Sugestões de atividades para abordar
o tema da Violência contra as mulheres
a partir do Gibi: Valentina.
Olá!
Sejam bem-vindas e bem-vindos ao espaço de informação e reflexão da
Valentina!
Estamos aqui para promover através de diversas atividades uma
experiência que enriqueça a leitura do meu Gibi e amplie o desejo de maior
conhecimento sobre o tema da violência doméstica e sua superação.
Para ler o gibi sobre a minha família, faço algumas sugestões:
a) Leitura individual – para conhecimento e formação de opinião para
partilhar.
b) Leitura em grupo – com a finalidade de partilhar experiências e realizar
comentários pertinentes ao tema e a realidade da comunidade onde o grupo
está inserido
c) Roda de reflexão – após debates iniciais, promover o surgimento de
propostas que contribuam para a uma eventual mudança na situação
d) Leitura com a participação de pessoas – convidar pessoas que atuam na
área da violência contra a mulher e ou doméstica (CRAS, Delegacia da
mulher, Juiz da Família, CREAS e outras entidades engajada na superação
da violência).
e) Conhecer instituições da sociedade civil que atuam em defesa da mulher

Para fomentar a reflexão nas diferentes sugestões de como ler o Gibi, podese orientar pelas informações, perguntas e afirmações, bem como pela
leitura de imagens a seguir:
a) Conhecendo a situação de violência contra a mulheres no contexto local.
Foi dito no gibi que “o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no
mundo”, como são os dados estatísticos de violência na sua cidade? Você
acha que tem algum tabu para abordar abertamente esse tema?

c) Conversar e aprofundar a Lei Maria da Penha.
d) Realizar uma “releitura” da história propondo diferentes finais para o
casal Maria e João e justificar cada final.
e) Campanha publicitária – Criar uma campanha para veicular a respeito da
Lei Maria da Penha e na superação da Violência contra a Mulher - Sendo a
Valentina o porta-voz da campanha.
f) Produzir uma peça de teatro com a história para apresentar na escola, na
comunidade, no seu grupo.
g) Compreendendo melhor o assunto – Convidar pessoas que lidam com a
realidade do tema conversar e ou debater. Profissionais:
- advogadas(os),
- policiais,
- delegadas(os) da Delegacia da Mulher.
- psicólogas(os)

LEITURA DAS IMAGENS

Na capa – Valentina está tirando uma Selfie apontando para o quadro
“Lar Doce Lar”. Na sua opinião qual a mensagem que ela quer transmitir
com essa imagem?

Página 3
Se Valentina não levantasse a manga da blusa da tia, o problema da tia
continuaria oculto. Você concorda?
Na sua opinião, as mulheres ocultam da família essas marcas por qual
motivo?

Página 4
Porque as mulheres escolhem mentir ou omitir sobre o acontecido?
Você achou a imagem agressiva ou ela mostra a realidade?

Página 6
Na sua opinião você concorda com os comentários das mulheres que estão
na cozinha limpando enquanto os homens se divertem?
Qual será a solução?
Você acredita em equidade? Divisão de tarefas? Acha possível? Ou a nossa
cultura não reconhece esse tipo de comportamento?

Página 7
Você conhece alguma história semelhante? O que aconteceu?
Na sua opinião o que está acontecendo com as mulheres é responsabilidade
de quem? Por que?
Você conhece a Lei Maria da Penha? O que acha dessa lei?
Conhece os contatos e órgãos e entidades que estão disponíveis para
atender e ajudar a mulher?

Página 10 –
A Tereza lembrou ao João dos comentários que ele costuma fazer para a
esposa que atingem a auto estima dela. Quais comentários você acredita o
João ter feito?
Você tem exemplos de outros comentários?

Página 11
As atitudes de João: desconfiando da esposa, chegando em casa
embriagado, discutindo e agredindo a esposa, tem justificativa?
Na sua opinião ela deve agir de que maneira?

Pagina 12
Você conhecia os diferentes tipos de violência?
Na sua opinião estes se manifestam de forma separada?
Na sua opinião em qual ambiente é mais frequente cada um dos tipos de
violência?

Página 14
Você concorda com o Luis sobre a razão do comportamento raivoso de
certos homens como o João?
Na sua opinião é possível mudar? Qual a sua sugestão para educar as
próximas gerações?
O Luis coordena um grupo onde aconselha e orienta homens agressores a
compreenderem e controlarem sua raiva, respeitar e colaborar por uma
cultura de convivência e respeitosa com as mulheres. Você conhece algum
grupo assim?

Página 16
No atual momento que estamos vivendo a situação de violência contra a
mulher piorou ou melhorou? Justifique.
O ciclo da violência evidencia que numa relação uma situação pode se
repetir até culminar em algo mais grave. Como quebrar esse ciclo? Quais
são as suas sugestões?

