo, aprimorando seus 

conhecimentos, desenvolvendo sua 

sensibilidade estética e assumindo uma 

postura ativa no contexto em que está inserido, 

interagindo no seu âmbito social. 

 Pensando nesse desafio o presente 

projeto implica em proporcionar o encontro do 

leitor com a literatura, promovendo a interação, 

a experimentação de novas sensações que 

encantem e despertem o interesse pela leitura 

de romances históricos contemporâneos, por 

meio de textos que enfocam, em especial, 



 

versões diferentes da história da mulher, 

realizando a leitura de romances históricos 

contemporâneos escritos por mulheres num 

processo de rediscussão de uma história oficial 

que não dá espaço e voz à mulher. 

Assim, selecionei dois romances 

históricos escritos por mulheres, publicados no 

Brasil, nos anos 1997 e 2012. Rosa Maria 

Egipcíaca da Vera Cruz – A incrível trajetória de 

uma princesa negra entre a prostituição e a 

santidade - da autora Heloisa Maranhão, e 

Anita Garibaldi – Heroína de dois mundos – dos 

autores Loredana Frescura e Marco Tomatis. 

Este projeto de intervenção pedagógica visa 

trabalhar com o perfil de duas mulheres 

presentes nestes romances, resgatando, 

analisando e comparando a sociedade na qual 

a mulher estava inserida e o comportamento 

que a mesma desempenhava, suas angústias, 

receios e a repressão sofrida ao longo da 

história.  
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TEMA DE ESTUDO 

Literatura e escola: romances históricos contemporâneos e a formação de leitores 

literários. 

 

TÍTULO 

Literatura e história: histórias de mulheres 

 

APRESENTAÇÃO 

A leitura de textos literários permite uma prática humana que exercite 

de forma bastante singular a consciência e a criticidade, tornando os homens 

mais compreensivos, mais sensíveis e mais abertos para o mundo, para a 

natureza e para os nossos semelhantes. Pois, conforme Candido (1972), a 

literatura é vista como arte que transforma, humaniza o homem e a sociedade. No 

entanto ela só terá o seu devido valor se for lhe dada tal importância. 

Ensinar literatura é realmente um desafio para o professor, pois, 

precisamos formar o educando capaz de ampliar o horizonte de leituras e de 

compreensão de mundo, aprimorando seus conhecimentos, desenvolvendo sua 

sensibilidade estética e assumindo uma postura ativa no contexto em que está 

inserido, interagindo no seu âmbito social. Pensando nesse desafio o presente 

projeto implica em proporcionar o encontro do leitor com a literatura, promovendo 

a interação, a experimentação de novas sensações que encantem e despertem o 

interesse pela leitura de romances históricos contemporâneos, por meio de textos 

que enfocam, em especial, versões diferentes da história da mulher.  Pois, para 

Zilberman (1991) a literatura, por meio de recursos ficcionais, sintetiza uma 

realidade que tem pontos de contatos amplos com o leitor: 

Assim, por mais exacerbada que seja a fantasia do escritor ou mais 

distanciadas e diferentes as circunstâncias de espaço e tempo dentro 

dos quais uma obra foi concebida, o sintoma de sua sobrevivência é o 

fato de que ela continua a se comunicar com seu destinatário atual, 

porque ainda fala de seu mundo com suas dificuldades e soluções, 

ajudando, pois, a conhecê-lo melhor. (ZILBERMAN,1991, p. 25). 

 

A escola é um espaço propício para a socialização e a humanização do 



 

educando em formação. É nela que acontece a reflexão, a aquisição do saber, a 

percepção da complexidade do mundo e da vida e a literatura vem ajudar o 

educando a refletir sobre posturas de personagens nos romances históricos 

contemporâneos, a fim de buscar respostas e semelhanças a comportamentos 

vivenciados pelos alunos. 

Em todas as épocas, apareceram mulheres que ousaram desafiar a 

sociedade e seus preconceitos, ao colocarem-se abertamente contra as 

imposições machistas e ao negarem-se viver de acordo com o que se esperava 

das “mulheres do bem”. As lutas pela emancipação social da mulher percorreram 

um caminho longo e tortuoso e tiveram seu ponto mais alto na década de 60. O 

fim do século XX foi marcado pela presença cada vez maior em quantidade de 

mulher e importância da mulher, em todos os setores da vida moderna. 

O romance histórico contribui para um novo viés da literatura feminina, 

desta vez mais político e menos intimista, uma vez que a literatura é uma forma 

de interação da realidade ficcional com a realidade objetiva, ela está ligada a vida 

social. Aproximar os conteúdos didáticos de contextos históricos, fazendo um 

paralelo com a visão de mundo do aluno, pode ser o primeiro passo para a 

interação e o envolvimento dele para com a literatura. É comum em nossa escola 

ver os adolescentes se distanciando da aula de literatura, alegando que as obras 

são desestimulantes e não lhes dão prazer de ler, o que na verdade ocorre é um 

distanciamento do conteúdo exposto com a visão de mundo do aluno, o 

interessante e o que pretendo buscar é essa mudança de perspectiva, 

sensibilizando os alunos para uma leitura prazerosa de obras literárias 

ressaltando o papel da mulher, mostrando a eles as diversas facetas que os dois 

romances nos apontam: 

A metodologia aplicável à leitura desses textos não difere muito da leitura 

em geral, embora seus efeitos, pela natureza dos textos a serem lidos, 

possam ser muito diferentes. Inicia-se com uma preparação para a 

leitura, isto é, com uma sensibilização para o tema e os pontos de 

interesse do leitor para que o lerá. (FILIPOUSKI & MARCHI, 2009, p.21) 

Assim, selecionei dois romances históricos escritos por mulheres, 

publicados no Brasil, nos anos 1997 e 2012. 

Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz – A incrível trajetória de uma 



 

princesa negra entre a prostituição e a santidade - da autora Heloisa Maranhão, 

publicado em 1997, e Anita Garibaldi – Heroína de dois mundos – dos autores 

Loredana Frescura e Marco Tomatis, publicado em 2012. 

A opção por esses dois romances foi pelo fato de que os mesmos têm 

pontos de aproximação e de interesse criativo que merecem ser observados e 

refletidos, estabelecendo relações de maneira crítica e criativa, com a intenção de 

buscar compreender as questões que motivaram a sua produção, bem como 

justificar a sua importância como expressão da cultura nacional, apontando as 

relações existentes entre a história e a literatura, rediscutindo uma história que 

não dá espaço e voz à mulher. 

Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz, era uma mulher escrava egípcia 

que foi tirada à força de sua terra. A temática da escravidão é o centro irradiador 

de outras questões não menos cruciais, como a prostituição feminina, a liberação 

sexual e a religião. Ela viveu dois lados da condição feminina: foi prostituta (ou 

prostituída) e também uma espécie de santa, porque tinha poderes sobrenaturais, 

o que lhe conferiu um grande privilégio. Foi discriminada por ser negra, por ser 

prostituta e por ser herética. Teve a imperdoável ousadia de letrar-se, chegando 

ao ponto de produzir um livro próprio, sendo, inclusive, apontada como a primeira 

mulher afro-brasileira a escrever um livro. A obra aborda o tema da morte social 

do negro escravo e da discriminação da mulher, percebendo a falta de espaço e 

voz por ela vivida. 

Anita Garibaldi, também considerada uma grande mulher, que por 

imposição casou-se com um homem desprezível ainda na sua adolescência. Por 

amor e sede de liberdade juntou-se aos farrapos no combate as forças imperiais. 

Uma menina rebelde, mulher apaixonada, mãe, soldado valente na luta contra a 

fome, o medo e o desânimo. Uma mulher extraordinária, heroína, frágil e humana. 

Segundo Gärtner (2006) nas últimas décadas do século XX, um 

interessante fenômeno literário marca o universo ficcional brasileiro: romances 

históricos são publicados no Brasil de forma bastante efervescente. Assim, 

passam a escrever e publicar romances desse gênero, tanto autores consagrados 

pelo cânone e bem conhecidos pelos leitores, como aqueles completamente 

desconhecidos.Fala ainda que o romance histórico questiona tanto a narrativa da 



 

história quanto a da ficção. Pois, além de ser um espaço aberto em que se 

contam histórias com a memória da história, deixa o escritor tornar ficcional o que 

pode ser matéria de ficção, ou ainda, relatar com fidelidade os fatos conhecidos 

ou já canonizados pelo discurso da história. O discurso do romance histórico, 

através de um diálogo de verdades, constrói um universo do possível, apontando 

para novas alternativas.  

A mulher sempre foi uma figura emudecida e marginalizada em 

diversos aspectos. Assim como na sociedade ela sempre ficou numa posição 

secundária em que lhe incumbiam os afazeres domésticos e a educação dos 

filhos, não foi diferente na literatura, onde só a partir do século XX é que se 

obteve a sua emancipação, pois a partir daí foram revistas suas atitudes e seus 

valores culturais e sociais. 

O romance histórico contribui para o amadurecimento da literatura 

feminina, uma vez que a literatura é a interação da realidade ficcional com a 

realidade objetiva, ela está ligada a vida social. O estudo do romance será feito a 

partir da escolha de alguns capítulos, os quais serão selecionados pelo conteúdo 

que trazem, gosto e interesse dos alunos. 

Esta Unidade Didática objetiva trabalhar o gênero romance histórico 

contemporâneo, com os alunos da 3ª série do Curso de Formação de Docentes, a 

fim de oportunizar o contato com o romance, bem como estimulá-los ao gosto da 

leitura numa rediscussão de uma história oficial que não dá espaço e voz à 

mulher. E, também, por estar em perfeita consonância com as Diretrizes 

Curriculares (2008), quando dispõem que a literatura por si só faz parte da 

formação do sujeito, atuando como instrumento de educação, ao retratar 

realidades não reveladas pela ideologia dominante e que ela está intrinsecamente 

ligada à vida social. 

 

 

OBJETIVO GERAL  

- Ler romances históricos contemporâneos escritos por mulheres num processo 

de rediscussão de uma história oficial que não dá espaço e voz à mulher.  

 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Oportunizar o contato com o romance histórico contemporâneo;  

- Efetuar leituras compreensivas e críticas de fragmentos dos romances 

históricos;  

- Identificar a mulher como personagem de ficção e personagem histórica;  

- Discutir o papel histórico e social da mulher;  

- Estabelecer algumas relações possíveis em Literatura e história; 

- Realizar uma exposição de fotografias de mulheres significativas para a história 

e para a literatura; 

- Dramatizar cenas de destaques escolhidas pelos alunos; 

 

AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados com base na sua participação nas discussões em 

classe; na participação concentrada e racional na pesquisa individual e em 

grupos; nas respostas dadas às questões; na apresentação dos capítulos lidos, 

como também na dramatização dos capítulos escolhidos. Também será avaliado 

as produções do mural de fotografias e o cartão- postal. 

 

Atividade 1 – Mobilização inicial do tema através de uma 

música (2 aulas) 

Objetivo: Apresentar o tema do projeto aos alunos 

 

De forma dialogada, será trabalhada, com os alunos a letra da música 

“Mulheres de Atenas” de Chico Buarque, a fim de interá-los sobre o tema do 

projeto. Para tanto o professor, no desenvolvimento desta aula questionará os 

alunos sobre que imagem da mulher pode-se concluir através da letra da música. 

Neste momento a interação professor-aluno deve ser bastante efetiva para que os 

alunos se sintam à vontade para responder, interagir, levantar hipóteses com a 

turma a respeito da letra de música. Segue algumas questões para este primeiro 

momento de discussão, podendo ser incluídas outras, caso haja necessidade. Em 



 

seguida, sugere-se que o professor faça a análise com seus alunos da música, a 

qual segue abaixo como apoio. 

 

Mulheres de Atenas 
Chico Buarque 

Mirem-se no exemplo 

                 Daquelas mulheres de Atenas 

                       Vivem pros seus maridos 

                             Orgulho e raça de Atenas 

           Quando amadas, se perfumam 

                            Se banham com leite, se arrumam 

                                         Suas melenas 

                                                  Quando fustigadas não choram 

                                                              Se ajoelham, pedem imploram 

                                                                         Mais duras penas; cadenas 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Sofrem pros seus maridos 

Poder e força de Atenas 

Quando eles embarcam soldados 

Elas tecem longos bordados 

Mil quarentenas 

E quando eles voltam, sedentos 

Querem arrancar, violentos 

Carícias plenas, obscenas 

Mirem-se no exemplo 

         Daquelas mulheres de Atenas 

                   Despem-se pros maridos 

                            Bravos guerreiros de Atenas 

                                    Quando eles se entopem de vinho 

                                              Costumam buscar um carinho 

                                                       De outras falenas 



 

 

                                                               Mas no fim da noite, aos pedaços 

                                                                      Quase sempre voltam pros braços 

                                                                                  De suas pequenas, Helenas 

Mirem-se no exemplo  

       Daquelas mulheres de Atenas: 

             Geram pros seus maridos 

                    Os novos filhos de Atenas 

Elas não têm gosto ou vontade 

       Nem defeito, nem qualidade 

             Têm medo apenas 

          Não tem sonhos, só tem presságios 

          O seu homem, mares, naufrágios 

                         Lindas sirenas, morenas 

http://loucurasenovidades.blogspot.com.br/2010_06_01_archive.html/ 

Acesso em 24/09/2014 

Mirem-se no exemplo 

        Daquelas mulheres de Atenas 

               Temem por seus maridos 

                    Heróis e amantes de Atenas 

                             As jovens viúvas marcadas 

                                    E as gestantes abandonadas 

                                            Não fazem cenas 

                                                  Vestem-se de negro, se encolhem 

                                                         Se conformam e se recolhem 

                                                                 Às suas novenas, serenas 

Mirem-se no exemplo 

       Daquelas mulheres de Atenas 

               Secam por seus maridos 

                     Orgulho e raça de Atenas 

http://letras.mus.br/chico-buarque/45150/acesso em 24/09/2014 

http://loucurasenovidades.blogspot.com.br/2010_06_01_archive.html/
http://letras.mus.br/chico-buarque/45150/


 

a) Como o autor aborda o universo feminino? 

b) Qual a relação do título com o conteúdo do texto? 

c) Qual é o papel da mulher retratada no texto? Ela tem identidade própria? 

d) Qual é a intenção do autor em relação à repetição do primeiro verso de cada 

estrofe, “Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas”? 

e) Como vivem as mulheres da sua região? O que já conquistaram? O que 

precisam conquistar? 

 “Mulheres de Atenas” faz referência a aspectos da sociedade ateniense do 

período clássico e a alguns episódios e personagens da mitologia grega. A letra 

faz uma alusão aos famosos poemas épicos Ilíada e Odisseia, ambos atribuídos a 

Homero. Penélope, mulher de Ulisses, herói do poema Odisseia, viu seu marido 

ficar longe de casa por vinte anos, período em que ela se porta com dignidade e 

absoluta fidelidade; mas, por um lado, sua formosura, e, por outro, os bens 

familiares atraem a cobiça de pretendentes, que julgavam seu marido morto. Ela 

lhes dizia que só escolheria o futuro marido após tecer uma mortalha, que, a bem 

da verdade, não fazia questão de terminar: passava o dia tecendo e, à noite às 

escondidas, desmanchava o trabalho realizado. E enquanto seu marido se 

mantinha ausente, embora por tanto tempo sem notícia, ela se vestia de longo, 

tecia longos bordados, ajoelhava-se, pedia e implorava para a deusa Atena que 

providenciasse o retorno de seu amado. 

Helena, filha de Zeus, era considerada a mulher mais bela do mundo. Sua 

história é uma das mais conhecidas na mitologia grega. Esposa de Menelau, rei 

de Esparta, foi seduzida e raptada por Páris, filho do rei de Troia. Esse rapto deu 

origem à guerra de Tróia, que os gregos promoveram para resgatar Helena; fato 

narrado em Ilíada de Homero. Embora Ulisses não figurasse no primeiro plano da 

Ilíada, nela é frequentemente mencionado, como um viajante conduzido à terras 

distantes e herói da batalha de Tróia. Por essa escolha Homero, o poeta, 

relaciona as duas epopeias. A esposa de Ulisses, a prudente Penélope, opõe-se à 

esposa infiel – senão verdadeiramente culpada – Helena, que na Ilíada é causa 

inicial da guerra. Por essas e outras razões a Odisseia está intimamente ligada à 

Ilíada. 

Assim, como uma referência histórica de um momento da humanidade que 



 

data de cinco séculos antes de Cristo, os autores de “Mulheres de Atenas” valem-

se da ideologia de Odisseia para chamar a atenção das mulheres que ainda 

“vivem” e “secam” por seus maridos ao estilo ateniense. Após a narrativa da morte 

dos pretendentes de Penélope, o rei Agamêmnon, filho de Atreu, lamenta 

profundamente a morte dos que lhes eram caros e faz a seguinte referência à 

esposa de Ulisses, descrita em Odisseia, de Homero, na Rapsódia XXIV, p. 216, 

Abril Editora, edição de 1981: 

“A alma do filho de Atreu exclamou: ‘Ditoso filho de Laertes, industrioso 

Ulisses, grande era o mérito da que tomaste por esposa. Nobres os sentimentos 

da irrepreensível Penélope, filha de Icário, que soube manter-se sempre fiel a seu 

esposo Ulisses! Por isso, jamais perecerá a fama de sua virtude, e os Imortais 

inspirarão aos homens belos cantos em louvor da prudência de Penélope’” 

Os autores também realizam um apurado trabalho com a linguagem, no 

que se refere tanto à construção das frases quanto à seleção e ao emprego das 

palavras. Para obtermos uma melhor compreensão desse texto, necessariamente 

teremos de percorrer os caminhos da história, da mitologia, e reconhecer o 

diálogo aberto com outros textos, contido em “Mulheres de Atenas”. Entretanto, 

não é nosso ofício nos deter extensivamente com a história que envolvia a 

sociedade ateniense na época de Odisseia. Por essa razão, e colaborando com o 

trabalho de estabelecer essas pontes, antes do desenvolvimento de nossa 

análise, de forma sucinta, apresentamos um trecho escrito pelo historiador 

Edward MacNall Burns sobre o comportamento das mulheres de Atenas dos 

séculos V e IV a.C.: 

“Embora o casamento continuasse a ser uma instituição importante para a 

procriação dos filhos, que se tornariam os cidadãos do Estado, há razão para se 

crer que a vida familiar tivesse declinado. Ao menos os homens de classes mais 

prósperas passavam a maior parte do tempo longe de suas famílias. As esposas, 

relegadas a uma posição inferior, deviam permanecer reclusas em casa. O lugar 

de companheiras sociais e intelectuais dos maridos foi ocupado por mulheres 

estranhas, às famosas heteras, algumas das quais eram naturais das cidades 

jônicas e demonstravam grande cultura. Os homens casavam para assegurar 

legitimidade ao menos a alguns de seus filhos e para adquirir prosperidade por 



 

meio do dote. Era também necessário, naturalmente, ter alguém para tomar conta 

da casa”. 

É comum, ainda nos dias de hoje, leitores menos avisados considerarem 

essa música como uma apologia à submissão e à subserviência feminina ao 

machismo brasileiro, a exemplo das mulheres da Grécia antiga. Aliás, isso 

aconteceu com muitas mulheres que se diziam feministas, algumas leitoras 

vacilantes e obtusas, que criticaram os autores porque julgaram a música 

“machista” – segundo elas, a letra da música sugeria que as mulheres de hoje 

tivessem o mesmo comportamento das mulheres da antiga Atenas. Não 

conseguiram perceber a inteligente ironia do texto... Onde se lê “Mirem-se...” 

sugere-se que se faça o contrário; dessa forma, o texto é um hino contra a 

submissão das mulheres que se sujeitam às regras ditadas pelas sociedades 

patriarcais. O próprio Chico Buarque, em uma entrevista à televisão Cultura, ao 

ser indagado sobre o pensamento das feministas da época, disse: “Elas não 

entenderam muito bem. Eu disse: mirem-se no exemplo daquelas mulheres que 

vocês vão ver o que vai dar. A coisa é exatamente ao contrário”. 

Análise da letra de Mulheres de Atenas de Chico Buarque e Augusto Boal. 

Elaboração: Professor José Atanásio Rocha 

http://historiaebiblia.blogspot.com.br/2011/08/analise-da-letra-de-mulheres-de-atenas.html 

 

Atividade 2 – Sondagem (1 aula) 
 

Objetivo: aplicar o questionário para sondagem das preferências 

de leitura dos alunos, bem como sua relação com os romances a 

serem trabalhados; 

 
 
             Nesta atividade o professor poderá iniciar sua aula tecendo alguns 

comentários sobre a leitura e sua importância. Em seguida, distribuirá um 

questionário para que os alunos respondam com o intuito de realizar a sondagem  

de como está a leitura dos seus alunos e as suas preferências. Após fará a 

análise deste questionário como um ponto de partida para o desenvolvimento  do 

projeto. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhistoriaebiblia.blogspot.com.br%2F2011%2F08%2Fanalise-da-letra-de-mulheres-de-atenas.html&h=RAQHpur0x&enc=AZP91a3YlNA-BF99fX4oudElJTfARVHWOI4rXkZ-NS7HNH-zSeUs4hTHVOcRZ81RCmx3ngVUT2UFDFbD_qpNycWvFLfMe4Hp2-yuzFjmIVJg87PVp5p9YkPbv2Oqh8qzAzmcU0TPxp3A0AZ-CTvK6TGaar5GLLQDetBtnyVu8_MlOA&s=1


 

Nome__________________________Série_________Idade_________  

 

a) Em sua casa, há livros? Seus pais costumam ler? O que mais é lido em sua  

família?  

_________________________________________________________________ 

b) Você gosta de ler? Por quê? 

_________________________________________________________________ 

c) Qual o último livro que você leu ou está lendo?  

_________________________________________________________________ 

d) Qual o último livro que seu professor(a) indicou para você? Por qual motivo ele 

lhe indicou essa leitura?  

_________________________________________________________________ 

e) Que tipo de leituras você mais gosta de fazer (poesias, romances, dramas,  

policial, Best seller )? Por quê?  

_________________________________________________________________ 

f) O que é ler, para você?  

_________________________________________________________________ 

g) Você considera que as aulas de Literatura são importantes?  

_________________________________________________________________ 

h) Você teve algum professor de Literatura que marcou? Por quê?  

_________________________________________________________________ 

i) Você acredita que os jovens estão lendo menos que em outras épocas? Por 

quê? 

_________________________________________________________________ 

j) Qual o papel das tecnologias digitais na formação de leitores? 

_________________________________________________________________  

 

Atividade 3 – Contexto social a partir de um filme (1 aula) 

 

Objetivo: refletir acerca das condições de vida das mulheres que 

não tiveram acesso à escolaridade e reproduzem por gerações o 

mesmo modo de vida; 



 

 

          Nesta aula será apresentado aos alunos o curta-metragem “Vida Maria”. 

Após o professor poderá direcionar uma discussão sobre a realidade de muitas 

mulheres brasileiras, contextualizando as suas condições de vida, traçando assim 

pontos de referências que poderão ser retomados após a leitura dos romances 

históricos contemporâneos, traçando paralelos entre a literatura e a história. 

 

O filme está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Bs87_NQTM0M 

 

Ficha técnica: 

Produção: Márcio Ramos e Joelma Ramos 

Roteiro e direção de arte: Márcio Ramos 

Edição de som: Márcio Ramos 

Música: Hérlon Robson 

Ano: 2006 

Duração: 8:35 minutos 

País: Brasil 

http://luceliamuniz.blogspot.com.br/2010/05/filme-vida-maria.html 

 

“Vida Maria” é um curta-metragem em 3D, lançado no ano de 2006, 

produzido pelo animador gráfico Márcio Ramos. 

  O filme nos mostra a história da rotina da personagem “Maria José”, uma 

menina de cinco anos de idade que se diverte aprendendo a escrever o nome, 

mas que é obrigada pela mãe a abandonar os estudos e começar a cuidar dos 

afazeres domésticos e trabalhar na roça. Enquanto trabalha ela cresce, casa e 

tem filhos e depois envelhece e o ciclo continua a se reproduzir nas outras Marias 

suas filhas, netas e bisnetas. 

  São apresentadas no filme imagens que mostram uma semelhança muito 

grande com a realidade, traços bem parecidos com o real onde vemos crianças 

que tem sua infância interrompida, muitas vezes para ajudar a família a 

sobreviver, infância essa resumida a poucos recursos e a más condições de vida. 

  A Maria do filme mostra satisfação em apenas escrever seu primeiro nome, 

o momento em que sua mãe lhe chama a atenção dizendo: “Não perca tempo 



 

“desenhando” seu nome!”, é tirado o seu futuro de ser uma pessoa diferente de 

sua mãe, que não tem uma visão do futuro, querendo dar à filha a mesma criação 

que teve num processo de reprodução sem mudanças de suas perspectivas por 

comodismo. 

  O filme retratou como o indivíduo em formação internaliza os eventos e as 

experiências vividas na infância e como são determinantes para formação 

daquela pessoa na vida adulta. No filme a menina Maria foi arrancada do seu 

mundo lúdico, quando sua mãe a repreende por estar escrevendo, ela corta da 

vida da filha os sonhos, os objetivos de uma vida melhor. 

  A mãe da personagem vive aquela vida sem perspectiva por que foi isto 

que aprendeu e da mesma forma ensina a filha Maria e esta reproduz para seus 

filhos, que também foram estimulados a deixar de sonhar e de brincar. A ausência 

da educação nas gerações mostra como na infância é importante o lúdico e a 

escola. 

  O objetivo do filme é mostrar que essa realidade existe e que a 

vivenciamos no dia a dia e que devemos tentar procurar construir um futuro 

melhor buscando qualidade de vida e não se acomodar, mais sim refletir sobre as 

condições de vida que estamos construindo e que devemos provocar e forçar 

uma mudança de atitude denunciando a ausência de escolarização e as 

condições precárias de vida de várias gerações nesse nosso Brasil, 

principalmente no nordeste. 

  O filme explora as limitações e a falta de perspectiva de “Maria José” que é 

apenas mais uma Maria que deixou de lado os estudos e se dedicou a casa, ao 

marido e aos filhos, vivendo em estado de autoanulação, onde sua vontade e 

seus sonhos não ultrapassam a cerca da casa onde vive, é o que essas mulheres 

enfrentam durante toda a sua vida, se repetindo por diversas gerações. Mais que 

isso, “Vida Maria” ultrapassa os limites do sertão nordestino, aproxima-se também 

das mulheres pobres urbanas, que da mesma forma que “Maria José” vivem a 

mercê do marido, cuidando da casa e dos filhos. 

 

Disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/cotidiano/artigos/48818/sintese-do-filme-vida-

maria-com-o-planejamento-educacional#ixzz3EGW19xsW 

 

 

http://www.portaleducacao.com.br/cotidiano/artigos/48818/sintese-do-filme-vida-maria-com-o-planejamento-educacional#ixzz3EGW19xsW
http://www.portaleducacao.com.br/cotidiano/artigos/48818/sintese-do-filme-vida-maria-com-o-planejamento-educacional#ixzz3EGW19xsW


 

Atividade 4- Apresentação dos romances aos alunos 

(2 aulas) 

 

Objetivo: Fazer uma apresentação sobre o surgimento do 

romance histórico contemporâneo e o seu boom na literatura, 

oportunizando os educandos o contato com o romance; 

 

 

           Nesta atividade o professor irá abrir uma roda de conversa questionando os 

alunos a respeito do romance histórico contemporâneo. O que eles pensam e 

sabem sobre este gênero. Em seguida, passará os slides na TV multimídia 

falando a eles um pouco sobre este romance e o seu boom na literatura. Assim os 

alunos estarão mais familiarizados com os livros a serem trabalhados, bem como 

com as personagens destes romances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tamiresmirele.blogspot.com.br/2012/04/livro-rosa-maria-egipciaca-da-vera-cruz.html 

http://horadaleitur.blogspot.com.br/2014_08_01_archive.html 

 

 

 

http://tamiresmirele.blogspot.com.br/2012/04/livro-rosa-maria-egipciaca-da-vera-cruz.html
http://horadaleitur.blogspot.com.br/2014_08_01_archive.html


 

Slides para apresentação na TV multimídia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 5 - Leitura dos capítulos dos romances 

(4 aulas) 

Objetivo: Organizar os alunos em grupos para realizar a 

leitura dos romances dividindo – os em capítulos; 

 

        Nesta atividade o professor encaminhará os alunos para compreender a 

importância que a leitura tem, convidando-os a participar desta nova etapa do 

projeto, realizando a leitura dos capítulos destes romances. Os alunos se 

organizarão em grupos para a divisão e o início das leituras. 

 



 

- Leitura em grupos dos capítulos dos livros; 

 

Para refletir: 

"O leitor que mais admiro é aquele que não chegou até a presente linha.  

Neste momento já interrompeu a leitura e está continuando a viagem por conta 

própria"                                                                                      Mário Quintana 

 

Atividade 6 – Leitura, análise e discussão dos capítulos lidos 

(4 aulas) 

Objetivo: Efetuar leituras compreensivas e críticas de fragmentos 

dos romances históricos contemporâneos; 

 

           O trabalho deverá ser desenvolvido em sala de aula, em grupos. Dê algum 

tempo para se interarem e depois passe a trabalhar no grande grupo. Nas tarefas 

de leitura propostas, há ênfase sobre as habilidades de construir, por meio de 

inferências, uma leitura contextualizada do texto. Feita as análises, proponha que, 

todos comuniquem suas descobertas, suas inquietações e apresentem à turma a 

reflexão que a leitura dos capítulos trouxe a eles. Poderão realizar o reconto oral 

do capítulo em sala, desenvolvendo a oralidade do educando empregando os 

recursos extralinguísticos como entonação, expressão facial, corporal e gestual, 

pausas e outros recursos oportunizando que todos os colegas conheçam a 

história contada e assim já os estimulando a uma possível leitura. 

 

- Apresentação em sala de aula dos capítulos lidos; 

 

 

Atividade 7 – Debate e rediscussão da mulher, seu espaço e voz 

(4 aulas)  

Objetivo: Identificar a mulher como personagem de ficção e 

personagem histórica; 



 

               O professor mostrará aos seus alunos que a literatura colabora com a 

memória e ficcionaliza momentos e situações especiais da vida nacional, 

privilegiando diferentes vozes, assim os alunos poderão notar a relação entre o 

histórico e o ficcional. Nesta atividade o professor deve fazer algumas 

considerações oralmente, enfatizando o papel da mulher. Segue algumas 

sugestões de questões para iniciar o debate.  

 

a) O que dizem os romances lidos? 

b) Como caracterizam o contexto social? 

c) Que apontamentos importantes podemos fazer em relação ao 

comportamento feminino? 

d) Que paralelos podemos estabelecer em relação à sociedade atual? 

e) Em que aspectos essas mulheres se superaram? 

f) O que acharam dos romances lidos?  

 A escola é um espaço propício para a socialização e a humanização 

do educando em formação. É nela que acontece a reflexão, a aquisição do saber, 

a percepção da complexidade do mundo e da vida e a literatura vem ajudar o 

educando a refletir sobre posturas de personagens nos romances históricos 

contemporâneos, a fim de buscar respostas e semelhanças a comportamentos 

vivenciados pelos alunos. 

   O romance histórico contribui para o amadurecimento da literatura 

feminina, uma vez que a literatura é a interação da realidade ficcional com a 

realidade objetiva, ela está ligada a vida social. 

   A mulher sempre foi uma figura emudecida e marginalizada em diversos 

aspectos. Assim como na sociedade ela sempre ficou numa posição secundária 

em que lhe incumbiam os afazeres domésticos e a educação dos filhos, não foi 

diferente na literatura, onde só a partir do século XX é que se obteve a sua 

emancipação, pois a partir daí foram revistas suas atitudes e seus valores 

culturais e sociais. 

Segundo Lopes de Araujo (2012) a produção literária contemporânea 

de autoria feminina, por sua vez, passou a representar a mulher a partir do ponto 

de vista diferenciado daquele que permeava à literatura tradicional, propondo um 



 

questionamento da condição masculina. Além disso, passou-se a evidenciar 

personagens femininas lançadas a uma busca conflitante da procura de si 

mesmas, de sua identidade. 

 

Atividade 8 – Papel histórico e social da mulher 

(3 aulas) 

Objetivo: Propor uma pesquisa sobre mulheres significativas para a 

história do Brasil, que se destacaram na literatura e se destacam na 

sociedade atual; 

 

             Nesta atividade encontraremos mulheres de personalidade profunda, 

senhoras de seu destino, que tomam as rédeas do destino e dirigem a própria 

vida, fazendo as coisas acontecerem. Essas mulheres não são pessoas comuns, 

conformadas ou superficiais, que apenas se deixam levar pelo “destino” que 

alguém lhes traçou; são mulheres de personalidade forte, misteriosas, 

estrategistas, que põem em prática seus projetos. O professor deverá estimular 

os alunos a realizar uma pesquisa sobre as mulheres da história e da literatura, 

para assim posteriormente elaborar uma exposição de fotografias dessas 

mulheres na escola, com a história de suas vidas. Essa atividade irá despertar o 

interesse e a curiosidade de todo o colegiado. 

 

- Pesquisa no laboratório de informática sobre mulheres que se destacaram 

na história do Brasil, bem como na literatura. (os alunos também poderão fazer a 

pesquisa como tarefa de casa, usando os recursos da web;) 

- Elaboração de uma exposição de fotografias e biografias sobre as 

mulheres pesquisadas; 

 

Sugestões: No quadro, o professor poderá juntamente com os alunos 

enumerar as mulheres pesquisadas e que farão parte da exposição. A atividade 

poderá ser desenvolvida em duplas ou grupos, a critério do professor, 

dependendo do número de alunos na turma. 

 



 

Veja um exemplo abaixo: 

Existem mulheres de todas as cores, idades, amores e, principalmente, de 

todos os tipos. As corajosas atitudes de várias delas mudaram os rumos da 

história. Cada uma à sua maneira, elas foram importantes para chegarmos a este 

momento. A história está repleta de mulheres excepcionais de todas as origens. 

Mulheres pioneiras, à frente do seu tempo, como Leila Diniz, Chiquinha Gonzaga, 

Brigitte Bardot, Tarsila do Amaral, a americana Mary Phelps Jacob, inventora do 

sutiã, a estilista britânica Mary Quant, criadora da minissaia, Raquel de Queiroz e 

Dercy Gonçalves. As corajosas, muitas vezes chamadas de heroínas, como a 

rainha celta Boadicéia, Joana D’Arc, Dandara, Maria Quitéria, Anita Garibaldi, 

Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, esposa do escritor mineiro, Pagu, a 

costureira americana Rosa Parks, Josephine Baker e Maria da Penha, que dá 

nome à Lei que protege as mulheres das violências praticadas pelos homens. 

Outras mulheres se tornaram importantes por sua cultura e seus 

conhecimentos, praticamente uma exclusividade dos homens em suas épocas, 

como a matemática e filósofa Hipácia de Alexandria, a cientista, matemática e 

física Émilie du Châtelet, a enfermeira britânica Florence Nightingale, Madame 

Curie, Prêmio Nobel de Física de 1903, a ex-primeira dama Ruth Cardoso e a 

italiana Catarina de Siena, a Santa Catarina, que, apesar de analfabeta, ditou 

várias cartas e obras, como “Diálogo sobre a Divina Providência”, considerado 

uma obra prima do cristianismo. 

 Algumas se tornaram mulheres poderosas e influentes, entre elas a rainha 

consorte da França e Inglaterra Leonor da Aquitânia, Elisabeth I, a espanhola Ana 

Pimentel, a pirata irlandesa Anne Bonny, a Rainha Vitória, a Princesa Isabel, 

Golda Meir, Margaret Tatcher, Indira Gandhi e Benazir Bhuto, primeira mulher a 

ocupar o cargo de premiê de um país muçulmano. Por motivos óbvios, foram 

muito importantes as feministas, como a britânica Mary Wollstonecraft, 

considerada a primeira delas, as americanas Betty Friedan, Susan B. Anthony e 

Shere Hite e a brasileira Bertha Lutz.  

Entre as mulheres que sobressaíram por sua determinação, podemos citar 

a americana Helen Keller, a primeira pessoa cega e surda a conseguir um 



 

diploma, graças ao trabalho de sua professora Anne Sullivan, Marina Silva e a 

primeira negra a alcançar prestígio e riqueza no Brasil, a escrava Chica da Silva. 

Destacaram-se, também, por seu lado humanitário, a enfermeira Ana Néri, a 

médica e sanitarista Zilda Arns, Madre Teresa de Calcutá e a Irmã Dulce. 

E são tantas as mulheres que ajudaram a escrever a história do outrora 

conhecido como sexo frágil, que seria impossível citá-las todas. Resta apenas 

agradecer a Deus pela sua existência e torcer para que elas se destaquem cada 

vez mais.  

 

                           Mulheres de todos os dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:  http://jogandoconversadentro.zip.net/, acesso em 28/09/2014; 

 

 

 

 

 

Atividade 9 – Relações possíveis em Literatura e História 

(5 aulas) 

Objetivo: Elaborar painel de caracterização do livro lido; 

http://jogandoconversadentro.zip.net/


 

               A organização da turma para essa atividade é fundamental! O professor 

deverá trabalhar em grupos, dividindo o tema que os alunos irão pesquisar. 

Pesquisa sobre o contexto de produção destas obras literárias, sendo “Anita 

Garibaldi”, caracterização do Rio Grande do Sul, observando descrição dos 

modos, usos e costumes da sociedade da época, valores e linguagem  presentes 

no texto, paisagens onde a cena aconteceu, tipos humanos entre outros. Da obra 

“Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz”, pode propor uma pesquisa sobre o Brasil 

Colonial, a denúncia da escravidão, os senhores da terra e seus desmandos, o 

que diz os fatos e o que diz a literatura, observação do cenário descrito, 

personagens históricas, aspectos artísticos, políticos e culturais da época. 

 

- Elaboração de painel ou pôsteres para exposição e organização de 

síntese para o debate; 

 

Atividade 10 – Cartão Postal 

(3 aulas) 

Objetivo: Produzir um cartão – postal do livro lido para 

enviar aos colegas e professores; 

 

            Nesta atividade o professor poderá propor aos seus alunos que produzam 

um cartão-postal relacionado ao livro ou capítulo lido e o enviem a algum amigo, 

colega da escola ou professor, falando sobre o livro. Para que esta atividade 

tenha êxito o professor deverá levar modelos de cartões- postais, a fim de mostrar 

aos alunos este gênero textual, o qual está praticamente em desuso devido ao 

grande avanço da tecnologia, também deverá falar sobre a história do cartão- 

postal para que os alunos se sintam mais familiarizados com a produção. 

 

O cartão-postal, bilhete-postal ou simplesmente postal, é uma simplificação 

da carta. Trata-se de um pequeno retângulo de papelão fino, com a intenção de 

circular pelo Correio sem envelope, tendo uma das faces destinada ao endereço 

do destinatário, postagem do selo, mensagem do remetente e na outra alguma 



 

imagem.A vantagem dos postais, como também são conhecidos, é o porte de 

valor inferior ao das cartas comuns e a dispensa do uso do envelope tornava a 

correspondência mais fácil e mais barata. 

Os primeiros cartões-postais emitidos (hoje conhecidos como inteiros–

postais) eram de monopólio oficial e já vinha selados. Com o decorrer dos anos 

outros países passaram a autorizar as indústrias a imprimirem cartões-postais 

para circularem pelos correios depois de serem devidamente selados no valor do 

porte fixado. 

O primeiro cartão-postal foi emitido no século XIX e existem versões 

diferentes sobre a sua invenção: Poderia ter sido o cidadão norte-americano H. L. 

Lipman, que juntamente com J. P. Charlton, patenteou em 18 de dezembro de 

1862, o chamado “Lipman's Postal Card”. Entretanto não são conhecidos 

exemplares deste cartão de antes do início da década seguinte; 

Outra versão diz que o diretor dos Correios da Confederação da Alemanha 

do Norte, Heinrich Von Stephan, pode ter lançado a idéia e a sugestão na 

Conferência Postal Germano-austríaca, em 1865; 

Por fim, Emmanuel Hermann, professor de Economia Política, da  

Academia Militar Wiener Neustadt, no Império Austro-húngaro que, em carta 

publicada no Die Neue Freie Presse, de 29 de janeiro de 1869, propôs a adoção 

do cartão postal salientando a conveniência do uso de cartas mais simples que 

aliassem o baixo custo à simplicidade, o que poderia ser obtido com a supressão 

do envelope. De Marly, Diretor da Administração dos Correios da Áustria, aceitou 

a ideia e oito meses depois, em 1º de outubro de 1869, foi lançado para venda o 

primeiro cartão-postal do mundo - Correspondenz Karte, escrito em cor negra 

sobre cartão creme, levando impresso um selo de 2 Neukreuzer. 

O Brasil instituiu o cartão-postal pelo Decreto nº 7695, de 28 de abril de 

1880, proposto pelo Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 

conselheiro Manuel Buarque de Macedo. 

 

 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o-postal, acesso em 06/10/2014 

 

Veja o exemplo abaixo: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o-postal


 

Cartões produzidos pelos alunos do Colégio em outro contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 11 – Dramatização 

(2 aulas) 

 

Objetivo: Dramatizar uma ou várias cenas do livro que mais 

gostaram; 

 

A dramatização na escola tem como finalidade buscar a participação, o estímulo, 

convívio social, além do crescimento cultural e da linguagem oral e corporal. 

Esse tipo de atividade pode ser usada em todas as etapas do ensino e disciplinas 

curriculares. Na maioria dos casos geram bons e satisfatórios resultados, desde 

que tenha um bom acompanhamento. A construção coletiva do trabalho, 

decorrente da técnica de dramatização é de suma importância, visto que é por 



 

meio das discussões que os estudantes podem transformar e serem 

transformados enquanto interagem entre si. O professor poderá avaliar a 

contribuição que o romance histórico contemporâneo proporcionou aos alunos, 

bem como o resultado obtido no desenvolvimento do projeto. 

 

Considerações finais 

As atividades propostas na presente Unidade Didática, foram construídas, 

de modo a proporcionar aos alunos momentos de reflexão, a partir do contato 

com os romances históricos contemporâneos, uma vez que os romances 

selecionados objetivam não só o contato com esses romances, mas também de 

realizar uma inter- relação entre os romances e sua experiência de vida, sua visão 

de mundo. 
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