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Exploração dos usos e leituras
A exposição Vidas femininas do Museu da
Pessoa possibilita a discussão sobre a vida
de muitas mulheres brasileiras. Mulheres
comuns como nossas avós, mães, tias,
irmãs, que lutam diariamente por si e
por suas famílias. Mulheres que abriram
espaços e se especializaram em diferentes
áreas e profissões, apesar da desigualdade,
injustiça e adversidades que enfrentaram.
Esperamos que o trabalho com as histórias
de vida da exposição em sala de aula
possa favorecer o entendimento de que
cada narrativa traz conhecimentos e um
patrimônio que é de todos. O contato
com narrativas possibilitará abordagens
transversais para os conteúdos dos
diferentes objetos de conhecimento.
Professora e professor, os roteiros que se
seguem permitirão explorar as histórias da
exposição com suas turmas, sejam as de
ensino fundamental 2 ou de ensino médio.
Visitando a exposição virtual, vocês poderão
refletir junto com as/os estudantes sobre
as questões apresentadas nos relatos,
que estão categorizadas na exposição em
“sentimentos”, “temas” e “roda do tempo”.
Leiam juntos/as e debatam as histórias de
mulheres reais, como Ana Fontes, Luakam
sumário

Xica S.

Luakam A.

Anambé, Xica da Silva, Alice Freitas,
Dilma Campos, Gabriela Augusto, Rafaela
Otaviano, Beatriz Virgínia, Lenice Viegas
e tantas outras que construíram o seu
desenvolvimento pessoal, profissional e
da sua comunidade. Vejam que há também
no site da exposição um material para
ampliação dos estudos, organizado em
forma de linha do tempo, com marcos da
presença feminina na história do Brasil.
Salientamos que não há necessidade
de desenvolver um percurso linear na
leitura das histórias de vida nem na
realização das propostas presentes nos
roteiros pedagógicos. O material que se
segue é apenas uma sugestão baseada
nos temas “empreendedorismo”, “arte e
resistência” e na roda do tempo, com a
perspectiva de ampliação, sistematização
e socialização de conhecimentos.
Vocês poderão construir muitas outras
trilhas, projetos, atividades de acordo
com seus objetivos e planejamento.
Temos certeza de que, ao entrarem
em contato com esses roteiros,
muitas outras ideias surgirão para
o seu trabalho em sala de aula!

Beatriz V.

Exposição Vidas femininas
vidasfemininas.museudapessoa.org

Plataforma Museu da Pessoa
museudapessoa.org/

3

Roteiro 1
Empreendedorismo

sumário
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Empreendedorismo

“O céu é o limite”
Na exposição Vidas femininas, os relatos nos ajudam a ver mulheres que construíram
seus empreendimentos com perseverança, resiliência e percepção da sua potência.
Ana, Luakam e Rafaela contam histórias de enfrentamento de situações de
exclusão econômica, de preconceitos e de violência doméstica. As quatro
falam dos seus empreendimentos como um esforço para a transformação
de uma vida, da valorização de si mesmo, do lugar onde moram, de sua
produção, do reconhecimento de seus direitos e de ajudar outras mulheres.

Ana Fontes

acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/
historia/historia-da-a-196309

sumário

Luakam Anambé

acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/
historia/o-meu-limite-e-o-ceu-196614

Rafaela Otaviano

acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/
historia/eu-posso-transformaraquilo-199324/colecao/198577
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Empreendedorismo

Ana

ouviu inúmeras vezes nas empresas em que trabalhou a
mesma frase: “Você não fez uma faculdade de primeira linha,
você não fala inglês, então, você não tem boa formação.”
Foi à luta e conseguiu entrar na melhor escola de negócios
da América Latina. Ela conta: “E aí, no primeiro dia de
aula, na FGV, imagina a simbologia, né?” Ao saber que foi
escolhida entre 1.000 mulheres – ela e mais 34 –, sentiu
um incômodo pensando nas 965 mulheres que não foram
selecionadas. Falou para as suas amigas: “‘Gente, eu vou
começar a escrever sobre o que a gente aprende aqui.’
Eu sempre gostei de comunicação, eu vou escrever. Na
época era um blog e eu dei o nome para esse blog de Rede
Mulher Empreendedora, aí eu falei: ‘Quem sabe se o que
a gente aprende aqui eu ensino para outras mulheres.’”

Luakam

neta de nigeriano e filha de índio do povo Anambé (Pará). Filha
mais nova de 15 irmãos, começou a trabalhar com 6 anos em
troca de casa, comida e roupa. Seu sonho era ser cantora
e ter uma boneca. Já com filhos, seu sonho passou a ser
se tornar costureira. Foi ela quem disse: “O céu é o limite.”
Foi costurando que passou a ter contato com mulheres que
não tinham o que vestir. “Eu pedia roupa usada de outras
pessoas e transformava aquela roupa para dar para as
mulheres. Eu perguntava: ‘Por que você está criando esse
filho, sozinha?’ ‘É porque o meu marido me batia muito e
eu resolvi separar.’ E aquilo ali, nossa… aí eu dava um passo
para trás, aí eu lembrava de mim, aí eu dizia assim: ‘Nossa,
eu tenho que arranjar um jeito de ajudar essas pessoas, não
sei como, mas Deus vai me mostrar uma maneira, Nhanderu
vai me mostrar uma maneira de eu ajudar essas mulheres.’”

Rafaela
desde pequena mora na Maré e quis ser costureira, como
sua mãe. Começou trabalhando em fábricas, mas sempre
soube que poderia transformar o que tivesse em suas mãos
e, dessa forma, começou a produzir e a vender peças com o
seu nome. “Eu já tinha a minha logo By Rapha, que um amigo
meu fez pra mim. Um certo dia, eu estava sentada no ponto
final de um ônibus, e aí vi num contêiner escrito ‘Made in
França’; aquilo me despertou, porque as roupas vêm ‘Made in
China’ e outros. Eu falei: tem que ter uma ‘Made in Maré’.”
sumário
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Empreendedorismo

Atividades

“Ser uma mulher empreendedora
é ter coragem”

Luakam A.

Professora e professor, após a leitura e a discussão
dos relatos, seguem algumas sugestões de atividades
para serem realizadas com suas turmas.

Ampliando conhecimentos
Levantem com as/os alunas/alunos os desafios que
Ana, Luakam e Rafaela enfrentaram na vida e que
contribuíram para a criação do seu empreendimento.
Explore e converse sobre as hipóteses levantadas.
Após discutirem as questões oralmente, registrem
as ideias que forem surgindo em tópicos na lousa
ou em um cartaz e proponham uma pesquisa
a respeito. Para aprofundar essa discussão,
apresentem alguns dados das desigualdades
de gênero e raça no Brasil para constatação (ou
descarte) das hipóteses levantadas coletivamente.

Rafaela O.

Ana F.

sumário
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Empreendedorismo
Sistematizando
Proponham às/aos estudantes uma averiguação sobre as
oportunidades de empreender que as mulheres que moram e/
ou trabalham no território da escola tiveram. Para isso, solicitem
que realizem uma entrevista com mulheres de sua família ou
da comunidade/vizinhança que se tornaram empreendedoras.
Preparem coletivamente um roteiro para que realizem essa
entrevista, a partir do que foi lido e discutido sobre o percurso
profissional das mulheres apresentadas na exposição Vidas
femininas. As/os estudantes poderão identificar, neste momento
de coleta de informações, quais eram os desafios iniciais das
entrevistadas, de que forma se organizaram, em que medida
se desenvolveram e quais são seus maiores sonhos.
A forma de registro dessa conversa pode ser por escrito,
em áudio ou vídeo. Poderá também ser realizada por
meio de um aplicativo de mensagens ou de um formulário
disponibilizado eletronicamente, por exemplo.

Socializando
Agendem uma data para realizar uma roda de conversa
para a socialização sobre quais desafios e conquistas
foram relatados pelas mulheres entrevistadas.
Compartilhem as diversas formas de registro realizadas
pelas/pelos estudantes sobre essa proposta, possibilitando,
assim, que a turma conheça a história de mulheres do
território. Destaquem pontos comuns das narrativas
coletadas com as histórias da exposição Vidas femininas.
sumário

Atividades
Saiba mais
Estatísticas de Gênero - Indicadores
sociais das mulheres no Brasil

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/genero/20163estatisticas-de-genero-indicadores-?=&t=o-que-e

E-book Retratos das
desigualdades de gênero e raça
https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf

Mapa da desigualdade

https://www.nossasaopaulo.org.br/campanhas/#13

Elaboração do roteiro
Texto: Profª. Mª. Franciele Busico Lima, Profª. Drª. Antonieta Megale (Instituto
Singularidades)
Preparação do texto: Sônia London (Museu da Pessoa)
Design: Erik Araújo (Museu da Pessoa) e Megalo
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Roteiro 2
Arte e resistência

sumário
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Arte e resistência

Arte é para todos
O que é a arte para os
afrodescendentes no Brasil?
É a expressão artística de uma cultura milenar!
Segundo o filósofo e educador Edgar Morin, a arte é o que
move o espírito. “O sentir é necessário à alma, é onde todos
são iguais, independentemente de posição ou privilégio.”
A capoeira, o samba, o maracatu, o afoxé, entre outros, são expressões da
cultura ancestral africana no Brasil. A cultura ancestral africana, quando
praticada pelos seus descendentes, naturalmente cria seres artísticos.
Caso possam estudar técnicas artísticas, eles se transformam em
artistas profissionais e, em alguns casos, em grandes artistas mundiais.
Sendo assim, se faz necessário preservar as culturas tradicionais.

Quem preserva as culturas tradicionais?
As populações tradicionais!
Jaqueline S.

sumário

Com o processo histórico brasileiro de dominação e inferiorização da religião,
língua, crença e costume dos africanos, seus descendentes vêm sofrendo um
processo de perda cada vez maior da sua cultura. Como mecanismo político
de reparação, foi criada a Lei nº 10.639, que inclui no currículo oficial da rede
de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”.
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Arte e resistência
O racismo estrutural no Brasil funciona como foi o apartheid
sul-africano: separa e privilegia a população pela origem
e classe social, criando uma cruel desigualdade de
acesso ao básico de alimentação, moradia, educação,
saúde, emprego, cultura e arte, entre outros.
O conjunto de favelas da Maré e outras tantas espalhadas pelo
país produzem arte como forma de resistência, de resgate e
fortalecimento da identidade étnica e racial, como forma de criar
protagonismo, autoestima, convivência saudável e diminuição da
violência estrutural. São inúmeras as iniciativas e os resultados
bem-sucedidos, que abrem novas e diferentes perspectivas
para os artistas e para o seu entorno. No Brasil, temos muitos
exemplos na música, no teatro, na literatura, na poesia, no
cinema, na fotografia, nas artes plásticas e no artesanato. Revelar
a memória das origens, da história ancestral dos povos que
formaram o Brasil, da potencialidade e riqueza de expressões
artísticas da cultura de matriz africana, discriminadamente
denominada de folclore e cultura popular, é uma alavanca
poderosa de resistência, empoderamento e protagonismo.
Mulheres afrodescendentes da Maré são exemplo
e inspiração de que a arte é para todos.

A cidade do Rio de Janeiro tem muitas favelas. O
bairro da MARÉ no Rio de Janeiro, criado em 1994,
compreende um conjunto de 17 comunidades
onde moram cerca de 140 mil pessoas. Favela é o
conjunto de habitações populares precariamente
construídas e desprovidas de infraestrutura,
segurança pública, saúde, educação etc.
sumário

Beatriz V.

Cerca de 8% da população brasileira moram em favelas.
Esse número representa mais de 17 milhões de pessoas.
Os dados são produto de uma pesquisa do Instituto
Locomotiva, em parceria com o Data Favela e a Central
Única das Favelas (Cufa), e ilustram a realidade de uma
população majoritariamente composta por negros e pardos.

Cerca de 8% da população brasileira moram
em favelas, diz Instituto Locomotiva | CNN
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/cerca-de-8-da-populacaobrasileira-mora-em-favelas-diz-instituto-locomotiva/
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Arte e resistência

Atividade 1

Para começar a conversa
Professores e professoras, sugerimos que vocês reúnam seus
grupos de alunas/alunos e apresentem a proposta do trabalho que
pretendem realizar. Visitem a exposição virtual Vidas femininas e
naveguem com eles pelo portal do Museu da Pessoa. Conversem
sobre o que encontraram e sobre o que é história de vida.
O próximo passo pode ser uma conversa em roda sobre o que
sabem da sua origem, o que sabem sobre seus antepassados, de
onde eles vieram e o que carregam da sua origem ancestral.
Esta atividade pode ajudá-los a refletir sobre a sua
origem, sua identidade e sensibilizá-los para a escuta
das histórias de mulheres da exposição. Se vocês se
sentirem à vontade, falem de vocês também.
Dentre as histórias que compõem a exposição, selecionamos
três mulheres afrodescendentes, três gerações diferentes e
três expressões artísticas sobre a vida na favela da Maré.
Para ampliar a percepção sobre a realidade em que vivem
as nossas protagonistas, sugerimos a vocês, professores,
que assistam à entrevista da história de vida das três
protagonistas que escolhemos, na íntegra. Após a imersão
nas histórias, façam algumas anotações sobre: o que viram,
o que pensaram, o que sentiram. Que valores a Iraci, a
Jaqueline e a Beatriz lhes mostram nas narrativas? Quem são
essas mulheres? O que vocês diriam delas e para elas?
sumário

Iraci R.
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Arte e resistência
O próximo passo é convidar as/os estudantes para
mergulharem nas histórias e conversarem sobre o
impacto que elas provocaram em cada um deles.
Vocês podem até sugerir o roteiro que usaram.
Para aquecer, sugerimos que preparem um material
com os três trechos e dividam o grupo para uma
leitura coletiva seguida de comentários. Um
grupo de cinco alunos é um bom tamanho.

Jaqueline
Desde pequenininha, eu sabia que era preta
“E aí eu vi que abriu o curso de teatro e eu era muito tímida, muito
tímida. E na minha cabeça teatro ia tirar minha timidez. Funcionou
pouco, não 100% [...] Eu era tímida, era muito mais, porque, depois
de um tempo, você vai percebendo que, enquanto uma mulher
negra, uma menina negra, você tem que entender o que é timidez e
o que é racismo, sabe? [...] Tem uma coisa para mim que eu sempre,
desde pequenininha, eu sabia que era preta. Ninguém nunca me
deixou esquecer isso, inclusive na escola [...] Então, isso vai estar de
cara nas peças da Cia. Marginal. Eu sou uma mulher LGBT, LBT.”

Atividade 2

Iraci
Quando as músicas afloraram
Iraci canta: “Eu tive a favela. Eu sou aquela que morava numa favela,
pessoa que Deus esqueceu dela. Hoje em dia eu venho brilhar, estou
numa escola de samba, junto com gente bamba, hoje eu vivo a cantar
[...]. Dizem que lá só tem gente ruim, mas eu tive amigos, sim, e foi
na favela que eu me descobri, hoje sou outra e não mais aquela.”

https://vidasfemininas.museudapessoa.
org/fragmentos/iraci-r/

Beatriz
Alto da pipa
Beatriz, diz a sua poesia: “[...] Chega da população preta representando
75% das vítimas de homicídios, nos jornais e revistas... E estavam
lá, no céu, várias pipas, no chão várias vidas. Meninos e meninas
empinando sonhos e cortando as armadilhas. Nas mãos, várias
linhas, ou até mesmo um carretel, para que as chances sejam
infinitas... Eu quero te fazer um convite com a minha poesia.”

https://vidasfemininas.museudapessoa.
org/fragmentos/jaqueline-s/
https://vidasfemininas.museudapessoa.
org/fragmentos/beatriz-v/

sumário
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Atividade 3

Organizando as ideias
Convidem suas/seus alunas/alunos para assistir às
histórias na íntegra. Podem dividir uma por dia.
Se tiverem acesso a um telão para a projeção dos vídeos, não
deixem de usar. O impacto será bem maior! Se não
tiverem o equipamento, recorram ao que estiver à sua
mão e dos alunos (computador, celular, tablet etc.).
Proponham que façam registros individuais, respondendo às
questões: conhece mulheres que se manifestam através da
arte em sua comunidade? De que linguagens artísticas se
utilizam para se manifestar? Gosta da arte que elas praticam?
O que esta arte fala para você? O que você gostaria de
dizer ou perguntar a elas sobre a arte que produzem?
Feitas as anotações, as/os estudantes podem compartilhá-las
com o grupo. Vocês, professoras e professores, podem ir
anotando o que é significativo para a classe no computador
ou usar outro recurso para que todos vejam.
Professoras e professores, vocês podem propor convidar
uma das artistas que o grupo preferir para conversar
com a classe. Podem fazer um roteiro para guiar a
conversa e preparar os alunos para a escuta.

Beatriz V.

sumário
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A culminância
Como não poderia deixar de ser, chegou a hora de
estimular a produção de uma manifestação artística.
Proponham que, em pequenos grupos, criem uma forma
de expressão significativa (desenho, poesia, texto,
vídeo, registros) para ser socializada na escola e que
pode ser expandida para a comunidade do entorno.
As produções podem revelar o que inquieta o grupo; o que
eles gostariam de mudar usando a arte; como a arte pode
contribuir para transformar a realidade das mulheres.

Atividade 4
Saiba mais
Lei nº 9.394 - História e cultura
afro-brasileira

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm

ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen
Livros, 2019.

Casa das Mulheres da Maré
Elaboração do roteiro
Texto: Profª. Lourdes Alves de Souza, psicóloga
Preparação do texto: Sônia London (Museu da Pessoa)
Design: Erik Araújo (Museu da Pessoa) e Megalo

https://www.redesdamare.org.br/br/info/36/casa-das-mulheres-damare

KRENZINGER, Mirian; SILVA, Eliana Souza; MCILWAINE,
Cathy; HERITAGE, Paul (org.). Dores que libertam: falas
de mulheres das favelas da Maré, no Rio de Janeiro,
sobre violências. Curitiba: Apris, 2018.
NÓBREGA JÚNIOR, Edson Diniz; BELFORT, Marcelo
Castro e Silva; RIBEIRO, Paula. Memória e identidade dos
moradores de Nova Holanda. Rio de Janeiro: Redes da
Maré, 2012.

Redes da Maré

https://www.redesdamare.org.br

sumário
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Roda do tempo

sumário
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2006: LEI MARIA DA PENHA

Localizando o leitor!
Natural do estado do Ceará, a farmacêutica Maria da Penha
Maia Fernandes se tornou símbolo de luta por ter sofrido
inúmeras agressões físicas do marido. Após duas tentativas
de homicídio contra a sua vida, Maria da Penha recorreu
aos tribunais do país clamando por justiça. Sua história fez
parte da agenda de muitos movimentos feministas na busca
pela efetivação de punição para agressores de mulheres.
Retrato de Dalva (nome
fictício), vítima de violência
doméstica. Campina Grande,
2012. Crédito: Márcia Zoet

sumário

Em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha,
responsável por criar mecanismos para prevenir e coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher.
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“Enquanto existir mulher sofrendo,
nós continuaremos lutando”
Xica da Silva nos permite observar em sua trajetória de vida as
diferentes situações em que a violência de gênero se fez presente, e,
ao mesmo tempo, nos entrega uma narrativa onde há muita vontade de
mudar a si para poder mover o mundo. Em sua entrevista, Xica explica
como saiu de um ciclo vicioso de situação de violência doméstica
para um lugar de novas esperanças, autocuidado e respeito.
“Quando fui para esse abrigo, com as minhas filhas, desintoxiquei dos
remédios. Aí, mesmo assim, ele conseguiu me encontrar e conseguiu
me convencer a voltar para casa. E aí voltei, mas, quando fiz isso,
já estava com a autoestima mais levantada, já tinha psicólogo, já
tinha assistente social, porque ninguém sai da violência sozinha.”
“Para que passar por isso?” Foi uma pergunta que lhe permitiu
repensar sua condição de mulher, mãe de 3 filhas e trabalhadora.
Xica da Silva

https://acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/
historia/enquanto-existir-mulher-sofrendonos-continuaremos-lutando-198024

sumário
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Ao fazermos uma análise dos números atuais das
estatísticas sobre violência contra a mulher no
Brasil até o ano de 2021, podemos notar que os
índices continuam mantendo uma constante dentro
da realidade brasileira. Segundo dados do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mais
precisamente o Atlas da violência 2021, percebemos
que houve um aumento nos casos de violência
contra mulheres dentro de suas residências (6,1%).

Atlas da violência 2021 | Ipea

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicacoes/213/atlas-daviolencia-2021-principais-resultados

Atividade 1

Professora/professor, além do contato com as estatísticas e a
Lei Maria da Penha, é possível provocar e ampliar a discussão
da temática da violência contra a mulher com o seu grupo de
estudantes. Parta das histórias de vida relatadas em primeira
pessoa por mulheres como Xica da Silva, Luakam Anambé, Ana
Fontes, Jaqueline Souza, Iraci Rosa, Beatriz Virgínia e outras
apresentadas na exposição Vidas femininas, que relatam formas
de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.
Você pode propor ao grupo uma visita à exposição virtual Vidas
femininas. Sugira que identifiquem nas histórias formas de
violência e que atentem também aos mecanismos a que as
mulheres recorreram para garantir sua proteção. É possível que
as/os estudantes percebam, nos relatos, situações semelhantes
vividas por mulheres da sua família, amigas ou vizinhas.
Conversem sobre esse assunto, com você sempre
atento/atenta para que os/as alunos/alunas não sejam
expostos/as a uma situação constrangedora.
Para seguir com o trabalho, sugerimos que procure produzir
um registro (texto, áudio ou vídeo) do que o grupo discutiu e
compartilhe com ele suas anotações. Também pode pedir que
cada estudante faça suas anotações e compartilhe com você.

sumário

19

Roda do tempo

Atividade 2

Ideia I:
Professora/professor, as/os alunas/alunos podem fazer uma
pesquisa sobre os números de violência contra a mulher
(perspectiva macro) e estabelecer um debate sobre como,
apesar da existência das leis, os índices continuam altos.

Ideia II:
Outra atividade seria propor às/aos alunas/alunos avaliar
a situação local dos dados. Como a sua cidade tem lidado
com essa questão? Existem fontes confiáveis para acesso à
informação sobre os números de violência contra a mulher
em sua cidade? Dependendo dos resultados, pode-se verificar,
por exemplo, uma ausência de demonstrativos acerca da
temática. Caso isso se confirme, o que justifica essa lacuna?
Pense na possibilidade de sistematizar os resultados dessa
pesquisa para que alunas/alunos possam apontar, em outro
momento, a necessidade de dados oficiais da cidade.

Ideia III:
Chegou o momento da socialização dos aprendizados,
das anotações e reflexões surgidas pelo contato com
as histórias da exposição Vidas femininas.

Xica S.

Professora/professor, você pode criar com o grupo um plano para a
comunicação desses resultados. É possível pensar em uma mostra
na escola? Outras formas de comunicação para o público externo?
Se sim, articule com a coordenação pedagógica a iniciativa para
ampliar os impactos do trabalho realizado com a produção de um
plano e de materiais de comunicação pelas/pelos estudantes.
É interessante notar que, para além de uma atividade pedagógica,
o envolvimento de todos na apresentação do material produzido
pelas/pelos alunas/alunos se configura em uma perspectiva
de divulgação de informações e percepções sobre a violência
contra a mulher para dentro e para fora da comunidade
escolar. Nesse caso, vale a criatividade nos modos como
as/os estudantes apresentarão os materiais produzidos.
Propomos um quadro que pode ajudar na construção das diretrizes
do plano de comunicação para você preencher com as/os estudantes.
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Roda do tempo
O que
comunicar
(Foco: as formas de violência,
mecanismos de proteção,
formas de superação, índices,
histórias de mulheres
que sofreram violência,
pesquisas realizadas e
percepções do grupo etc.)

sumário

Atividade 2

Para que
comunicar

Por que
comunicar

(Objetivos)

(Justificativa)

Para quem
comunicar
(Quem precisa saber)

Quando
comunicar
(Evento da escola, um seminário,
mostra dos resultados das pesquisas na escola para o público
interno e externo etc.)

Que materiais e
que meios usar
(Textos, vídeos, podcasts, jornal,
mural, fotos, poesia, entrevistas,
power point, redes sociais etc.)

21

Roda do tempo
Saiba mais
Elaboração do roteiro
Texto: Profª. Janaína Porto Sobreira, pesquisadora
Preparação do texto: Sônia London (Museu da Pessoa)

Roda do tempo | Vidas femininas

Design: Erik Araújo (Museu da Pessoa) e Megalo

https://vidasfemininas.museudapessoa.org/roda-do-tempo/

Lei Maria da Penha | Planalto GOV

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm

Violência doméstica | Agência Patrícia Galvão

https://agenciapatriciagalvao.org.br/category/violencia/violencia-domestica/

Maria da Penha: a história... | Hypeness

https://www.hypeness.com.br/2021/08/maria-da-penha-a-historia-que-virou-simbolodo-combate-a-violencia-contra-a-mulher/
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