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Metodologia:  

Incialmente, a autora foi apresentada aos estudantes por meio das aulas 

dialogadas hibridas (via meet e presencial) juntamente com leituras de partes 

das obras Cada tridente em seu lugar e Sobre-viventes. Para esse feito, foram 

usados materiais disponíveis na internet (Crônicas, matérias e entrevistas com 

a autora) e o livro Sobre-viventes.  Através de leituras e discussões das crônicas 

lidas  nas aulas, tanto na forma presencial, como online, via meet, os estudantes 

ficaram a par dos temas desenvolvidos por Cidinha da Silva. 

Em seguida, foi proposto um trabalho escrito em cima do tema: Um olhar sobre 

Cidinha da Silva, onde os estudantes deveriam abordar os temas vistos em sala 

de aula. Foram orientados a escrever crônicas e depois postarem o texto no 

classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELEITURA: Um olhar sobre Cidinha da Silva 

1. As Cidinhas  

Mariana Velludo 2ª série C 

Hoje minha professora de português entrou no assunto crônicas. Mais 

especificamente, Cidinha da Silva, uma cronista famosa por seus textos sobre 

femismo e racismo. A professora também pediu uma releitura de seus trabalhos, 

o que, por sinal, não sabia o que fazer. Mas me peguei refletindo sobre isso.  

Há inúmeras “Cidinhas” no mundo. Inúmeras escritoras jovens com ideias para 

compartilhar, em crônicas, fantasias, romances. Inúmeras ativistas lutando pelo 

bem do nosso mundo. Muitas pessoas fazendo detalhes incríveis para nossa 

realidade. E por incrível que pareça, não me vem um nome a mente.  

Agora se me perguntarem quais as novas tendências da rede, quais as últimas 

notícias das olimpíadas, qual a treta ou meme que está nos trendings do twitter, 

sei dizer. Agora me diz, por que essas informações - das quais muitas me são 

inúteis e nem desejava saber – chegam mais rápido a mim do que a voz das 

pessoas incríveis citadas mais a cima? Por que eu preciso me esforçar para ouvir 

essas ideias no mundo de hoje? Por que não damos visibilidade suficiente para 

que seja orgânico o consumo desse conteúdo?  

Se algum dia as “Cidinhas” do mundo lerem isso, espero que entendam a 

importância do que fazem, a importância de erguer a si para ser escutada, de 

lutar pelo que acredita, de usar a arte para sentenciar críticas à atualidade. 

Continuem, “Cidinhas”, eu vou ouvir vocês! 

 

 

 

 

 

 

 



2. REFLEXÃO E DESIGUALDADE  

Yasmim Silva Moreira 2ª série C 

     Em uma sala de aula uma professora começa a interagir com matéria nova 

para seus alunos, levantando hipóteses.   

 _  A discriminação  falada entre a  sociedade e a mídia. Como vemos hoje em 

dia o preconceito dando mais ênfase para ser falado, além também do racismo, 

feminismo e desigualdade, muito nos deixa pensar no que se remete a tudo 

isso… seria a falta de respeito que há no povo? Falta de educação? 

Ensinamentos errados? Na sociedade brasileira é nítido ver certos crimes de 

racismo em escolas e estabelecimentos e, muitas vezes, não fazem 

absolutamente nada a respeito. 

_ Mas será que os protestos não funcionam? (diz Maria uma aluna na escola) 

Em resposta, a professora debate: 

_ Sim Maria, há muitos protestos a favor dessas ideias. 

 _ De acordo com a pesquisa “Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil”, 

do IBGE, em 2018, a taxa de analfabetismo entre a população negra era de 

9,1%, cerca de cinco pontos percentuais superior à da população branca, de 

3,9%, nada além do esperado. Ao propósito de tudo, levantamos questões para 

poder combater esses ataques e reforçar a importância da mídia entre esses 

assuntos. 

_ Ahh!!! Agora entendi professora, temos que lutar sempre para um dia isso 

mudar. 

_ Isso, minha querida! Nunca desistir dos seus próprios direitos. 

 

 

 

 

 



3. Bem-vindos ao Brasil   

Amanda Caetano Godoy de Andrade 2ª série D 

Estava no trabalho, quando meu telefone tocou. Quem era? a diretora da escola 

onde minha filha estudava. Logo percebi que vinha bomba. 

___ Olá? Dona Fátima?  

___ Sou eu sim, pode falar. 

___ Preciso que venha à escola urgente.  

Eu fui correndo, preocupada com minha filha. Quando lá cheguei ela estava 

chorando muito, com um olhar de assustada. Eu logo perguntei o que 

aconteceu.  

___ O que houve minha filha?  

___ Mãe, eu não quero mais vir à escola, todos “brincam” com meu cabelo e 

tiram sarro da minha cor de pele. Eu não aguento mais viver isso todos os dias.  

 

Perguntei à diretora se ela ia fazer algo a respeito, mas ela dizia que eram 

apenas crianças e que não podia fazer muita coisa. Eu sei, isso é uma vergonha 

nos dias de hoje, mas o que eu poderia fazer? Não sou a primeira e nem a última 

mãe a passar por isso. Estou triste em ver minha filha sofrendo tão jovem só por 

ser negra, é triste ver que no mundo em que vivemos ainda existem pessoas 

com pensamentos tão preconceituosos. Bem-vindos ao Brasil, onde o racismo é 

“Mas ele estava com alguma coisa na cintura, eu pensei que era bandido” “é 

apenas brincadeira de criança” "você não tem características da nossa 

empresa”... até quando vamos viver isso?        

 

 

 

 

 

 

 

 



4. A QUEBRA DO TERREIRO 

Lanna Soares 2ª série E 

 

Para muitos, um dia normal, para os que frequentavam, a dor que ardia, figuras 

quebradas, as esculturas tão lindas, agora jogadas. 

O terreiro posto ao chão, por aqueles que se diziam pessoas de bem. 

O ódio contra alguém, não por atitudes, mas por sua religião. 

Todos buscam o amor, mas por que alguns recebem de volta apenas a dor? 

Não é sobre o que quebrou, mas também sobre a dor que causou. 

Não é muito o pedido, apenas almejam por respeito. 

A sua cor, a seus orixás, a religião que seguem, e ao lugar que decidiram 

frequentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Marielle e as coisas da sua cabeça. 

Mayra Vitória Castro 2ª série E 

 Marielle, acorda todo dia cedo para trabalhar, a noite tem que estudar, tem que 

ralar para sobreviver, e ainda  é obrigada a ouvir que a violência não é 

direcionada a um grupo, mas Marielle sabe que a maioria dos ataques são 

direcionados a jovens negros, pobres e periféricos. Mas é claro que isso é coisa 

da cabeça dela. 

 Marielle vive o machismo na pele dia após dia, o assédio, o julgamento, a 

desigualdade, mas ainda assim é obrigada a escutar que feminismo é “frescura” 

e o machismo não existe. Mais uma vez eles dizem que isso é coisa da cabeça 

dela.   

 Marielle escuta que o estado é laico, mas vê diariamente o estado impondo uma 

religião, ela vê de perto terreiros de Umbanda serem destruídos e o preconceito 

contra a sua religião. Mas como ela já está acostumada a ouvir, é coisa da 

cabeça dela. 

 Ela ouve que a justiça é cega, mas sabe que sempre existe um lado mais 

favorecido. 

 Eles sempre dizem que não é bem assim, tentam melhorar a situação, mas 

Marielle já conhece a verdade, ela uma mulher preta que faz parte da minoria, 

sabe exatamente que sempre vão diminuir a dor alheia, desmerecer as causas 

e tentar calar qualquer um que for contra o sistema. Mas ela também sabe que 

enquanto tiver voz e coragem, não poderá ser calada, enquanto um erguer a 

bandeira ainda haverá esperança. 

 

 

 

 

 

 



6. “NÃO, AO ASSÉDIO E AO MACHISMO” 

Tainara Camila da Silva Arantes 2ª série E 

O medo, a angústia, a vulnerabilidade, é um pouco do que sentimos quando 

andamos pelas ruas e vemos homens por perto...” Ei gostosa”, “Onde você vai, 

linda?” ou “Ei que boneca” isso não é quase nada do que muitas mulheres 

presenciam nas ruas, em lugares públicos e até mesmo em lugares privados. 

Em resposta ao assédio eles falam “Ah, mas é apenas um elogio”, elogio é 

aquele que não ofende e não constrange, a partir de quando a um desrespeito 

ou constrangimento a uma mulher, é sim assédio. 

Quando falamos que somos assediadas a resposta é “Também a roupa que você 

estava usando” ou “A culpa é sua por se vestir como uma puta” ...porque ao 

invés de criticar a nossa roupa, não ensina o seu filho a respeitar uma mulher? 

Por que é tão mais fácil criticar a roupa, quando quem está errado é o homem? 

E por último, por que o feminismo existe? Eu te digo, ele existe pelo simples fato 

de as mulheres serem desrespeitadas, desmerecidas e assediadas. Existe, pois 

nós queremos igualdade nos direitos, tudo isso também mostra a desigualdade 

por causa do gênero, cor ou raça, nacionalidade e muito mais em nosso país. 

“Por que precisamos do feminismo em pleno 2021? Se coloca um homem em 

um quarto cheio de mulheres ele se considera no céu, mas se colocar uma 

mulher em um quarto cheio de homens ela fica aterrorizada. Muitos homens 

falam “Ah, mas não é todo homem que faz”, não é todo homem que faz, mas são 

97% das mulheres que são assediadas.”, by Virginia Wanderley. 

 


