


A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade 
escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Os 
desafios de reduzir o machismo que prejudica mulheres 
diariamente.”, apresentando proposta de intervenção que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos 
para defesa de seu ponto de vista.

Tema da Semana



Hoje, em lugar de textos de apoio, 
refletiremos juntos



Vamos refletir!!!



Lutar contra o machismo 
não é ser contra os homens; 

é ser a favor de uma nova 
humanidade.





Vamos refletir!!!





Vamos refletir!!!



Vídeo sobre áudio machista de
Mamãe Falei





Vamos refletir!!!



Meninos e meninas são criados do 
mesmo jeito e têm, em casa, as 

mesmas obrigações?



Homens e mulheres que usam 
transporte público se sentem do 

mesmo jeito?



A equiparação salarial entre homens e 
mulheres é uma realidade?



Tudo bem homens e mulheres 
beberem do mesmo jeito, vestirem-se 

do mesmo jeito, falarem do mesmo 
jeito...?





Homens e mulheres “pegadores” 
são iguais?



Homens e mulheres falando alto, tendo 
acessos de raiva, falando palavrão são 

vistos da mesma maneira?



O anúncio pede “boa aparência”, 
homens e mulheres se aprontam no 

mesmo tempo?

O homem toma banho. Bota uma roupa limpa e 
passada. Pega seu currículo e vai.
A mulher toma banho. Faz escova. A unha. 
Sobrancelha. Depila. Se maquia. Passa batom. 
Perfume. Bota uma roupa bonita. Salto alto 
dependendo do cargo. Pega seu currículo e vai. 
Percebe a diferença?



Cabelo branco em homem e mulher é 
visto igualmente pela sociedade?



Você é machista?





Vamos acabar com
 “ o homem pode, a mulher não”.



O homem pode...



...andar na rua sem medo de ser "cantado", 
assediado ou de estar em perigo.
...vestir o que ele quiser, quando quiser.
...rejeitar um pretendente do sexo oposto 
sem ficar em perigo.
. . .ficar bêbado ou não precisar se 
preocupar em deixar sua bebida no balcão 
sem medo de que ela seja "batizada".



Como combater o machismo?
Com homens e mulheres juntos!



Vídeo
Escobar





E por fim…




