


#EuSouMaria é  um movimento que surgiu a partir da vivência da escritora e 
roteirista Sonia Rodrigues, filha de Nelson Rodrigues, em escolas públicas, 

em diferentes estados do Brasil.  Em 2009, Sonia criou a plataforma digital, 

Almanaque na Rede,  e percebeu, de forma prática, o que determinou a 
carreira e a sobrevivência de seu pai e dos irmãos dele:  Quem se expressa 

bem pela escrita tem muito mais chances de superar obstáculos sociais.  

A partir daí, Sonia Rodrigues escreveu o livro “Eu sou Maria” e um roteiro do 

mesmo nome, contando a trajetória de uma aluna da rede pública que 

ganha bolsa para estudar numa escola com ensino de qualidade. 

A ficção baseada em histórias reais de bolsistas, uns vitoriosos outros não, 

levou a união de um grupo de profissionais sensibilizados pelo tema a 

propor o movimento  #EuSouMaria .  

Como formar uma rede de apoio a alunos e estudantes de classes sociais 

menos favorecidas?   

Como apoiar outras “Marias”?

o movimento



o movimento
Através da disseminação de informações sobre trajetórias vitoriosas de 

quem foi bolsista,  orientação sobre como  engajar a cada dia mais pessoas 

na importância três coisas.  Mais oportunidade, mais educação, mais 
respeito.  

A realidade imita a ficção: 

Os parceiros do movimento #EuSouMaria patrocinarão um concurso de 
redação através da plataforma Almanaque da Rede começando em 12 

agosto e terminando em 12 de dezembro de 2019.   

Aberto a escolas públicas de ensino médio de todo o país. Concurso com 

metodologia capaz de corrigir, através da escrita criativa e da tecnologia, 

lacunas de conhecimento de linguagem. Capaz de descobrir, entre os que 
precisam de apoio pedagógico na leitura e na escrita, os futuros campeões 

da Escola Pública no Almanaque da Rede.  

A palavra sagra os reis e exorciza os possessos, escreveu o escritor 
pernambucano Osman Lins. A leitura e a escrita da palavra colocou em dez 

anos, dezenas de campeões Almanaque nas universidades públicas.   

O movimento #EuSouMaria com seus parceiros expandirá o alcance dessa 

iniciativa. Porque somos muitos casos de sucesso como Maria. E seremos, 

daqui em diante, em maior número. 



principais objetivos 
do movimento #EuSouMaria

Oferecer e informar sobre bolsas de estudo;

Informar sobre oportunidades de capacitação profissional; 

Contribuir para a formação de rede de apoio, reforço e incentivo à educação de 
nível médio na escola pública; 

Produzir longa-metragem homônimo de ficção a partir de Maria e sua batalha por 

ser o melhor dela mesma. 

Crowdfunding e parcerias para bolsas de estudo com redes de ensino, plataformas 
de reforço escolar, cursos de idiomas e cursos de capacitação profissional.



#EuSouMaria o canal

https://www.youtube.com/watch?v=xCID1MAXFIw&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=xCID1MAXFIw&t=9s


#EuSouMaria o longa-metragem de ficção

A realidade se mistura com a ficção a partir do movimento #EuSouMaria, que dá origem ao longa-
metragem de mesmo nome. Inspirado na vida real, o filme amplia o alcance do projeto, transformando-se 

em uma obra de representatividade no cinema brasileiro e uma ferramenta de engajamento social.



#EuSouMaria a redação que deu início a tudo



obrigado


