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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
UMA QUESTÃO DE GÊNERO

Texto para discussão sobre o conceito e os tipos de violências:

O texto foi elaborado pela técnica-pedagógica de 
sociologia Ângela Dorcas de Paula

 A questão da violência contra a mulher perpassa por uma reflexão 
acerca da construção histórica da dominação de um gênero sobre o outro. 
É importante analisar o processo de naturalização do significativo elemento 
da dominação-exploração exercida pelos homens sobre as mulheres, cuja 
intensidade varia de sociedade para sociedade em diferentes temporalidades. 

 Desse modo, estudar o conceito de gênero oferece um olhar mais 
atento para determinados processos que consolidam diferenças de valor 
entre o masculino e o feminino e que geram desigualdades. Portanto, para 
entendermos tais processos faz-se necessário entender o conceito de gênero. 

 O conceito de gênero se refere à construção social do sexo anatômico. 
Ele foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social, 
baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana. 
No entanto, a maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. 
Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade 
social e não decorrência da anatomia de seus corpos. 

 Carrara argumenta que, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), formulados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) “O 
conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e 
culturais construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Enquanto o 
sexo diz respeito ao atributo anatômico, no conceito de gênero toma-se o 
desenvolvimento das noções de ‘masculino’ e ‘feminino’ como construção 
social. O uso desse conceito permite abandonar a explicação da natureza 
como a responsável pela grande diferença existente entre os comportamentos 
e os lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade. Essa diferença 
historicamente tem privilegiado os homens, na medida em que a sociedade 
não tem oferecido as mesmas oportunidades de inserção social e exercício 
de cidadania a homens e mulheres. Mesmo com a grande transformação 
dos costumes e dos valores que vêm ocorrendo nas últimas décadas, ainda 
persistem muitas discriminações, por vezes encobertas, relacionadas ao 
gênero” (CARRARA p.321-322).

  A questão das desigualdades entre homens e mulheres muitas vezes 
são atribuídas a características que estariam no corpo ou na mente de cada 
um.  A busca por causas biológicas ou psíquicas para explicar as diferenças 
entre homens e mulheres, masculino e feminino, tem sido recorrente nas 
ciências biológicas. Existem alguns argumentos que procuram justificar em 
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determinadas explicações científicas baseadas no funcionamento do cérebro 
ou dos hormônios, que seria distinto em cada sexo. Tais explicações não levam 
em conta uma questão fundamental que é o longo processo de socialização 
que nos tornou humanos/as e encobrem, também, o processo de socialização 
que divide os indivíduos em gêneros distintos (CARRARA, pag.40).

 Segundo Saffioti (2004), é importante ressaltar que as relações sociais 
de gênero travam-se no terreno do poder, no qual existe lugar para a exploração 
dos subordinados, a dominação e exploração, sendo todas face de um mesmo 
fenômeno. Tal fenômeno pode ser explicado na sociedade contemporânea pela 
ideia do machismo, que se baseiam numa classificação do mundo em objetos, 
comportamentos, trejeitos, desejos e ideias “masculinos” e “femininos”. Uma 
coisa não é feminina porque é feita por mulheres, nem masculina porque é 
feita por homens. Essa justificativa é uma construção social na qual se procura 
naturalizar o comportamento humano. 

 Somos acostumados a ouvir que “a natureza do homem é violenta, 
sexual, instintiva e difícil de ser controlada”. Essas são algumas explicações 
usadas para justificar posturas machistas e violentas por parte dos homens, e 
que devem ser desconstruídas. 

 Desse modo, sendo a escola um espaço eminentemente social, onde 
as relações que ali acontecem e são marcadas por vivências e experiências, 
possui um papel fundamental na desconstrução desse imaginário que permeia 
a sociedade. Por isso, cabe a escola, enquanto espaço de socialização do 
conhecimento, trazer reflexões e questionamentos que visam superar os 
estereótipos de gênero construídos socialmente, por meio do processo 
pedagógico.

 De acordo com Schilling, (2009), “Há violências diversas implicando 
atores (sujeitos) diversos, acontecendo sob formas diferentes (violência física, 
psicológica, emocional, simbólica), a exigir respostas diferentes”. Segundo 
a autora o conceito de violência poderia ser visto como: “tudo o que age 
usando a força para ir contra a natureza de algum ser (é desnaturar);... todo 
ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém 
(coagir, constranger, torturar, brutalizar); ... todo ato de violação da natureza 
de alguém ou de alguma coisa valorizada  por uma sociedade (é violar); ...todo 
ato de transgressão contra o que alguém ou uma sociedade define como justo 
e como um direito” (SCHILLING,2009, p.14). 

 Para Marilena Chauí, a “violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso 
físico ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais 
definidas pela opressão e intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência se 
opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem 
e de liberdade, como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, 
inertes ou passivos”. 

 Já para Hannah Arendt, a “violência emerge no cume do humano, 
precisamente quando há uma ausência de pensamento... poder é diferente de 
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violência, na verdade a violência é utilizada como um instrumento 
do poder.” 

 Em SOUSA (2010), as violências são multifacetadas, 
multidimencionais, excludentes, destrutivas e emblemáticas. Elas 

se nutrem de preconceitos, rotulações e estigmas, constroem 
estereótipos e produzem silenciamentos. Elas podem ser sutis ou 

explícitas, mas sempre provocam machucados, que por mais que 
cicatrizem, deixam marcas entranhadas em nossa alma.

 Nesse pressuposto, as relações escolares também favorecem as 
violências, no sentido de que todos os envolvidos nesse processo, de alguma 
forma, violentam e sofrem violências mesmo de forma inconsciente e sem 
intenção. Entender o que é e quais são as formas de violências, é o primeiro 
passo para identificar, refletir e ampliar o olhar acerca dessa situação que 
tanto fere, mesmo que implicitamente, todo nosso ser. 

 Cada um que transita no ambiente escolar, deixa sua marca, traz consigo 
aspectos culturais e históricos que influenciam e se deixam influenciar por 
ações e circunstâncias, portanto, de uma maneira geral, é no contexto escolar 
que existe um encontro de todas as formas de violências. Nesse sentido, sejam 
elas praticadas ou sofridas no próprio ambiente da escola ou fora dela, as 
relações que ali acontecem são alteradas e modificadas por contextos de 
violências e cuidado.

Formas de violências
 Em Faleiros (2008) a classificação mais utilizada das geralmente 
denominadas formas de violências são: violência física, psicológica, negligência 
e sexual. A violência sexual se classifica em abuso sexual (intra e extra-familiar) 
e exploração sexual comercial (prostituição, pornografia, turismo sexual e 
tráfico de pessoas para fins sexuais). 

 No entanto, de acordo com esse mesmo autor, “uma análise mais rigorosa 
dessa classificação revela imprecisões e lacunas que não podemos deixar de 
considerar” (FALEIROS, 2008, p. 31), já que se percebe que as diferentes formas 
de violências não são sofridas de forma isolada, elas se entrelaçam se associam. 
Jamais podemos afirmar que um estupro, por exemplo, é somente uma 
violência sexual, ele está intimamente associado com a violência psicológica e 
física. Ou seja, não podemos simplesmente classificar e categorizar as diversas 
formas de violências, e sim analisá-las em toda sua complexidade, recusando 
os reducionismos que não nos deixam ‘enxergar’ o “irredutível, que apresenta 
e mantém suas qualidades emergentes” (PETRAGLIA, 1995, p. 55). 

 Apresenta-se a seguir, os conceitos que embasam as formas de violências, 
mas ressalta-se que, assim como afirmado anteriormente, as violências não 
são excludentes, mas cumulativas. Ou seja, o fato de alguém sofrer uma forma 
de violência, não significa que sofrerá somente aquela, pois estas formas de 
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violências são na verdade diferentes facetas de um mesmo fenômeno. Portanto, 
“ampliar nosso olhar para esse apanhado de informações significa mergulhar 
nessa complexa rede de espaços sociais que também promovem ações 
calcadas em gestos culturalmente agressivos, que nem sempre oferecem uma 
perspectiva atualizada da dimensão do problema a ser enfrentado” (GIRON, 
2010, p. 49). 

Violência estrutural
 Todos os problemas que assolam a sociedade atualmente, que vão 
desde os altos índices de criminalidade, até os conflitos de enfrentamento ao 
tráfico de drogas são caracterizados “pelo destaque na atuação das classes, 
grupos ou nações econômicas, ou politicamente dominantes, que se utiliza 
de leis e instituições para manter sua situação privilegiada como se isso fosse 
um direito natural” (ZAPELINI, 2010, p. 50). Esse conjunto de interesses e de 
relações de poder é denominado como violência estrutural, cujo responsável 
principal é o Estado.

 Nesse sentido, a escola apresenta em seu espaço, por meio das relações 
que ali acontecem, a violência estrutural quando se depara com a dificuldade 
de encaminhamento e atendimento aos alunos que se encontram em situações 
de risco ou necessitam de acompanhamento especializado. Esta dificuldade 
se materializa nas grandes filas de espera para acompanhamento psicológico 
nas unidades de saúde, na falta de atendimento médico adequado, nos abusos 
de poder praticados pela patrulha escolar, que em vez de mediar uma situação 
de conflito para proteger, humilha e violenta, na recusa de atendimento dos 
Conselhos Tutelares, principalmente quando de trata de adolescentes, entre 
outras tantas situações. 

Violência simbólica
 Criado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, o conceito de violência simbólica 
descreve o processo pelo qual uma classe economicamente dominante impõe 
sua cultura aos dominados.

 De acordo com Zapelini: 

o sistema simbólico de uma determinada cultura é uma 
construção social. Sua manutenção é fundamental de uma 
determinada sociedade, como o modelo capitalista em que 

vivemos, através da interiorização dos aportes culturais 
dominantes pelas pessoas. Ele se traduz na imposição ‘legítima’ 
e dissimulada dos valores e símbolos de poder que se tornam 

naturais, inquestionáveis e mesmo invisíveis no dia-a-dia.
(2010 p. 52-53)
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De todas as formas de violências, a simbólica talvez seja a mais 
evidente nas relações escolares. Existe uma aceitação daqueles 
sujeitos que se inserem em parâmetros e conceitos culturalmente 
construídos do que é ‘bonito’, do que é ‘certo’, do que é ‘normal’, 
assim como a exclusão/segregação daqueles que fogem desses 

padrões.

 O funcionário da limpeza que é humilhado pela função que exerce 
o professor que é satirizado por se vestir ‘fora da moda’, o aluno que é 

ridicularizado por não usar roupas e acessórios ‘de marca’, são exemplos de 
algumas das muitas situações de violências sofridas e praticadas no espaço 
escolar. 

Violência institucional
 As violências institucionais acontecem nos espaços onde há relações 
hierárquicas que asseguram uma situação frequente e ininterrupta de mando 
e obediência, associando-se especificamente aos locais onde ocorrem: “nas 
prisões, nos hospitais, nas ruas, nos postos de saúde, no ambiente familiar, 
nas escolas, nos abrigos e nas casas de passagem, nos tribunais e ministérios” 
(ZAPELINI, 2010, p. 55).

 São nessas relações onde acontecem as violências institucionais, que 
podemos destacar posturas e atitudes violentas como: atendimento precário 
à população, desinteresse, indiferença, desrespeito, desprezo e inferiorização. 
A escola, nesse contexto, produz essas violências quando deixa de atender 
alunos com dificuldade de aprendizagem, quando demonstra descaso com o 
excesso de faltas de alunos, quando não acompanha o trabalho dos docentes, 
quando culpabiliza os alunos e suas famílias pelo baixo aproveitamento em 
notas, quando deixa de amparar, acolher e cuidar dos discentes que estejam 
inseridos em situações de risco, quando utiliza o sistema de avaliação como 
punição e não como instrumento do processo de aprendizagem. Enfim, 
quando se utiliza de argumentos pautados em uma indignação inútil, mas 
não se compromete a fazer algo que busque uma real e efetiva qualidade no 
processo de ensino aprendizagem e nas relações que acontecem no ambiente 
escolar. 

Nesse contexto, a escola, como um dos lugares de formação 
humana, tem um papel fundamental na introjeção e na 
desconstrução das violências simbólicas e das práticas 

culturais de inferiorização que abrangem gênero, raça, etnia, 
classe social, escolaridade e geração.

(GIRON, 2010 p. 53)
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Violência física
 A violência física é mostrada por marcas, machucados, lesões e 
acontece pela relação de poder entre o mais forte, que utiliza de força para 
agredir de maneira visível o mais fraco, produzindo “fraturas, queimaduras, 
traumatismos, hemorragias, escoriações, lacerações, arranhões, mordidas, 
equimoses, convulsões, inchaços, hematomas, mutilações, desnutrição e até 
a morte” (ZAPELINI, 2010, p. 59). Ela sempre é acompanhada pela submissão, 
pelo medo e pelo sofrimento.

 Essa forma de violência é a mais visível e de fácil identificação. Ela se 
materializa nas relações entre alunos com grande frequência, que se agridem 
pelos mais diversos e banais motivos, que vão desde um jogo de futebol até 
questões relacionadas ao uso e tráfico de drogas.

 A violência física também está presente nas relações familiares, onde pais 
e responsáveis extremamente severos utilizam a força física para ‘corrigir’ seus 
filhos. Aquele que sofre constantemente com surras e agressões apresenta em 
seu olhar o medo quando se faz qualquer menção à possibilidade de convocar 
os responsáveis para comparecerem na instituição escolar.    

Violência psicológica
 As violências psicológicas se caracterizam por relações de poder que 
se configuram em dominação e submissão, por meio de atitudes de opressão, 
humilhação, intimidação, intolerância, arbitrariedade, chantagem e tantas 
outras. Aquele que sofre esse tipo de violência não traz em seu corpo marcas, 
no entanto, apresenta traumas emocionais difíceis de serem superados.

Não é raro que a vítima tenha uma imagem deteriorada de si 
mesma, com baixa auto-estima ou depressão. Pode mostrar-se 
extremamente ansiosa, ou negligente consigo, apresentando 

condutas de desatenção, alucinatórias e estranhas, vindo até a 
perder a pulsão de vida e a energia.

(ZAPELINI, 2010, p. 62)

 As violências psicológicas estão intimamente relacionadas com as 
violências simbólicas e se manifestam nas relações escolares como um 
todo. Elas podem ser percebidas nas relações entre alunos, professores, 
pais, funcionários, pedagogos, gestores nas suas mais diversas formas. Sua 
manifestação se materializa através de 
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 Apesar de ser habitual essa forma de violência, raramente acontece algum 
encaminhamento daqueles que sofrem ou praticam a violência psicológica, 
justamente por não deixar ‘marcas’ aparentes e pelo alto grau de tolerância da 
sociedade frente a esse tipo de abuso.

Além de violar Direitos Humanos universais e peculiares à 
pessoa em desenvolvimento, esse tipo de violência ameaça a 
integridade física e psicológica, destrói o sentido de respeito 

que é ensinado à criança e ao adolescente, empobrece a 
condição de dignidade e faz adoecer sua existência

(ZAPELINI, 2010, p. 64).

atitudes arbitrárias de mando, seguidas quase 
sempre de agressões verbais, chantagens, regras 

excessivas, ameaças, inclusive de morte; de rejeição, 
isolamento; de exigências de comportamentos ‘éticos’ 
inadequados, ou acima da capacidade do indivíduo; de 

exploração econômica ou sexual
(GIRON, 2010, p. 61)

 A violência sexual é a mais difícil de identificar, porém ela está relacionada 
a diversas formas de violências como a física, a psicológica e a simbólica. 
Não são raros os casos de crianças e adolescentes que sofrem esse tipo 
de violência, o que reflete nas relações que estes estabelecem no contexto 
escolar, seja por meio de atitudes agressivas, de isolamento, de desinteresse, 
de falta de confiança, de baixo rendimento acadêmico, seja por entre tantas 
outras manifestações.

Violência sexual
 Marcada pela perversão, a violência sexual se caracteriza pela 
transgressão da intimidade e pelo abuso delituoso. Nela se incluem o abuso 
sexual, a exploração sexual comercial, a prostituição, a pornografia, o turismo 
sexual, o tráfico de pessoas para fins sexuais e até a exploração econômica.

6

Violência física
 A violência física é mostrada por marcas, machucados, lesões e 
acontece pela relação de poder entre o mais forte, que utiliza de força para 
agredir de maneira visível o mais fraco, produzindo “fraturas, queimaduras, 
traumatismos, hemorragias, escoriações, lacerações, arranhões, mordidas, 
equimoses, convulsões, inchaços, hematomas, mutilações, desnutrição e até 
a morte” (ZAPELINI, 2010, p. 59). Ela sempre é acompanhada pela submissão, 
pelo medo e pelo sofrimento.

 Essa forma de violência é a mais visível e de fácil identificação. Ela se 
materializa nas relações entre alunos com grande frequência, que se agridem 
pelos mais diversos e banais motivos, que vão desde um jogo de futebol até 
questões relacionadas ao uso e tráfico de drogas.

 A violência física também está presente nas relações familiares, onde pais 
e responsáveis extremamente severos utilizam a força física para ‘corrigir’ seus 
filhos. Aquele que sofre constantemente com surras e agressões apresenta em 
seu olhar o medo quando se faz qualquer menção à possibilidade de convocar 
os responsáveis para comparecerem na instituição escolar.    

Violência psicológica
 As violências psicológicas se caracterizam por relações de poder que 
se configuram em dominação e submissão, por meio de atitudes de opressão, 
humilhação, intimidação, intolerância, arbitrariedade, chantagem e tantas 
outras. Aquele que sofre esse tipo de violência não traz em seu corpo marcas, 
no entanto, apresenta traumas emocionais difíceis de serem superados.

Não é raro que a vítima tenha uma imagem deteriorada de si 
mesma, com baixa auto-estima ou depressão. Pode mostrar-se 
extremamente ansiosa, ou negligente consigo, apresentando 

condutas de desatenção, alucinatórias e estranhas, vindo até a 
perder a pulsão de vida e a energia.

(ZAPELINI, 2010, p. 62)
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 O machismo ecoou em sociedades diversas, principalmente as 
patriarcais. Dessa forma, nessas sociedades os papéis sociais eram 
divididos pelo homem mantenedor da casa (aquele que vai trabalhar) e a 
mulher que cuida da casa e da família, tendo uma posição de submissão 
e obediência perante os homens.

 No mercado consumidor, notava-se que alguns produtos eram 
elaborados para o uso das mulheres, mas voltados especificamente 
para suas atribuições domésticas. Mesmo quando os produtos eram 
direcionados aos homens, era nítida a desvalorização da imagem 
feminina nas mais variadas propagandas, desde bebidas, roupas 
masculinas, cigarros e até mesmo armas.

 A seguir, alguns anúncios publicitários que denotam o machismo 
que foram exibidos nas propagandas de jornais e revistas da década de 
1940 em diante.

Cigarrilhas Tipalet

“Assopre a fumaça na cara e ela vai 
acompanhar você em qualquer lugar”.

Nos dias atuais, o anúncio das 
cigarrilhas Tipalet seria considerado 
não só incorreto como de mau gosto. 
Veiculado em novembro de 1969 nos 
Estados Unidos.

Propagandas Históricas Machistas
1ª parte, disponível em: http://goo.gl/etiJDD
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Gravatas Van Heusen

“Mostre para ela que o mundo é
dos homens”.

Parece que nos anos 50, os argumentos machistas 
eram mais toleráveis. O anúncio das gravatas Van 
Heusen era o exemplo claro de como a mulher deveria 
ser submissa ao homem. Imagine a polêmica se este 
anúncio fosse veiculado nos dias atuais.

Casa das Cuecas (Dia dos Namorados)

“Dê para o seu namorado. Não deixe de 
dar para ele: temos mais de 500 artigos 

diferentes com etiquetas famosas e preços 
apaixonantes. Casa das Cuecas”.

Com duplo sentido totalmente descarado, a 
rede paulista Casa das Cuecas promovia os 
seus produtos para o Dia dos Namorados. Um 
apelo ousado e ao mesmo tempo divertido.

Calças Dracon

“É bom ter uma mulher perto de casa”.

Indiscutível a polêmica formada neste anúncio 
de calças em uma revista americana nos anos 
60. Além do título ousado, a imagem traduz 
como a mulher era vista pelo anunciante.
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Royal Label Extra

Nesta propaganda, a marca de uísque Royal 
Label Extra elenca os objetos que “250 homens 
de experiência” puderam escolher para 
fazer uma propaganda da bebida. Entre um 
cachimbo Dunhill, uma pistola de duelo e uma 
garrafa do uísque, está “uma linda morena”. 
No final da propaganda, eles garantem: dentre 
os “250 homens de experiência”, “não houve 
aquele que deixasse Royal Label Extra para 
terceiro lugar”. Esse anúncio parece ser o 
tataravó das propagandas de cerveja com 
mulheres na praia.

Cerveja Schlitz

“Não se preocupe querida, você não queimou a cerveja”.

Camisas Van Heusen

Sabemos o quanto a publicidade de décadas 
passadas abusava com a imagem da mulher 
submissa, principalmente para vender 
produtos masculinos. Temos um exemplo 
onde usam a linguagem feminina para 
representar o homem da sua vida: “É ousado”, 
“É audacioso”, “É o visual mais ousado em 
camisa”. O assustador é ver uma imagem da 
mulher apanhando do marido na primeira foto, 
sendo beijada calorosamente na segunda e na 
última, encantada por usar uma camisa Van 
Heusen. Polêmica.

Na imagem, uma dona de 
casa triste e seu marido a 
consola: “Não se preocupe, 
querida, você não queimou 
a cerveja”.  Além de expor 
a mulher em um lugar 
doméstico, ela coloca o 
marido com a preocupação 
exclusiva da cerveja. 
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Gravatas Van Heusen

“Assim, a vida é melhor. Aparelhos elétricos de 
real utilidade para conforto das donas de casa”.

Hoje, o anúncio da Epel poderia ser considerado 
ofensivo pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, por sugerir que o trabalho doméstico é 
obrigação exclusivamente feminina. 

Chase & Sanborn Coffee – 1952

Com uma naturalidade de assustar os olhares 
dos dias hoje, a Chase & Sanborn Coffee 
apresentou uma propaganda onde o marido 
dava a liberdade de bater na esposa, caso o 
café que é servido a ele não venha a ser fresco. 
Propaganda americana de 1952.

 Desde a criação e a institucionalização da publicidade como meio 
de divulgação dos produtos comercializáveis, as propagandas levantam 
polêmicas acerca do machismo predominante em sociedades diversas. Seja 
com a intenção de venda de uma determinada marca de café, sabonete ou 
utensílios domésticos, o machismo ficou evidente nos anúncios realizados 
nas campanhas a seguir:

disponível em: http://goo.gl/7Odj8z

Dez propagandas antigas machistas
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Vitaminas PEP - 1950

Em comerciais antigos, a mulher era vista 
apenas como dona de casa. Temos este 
exemplo no comercial das Vitaminas PEP, de 
1950:

“Quanto mais duro uma esposa trabalha,
mais bonita ela fica”.

Sabonete Palmolive
Anos 40

Enceradeira Infantil Champion – 1954

A maioria dos homens 
pergunta ‘Ela é bonita?’, e 
não ‘Ela é inteligente?’” . 
Este é o principal argumento 
da propaganda do sabonete 
Palmolive, nos anos 40. 
Lançada nos Estados Unidos, 
certamente esta propaganda 
faria um grande escândalo 
nos dias atuais.

Anúncio de lançamento da 
enceradeira mirim da marca 
Champion: “Para tornar a tarefa 
do lar mais agradável, a Champion 
criou a enceradeira Mirim para sua 
filhinha”. Na edição de 1 de agosto 
de 1954 do jornal “O Estado de 
São Paulo”.
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Moka Express Cafeteira - Anos 40

A preocupação real de uma mulher, como 
deve ser: que o marido beba um café tão bom 
em casa como no bar. Essa foi a ideia que a 
propaganda da cafeteira italiana Moka Express 
apresentou aos seus consumidores na década 
de 40. Nem precisamos discutir o quanto 
forte foi o cunho machista desta campanha. 
Verdadeira pérola.

Cachimbo Bull Dog (Mulheres por Perto) - 196

Propaganda segmentada e com um cunho 
machista. Direcionada aos homens, o fumo 
para cachimbo Bull Dog mostrava a causa 
que as mulheres estavam sempre junto aos 
homens durante o ato de fumar. Acompanhe 
esta curiosa campanha veiculada na Revista 
Veja em dezembro de 1969.

Cigarros Califórnia (Seja Infiel) - 1968

“Seja infiel. Mude para Califórnia, o único com 
filtro de carvão ativado e fumo Virgínia da 
melhor qualidade”.

Venda de cigarros e apologia à traição. Quer 
mais polêmica em um só anúncio? Mais uma 
pérola publicitária dos anos 60. Cigarros 
Califórnia da Santa Cruz. 
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Alcoa - 1953

Em 1953, a Alcoa desenvolveu nos 
Estados Unidos uma tampa de rosca 
feita de alumínio, a HyTop, dedicada 
a facilitar a abertura de frascos de 
ketchup. A novidade ganhou um 
anúncio com a foto de uma típica 
dona de casa americana e o seguinte 
título:

“Quer dizer que uma mulher pode 
abrir isso?”.

Batedeira Kenwood Chef 
(Esposas) - 1961

O comercial ao lado é da 
batedeira Kenwood Chef, de 
1961. Made in Estados Unidos 
da América. Mais machista 
que ela, impossível. O título do 
anúncio resumia bem: “O Chef 
[a batedeira] faz tudo, menos 
cozinhar. É pra isso que existem 
as esposas”.

Propagandas machistas da atualidade
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5760 – Hoje eu recebi flores

Violência contra a mulher no Brasil em números

https://goo.gl/mFh0Or

https://goo.gl/5Po52v

Vídeos
Clique no link ou use o leitor de QR-Code do seu 

smarthphone para acessar o vídeo.
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Campanha Mulheres e Direitos

Violência contra a mulher no Brasil em números

https://goo.gl/rj5NZr

https://goo.gl/5Po52v

Clique no link ou use o leitor de QR-Code do seu 
smarthphone para acessar o vídeo.

Vídeos
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Vídeos

Texto Literário

Violência Doméstica

https://goo.gl/myVZWG

Clique no link ou use o leitor de QR-Code do seu 
smarthphone para acessar o vídeo.

Caso do Vestido
Carlos Drummond de Andrade

Nossa mãe, o que é aquele
vestido, naquele prego?

Minhas filhas, é o vestido
de uma dona que passou.

Passou quando, nossa mãe?
Era nossa conhecida?

Minhas filhas, boca presa.
Vosso pai evém chegando.

Nossa mãe, dizei depressa
que vestido é esse vestido.

Minhas filhas, mas o corpo
ficou frio e não o veste.

O vestido, nesse prego,
está morto, sossegado.

Nossa mãe, esse vestido
tanta renda, esse segredo!

Minhas filhas, escutai
palavras de minha boca.

Era uma dona de longe, 
vosso pai enamorou-se.

E ficou tão transtornado,
se perdeu tanto de nós, 

se afastou de toda vida,
se fechou, se devorou,
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https://goo.gl/rj5NZr
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chorou no prato de carne,
bebeu, brigou, me bateu,

me deixou com vosso berço,
foi para a dona de longe,

mas a dona não ligou.
Em vão o pai implorou.

Dava apólice, fazenda, 
dava carro, dava ouro, 

beberia seu sobejo,
lamberia seu sapato.

Mas a dona nem ligou.
Então vosso pai, irado,

me pediu que lhe pedisse,
a essa dona tão perversa,

que tivesse paciência
e fosse dormir com ele...

Nossa mãe, por que chorais?
Nosso lenço vos cedemos.

Minhas filhas, vosso pai
chega ao pátio. Disfarcemos.

Nossa mãe, não escutamos
pisar de pé no degrau.
Minhas filhas, procurei
aquela mulher do demo.

E lhe roguei que aplacasse
de meu marido a vontade.

Eu não amo teu marido,
me falou ela se rindo.

Mas posso ficar com ele
se a senhora fizer gosto,

só pra lhe satisfazer,
não por mim, não quero homem.

Olhei para vosso pai, 
os olhos dele pediam.

Olhei para a dona ruim, 
os olhos dela gozavam.

O seu vestido de renda, 
de colo mui devassado, 

mais mostrava que escondia
as partes da pecadora.

Eu fiz meu pelo-sinal,
me curvei... disse que sim.

Sai pensando na morte,
mas a morte não chegava.

Andei pelas cinco ruas, 
passei ponte, passei rio, 

visitei vossos parentes, 
não comia, não falava,
tive uma febre terçã,
mas a morte não chegava.

Fiquei fora de perigo,
fiquei de cabeça branca,

perdi meus dentes, meus olhos, 
costurei, lavei, fiz doce,

minhas mãos se escalavraram,
meus anéis se dispersaram,

Texto Literário
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minha corrente de ouro
pagou conta de farmácia.

Vosso pais sumiu no mundo.
O mundo é grande e pequeno.

Um dia a dona soberba
me aparece já sem nada,

pobre, desfeita, mofina,
com sua trouxa na mão.

Dona, me disse baixinho,
não te dou vosso marido,

que não sei onde ele anda.
Mas te dou este vestido, 

última peça de luxo
que guardei como lembrança

daquele dia de cobra,
da maior humilhação.

Eu não tinha amor por ele,
ao depois amor pegou.

Mas então ele enjoado
confessou que só gostava

de mim como eu era dantes.
Me joguei a suas plantas,

fiz toda sorte de dengo,
no chão rocei minha cara,

me puxei pelos cabelos,
me lancei na correnteza,

me cortei de canivete,
me atirei no sumidouro,

bebi fel e gasolina,
rezei duzentas novenas,

dona, de nada valeu:
vosso marido sumiu.

Aqui trago minha roupa
que recorda meu malfeito

de ofender dona casada
pisando no seu orgulho.

Recebei esse vestido
e me dai vosso perdão.

Olhei para a cara dela,
quede os olhos cintilantes?

quede graça de sorriso,
quede colo de camélia?

quede aquela cinturinha
delgada como jeitosa?

quede pezinhos calçados
com sandálias de cetim?

Olhei muito para ela, 
boca não disse palavra.

Peguei o vestido, pus
nesse prego da parede.

Ela se foi de mansinho
e já na ponta da estrada

vosso pai aparecia.
Olhou pra mim em silêncio,

mal reparou no vestido
e disse apenas: - Mulher,

Texto Literário
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põe mais um prato na mesa.
Eu fiz, ele se assentou,

comeu, limpou o suor,
era sempre o mesmo homem,

comia meio de lado
e nem estava mais velho.

O barulho da comida
na boca, me acalentava,

me dava uma grande paz,
um sentimento esquisito

de que tudo foi um sonho, 
vestido não há... nem nada.

Minhas filhas, eis que ouço
vosso pai subindo a escada.

PARA SABER MAIS!

Acesse o texto “Narrar e não dizer: forma e 
silenciamento históricos em ‘Caso do Vestido’”, 

de Cristiano A. da Silva Jutgla.

Disponível em:
http://goo.gl/IoQTLf
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Disponível em:
http://www.vagalume.com.br/alcione/
maria-da-penha.html

Sugestão de Músicas

“Maria da Penha” 
Alcione

Compositor: Paulinho Resende e Evandro Lima

Comigo não, violão
Na cara que mamãe beijou 

“Zé Ruela” nenhum bota a mão
Se tentar me bater
Vai se arrepender

Eu tenho cabelo na venta
E o que venta lá, venta cá

Sou brasileira, guerreira
Não tô de bobeira
Não pague pra ver

Porque vai ficar quente a chapa... 
Você não vai ter sossego na vida,

seu moço
Se me der um tapa

Da dona “Maria da Penha”
Você não escapa

O bicho pegou, não tem mais a banca
De dar cesta básica, amor

Vacilou, tá na tranca
Respeito, afinal, é bom e eu gosto

Saia do meu pé
Ou eu te mando a lei na lata,

seu mané

Bater em mulher é onda de otário
Não gosta do artigo, meu bem

Sai logo do armário
Não vem que eu não sou

Mulher de ficar escutando esculacho
Aqui o buraco é mais embaixo

A nossa paixão já foi tarde
Cantou pra subir, Deus a tenha

Se der mais um passo
Eu te passo a “Maria da Penha”

Você quer voltar pro meu mundo
Mas eu já troquei minha senha

Dá linha, malandro
Que eu te mando a “Maria da Penha”

Não quer se dar mal, se contenha
Sou fogo onde você é lenha

Não manda o seu casco
Que eu te tasco a “Maria da Penha”

Se quer um conselho, não venha
Com essa arrogância ferrenha

Vai dar com a cara
Bem na mão da “Maria da Penha”
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Sugestão de Músicas

“Ai que saudades da Amélia”

“Chico Buarque de Holanda”

Ataulfo Alves
Compositor: Ataulfo Alves / Mário Lago (1941)

Ataulfo Alves
Compositor: Chico Buarque - Augusto Boal

Nunca vi fazer tanta exigência
Nem fazer o que você me faz
Você não sabe o que é consciência
Não vê que eu sou um pobre rapaz

Você só pensa em luxo e riqueza
Tudo o que você vê, você quer
Ai meu Deus que saudade da Amélia
Aquilo sim é que era mulher

As vezes passava fome ao meu lado
E achava bonito não ter o que comer
E quando me via contrariado dizia
Meu filho o que se há de fazer

Amélia não tinha a menor vaidade
Amélia que era a mulher de verdade

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
Quandos eles embarcam, soldados
Elas tecem longos bordados
Mil quarentenas
E quando eles voltam sedentos
Querem arrancar violentos
Carícias plenas
Obscenas
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Disponível em:
http://www.vagalume.com.br/
chico-buarque/mulheres-de-atenas.
html#ixzz3rBb4oHRZ

Mirem-se no exemplo 
daquelas mulheres de 

Atenas
Despem-se pros maridos, 

bravos guerreiros de Atenas
Quando eles se entopem de vinho

Costumam buscar o 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 têm sonhos, só têm presságios

O seu homem, mares, naufrágios
Lindas sirenas

Morenas

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
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Sugestão de Músicas

“Você Não Passa de Uma Mulher”
Martinho da Vila

Mulher preguiçosa, mulher tão 
dengosa, mulher
Você não passa de uma mulher 
(ah, mulher)
Mulher tão bacana e cheia de 
grana, mulher
Você não passa de uma mulher 
(ah, mulher)
Você não passa de uma mulher 
(ah, mulher)
Você não passa de uma mulher
Olha que moça bonita,
Olhando pra moça mimosa e 
faceira,
Olhar dispersivo, anquinhas 
maneiras,
Um prato feitinho pra garfo e 
colher
Eu lhe entendo, menina,
Buscando o carinho de um modo 
qualquer
Porém lhe afirmo, que apesar de 
tudo,
Você não passa de uma mulher 
(ah, mulher)

Você não passa de uma mulher
Olha a moça inteligente,
Que tem no batente o trabalho 
mental
QI elevado e pós-graduada
Se canalizar, intelectual
Vive à procura de um mito,
Pois não se adapta a um tipo 
qualquer
Já fiz seu retrato, apesar do 
estudo,
Você não passa de uma mulher 
(viu, mulher?)
Você não passa de uma mulher 
(ah, mulher)
Menina-moça também é mulher 
(ah, mulher)
Pra ficar comigo tem que ser 
mulher (tem, mulher)
Fazer meu almoço e também meu 
café (só mulher)
Não há nada melhor do que uma 
mulher (bem mulher)
Você não passa de uma mulher 
(ah, mulher)

Disponível em:
http://www.vagalume.com.br/
martinho-da-vila/voce-nao-passa-de-
-uma-mulher.html#ixzz3rBcYGI7E
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Disponível em:
http://www.vagalume.com.br/
erasmo-carlos/mesmo-que-seja-eu.
html#ixzz3rBd3ZDfI

Sugestão de Músicas

“Mesmo Que Seja Eu” 
Erasmo Carlos

Compositor: Roberto Carlos/Erasmo Carlos

Sei que você fez os seus castelos
E sonhou ser salva do dragão

Desilusão meu bem 
Quando acordou estava sem ninguém, xi..., xi, sem

ninguém! Sei!
Sozinha no silêncio do seu quarto
Procura a espada do seu salvador

E no sonho se desespera
Jamais vai poder livrar você da fera

Da solidão
Com a força do meu canto

Esquento o seu quarto prá secar seu pranto
Aumenta o rádio me dê a mão

filosofia, poesia é o que dizia minha avó
Antes mal acompanhada do que só

Você precisa de um homem pra chamar de seu
Mesmo que esse homem seja eu

Um homem pra chamar de seu
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Sugestão de Filmes

1. HISTÓRIAS CRUZADAS
(THE HELP)

2. A INFORMANTE
(THE WHISTLEBLOWER)

Ano de produção: 2011
Direção: Tate Taylor
Elenco: Emma Stone, Jessica Chastain,
Viola Davies
Gênero: Drama
Sinopse: Jackson, pequena cidade no estado do 
Mississipi, anos 60. Skeeter (Emma Stone) é uma 
garota da sociedade que retorna determinada a 
se tornar escritora. Ela começa a entrevistar as 
mulheres negras da cidade, que deixaram suas 
vidas para trabalhar na criação dos filhos da 
elite branca, da qual a própria Skeeter faz parte. 
Aibileen Clark (Viola Davis), a emprega da melhor 
amiga de Skeeter, é a primeira a conceder uma 
entrevista, o que desagrada a sociedade como 

um todo. Apesar das críticas, Skeeter e Aibileen continuam trabalhando 
juntas e, aos poucos, conseguem novas adesões.

Ano de produção: 2010
Direção: Larysa Kondracki
Elenco: Rachel Weisz, Vanessa Redgrave,
Monica Bellucci
Gênero: Drama, Crime
Sinopse: Ao ser convidada pelas Nações Unidas 
para participar da pacificação da Bósnia, a 
policial Kathy Bolkovac não imaginava o que a 
esperava. Ela descobre uma rede de corrupção e 
tráfico sexual encoberta pela ONU e tenta ajudar 
os envolvidos, mas descobre que seu poder é 
pequeno em comparação ao da organização.
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3. O SORRISO DE MONALISA
(MONA LISA SMILE)

4. PRECIOSA – UMA HISTÓRIA DE ESPERANÇA 
(PRECIOUS)

Ano de produção: 2002
Direção: Mike Newell

Elenco: Julia Roberts, Kirsten Dunst,
Julia Stiles

Gênero: Comédia dramática, Romance
Sinopse: Katharine Watson (Julia Roberts) é 
uma recém-graduada professora que consegue 
emprego no conceituado colégio Wellesley, para 
lecionar aulas de História da Arte. Incomodada 
com o conservadorismo da sociedade e do próprio 
colégio em que trabalha, Katharine decide lutar 
contra estas normas e acaba inspirando suas 
alunas a enfrentarem os desafios da vida.

Ano de produção: 2009
Direção: Lee Daniels

Elenco: Gabourey Sidibe, Mo’Nique,
Paula Patton

Gênero: Drama
Sinopse: 1987, Nova York, bairro do Harlem. 
Claireece “Preciosa” Jones (Gabourey Sidibe) é 
uma adolescente de 16 anos que sofre uma série 
de privações durante sua juventude. Violentada 
pelo pai (Rodney Jackson) e abusada pela mãe 
(Mo’Nique), ela cresce irritada e sem qualquer 
tipo de amor. O fato de ser pobre e gorda também 
não a ajuda nem um pouco. Além disto, Preciosa 
tem um filho apelidado de “Mongo”, por ser 
portador de síndrome de Down, que está sob os 
cuidados da avó. Quando engravida pela segunda vez, Preciosa é suspensa 
da escola. A sra. Lichtenstein (Nealla Gordon) consegue para ela uma escola 
alternativa, que possa ajudá-la a melhor lidar com sua vida. Lá Preciosa 
encontra um meio de fugir de sua existência traumática, se refugiando em 
sua imaginação.
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Sugestão de Filmes
5. O ABORTO DOS OUTROS 

6. EFEITO BORBOLETA
(BUTTERFLY EFFECT)

Ano de produção: 2008
Direção: Carla Gallo
Elenco: Desconhecido
Gênero: Documentário
Sinopse: Filme sobre maternidade, afetividade, 
intolerância e solidão. A narrativa percorre 
situações de abortos previstos em lei ou 
autorizados judicialmente, feitos em hospitais 
públicos, e situações de abortos clandestinos. 
O filme mostra os efeitos perversos da 
criminalização para as mulheres e aponta a 
necessidade de revisão da lei brasileira.

Ano de produção: 2004
Direção: Eric Bress, J. Mackye Gruber
Elenco: Ashton Kutcher, Amy Smart,
Elden Henson 
Gênero: Drama
Sinopse: Evan (Ashton Kutcher) é um jovem 
que luta para esquecer fatos de sua infância. 
Para tanto ele decide realizar uma regressão 
onde volta também fisicamente ao seu corpo de 
criança, tendo condições de alterar seu próprio 
passado. Porém, ao tentar consertar seus antigos 
problemas ele termina por criar novos, já que 
toda mudança que realiza gera consequências 
em seu futuro.
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7. TELMA E LOUISE

8. DORMINDO COM O INIMIGO
(SLEEPING WITH THE ENEMY)

Ano de produção: 1991
Direção: Ridley Scott

Elenco: Susan Sarandon, Geena Davis,
Harvey Keitel

Gênero: Comédia dramática, Aventura, 
Suspense, Ação

Sinopse: O filme conta a história de duas 
mulheres, Thelma, interpretada por Gina Davis 

e Louise, interpretada por Susan Sarandon, 
que, cansadas da vida que levam, decidem 
partir numa viagem inesperada e cheia de 

surpresas. A ideia inicial da dupla era passar 
um fim de semana nas montanhas, longe do 

marasmo cotidiano e deixar para trás, por pelo 
menos 2 dias, o marido machista de Thelma e o 

namorado indeciso e ausente de Louise.  

Ano de produção: 1990
Direção: Joseph Ruben

Elenco: Julia Roberts, Patrick Bergin,
Kevin Anderson

Gênero: Drama, Suspense
Sinopse: Em um casamento que já dura quatro 
anos Sara (Julia Roberts) e Martin (Patrick Bergin) 
personalizam o par mais perfeito, feliz e próspero, 
mas na realidade o marido espanca regularmente 
sua mulher. Assim, para escapar desta tortura 
diária, ela simula sua própria morte e foge para 
uma outra cidade, a fim de recomeçar sua vida 
com uma nova identidade. Após algum tempo ela 
se apaixona, mas seu marido descobriu indícios 
de que ela pode estar viva e decide encontrá-la 
de qualquer maneira.
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Sugestão de Filmes

9. MARCAS DO SILÊNCIO
(BASTARD OUT OF CAROLINA)

10. CONFIAR (TRUST)

Ano de produção: 1996
Direção: Anjelica Huston
Elenco: Ron Eldard, Susan Traylor,
Jennifer J. Leigh
Gênero: Suspense
Sinopse: Mãe solteira, Anney dá à luz após um 
acidente. Felizmente, logo conhece Lyle, que 
assume a pequena Bone e lhe dá outro filha. 
Mas ele também morre num acidente. Com o 
apoio da família, Anney sustenta as filhas. Sua 
carência, entretanto, a faz aceitar o pedido de 
casamento do apaixonado e tempestuoso Glen. 
Desde o início, a relação entre Bone e Glen não 
é boa e piora quando Anny perde o filho que 
está esperando. Perder o filho que tanto queria 

faz Glen tornar-se mais violento e perturbado. Bone torna-se uma vítima 
fácil da ira do padastro. A situação fica dramática e, mesmo preferindo não 
saber dos abusos e violências que a filha tem sofrido, uma hora Anny terá 
de acordar! E optar: entre o amor pela filha e a necessidade de um marido...

Ano de produção: 2010
Direção: David Schwimmer
Elenco: : Clive Owen, Catherine Keener,
Liana Liberato
Gênero: Drama
Sinopse: Will (Clive Owen) e Lynn (Catherine 
Keener) têm três filhos. Enquanto um está 
prestes a entrar para a faculdade, a filha do meio, 
Annie (Liana Liberato), começa a apresentar os 
sintomas comuns das adolescentes que querem 
se parecer mais velhas e ser aceitas entre 
seus pares. Publicitário bem sucedido e super 
envolvido com a profissão, Will procura ter uma 
relação de confiança com os filhos, mas Annie 
inicia um relacionamento no computador com um 

jovem de 16 anos e dá continuidade através do telefone. Sem que seus pais 
soubessem, ela aceita o convite dele para um encontro, mas a surpresa que 
ela tem no primeiro momento é só o começo de um pesadelo que marcará 
para sempre a sua vida e a de sua família.
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11. TINA
(WHAT’S LOVE GOT DO WITH IT)

12. FORREST GUMP – O CONTADOR DE HISTÓRIAS

Ano de produção: 1993
Direção: Brian Gibson

Elenco: Angela Bassett, Laurence Fishburne, 
Penny Johnson Jerald

Gênero: Drama, biografia, musical
Sinopse: Anna Mae Bullock (Angela Bassett), o 
verdadeiro nome de Tina Turner, nasceu em 26 
de novembro de 1938 em Nutbush, Tennessee, e 
desde criança mostrava inclinação para a música 
no coro da igreja, apesar de seu estilo não ser 
muito apropriado para o local. Ela também muito 
cedo foi abandonada pela mãe e criada pela avó 
até a morte dela, quando tinha 16 anos. A partir de 
então ela foi morar com a mãe em St. Louis e logo 
trabalhava como cantora de R&B em uma banda 
liderada por Ike Turner (Laurence Fishburne). Logo os dois estão envolvidos, 
têm um filho e vão se casar no México. Em 1960 ela já se chamava Tina Turner 
e, junto com Ike, vão para Nova York, começam a se apresentar e subir no hit 
parade. Mas nos anos seguintes Ike passa a agredir Tina sistematicamente. 
Ela tenta agüentar a situação e manter as aparências, mas após uma violenta 
briga decide se divorciar e abre mão de todos os bens, mas para isto exige 
continuar usando seu nome artístico. Ela então direciona sua carreira como 
cantora de rock & roll e sua ascensão é vertiginosa, mas Ike é uma ameaça 
que ronda sua vida.

Ano de produção: 1994
Direção: Robert Zemeckis

Elenco: Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright
Gênero: Comédia dramática, Romance

Sinopse: Quarenta anos da história dos Estados 
Unidos, vistos pelos olhos de Forrest Gump (Tom 

Hanks), um rapaz com QI abaixo da média e 
boas intenções. Por obra do acaso, ele consegue 
participar de momentos cruciais, como a Guerra 
do Vietnã e Watergate, mas continua pensando 

no seu amor de infância, Jenny Curran.

(WHAT’S LOVE GOT DO WITH IT)
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9. MARCAS DO SILÊNCIO
(BASTARD OUT OF CAROLINA)

10. CONFIAR (TRUST)

Ano de produção: 1996
Direção: Anjelica Huston
Elenco: Ron Eldard, Susan Traylor,
Jennifer J. Leigh
Gênero: Suspense
Sinopse: Mãe solteira, Anney dá à luz após um 
acidente. Felizmente, logo conhece Lyle, que 
assume a pequena Bone e lhe dá outro filha. 
Mas ele também morre num acidente. Com o 
apoio da família, Anney sustenta as filhas. Sua 
carência, entretanto, a faz aceitar o pedido de 
casamento do apaixonado e tempestuoso Glen. 
Desde o início, a relação entre Bone e Glen não 
é boa e piora quando Anny perde o filho que 
está esperando. Perder o filho que tanto queria 

faz Glen tornar-se mais violento e perturbado. Bone torna-se uma vítima 
fácil da ira do padastro. A situação fica dramática e, mesmo preferindo não 
saber dos abusos e violências que a filha tem sofrido, uma hora Anny terá 
de acordar! E optar: entre o amor pela filha e a necessidade de um marido...

Ano de produção: 2010
Direção: David Schwimmer
Elenco: : Clive Owen, Catherine Keener,
Liana Liberato
Gênero: Drama
Sinopse: Will (Clive Owen) e Lynn (Catherine 
Keener) têm três filhos. Enquanto um está 
prestes a entrar para a faculdade, a filha do meio, 
Annie (Liana Liberato), começa a apresentar os 
sintomas comuns das adolescentes que querem 
se parecer mais velhas e ser aceitas entre 
seus pares. Publicitário bem sucedido e super 
envolvido com a profissão, Will procura ter uma 
relação de confiança com os filhos, mas Annie 
inicia um relacionamento no computador com um 

jovem de 16 anos e dá continuidade através do telefone. Sem que seus pais 
soubessem, ela aceita o convite dele para um encontro, mas a surpresa que 
ela tem no primeiro momento é só o começo de um pesadelo que marcará 
para sempre a sua vida e a de sua família.
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13. A COR PÚRPURA
(THE COLOR PURPLE)

14. MENINOS NÃO CHORAM
(BOYS DON’T CRY)

Ano de produção: 1995
Direção: Steven Spielberg
Elenco: Danny Glover, Whoopi Goldberg,
Rae Dawn Chong
Gênero: Drama
Sinopse: Georgia, 1909. Em uma pequena cidade 
Celie (Whoopi Goldberg), uma jovem com apenas 
14 anos que foi violentada pelo pai, se torna mãe 
de duas crianças. Além de perder a capacidade 
de procriar, Celie imediatamente é separada dos 
filhos e da única pessoa no mundo que a ama, 
sua irmã, e é doada a “Mister” (Danny Glover), 
que a trata simultaneamente como escrava e 
companheira. Grande parte da brutalidade de 
Mister provêm por alimentar uma forte paixão 

por Shug Avery (Margaret Avery), uma sensual cantora de blues. Celie fica 
muito solitária e compartilha sua tristeza em cartas (a única forma de manter 
a sanidade em um mundo onde poucos a ouvem), primeiramente com Deus e 
depois com a irmã Nettie (Akosua Busia), missionária na África. Mas quando 
Shug, aliada à forte Sofia (Oprah Winfrey), esposa de Harpo (Willard E. 
Pugh), filho de Mister, entram na sua vida, Celie revela seu espírito brilhante, 
ganhando consciência do seu valor e das possibilidades que o mundo lhe 
oferece.

Ano de produção: 1999
Direção: Kimberly Peirce
Elenco: Hilary Swank, Chloë Sevigny,
Alison Folland
Gênero: Drama
Sinopse: Saiba como Teena Brandon se tornou 
Brandon Teena e passou a reivindicar uma nova 
identidade, masculina, numa cidade rural de Falls 
City, Nebraska. Brandon inicialmente consegue 
criar uma imagem masculinizada de si mesma, se 
apaixonando pela garota com quem sai, Lana, e 
se tornando amigo de John e Tom. Entretanto, 
quando a identidade sexual de Brandon vem 
público, a revelação ativa uma espiral crescente 
de violência na cidade.
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15. O SILÊNCIO DE MELINDA
(SPEAK)

16. O JULGAMENTO DE VIVIANE AMSALEM
(GETT)

Ano de produção: 2004
Direção: Jessica Sharzer

Elenco: Kristen Stewart, Michael Angarano, 
Robert John Burke

Gênero: Drama
Sinopse: Melinda Sordino (Kristen Stewart) 

entra no ensino médio confusa, deprimida e 
solitária. Por ter acionado a polícia durante uma 

festa, ela é rejeitada pelos colegas. O que eles 
não sabem é que ela foi estuprada na ocasião. 

O trauma complica seu relacionamento com os 
pais e ela encontra apoio no professor de artes 

(Steve Zahn), enquanto tenta seguir adiante.

Ano de produção: 2014
Direção: Shlomi Elkabetz, Ronit Elkabetz
Elenco: Shlomi Elkabetz, Ronit Elkabetz

Gênero: Drama
Sinopse: Em Israel, somente os rabinos tem o 
poder de firmar ou dissolver um casamento. 
Mas esta última opção só se concretizará se 
houver total consentimento do marido. Viviane 
Amsalem (Ronit Elkabetz) está pedindo um 
divórcio há três anos, mas seu marido, Elisha 
(Simon Abkarian), a nega. A intransigência do 
marido e a determinação de Viviane em lutar por 
sua liberdade dão o contorno deste processo.
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17. TERRA FRIA
(NORTH COUNTRY)

18. ATÉ O LIMITE DA HONRA
(G. I. JANE)

Ano de produção: 2005
Direção: Niki Caro
Elenco: Charlize Theron, Frances McDormand, 
Sissy Spacek 
Gênero: Drama
Sinopse: Após um casamento fracassado, Josey 
Aimes (Charlize Theron) retorna à sua cidade 
natal, no Minnesota, em busca de emprego. Mãe 
solteira e com dois filhos para sustentar, ela é 
contratada pela principal fonte de empregos da 
região: as minas de ferro, que sustentam a cidade 
há gerações. O trabalho é duro mas o salário é 
bom, o que compensa o esforço. Aos poucos as 
amizades conquistadas no trabalho passam a 
fazer parte do dia-a-dia de Josey, aproximando 

famílias e vizinhos. Incentivada por Glory (Frances McDormand), uma das 
poucas mulheres da cidade que trabalha nas minas, Josey passa a trabalhar 
no grupo daqueles que penam para arrancar o minério das pedreiras. Ela 
está preparada para o trabalho duro e, às vezes, perigoso, mas o que não 
esperava era sofrer com o assédio dos seus colegas de trabalho. Como ao 
reclamar do tratamento recebido é ignorada, ela decide levar à justiça o 
caso.

Ano de produção: 1997
Direção: Ridley Scott
Elenco: RDemi Moore, Viggo Mortensen, Anne 
Bancroft
Gênero: Ação, Drama
Sinopse: Após a pressão de uma senadora (Anne 
Bancroft) de ideias aparentemente feministas, 
uma oficial (Demi Moore) torna-se a única mulher 
em um grupo de elite da Marinha Americana 
e no treinamento terá de provar que pode 
suportar semanas de tortura física e emocional, 
com poucos acreditando que ela possa vencer. 
Na verdade alguns altos oficiais do governo e 
até mesmo a parlamentar que lhe apoiou estão 
torcendo pelo seu fracasso.
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19. LEGALMENTE LOIRA
(LEGALLY BLONDE)

20. MANDELA – A LUTA PELA LIBERDADE 
(GOODBYE BAFANA)

Ano de produção: 2001
Direção: Robert Luketic

Elenco: Reese Witherspoon, Luke Wilson,
Selma Blair 

Gênero: Comédia, Romance
Sinopse: Elle Woods (Reese Whiterspoon) é 
uma garota que tem tudo que possa querer. Ela 
é a presidente da fraternidade de onde estuda, 
Miss Junho no calendário do campus e, além 
disso, uma loira natural. Elle ainda namora o mais 
bonito garoto de seu colégio, Warner Huntington 
III (Matthew Davis), com quem inclusive planeja 
se casar no futuro. Mas Elle tem um problema que 
incomoda Warner: ela é fútil demais! Até que, 
quando Warner vai estudar Direito na Universidade de Harvard, ele passa a 
namorar uma nova garota (Selma Blair) e decide largar Elle, que não se dá 
por vencida e decide estudar a fim de também passar para o curso de Direito 
e ainda por cima provar sua inteligência.

Ano de produção: 2007
Direção: Bille August

Elenco: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert,
Diane Kruger

Gênero: Drama
Sinopse: James Gregory (Joseph Fiennes) é um 
típico branco sul-africano, que enxerga os negros 
como seres inferiores, assim como a maioria da 
população branca que vivia na África do Sul sob 
o apartheid dos anos 60. Crescido no interior, 
ele fala bem o dialeto Xhosa. Exatamente 
por isso, não é um carcereiro comum: atua, 
na verdade, como espião do governo com a 
missão de repassar informações do grupo de 
Nelson Mandela (Dennis Haysbert) para o serviço de inteligência. Mas a 
convivência com Mandela cria um forte laço de amizade entre eles e o 
transforma em um defensor dos direitos negros na África do Sul.
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CONTEÚDOS

ESTRUTURANTE BÁSICO ESPECÍFICO

Poder Política e 
Ideologia

Conceitos de Poder As relações de poder na sociedade

Conceitos de Ideologia A ideologia de Gênero

Conceitos de dominação e 
Legitimidade

Desnaturalização das desigualdades 
sociais das funções atribuídas ao 
homem e a mulher na sociedade.

As expressões das 
violências nas sociedades 
contemporâneas

As diversas formas de violência 
contra a mulher e a lei Maria da 
Penha (Lei Nº 11.340, De 7 de 
Agosto de 2006).

Processo de 
Socialização e as 
Instituições Sociais

Instituição Social
Família

Desconstrução do processo de 
dominação contra a mulher e a 
violência doméstica

Instituição Social
Religiosa

A desmitificação do processo 
histórico da dominação masculina

Instituição Social
Educacional

Violência contra a mulher e a 
problematização das questões de 
Gênero

Trabalho Produção e 
Classes Sociais

Organização do trabalho nas 
sociedades capitalistas e 
suas contradições

O Papel da mulher no mercado de 
trabalho

Globalização e 
Neoliberalismo

A mulher e as relações de 
autoridade no ambiente de trabalho

Relações de Trabalho A mulher na educação

Direitos, Cidadania e 
Movimentos Sociais

Direitos Civis, Políticos e 
Sociais

Vivências sociais, movimentos 
plurais.

Direitos Humanos Direitos Humanos e o 
empoderamento das Mulheres

Conceito de Cidadania O direito a autodeterminação

Movimentos Sociais A história do movimento feminista e 
as diversas conquistas das mulheres

Possibilidades de trabalho na disciplina
de Sociologia
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Possibilidades de trabalho na 
disciplina de Sociologia

Cultura e Indústria 
Cultural

Diversidade Cultural A exploração sexual do estereótipo 
da imagem da mulher brasileira.

Identidade Da vitimização à construção da 
identidade da mulher

Indústria Cultural Imagem da mulher na propaganda

Meios de comunicação de 
Massa

Violência, preconceito e 
discriminação das mulheres negras 
nos meios de comunicação de 
massa.

Sociedade de Consumo Representações do feminino na 
sociedade do consumo

Questões de Gênero
O conceito de Gênero e os 
desdobramentos das diversas 
formas de violência.

Culturas Afro-brasileiras e 
africanas

A violência contra a mulher em suas 
manifestações religiosas

A violência contra mulher negra em 
sua corporeidade

Culturas indígenas
A violência e discriminação da 
mulher indígena em decorrência da 
sua cultura.

Trabalho Produção e 
Classes Sociais

Organização do trabalho nas 
sociedades capitalistas e 
suas contradições

O Papel da mulher no mercado de 
trabalho

Globalização e 
Neoliberalismo

A mulher e as relações de 
autoridade no ambiente de trabalho
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Possibilidades de trabalho na disciplina
de Filosofia

Ética

Ética e moral

Visões do feminino construídas em 
função da moral.

As implicações das normas e dos 
valores na vida da mulher.

Uma análise filosófica do 
machismo.

Ética e violência
O combate à banalização da 
violência contra a mulher: o caso 
brasileiro.

Estética
Categorias estéticas – feio, 
belo, sublime, trágico, 
cômico, grotesco, gosto, etc.

Construção histórico-social do feio 
e do belo

Mito e Filosofia Relação Mito e Filosofia A construção social e histórica do 
Mito da Beleza

Filosofia Política Cidadania formal e/ou 
participativa

O machismo como entrave para 
o exercício pleno da cidadania 
feminina.

CONTEÚDOS

ESTRUTURANTE BÁSICO ESPECÍFICO
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CONTEÚDOS

ESTRUTURANTE BÁSICO ESPECÍFICO

CONTEÚDOS

ESTRUTURANTE BÁSICO ESPECÍFICO

Possibilidades de trabalho na 
disciplina de História

Relações de Trabalho, 
Cultura e Poder

Os sujeitos e suas 
relações com o outro no 
tempo.

A invisibilidade e a violência praticada 
contra as mulheres negras e indígenas 
na sociedade brasileira.

Conflitos e resistências e 
produção cultural campo 
/ cidade.

Relações de dominação e resistência 
das mulheres em conflitos de 
resistência.

O trabalho e as 
contradições da 
modernidade.

A marginalização e a discriminação 
das mulheres no mundo do trabalho 
em diferentes sociedades.

A constituição das 
instituições sociais.

Invisibilidade feminina nas instituições 
sociais brasileiras.

Relações de 
Trabalho, Cultura e 
Poder

Trabalho Escravo, 
Servil, Assalariado e 
o Trabalho Livre.

As diferenças de trabalho entre os gêneros e 
suas implicações na sociedade capitalista.

Cultura e 
religiosidade.

A importância das mulheres nas 
manifestações culturais e religiosas na 
sociedade brasileira.
A construção histórica e social das 
mulheres nas iconografias e o processo de 
corporificação na sociedade contemporânea.

Os sujeitos, as 
revoltas e as 
guerras.

Relações de dominação e resistência das 
mulheres durante as revoluções, levantes, 
guerras e revoltas, manifestações populares.

O Estado e as 
relações de poder.

A violência contra a mulher como produto 
de construção histórica e social.

Movimentos sociais, 
políticos e culturais 
e as guerras e 
revolução.

A presença das mulheres nas lutas sociais 
para a conquista de direitos (sufrágio, direito 
da mulher e da cidadã, lei Maria da Penha).

Urbanização e 
Industrialização.

O racismo e a xenofobia praticados contra as 
mulheres migrantes na sociedade brasileira.

ENSINO MÉDIO

ENSINO FUNDAMENTAL
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Possibilidades de trabalho na disciplina
de Filosofia

Ética

Ética e moral

Visões do feminino construídas em 
função da moral.

As implicações das normas e dos 
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CONTEÚDOS

ESTRUTURANTE BÁSICO ESPECÍFICO
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Possibilidades de trabalho na disciplina
de Língua Portuguesa

Possibilidades de trabalho na disciplina
de Arte

Discurso como 
prática social

Conteúdo temático; 
Interlocutor;
Intencionalidade do texto;
Argumentos do texto;
Contexto de produção;
Intertextualidade;
Discurso ideológico 
presente no texto;
Vozes sociais presentes no 
texto;
Elementos composicionais 
do gênero propaganda.

Marcas linguísticas: coesão, 
coerência, função das classes 
gramaticais no texto, pontuação, 
recursos gráficos como aspas, 
travessão, negrito;  polissemia;  
expressões que denotam ironia e 
humor no texto; relação entre texto 
verbal e o não verbal (imagens, 
cores etc.).

Artes 
Visuais

Ponto
Linha
Forma
Textura
Superfície
Volume
Cor
Luz

Figura/fundo
Perspectiva
Contrastes de cor
Ritmo visual
Estilização
Técnica: pintura, 
desenho, mista, 
fotografia, HQ

Indústria Cultural
Arte do século XX

Artes 
Visuais

Elementos formadores 
da linguagem 
audiovisual

Planos, enquadramento, 
ângulos de filmagem, 
edição, direção, roteiro.
Técnica: audiovisual

Indústria Cultural
Arte do século XX

CONTEÚDOS

ESTRUTURANTE BÁSICO ESPECÍFICO

ÁREA

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES

ELEMENTOS 
FORMAIS COMPOSIÇÃO MOVIMENTOS E 

PERÍODOS

CONTEÚDOS BÁSICOS

ÁREA

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES

ELEMENTOS 
FORMAIS COMPOSIÇÃO MOVIMENTOS E 

PERÍODOS

CONTEÚDOS BÁSICOS

PARA O TRABALHO COM AS PROPAGANDAS

PARA O TRABALHO COM OS VÍDEOS E FILMES


