




A turma 901 no ano 2018 teve o prazer de desfrutar de pesquisas

sobre o cenário da mulher brasileira, isto é, suas angustias e suas

conquistas e o que ainda devam caminhar para se reconhecida

igualmente em sua profissão e sua função doméstica, que não poderá ser

meramente calada submissa e humilhada. Ou apenas ter o papel de

coadjuvante.

E ter a reflexão do papel da mulher na sociedade, na família e na

sociedade. Isto significa dar visibilidade aquela que apesar das

estatísticas, parece invisível aos olhos da sociedade machista, precisamos

criar nossos filhos e alunos para uma nova sociedade onde cada ser

humano ocupe seu devido lugar, nem mais, nem menos importante,

apenas fazendo parte dessa grande engrenagem chamada vida.

Para isso os alunos do CR imergiram em situações desconfortáveis

para uns, e bem confortáveis para outros, onde a chefe de família é a

mãe.

Com sua identidade muitas vezes ampliada pelo seu senso de reflexão

pode verificar o quão importante foi o CR nos últimos 50 anos para

sociedade de Realengo, a importância de seus cursos profissionalizantes,

seus cursos Pós-Médio, e seus cursos de Ensino Superior, sem contar com

o apoio da Creche e das séries iniciais do Ensino Fundamental.

Essa reflexão pode eclodir nessa coletânea de opiniões sobre a

importância do CR para mulheres de Realengo.

E assim, surgiu os novos escritores de 2018 do CR.



Esse livro é fruto de um trabalho persistente e entusiasmado,

desenvolvido pela Área de Linguagens, mas com contribuições das

diferentes áreas do conhecimento, nos espaços de nossas salas de aula: da

construção do desenho ao texto escrito.

Não trata-se de uma simples coletânea de textos, é resultado de um

grande Projeto Interdisciplinar de Leitura e Escrita – Projeto Jovem

Escritor, visando o aprimoramento da produção textual de nossos alunos,

por meio do pensamento crítico e a produção criativa das ideias.

Sendo assim, é com imensa alegria que compartilhamos o lançamento

desse livro e desejamos que sua leitura possa propiciar reflexão e tomada

de consciência pessoal e cidadã, legitimando dessa forma a temática

articuladora do nosso currículo escolar: “Cidade Educadora: o espaço

urbano no Centro daAprendizagem”.

A você leitor, espera-se um olhar diferenciado, um coração aberto

para a mudança de atitude e pensamento com relação aos problemas da

realidade atual de nossa Cidade.

Parabenizamos toda a Equipe Pedagógica, Professores e Alunos autores!

Profº. Antonio José Zaib Profª. Eliani Zaib

Direção Geral



Nome: Júlia Vianna Neves

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento precisa ser divulgado

O empoderamento da mulher precisa ser reconhecido, a mulher requer

o empoderamento na política, no trabalho, nas ruas, em casas, etc.

Por que não usar a roupa que quer? Merecem mais valor, a mulher não

é inferior a ninguém, a nenhuma outra, nem homem.

Elas estão crescendo altamente no mercado de trabalho, fazendo a

diferença e se esforçando muito mais do que alguns homens.

Educam seus filhos com amor, para serem gentis e não faltar respeito

com ninguém. Algumas situações passadas nas ruas com mulheres que

algumas não demonstram ligar, mas no futuro incomoda, bastante até.

A cada 24 horas, 32 mulheres são assassinadas, e por isso, é necessário

que acabe.

Lugar de mulher é onde ela quiser, e merecem ser respeitadas, digo como 

uma.



Nome: Júlia da Fonseca Prevot

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento sem ódio

O empoderamento da mulher se tornou uma parte importante na

sociedade, em parte, todos merecemos direitos iguais e respeito, o

empoderamento não deve nunca perder o foco e o real sentido.

Todos lutam contra uma sociedade machista para tornar uma sociedade

feminista? Porque não pensam em tornar uma sociedade respeitosa em que

opiniões diferentes não causam o individualismo entre pessoas? O

empoderamento não pode ser diminuição do sexo oposto mas sim o

movimento para alcançar direitos iguais.

O ódio está em todos os lugares cujo as opiniões em geral são

diferentes, devemos parar de pensar em si e começarmos a pensar em nós,

não são as mulheres que precisam lutar pelo seus direitos, somos nós, em

uma sociedade em que existe nós alcançamos os nosso objetivos mais rápido

e com menos dor de cabeça e se não concordar também não atrapalhe porque

não é retido dos direitos, mas sim a igualdade dele.



Nome: Marianna Raffaeli Souza de Sena Piloto

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Mais amor

Quando se começa o assunto de empoderamento feminino, varias

opiniões vem com ele. Alguns dizem que não é necessário, outros lutam por

isso e outros ficam no meio termo. Muitas veze brigas e discussões

acontecem.

Todos temos direito de impor nossa opinião, o que não deve acontecer

é o desrespeito.

Dentro do “Empoderamento feminino” outros assuntos surgem em

alguns casos, além de ser desrespeitada por ser mulher, as mulheres sofrem

com outros preconceitos, como ser negra, ser homossexual, ser pobre, etc.

O que não devemos fazer é uma generalização. Essas coisas que as

mulheres sofrem, os homens também sofrem por ser uma quantidade menor

de casos com homens, a sociedade “fecha os olhos” para isso.

Vamos parar de apenas respeitar a mulher ou apenas respeitar o homem

e respeitar a todos da mesma forma. Só vamos conseguir isso com o amor,

que é a forma mais linda de conviver com as pessoas.

Vamos amar e respeitar acima de tudo! E de uma vez por todas acabar

com os moldes que a sociedade cria para nós sermos “perfeitos” aos olhos

deles.

Vamos amar as nossas perfeitas imperfeições.



Nome: Ruan Braga Lopes de Oliveira

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento feminino constrói um mundo de amor sem ódio

As mulheres por muitos anos, vem sendo tratada como um mero objeto

sexual ou seja, só está lá para fazer filhos e dar prazer e satisfação ao homem,

mas qual é a diferença é que nos tempos antigos o homem era menos racional

do que os tempos atuais, ou seja, não tem o porque de mulheres serem

violentadas pelo mundo inteiro, eu não consigo achar razão nesse ato

violento com as mulheres, se é que existe mesmo uma razão para acontecer

isso, o homem é racional o bastante para saber se é errado ou não, não

consigo entender o pensamento de homem em achar a mulher inferior,

submissa ao homem além de ser ridículo e medíocre é muito machista algo

que além de mim muitas mulheres e homens acham muito errado e de jeito

nenhum vão concordar com esse pensamento de homem das cavernas ou de

homens que acham que a mulher é menosprezável.



Nome: Júlia Medeiros Sodré

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O poder que existe em cada um de nós

O lugar de mulher é dentro de casa, poder feminino. Já parou pra

pensar que a reação da mulher em questão ao empoderamento nasceu por

certas atitudes dos homens. Todas nós queremos direitos iguais na sociedade,

é por isso que as mulheres levam para participar e se reintegrar no caos onde

vivemos. Mas não é por conta dessa, que as mulheres tem que trazer ódio,

mas sim ter um consenso que o homem e a mulher pode fazer as mesmas

coisas que o homem, mulher pode pagar uma conta, pode e deve ganhar o

mesmo salário que o homem (só quando o cargo no trabalho é o mesmo) o

empoderamento da mulher é fazer da política, é poder transformar a vida das

pessoas em sua volta em algo melhor. O empoderamento da mulher, não é só

ter poder em uma sociedade, é também poder realizar seus objetivos e seus

sonhos sem poder ser julgada e ridicularizada.



Nome: Lais Cabral Silva

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento feminino

Bom eu não sou feminista, machista nem nada, para mim a mulher não

tem que ser rebaixada mas também não tem igualar os homens, nós falamos

de política, de roupas, da implicância em si com o sexo feminino.

Primeiro a política, sim tem que ter mais mulheres, mas se fosse

implicância com o sexo feminino mesmo, não teria nenhuma, os poucos que

estão lá é porque estudaram para está lá, o povo não irá vetar em uma pessoa

que não sabe nada do próprio país, segundo roupas, uma mulher de roupa

curta na rua é assediada e xingada, mas a roupa diz sim quem você é uma

coisa é “curto” outra coisa é “minúscula”, tem pessoas que acham que a

roupa não fala nada de você, mas se não fala porque temos uniforme, você

identifica por exemplo um médico, um policial pela roupa que eles vestem,

agora me diz se um médico ou um policial não viver com uniforme você

saberá quem eles são? Eu acho que não, falamos de igualdade mais nós

mesmo nos rebaixamos quando cantamos funk de coisas que apologia o sexo

masculino, que xinga nós mesmo.

Nós mulheres merecemos ser iguais mas será que estamos fazendo por

onde? Eu acho que a maioria não, devemos lutar sem querer fazer igual aos

homens que querem igualar as mulher devemos querer ser igual não superior.



Nome: Bernardo Fonte Câmara

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento humano

É de conhecimento geral que o empoderamento feminino vem

ganhando grande repercussão nos últimos anos, porém, o movimento trilha

um caminho que o faz ser uma piada, por conta de diversos fatores que

contribuíram para isso.

Pode-se analisar que as mulheres apenas buscaram respeito, contudo,

eles decidiram responder o ódio machista com o ódio feminista, e isso apenas

atrapalhou mais o movimento delas.

Além disso, as mulheres já vem ganhando destaque no mercado de

trabalho, o que vem colocando em cargos melhores do que dos homens

muitas vezes. Em geral, não deveria haver essa manipulação da mídia

buscando falar sobre assuntos cada vez mais polêmico, e sim assuntos sobre

a vida de forma geral.

Portanto, devemos nos respeitar igualmente sem precisar focar em um

determinado grupo, até porque, somos todos iguais: humanos.



Nome: Renan Dias Martins Mesquita

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

A forma errada do empoderamento

Empoderamento feminismo constrói um mundo de amor sem ódio,

essa frase não poderia estar mais correta se não estivesse mais errada, afinal

de contas o único que não dissemina ódio é o empoderamento humano que

dissemina a igualdade entre etnias, gostos, culturas e escolhas sexuais.

O empoderamento feminino deveria passar adiante o pensamento da

igualdade do sexo masculino e feminino, porém parte da ideia de que a

mulher é inferior ao homem, necessitando do movimento feminista para ser

melhor perante a sociedade.

O empoderamento humano é uma ideia mais igual entre todos os seres

humanos independente do que são, fazem ou sentem. Diferente do

“Empoderamento feminino” que passa adiante uma ideia de superioridade

sobre o sexo oposto, que é o mesmo que disseminar o ódio.

Para que não hajam mais esses tipos de conflitos acredito ser

necessário o esquecimento e descarte do “Empoderamento da Mulher”. Logo,

adotar o “Empoderamento Humano” que acredito ser um dos caminhos para

a paz mundial, que cita o amor e não o ódio além da igualdade não só entre

homens e mulheres, e sim cada ser humano.



Nome: Edilson Santos Batista Pereira

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O lugar da mulher é onde quiser

O lugar da mulher é onde ela quiser, assim como homem tanto nos

empregos, nos esportes, em tudo, como no futebol, as mulheres poderiam ter

um certo tipo de receio contra o esporte porque são inferiores, mas mesmo

assim elas conseguiram um espaço lá, também falamos do Dia Internacional

da Mulher, um dia que todas as mulheres comemoram, mas que também teve

muita tragédia.

As mulheres tem todos os motivos para ter receio do sexo masculino,

mas as mulheres nunca devem pensar que só porque um homem a agrediu ou

fez ela sofrer, que a mulher precisa generalizar. Empoderamento não é se

aprisionar a um homem, mas sim, ser independente porque ninguém é dono

de ninguém, e muitos homens não entendem isso e acabam assassinando

muitas mulheres.

O empoderamento é um fruto de uma educação com mãe e filho,

ensiná-lo a ser gentil e bondoso com as pessoas da nossa geração, é construir

um mundo de amor, poder conquistar seus objetivos e sonhos, porque o lugar

da mulher é onde ela quiser.



Nome: Gabriel da Silva Giffony

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino constrói um mundo melhor de amor e sem

ódio.

Hoje em dia a cada 45 minutos uma mulher é morta, vítima de

homicídio por seus parceiros, que por muitas vezes não aceitam uma

separação, pois eles acham que a mulher é propícia de exclusiva do homem.

Muitas vezes elas se sentem aprisionadas por seus maridos, porque acha que

a mulher não podem ter vida.

O empoderamento não é maltratar a mulher, e sim, deixá-la seguir seus

sonhos.

Ao invés de mulher empoderar, elas têm que ser mulheres cheias de

poder, poder de transformar a vida das pessoas, tem milhares de mulheres que

conseguem conquistar seus objetivos.



Nome: Natália Cristina Sena de Oliveira

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

A evolução feminina

Como o passar dos anos, as mulheres se empoderaram muito em várias

questões como: trabalhar, ganhar o próprio dinheiro e não depender de

homem nenhum, votar e até mesmo se candidatar.

As mulheres ainda sofrem muito por muitos motivos e ainda existem

homens, que se acham no direito de prender as mulheres, não deixando-a sair

com uma roupa curta ou algo que “mostra demais”, sair com amigas, ou até

mesmo não deixam, trabalharem e fazem delas uma dona de casa.

Uma mulher morre a cada 45 minutos, 32 mulheres morrem em 24

horas. Mulheres são assediadas nas ruas, no colégio, em suas próprias casas,

apenas por serem mulheres, mas a culpa não é delas, ninguém escolhe como

vai nascer, os homens tinham de ter apenas respeito. As mulheres são fortes,

mulheres são guerreiras e sofrem por muito a vida inteira.



Nome: Bryan Patrick Lima de Assis Vieira

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento 

O empoderamento da mulher promove educação e desenvolvimento

profissional para as mulheres para que possam apoiá-las todas as mulheres

para promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias

de suplementos.

O empoderamento feminino e o ato de conceder o poder de

participação social as mulheres.

Garantindo que possam estar cientes de todas as lutas pelos seus

direitos.

A muito tempo atrás as mulheres não faziam nada, não trabalhava e

não tinha direito de nada hoje em dia, muitas mulheres batalham trabalhando

e correm atrás de seus direitos a cada 45 minutos muitas mulheres morrem

lutando pra ter seus direitos construindo um mundo de amor sem ódio.



Nome: Laryssa Luiza dos Santos Patricio

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento 

Com o passar dos anos, as mulheres começaram a conquistar as coisas

como: direitos de trabalhar, ser independente e até ser presidente e como por

exemplo a Dilma.

As mulheres conquistaram muitas coisas, mas ainda tem muito a ser

melhorado, essas coisas como preconceito, racismo, etc. Só servem para

diminuir as mulheres. Uma ou duas de cada dez mulheres já passaram algum

tipo de ato preconceituoso, mas em meio a tudo isso, as mulheres continuam

trabalhando e lutando por um país ou mundo melhor.

Um mundo onde elas sejam elas mesmas sem ter medo da sociedade,

um mundo onde direitos entre homens e mulheres são iguais. Um mundo sem

preconceito e sem racismo.



Nome: Jorge Henrique dos Santos Ribeiro

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino não constrói um mundo de amor, sem

ódio, a maioria dos diversos feministas são carregados de ódio contra o sexo

masculino, pois elas pensam que a mulher é inferior, que ao meu ver em

algumas partes a mulher é tratada sim como inferior ao homem, infelizmente

essa é a realidade de uma sociedade machista, hipócrita e sem educação,

onde uma freira de 81 anos foi estuprada e morta e foi tratada como só mais

uma, é ai que eu pergunto, foi por causa da roupa?

Nem sociedade onde as vezes a mulher exercendo o mesmo cargo que

o homem ganha 2 vezes menos, mas felizmente o fenômeno está ajudando a

mudar isso, em algumas partes eu concordo com o feminismo por exemplo

eu concordo delas lutarem contra a desigualdades salarial e discordo delas

ficarem seminuas na frente de algum lugar gritando “meu corpo, minhas

regras” e também não aceito a legalização do aborto, um simples feto não

tem culpa de você praticar o sexo sem as devidas proteções, e por isso

concordo em alguns pontos e discordo em outros.



Nome: Felipe Almeida da Silva

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Muitas mulheres lutam pelos seus direitos de trabalho, de donas de

família e etc. muitos homens acham que elas não tem esse direito e acham

que podem ser donos delas, mas isso não é verdade, todo ser humanos não

importa o gênero, ou a cor, a decência ou a raça, todos nasceram com direitos

iguais e ninguém é maior que ninguém.

As mulheres têm direitos de fazer o que bem entender, pois são todas

independentes, porém tais coisas devem estar dentro da lei e do respeito

público.

Algumas mulheres usam esse tema para cometer atos imorais e

infelizmente acabam desmoralizando a imagem da mulher fazendo discursos

com ódio, de respeito, no jornal mostrou uma vez “mulheres protestam para

que siam nas ruas sem absorventes”, porém isso é irracional e idiota, pois um

protesto para o respeito da mulher e para a educação para seus direitos, isso é,

empoderamento feminino correto e pacificador onde demonstra respeito a

todos.

As mulheres tem seus direitos e não são objetos, ou tem donos e sim,

são livres de preconceitos. Muitos homens acham ao contrário e batem,

gritam, desmoralizam as mulheres, até mesmo as matam causando

feminicídio. O feminicídio no Brasil chega até 48% e entre 32 mulheres

morrem a cada 24 horas.

Devemos respeitar todos sem olhar quem.



Nome: Maria Carolina da Silva Lima de Abreu

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento feminino constrói um mundo de amor sem ódio

Brasil, um país maravilhoso, clima perfeito, solo perfeito, localização

extremamente perfeita, mas sabe o que acaba com isso tudo? A violência. O

Brasil é um país que defende machista, bandidos corruptos e estupradores. A

cada 45 minutos uma mulher é morta pelo seu companheiro aí, pois bem,

isso é horrível. Uma enorme vergonha, um absurdo, uma falta de amor, paz e

respeito. Nossa cultura está indo por água abaixo com essas coisas que vem

acontecendo como uma cascata, “artistas” do funk que só oprimem as

mulheres nas “músicas”. Acho isso pedir para se passar vergonha. LGBTS

pregando o ódio contra candidatos a presidência, políticos defendendo

marginais, com tudo isso citado, eles perguntam: onde vamos parar?

Acho que, para combatermos isso, precisamos primeiro ter disciplina,

dedicação. Precisamos de paz, urgentemente. Precisamos principalmente de

senso de humor. Nunca vamos chegar a lugar nenhum sem tudo isso, éramos

para ser uma das nações mas educadas e ricas do mundo, mas o ódio e o

roubo tirou de nós essa possibilidade, para você mudar, preciso pensar no

próximo, receber o amor, imagina como é bom ser educado, elogiar alguém

que não esta bem e em troca receber um sorriso, de felicidade e gratidão. A

educação derruba qualquer obstáculo, qualquer tipo de ódio, acalma, ajuda a

sermos seres de paz e termos uma nação enorme e cheia de amor e respeito.

Essa é a minha opinião.



Nome: Manoella Lobo Maciel da Rocha

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Mulher em todos os lugares

A mulher nos tempos atuais tem se inserido em diversos cargos

importantes para a sociedade, porque ela pode ser o que quiser diante dos

desafios de cooperar economicamente com a família.

O empoderamento da mulher teve início na década de 60 quando

Vargas deliberou o direito do voto feminino, a partir desse ato muitas coisas

tiveram caminhos diferentes do esperado pelos homens. Entre os anos 60 e

70 a mulher já se sentia mas livre e se liberou a usar biquíni, todos tem se

adaptado com o empoderamento feminino, nos Estados Unidos ocorreu um

ato que todos teriam que trabalhar sem hora prevista de se encerrar o

trabalho, muitas mulheres morreram por acúmulo de trabalho, por isso muitas

mulheres se uniram e protestaram queimando seus sutiãs, no ato de mostrar

que são livres.

No Brasil, foi o primeiro país das Américas a ter uma mulher como

presidente, e isso abriu novas portas para outras mulheres fazerem o mesmo,

com esse ato logo em seguida uma mulher ocupou o cargo de presidente da

Argentina.



Nome: Bruna Oliveira de Melo Silva

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino

O empoderamento feminino é um assunto tanto quanto delicado de se

pronunciar, porém é preciso ser comentado e divulgado. O empoderamento

tem várias causas, vai desde usar roupas curtas, no cargo melhor na empresa,

até uma violência contra ela.

E necessário ser comentado sobre os julgamento das pessoas,

principalmente os homens, pelo qual tipo de roupa que a mulher está usando,

também sofre mulher conquistar uma coisa grande e acabar sendo

desmerecida e também tem a violência, a cada 45 minutos, uma mulher é

morta.

Então, com tudo isso, as mulheres devem ser guerreiras e fortes,

devendo lutar pelos seus direitos como mulher e como ser humano. E acima

de tudo, todas merecem respeito.



Nome: Luísa de Oliveira Coutinho

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino cada vez mais vai aumentando na

população, esse empoderamento faz com que a mulher tenha mas força e

capacidade de fazer coisas e ter o seu próprio poder.

Hoje em dia as mulheres vão para a rua cada vez mas empoderadas

com protestos e placas para mostrar que a mulher tem força para fazer o que

ela quiser, essas participações cada vez mais vem crescendo a cada ano e tem

tido mais destaques. Na minha opinião os homens ou a maioria deles não

apoiam ou aceitam o empoderamento feminino, a maioria deles são

machistas. A mulher tendo mas apoio ela vai ter mas capacidade de ser uma

mulher mas forte do que ela já é, muitas mulheres batalham para ter uma vida

melhor na sociedade, dar uma vida melhor para a sua família, para poder

transformar a vida das pessoas em volta dela algo melhor, conquistas e

objetivos e realizar sonhos. Nos tempos antigos as mulheres eram muito

desvalorizadas, mas hoje em dia isso mudou, não totalmente mas esta melhor

que os tempos antigos.

A mulher hoje em dia é forte, independente e focada nos seus sonhos e

objetivos e conquistas e o empoderamento vai ficando cada vez mas forte, o

empoderamento já existe numa mulher, mas é um discurso pobre que premia

o sexo feminino na sociedade.



Nome: Mariana Ramaldes da Silva Silveira

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino

Hoje, um dos assunto mais comentados, é o empoderamento feminino.

A mulher esta presente em tudo, na política, nos trabalhos, nos

relacionamentos, em casa, como dona, mãe, esposa, e tudo mais. A mulher

hoje em dia, não está sendo reconhecida, respeitada, não esta podendo mas

viver livre, andar do jeito que quer, se vestir do jeito que quer, se maquiar

como quer. Se a mulher anda com short curto, bem maquiada, isso não te da

direito de assediá-la.

Quando a mulher se veste bem, se maquia, não pergunte “está assim

por quê?” “se arrumou pra quem?”. Esse comentário é muito machista, se a

mulher se veste para ela, a mulher se maquia para ela. O machismo hoje está

muito presente no nosso país, o homem acha que sempre tem direito de

assediá-la porque ela esta bem vestida, que pode bater nela se ele não ficou

satisfeito com algumas atitudes dela. Mas o mundo não é assim, às coisas não

funcionam mas assim.

A mulher hoje, já conquistou muita coisa, e cada conquista que uma

mulher consegue, o empoderamento só se firma mas, só cresce mais. Onde

você vai hoje, tem uma mulher trabalhando, “em um cargo para homem”

como diz a sociedade, se você for hoje em um ringue de luta, vai ter uma

mulher lutando, em um jogo de futebol, uma mulher na arbitragem, jogando

bola.

A Marta, por exemplo, ela é um exemplo de empoderamento feminino,

mulher, jogadora de futebol, alagoana, família humilde, hoje tem 6 prêmios

de melhor do mundo, ganhou tudo com a seleção feminina, camisa 10, capitã.

Hoje a mulher, é melhor que o homem, em qualquer coisa.



Nome: Rayssa dos Santos Salles da Cruz

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Ser livre

Hoje em dia a mulher têm seus direitos, seus deveres.

Antigamente, as mulheres não podiam nada, trabalhar, ter o direito de

ir e vir, etc. Por conta do machismo e hoje em dia isso mudou bastante.

Temos mais vagas de trabalho do que os homens, mas chances.

Quebramos tanto este preconceito aqui no Brasil que tivemos a presidente do

Brasil mulher, uma senhora chamada Dona Ivone Lara foi a primeira mulher

entrar no samba “o mundo dos homens” e também foi uma ótima enfermeira.

Tem muitas outras mulheres que separaram isso, ainda existe muito

preconceito, mas acreditamos que com o passar do tempo isso será mudado.

Muitas mulheres sofrem assédio, preconceito, racismo e até mesmo

homofobia. Para que alguns é apenas uma olhada para o corpo de uma

mulher, para nós não é assim, nos sentimos invadidas, “molestadas” e apesar

de tudo é que põe a culpa na nossa roupa, no jeito de falar, agir.



Nome: Camilly Cristina de Lima

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino

A mulher pode ser o que ela bem entender, já passamos da época onde

a mulher era controlada por homem e não podia fazer nada além de cuidar da

casa e dos filhos, cada vez mais a mulher vem conquistando seus direitos em

seu lugar na sociedade.

Vivemos em uma atual sociedade onde a mulher ainda julgada por suas

roupas, pelo jeito do cabelo, violência doméstica e muitas outras coisas, a

mulher não é objeto e nem deve ser vista como um.

Porque ter direito de trabalhar e de votar se ainda é vista como um

objeto sexual, e um objeto para te servir e quando enjoar você trocar, pois não

são 100% dos homens que respeitam isso, a maioria acha que a mulher é

propriedade privada só porque se casou com ele.

O empoderamento feminino quer criar um mundo com mais amor,

respeito as mulheres, pois a mulher precisa ser independente, ter seu dinheiro,

sem depender de homem e cada vez mais isso está acontecendo, a mulher

deve ser respeitada, sou a favor do empoderamento.



Nome: Ana Beatriz Lustosa de Lima

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino é visto de várias formas, dependendo do

ponto de vista da sociedade pode ser algo bom ou ruim. De certa forma o

empoderamento feminino nos dá de alguma forma visão ampla de como as

mulheres vem crescendo na sociedade atual e na sociedade passada.

Quando pensarmos em empoderamento feminino, não é necessário

pensar em um discurso de ódio contra o próximo, pois não será dessa forma

que iremos conseguir que a sociedade nos respeite, temos que achar formas

de ganhar mas espaço na sociedade sem termos que proclamar o ódio.

Uma das formas é mostrar para a sociedade que o empoderamento

feminino constrói um mundo de amor sem ódio, onde os respeitos se igualem

e a sociedade tenha mais amor por si e pelo próximo.



Nome: Beatriz Duarte Araújo

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

É necessário?

É necessário a existência do empoderamento feminino? É necessário

que as mulheres sejam aceitas no meio político? É necessário que se tenha

respeito pelas mulheres?

Sim, é necessário que exista o empoderamento feminino, é de suma

importância que as mulheres consigam um cargo no meio político e é super

importante e super necessário que se tenha respeito com a mulher.

Nós mulheres lutamos por nosso direitos sociais, e econômicos e

político nem sempre conseguimos o que conseguimos por falta de

objetividade. A cada 45 minutos uma mulher morre e isso tudo dentro de 24h.

Queremos ter nossos direitos, queremos não depender de alguém para

conquistar algo, ser mulher e querer lutar por seus direitos é algo imaginável,

nós podermos ver o que vem acontecendo de uns tempos para cá. Nós temos

sido influenciados e nos tornando influenciadoras.

Isso tudo é necessário sim, no final de tudo só queremos ser valorizadas

e respeitadas devidamente corretas.



Nome: Daniel da Rocha Coelho

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino possivelmente contraria um mundo na

região onde você mora sem ódio, com mais amor, carinho e respeito com as

mulheres existentes, nesses lugares onde convivemos todos os dias, o respeito

é essencial a todas.

Poderia ser melhor organizada as instituições ao combate contra

violência a mulher, são 32 mortes a cada 24h causadas com a violência na

rua, em casa, no trabalho e etc. isso não pode acontecer, porque a violência

contra a mulher e muito prejudicial a mulher, parentes e a todos que

convivem diretamente e indiretamente com ela.

As instituições poderiam fazer programas de encontro com as mulheres

paar que elas pudessem se abrir e contar o que esta acontecendo com elas

para que juntas possam resolver de alguma forma.



Nome: João Victor Ramos Roberto

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento da mulher

A mulher deve ficar onde ela quer, não é por causa do seu sexo que ela

não pode praticar esportes masculino, entrar para a política e outras

profissões. Antigamente, a mulher não tinha direito nem de votar, isso é um

absurdo.

As profissões das mulheres em relação aos homens é muito errada

principalmente, na política e em alguns esportes, e vejo pouquíssimas

mulheres na política hoje em dia e quando tem elas nunca chegam muito

longe. No futebol masculino é o esporte que os jogadores sempre ganham

bem em dinheiro, já as mulheres podem ter um grande talento e mesmo assim

ganham muito menos que os homens.

A mulher deve ser respeitada, acontecem muitos casos de mortes,

estupros e outras coisas. A cada 24h (um dia) morre 32 mulheres, isso é, um

absurdo e esse número só vem aumentando, temos que tratar as mulheres

melhores, e dar mais oportunidades na vida delas.



Nome: Jônatas César Domingos Lima

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino não constrói mulheres grandes não traz

independências e fundamentos que ajudem a mulher a prosperar em sua vida.

Nós não estamos valorizando as mentes brilhantes das mulheres, as mulheres

estão sofrendo cada vez mais elas não podem sair na rua com o short curto

senão forem julgadas com “piranha”, vadia, e isso é errado temos que parar

de pensar assim.

A cada 24h 32 mulheres morrem por homem e não pensamos no

amanhã, pois, menos crianças vão nascer e o futuro da nação está nas mãos

das mulheres, pois só elas podem dar a luz e os homens podem dar a luz a

uma criança.

Dona Ivone Lara uma joia rara, uma mulher que no meio de tanto

homem ela conseguiu ser melhor que vários cantores que julgava ela, pois

cantar pagode era coisa de homem, mas Dona Ivone Lara ficou conhecida

como uma joia, uma bela cantora, temos que dar mais valor a mulher.



Nome: Lorenna Soares Freire de Sousa

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento com amor

É necessário o empoderamento feminino, mas de forma que possa

propagar o amor e construir um mundo melhor e não de forma que ao passar,

espalhar o ódio e a desigualdade entre nós seres humanos.

Nós, mulheres, precisamos entender que o empoderamento feminino é

para cada vez mais termos mais conquistas no mundo como a chegada da

mulher na política, a chegada da mulher na lua, mas tudo isso de forma justa,

como assim justa? Justa que digo é sem querer passar por cima de alguém

para isso acontecer, ou melhor ainda sem querer propagar o ódio e cada vez

mais da valor para o amor, o amor transforma vidas e poder transforma uma

nação.



Nome: Júlia Miranda do Nascimento Batista

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

A mulher na sociedade 

O empoderamento da mulher é muito importante na sociedade atual,

muitas mulheres são desrespeitadas e violentadas por alguns homens e têm

também muitas mulheres que ao invés de se ajudarem e se juntarem acabam

menosprezando umas as outras por motivos desnecessários ou muitas vezes

por causa de homem.

Na sociedade de hoje em dia, não é tão surpreendente uma mulher

ganhar algum prêmio no meio artístico pois muitas mulheres ganharam lugar

nesse meio e algumas ganharam mais dinheiro e são bem mais

homenageadas e visadas que muitos homens.

Mas em alguns meios a mulher ser homenageada não é tão comum

como o futebol. A jogadora Marta que joga na Seleção Brasileira Feminina

ganhou um prêmio por ser a melhor no que faz, isso dentro do assunto

“empoderamento” é uma grande conquista.

Em uma sociedade onde ódio é muito pregado e as pessoas serem

tratadas com respeito e tem orgulho uns dos outros será tudo bem mais

gratificante para todos.



Nome: Letícia Vitória Goulart Soares

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento

Falar sobre empoderamento feminino é um assunto

muito delicado, mas somos o país que mais cresce na escala

de feminicídio esse ano e ao longo dos anos várias mulheres

marcaram o mundo com suas conquistas, mas infelizmente

nem todos reconhecem o esforço de uma mulher, há muito

ódio lá fora, e só de pensar que com o empoderamento

feminino podemos construir um mundo de amor sem ódio,

nós mulheres devemos sempre se unir, pois se não nos

ajudarmos quem vai nos ajudar? Devemos parar com os

discursos de ódio. Eu espero que um dia possamos levantar

a voz e dizer que conseguimos transformar o mundo com

amor.



Nome: Yago da Silva Loureiro Godinho

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento da mulher

O lugar da mulher, foi conquistado a muito tempo. A mulher na

antiguidade era chamada de inferior aos homens, pois ela era restrita de

trabalhar e incapaz de ser trabalhadora.

A cada 24 horas 32 mulheres morrem todos os dias, isso acontece por

que a mulher quer se separar e o marido não aceita, ou ele à mata por se sentir

menosprezado. Isso se deve ao caso do homem achar que a mulher depois que

se casa é sua privacidade, porém isso, esta muito errado. Tem de entender que

ela não é sua propriedade, e sim apenas casou com ela.

Poder transformar a vida dos outros que eu amo em algo melhor, do

que eu sair a cada dia. E poder de reconhecer que eu não sou mais o que eu

sou.



Nome: Luan Pinheiro

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

As mulheres cada vez mais fortes

No passar dos anos, as mulheres vão conquistando muitas coisas no

Brasil, como os direitos que elas não tinham no passado, umas mulheres

marcaram na história por ter feito parte dessa mudança, como a Dona Ivone

Lara. A primeira mulher sambista e negra.

As mulheres vem ganhando cada vez mais espaço nos empregos.

Também mostrando cada vez mais suas habilidades, exércitos, polícia,

bombeiro e na política, são empregos que tiveram a inserção de mulheres no

mercado de trabalho.

Mais, infelizmente, embora as mulheres ganham espaço no mercado,

elas ainda vem sofrendo com violência, desigualdades e ganhando menos que

os homens, com as mesmas profissões, o feminicídio também vem crescendo

cada vez mais, segundo as pesquisas 32 mulheres são assassinadas em 24

horas, também sofrem por assédio, violência social etc.

É incrível como no país que nós vivemos, mesmo as mulheres fazendo

de tudo, ainda são desrespeitadas, precisamos acabar com isso já.



Nome: Luma Alevato de Abreu

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento feminino constrói um mundo de amor sem ódio

Será que o empoderamento feminino propaga ódio aos homens? O

empoderamento feminino é apenas uma procura de direitos iguais, tanto na

política, como no mercado de trabalho etc. É querer ser vista com igualdade

dos gêneros na sociedade.

O empoderamento feminino tenta construir um mundo onde ninguém é

melhor que ninguém, onde todos são iguais e possuem as mesmas

capacidades. A mulher merece e deve estar onde se sente bem, ela precisa de

respeito, ela não deve aturar assédio sendo verbal, psicológico ou físico.

Todo ser humano precisa ser respeitado, ninguém deve ser tratado

como marionete de homem.

Ser empoderado é querer ter as mesmas oportunidades de realizar seus

sonhos. O empoderamento não constrói um mundo de ódio, constrói um

mundo com possibilidades a todos, com isso construindo um mundo melhor.

Ser uma mulher empoderada não é odiar o gênero masculino.



Nome: Emerson Santos Batista Pereira

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O Empoderamento da mulher é um ato conceder participações sólidas,

as mulheres garantindo que elas podem ir a luta por seus direitos, como

igualdade de gênero por exemplo.

Se você for mulher é possível aplicar o empoderamento em sua vida,

trabalhando a sua confiança, se fortalecendo e sendo



Nome: Luiz Fernando Manoel e Costa

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Atualmente, a mulher vem crescendo muito na sociedade, por causa do

feminismo e o empoderamento feminino. As mulheres estão entrando mais no

mercado de trabalho, na política e também nos esportes.

Antigamente, a mulher era imprimida por seus maridos que achavam

que as mulheres eram propriedades deles elas ficavam em casa lavando

roupas, cuidando dos filhos, arrumando a casa e fazendo comida enquanto os

maridos trabalhavam.

Eu acho muito importante a mulher estar crescendo na sociedade, pois

está mudando o conceito do passado que o homem é dono dela a partir do

momento que se casa.

Porém, ainda existem obstáculos que impedem a mulher de crescer

mais o machismo é um desses obstáculos que impede a mulher de crescer.

Século XXI é o século que estamos e é o século que a mulher está se

renovando e criando forças para lutar pelos seus direitos em todos os

sentidos.



Nome: Pedro Carmo do Nascimento Monteiro

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Empoderamento da mulher

Antigamente, a mulher apenas servia para cuidar da casa e amamentar

os filhos que tinha com os senhores do engenho. Com o passar do tempo as

mulheres começaram a protestar contra o machismo, uma delas foi a Frida

Khalo que não suportou e encorajou a todas as mulheres a se manifestarem

contra isso, as mulheres recebiam menos, pois eram denominadas como

inferiores.

Esse fato ocorreu em alguns lugares e ocorrem até hoje devido a falta

de respeito e educação dos homens com as mulheres. As mulheres não

podem usar roupa curta e ao menos ter um corpo bonito e “desenhado” que o

abuso é enorme e quase inevitável.

Normalmente, o abuso ocorre com as mulheres no local de trabalho, no

estacionamento de algum lugar, até mesmo em pontos de ônibus e em sua

própria casa.

A mulher pode ser muito prejudicada e até chegar a morte. A cada 35

minutos morre uma mulher, aproximando 32 mortes por dia em todo mundo.

A mulher é estuprada, abusada verbalmente e oralmente.

Em vista disso a mulher deve se dirigir a delegacia da mulher e

denunciar sem que tenha medo, para que o estuprador ou abusador tenha sua

devidas consequências. Homens abusam e ainda abusam de crianças

pequenas, como exemplo uma menina de 4 anos que foi estuprada por um

garoto não muito velho, porém maior de idade, podendo ser preso por anos.

Atitude, que o governo tomam em relação a estes casos foi fundar a

delegacia da mulher e ainda sim não é usada.



Nome: Lucas da Silva Peixinho

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O Empoderamento feminino é, o direito da mulher sair do jeito que

quiser, com a roupa e a maquiagem que quiser, sem se importar com opinião

dos outros, as mulheres querem ser respeitadas, e com tudo isso, com o

respeito que merecem, vamos construir um mundo melhor.

Um exemplo de empoderamento é a Dona Ivone Lara, aonde ela se

introduziu no samba, o estilo musical totalmente integrado por homens.

Hoje em dia, na cidade onde vivemos, no país em que moramos,

mulheres são assediadas todos os dias, a cada 45 minutos uma mulher é muita

por causa de abuso, agressões, assédios, etc.

Os benefícios do feminismo é a inclusão maior da mulher na

sociedade, como na política, no mercado de trabalho e etc. E também, a

mulher ser mais tolerada e respeitarem suas opiniões. Porque só assim, se

constrói um mundo de amor sem ódio.



Nome: Ana Júlia da Silva Barroso

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

Mulheres empoderadas movem montanhas

O Empoderamento feminino defende muitos direitos das mulheres

como ser humano, igualdade salarial, direitos em cargos ou debates políticos

entre outras coisas como do mais básico que seja.

Estatisticamente, citando cerca de 32 mulheres morrem em 24 horas

por assassinato, na maioria delas por seus próprios parceiros, fique atenta,

qualquer sinal de agressão seja ela física ou verbal, isso não é mais amor.

Precisamos estar onde quiser como mulheres, precisamos nos sentir

bem em andar na rua com uma roupa e não ser assediada com um “psiu”,

“linda”, “oooh la em casa”, nós como mulheres não devemos ser acostumadas

só por esse fato ocorrer no nosso dia a dia, nós mulheres precisamos ser

respeitada independente de qualquer coisa.

O feminismo é um assunto muito frequente no Brasil, o feminismo é

muito mais simples que queima de sutiãs, um rosto pintada, um grito

querendo igualdade salarial para você mulher e para um homem que trabalha

no seu mesmo cargo.

“O empoderamento feminino constrói um mundo de amor sem ódio”



Nome: Dâmaris Quézia Nascimento de Carvalho

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino nos dias atuais

Quem nunca ouviu falar em empoderamento feminino em pleno século

XXI? Cada vez mais nos dias de hoje, as mulheres conquistam o que seria “só

os direitos dos homens”. Elas, querem dizer, “nós mulheres temos o direito de

sair nas ruas com a roupa que quisermos sem ser assediadas”. “Mulheres são

fracas” “elas não valem nada só servem para cuidar da casa e dos filhos”,

esses discursos são totalmente machistas.

É necessário que as mulheres se levantem e mostrem ao mundo que

elas podem fazer a diferença e conquistarem o que elas sempre quiseram.

É preciso que elas também sejam fortes para enfrentar os pesadelos que

elas passam todos os dias, assédios, violências e muitas outras coisas, estresse

e muito mais. Pois a cada 45 minutos uma mulher é morta, são 32 mulheres

ao todo só em 24 horas, e nós temos que enfrentar tudo isso todos os dias.

Vamos refletir e nos juntar.



Nome: William Couto Geiger

Profa.: Reni Nogueira

Turma: 91

O empoderamento feminino não é rebaixamento masculino

Hoje em dia temos a ideia do empoderamento feminino porém com

esse empoderamento feminino há muitas mensagens de ódio contra o sexo

masculino. Por isso o empoderamento humano é melhor de se pensar do que

o empoderamento feminino que visa melhorar as coisas para as mulheres, o

empoderamento humano visa uma igualdade econômica e social entre as

mulheres e os homens porém ainda existem pessoas que seriam contra isso,

mas também existem pessoas que são contra o feminismo e isso não o

impediu que ele crescesse na sociedade, por isso o empoderamento humano

não é tão difícil de se alcançar com muito trabalho duro e um dia as mulheres

e os homens poderiam viver em igualdade e sem ódio.


