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 PROPOSTA PEDAGÓGICA 3  

1. Pelo que você lutaria? Por quê? Quais seriam suas armas? 

 

“Eu lutaria pelas pessoas que amo, porque elas são tudo para mim, eu faria de 

tudo para vê-los felizes. 

Minhas armas seriam absolutamente tudo que estivesse ao meu alcance, 

minha voz, meu corpo, meu dinheiro, tudo de mim”. 

EVELYN RODRIGUES FERREIRA 

 

“Eu lutaria pelo meu direito de liberdade usaria minha voz, meus argumentos 

para defender minha ideia de liberdade. Que todos possam ser livres para 

escolher o que desejam seguir”.  

JÚLIA RODRIGUES 

 

“Eu lutaria contra a escravidão. A escravidão foi uma instituição vil e cruel que 

explorava brutalmente o trabalho de indígenas e africanos. Minhas armas são: 

lutar pelos direitos dos negros e das minorias, lutar contra a escravidão e pelo 

seu fim!” 

ECHILLEN CRISTINA CAMPOS SAMPAIO 

 

“Te ver desaparecer, 

Sentir o vazio que eu tanto criticava em você. 

Eu lutaria! 

Lutaria não para ter você, 

Mas para nunca te esquecer 

A grata lembrança de nós dois, vale tudo 

 

Então, eu lutaria! 

Aproveitar cada segundo desse momento, 



 
Eternizar na memória os seus cabelos esvoaçando ao vento. 

Lembrar é a minha arma para ter você, mesmo sem poder.  

MARIA EDUARDA ROCHA DE OLIVEIRA 

 

LIBERDADE 

“A liberdade é um direito de todos nós, mas também é um privilégio, na medida 

em que nem todos podem usufruir dessa liberdade.  

Para que todos possam ser livres é preciso que os jornais, as mídias, a internet 

ajudem para que as pessoas aprendam a valorizá-la e respeitá-la. 

A maior das aprendizagens na vida, é a ideia de que a liberdade apenas existe 

para todos enquanto a minha não interfere na do próximo e vice-versa, é 

necessário respeito acima de tudo”.  

  LUIZ MIGUEL SANTOS SANTOS 

 

“Lutaria pelos meus direitos como mulher, pois mereço ser respeitada e vista 

pela sociedade como uma pessoa capaz. Minhas armas seriam meu 

conhecimento, esforço, força e resistência” 

ISABELLA MEDEIROS BARBOZA 

 

Eu luto, sim eu luto. 

O ódio que eu sinto 

Toda vez que luto 

E mesmo assim não me canso 

 

Eu não entendo 

Quanta coisa acontece 

Precisam de óculos? 

É tão óbvia 

Essa mudança 

 



 
Enquanto tenho educação 

Outros não têm nada 

Que democracia falha 

Nem consegue dar ao aluno 

O que ele usa em aula 

 

Embaixo do meu braço 

Assuntos diversos 

E nas costas a mochila 

Com tudo o que eu quero 

 

Compartilhar conhecimento 

Com a melhor arma possível 

Valores que deveriam ser construídos 

Através dos livros. 

MARIA EDUARDA SVEZZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


