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Roda de histórias, 

poemas e depoimentos 

sobre as mulheres 

 
 

 

 

 

Segundo a ONU, ainda hoje as mulheres 

ganham salários menores, trabalham mais em 

atividades domésticas não remuneradas, 

estão mais vulneráveis à exploração e são 

sub-representadas em cargos de gestão e 

liderança. Em alguns lugares, elas ainda 

sofrem com casamentos forçados, não têm 

direito a heranças, à posse de bens, nem 

acesso ao crédito. Diante desta realidade, o 5o 

ODS prevê medidas para assegurar a todas as 

mulheres e meninas melhores condições de 

vida, combater discriminações e violências de 

gênero e ampliar a participação feminina na 

política, na economia e em diversas áreas de 

tomada de decisão. 

  

IGUALDADE DE GÊNERO
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar

todas as mulheres e meninas
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RESUMO DA ATIVIDADE 

Alunos pesquisam e/ou produzem 

depoimentos, contos, poemas, músicas 

manifestos ou outros textos que provoquem a 

reflexão sobre as condições de vida e a 

participação da mulher na sociedade, bem 

como suas histórias de luta, conquistas, 

desafios, amor, indignação e superação. Os 

textos poderão vir de três fontes:  

• Pesquisa bibliográfica  

• Produzidos por convidados  

• Produzidos pelos próprios alunos 

Nesse processo, você ajudará os alunos a 

refletirem sobre as mulheres que fazem parte 

de suas vidas: 

• Quais mulheres nos inspiram por suas 

histórias e legados? 

• Quem são as mulheres relevantes em 

nossa escola e na comunidade? 

• Que mulher poderia ir até a escola dar 

seu depoimento e enriquecer essa 

troca?  

• O que eu penso e tenho a dizer sobre 

isso? 

Com os textos em mãos, todos vão se reunir 

para uma inspiradora roda de leituras.        

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

[                ] PASSO 1: Apresentar proposta à 

escola. 

[                ] PASSO 2: Engajar os professores e 

organizar a atividade. 

[                ] PASSO 3: Preparar os materiais para 

o encontro com os alunos.  

[                ] PASSO 4: Apresentar a proposta 

aos alunos e dividir a turma em 

grupos para a pesquisa / produção 

dos textos. 

[                ] PASSO 5: Realizar a roda de leituras. 

[                ] PASSO 6: Registro dos resultados 

no Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o 
facilitador  

 
Referências bibliográficas 
para o facilitador 

 
Referências bibliográficas 
para os estudantes 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Adolescentes do Ensino Médio, alunos 

do EJA e jovens do ESPRO. 

• Pais, professores e comunidade 

escolar. 

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

  
 

Entre em contato com a escola e agende uma conversa para a apresentação e planejamento da proposta. 

Possivelmente, a articulação será encaminhada com a coordenação pedagógica, que poderá indicar as turmas 

mais adequadas para a atividade.  

Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito para a instituição; 

• Definir o período e o espaço para as ações; 

• Checar se há professores que se identificam com o tema e que possam apoiar a ação; 

• Pedir autorização para filmar e/ou fotografar a atividade. 

 

 

  
 

Após a adesão do(s) professor(es), agende um bate-papo para discutir a proposta e o cronograma. Explique 

que a ação acontece em dois encontros: 

• Encontro 1 – Apresentação da proposta de pesquisa aos alunos; 

• Encontro 2 – Apresentação dos materiais em uma Roda de Histórias, Poemas, Depoimentos e outros 

textos sobre as Mulheres. 

 

Junto com o(s) professor(es), faça uma lista de profissionais da escola, pais ou pessoas da comunidade que 

possam ser contatados para participar da atividade produzindo um texto sobre o tema. O objetivo é envolver 

a comunidade na produção dos textos que serão lidos pelos alunos e que esses textos promovam a troca de 

experiências e tragam à tona as questões, impasses e soluções para a igualdade de gênero. Veja alguns 

exemplos:  

• Mulheres que desejam inspirar outras mulheres contando seus depoimentos ou histórias de 

superação; 

• Músicos, poetas ou escritores da comunidade, especialmente mulheres, que queiram produzir ou 

ler/interpretar textos inspirados nessa temática;  

• Escritores, professores, familiares, lideranças, jornalistas ou blogueiros locais que possam escrever 

sobre o tema...  

 

Explique que, além do convite à comunidade, a proposta é que os alunos produzam seus próprios escritos 

e/ou pesquisem biografias e textos consagrados para apresentar. Aproveite para definir junto com o professor 

uma bibliografia que será oferecida como fonte de pesquisa para os alunos (no item 2 deste documento você 

encontra algumas sugestões). No dia do encontro, o acervo de livros selecionado poderá estar disponível no 

espaço, que deve ser organizado de modo aconchegante e convidativo, favorecendo a criatividade e 

contribuindo para que todos se sintam à vontade para se expressar em público. 

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentação e planejamento da ação 

 

Organização da ação 
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O facilitador da conversa com os alunos deve preparar-se para conduzir a reflexão sobre o tema. Ele poderá 

inclusive preparar uma apresentação ou um texto que apoiará os dois encontros. Para isso, utilize as 

informações e indicações bibliográficas fornecidas no item 2 deste documento (“Informações para o 

Facilitador”), além dos materiais de sensibilização que a ONU disponibiliza sobre o ODS 5.  

A igualdade de gênero tem se mostrado um tema polêmico no Brasil, portanto, é fundamental que o 

facilitador traga dados de qualidade para embasar a reflexão inicial. Caso o debate fique polarizado, deixe 

claro que o objetivo da atividade é valorizar as histórias de mulheres que os jovens admiram. Naturalmente, o 

processo de pesquisa e as histórias que eles trouxerem tocarão nos pontos mais delicados dessa questão.  

Os materiais que serão utilizados para a atividade de pesquisa também poderão ser selecionados e levados 

impressos para os alunos no primeiro encontro

 

 

  
 

 

 
 

No encontro com os alunos, conte que, inspirados pelo 5o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 

será realizada uma ação que visa reconhecer as condições de vida e a participação da mulher na sociedade 

contemporânea, bem como suas histórias de luta, conquistas, desafios, amor, indignação, superação, etc. 

Comece lendo um resumo do 5o Objetivo e suas metas, articulando, se necessário, com os dados fornecidos 

no item 2 deste documento (“Informações para o Facilitador”). Depois, levante entre os alunos quais mulheres 

vêm à mente deles a partir da leitura deste objetivo. Pode ser que, no início, eles tenham receio de falar. Para 

incentivá-los, cite uma mulher de expressão e compartilhe rapidamente a biografia dela. Em seguida, 

provoque os alunos com perguntas: 

 

PASSO 3 

PASSO 4 

ANTES DE FALAR COM O PROFESSOR, INSPIRE-SE 

Conheça o projeto “Mulheres Inspiradoras”, realizado pelo Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia 

(DF). A partir da pesquisa de biografias de mulheres como Malala, Zilda Arns e Anne Frank, os alunos 

produziram seus próprios textos e puderam ressignificar a percepção sobre a importância social da 

mulher. O projeto foi o vencedor do 4o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
  

NOTÍCIA | TRABALHO COMPLETO 

Preparar os materiais para o encontro  
com os alunos 
 

Realização do primeiro encontro - Apresentação  
da proposta aos alunos 
 

TEMPO NECESSÁRIO: 40 min 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
https://educacao.uol.com.br/noticias/2014/12/09/apos-caso-de-sexting-professora-do-df-cria-projeto-e-ganha-premio.htm
http://www.educacaoemdireitoshumanos.sdh.gov.br/banco-de-trabalhos
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• Quais mulheres inspiram vocês por suas histórias e legados? Por quê? Podem ser personagens de 

livros, da história, artistas, cientistas, personalidades contemporâneas...  

• Quem são as pessoas, homens ou mulheres, da escola e da comunidade que vocês gostariam de ouvir 

falar sobre este tema? Podem ser músicos, poetas, escritores  

• professores, familiares, lideranças, jornalistas, blogueiros...  

• E o que vocês pensam e têm a dizer sobre isso? 

 

Após essa introdução, explique que a ação consiste em organizar e realizar uma roda para a leitura coletiva de 

histórias, poemas, depoimentos e outros textos sobre mulheres, podendo se valer de relatos biográficos, 

depoimentos, poemas, músicas e contos, entre outros tipos de textos relacionados à temática. Esses textos 

poderão ser:  

• Selecionados pelos alunos a partir de uma pesquisa bibliográfica  

• Produzidos por convidados indicados pelos alunos 

• Produzidos pelos próprios alunos, inspirados pelo tema 

 

Apresente a lista de sugestões de pessoas da comunidade que poderiam ser engajadas e a bibliografia 

selecionada previamente com o(s) professor(es). Depois, separe a turma em subgrupos e faça a divisão do 

trabalho. Um grupo se ocupará de coletar textos a partir das bibliografias e o outro grupo produzirá 

individualmente, ou em duplas, seus próprios escritos sobre a mulher. Outro grupo poderá se envolver no 

engajamento dos convidados para a produção de textos (artistas locais, familiares, etc.). Dê liberdade para 

que eles definam de qual grupo irão participar. É importante que cada grupo tenha uma liderança, que ficará 

responsável pelo recolhimento, revisão e impressão dos textos (podem ser voluntários, professores ou mesmo 

um aluno). 

Caso a escola disponha de sala de leitura e de informática, proponha que os alunos façam uso desses espaços 

para o desenvolvimento da atividade, conforme previamente combinado com o professor. 

 

 

  
 

 

 
 

Confira previamente se os líderes de cada grupo conseguiram coletar e imprimir todos os textos que serão 

lidos. Ajude-os se for necessário. 

No dia do segundo encontro, organize o espaço de modo aconchegante e convidativo, favorecendo a 

criatividade e contribuindo para que todos se sintam à vontade para se expressar em público. O acervo de 

livros selecionado e os textos produzidos poderão estar disponíveis no espaço para que todos possam ler e 

manusear. 

Abra o evento reforçando o objetivo da Roda (refletir sobre o 5o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) e 

explique que eles terão a oportunidade de ler, declamar e ouvir relatos, poemas, contos, manifestos ou outros 

textos produzidos por escritores consagrados, autores locais e autores da própria escola. Valorize o 

significado desse tipo de ação incentivando-os e sendo você e o professor também mediadores de histórias 

sobre mulheres! 

PASSO 5 
Realização do segundo encontro - Roda de Histórias, 
Poemas e Depoimentos sobre as Mulheres 
 

TEMPO NECESSÁRIO: avalie de acordo com a quantidade de material produzido 
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Ao final da leitura, ainda em roda, peça para os alunos comentarem quais textos chamaram mais a atenção e 

quais reflexões surgiram a partir desta atividade. Se você sentir abertura para isso, sugira aos meninos que 

eles conheçam e façam a adesão ao movimento #ElesPorElas da ONU Mulheres, por meio deste link: 

http://www.heforshe.org/pt. Para finalizar o encontro, sugira que o grupo tire uma foto com a placa desse 

movimento (disponível aqui para impressão) para uma postagem coletiva nas redes sociais. 

 

 

  
 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. 

Não se esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.  

 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR – CONFECÇÃO DE LIVRO 

Os textos pesquisados e produzidos podem compor um interessante livro a ser disponibilizado na biblioteca 

da escola, podendo, inclusive, estar acessível para empréstimo. 

Avalie essa possibilidade, aproveitando para oferecer feições estéticas interessantes ao livro. Junto aos alunos, 

pense na capa, contracapa, em um índice, em uma apresentação da obra, ilustração, formato e cores, entre 

outros aspectos comuns aos livros convencionais. 

 

  

PASSO 5 Divulgação da atividade 

http://www.heforshe.org/pt
http://especiais.gnt.globo.com/2015-06/placa-eles-por-elas-40x30cm.pdf
https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As brasileiras ainda  
ganham menos 
Informações extraídas da Síntese de Indicadores 

Sociais (SIS) 20151 apontam dados relacionados às 

condições de vida da mulher brasileira nos últimos 

anos. De acordo com esse documento, em 2014, 

um em cada cinco jovens de 15 a 29 anos de idade 

não frequentavam a escola e não trabalhavam, 

sendo a maioria do sexo feminino (69,2%). Entre 

essas mulheres, 58,1% tinham pelo menos um 

filho. 

A pesquisa também aponta que, embora essa 

realidade esteja lentamente mudando, as mulheres 

têm rendimentos inferiores tanto no trabalho 

formal quanto no informal. Veja no quadro abaixo: 

 Homens Mulheres 

Rendimento médio da 

população ocupada em 

trabalhos formais (1) 

R$ 2293 R$ 1763 

Rendimento médio da 

população ocupada em 

trabalhos informais (1) 

R$ 1361 R$ 887 

 

                                                 
1 Síntese de Indicadores Sociais 2015: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf 

Dentro de casa, as mulheres 
trabalham mais  
De 2004 a 2014, a inserção feminina no mercado 

de trabalho avançou 21,9% (entre os homens, o 

aumento foi de 16,3%). Mas a maior inserção não 

significou uma redução nas atividades domésticas 

e de cuidado, que consomem uma parcela 

significativa do tempo delas. Em 2014, 90,7% das 

mulheres ocupadas (ou seja, das mulheres que 

trabalhavam) realizavam afazeres domésticos e de 

cuidados. Em 2004, esse percentual era 91,3%. O 

número de homens ocupados que realizam 

afazeres domésticos e cuidados na última década 

teve um aumento de 29,3%, mas ainda está em 

28,6%. Ou seja, nos dez anos que a pesquisa 

avaliou, a maior parte das brasileiras apenas 

acumulou mais trabalho. 

Essa diferença na responsabilidade pelas tarefas 

domésticas pode ser observada desde a infância. 

Entre a população de 10 a 14 anos de idade, 41,4% 

dos meninos e 69,6% das meninas declararam 

cuidar de afazeres domésticos. O número de horas 

dedicadas a esta atividade também foi superior 

para as meninas (em média, 11,2 horas semanais).  

O que você pensa 

Eu sei que você pensa 

Que a mulher não pensa 

Mas pensa 

O que você quer 

Eu sei que você quer 

Que a mulher não quer 

Mas quer 

Tom Zé 
Compositor e cantor brasileiro 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf
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No resto do mundo não é muito diferente 

Segundo o relatório “Mulheres no Trabalho: 

Tendências de 2016”, realizado pela Organização 

Internacional do Trabalho “a desigualdade entre 

homens e mulheres persiste em um amplo 

espectro do mercado de trabalho global”. O 

relatório mostra que, ao longo das duas últimas 

décadas, progressos significativos realizados pelas 

mulheres na educação não se traduziram em 

melhorias comparáveis nas suas posições de 

trabalho. Veja alguns dados: 

Nos países desenvolvidos, as mulheres gastam, em 

média, 4 horas e 20 minutos em trabalho não 

remunerado por dia, em comparação com 2 horas 

e 16 minutos dos homens. Nos países em 

desenvolvimento, as mulheres gastam 4 horas e 30 

minutos por dia em trabalho não remunerado, em 

comparação com 1 hora e 20 minutos dos 

homens. 

Em termos de salários, os resultados do relatório 

confirmam estimativas anteriores da OIT de que, 

globalmente, as mulheres ainda ganham, em 

média, 77% do que ganham os homens. O 

relatório observa que essa diferença salarial não 

pode ser explicada unicamente por diferenças de 

educação ou idade. 

A diferença pode estar relacionada com a 

desvalorização do trabalho realizado pelas 

mulheres e das competências necessárias em 

setores ou profissões dominadas por mulheres, a 

discriminação e a necessidade das mulheres 

interromperem as suas carreiras ou reduzirem as 

horas de trabalho remunerado para cumprir 

responsabilidades adicionais de cuidados, tais 

como cuidados de crianças. 

Embora tenha havido uma pequena melhora na 

redução das diferenças salariais por gênero, se as 

tendências atuais prevalecerem, o relatório 

confirma estimativas de que seriam necessários 

mais de 70 anos para acabar completamente com 

a disparidade salarial de gênero2. 

Os desafios persistem mesmo entre as mulheres 

mais qualificadas. Segundo a pesquisa Women in 

Business, da consultoria Grant Thornton, a 

                                                 
2 https://nacoesunidas.org/oit-no-ritmo-atual-sao-necessarios-

mais-de-70-anos-para-fim-da-desigualdade-salarial-genero/ 

proporção de posições seniores ocupadas por 

mulheres vem crescendo, mas 33% das empresas 

em todo o mundo ainda não têm nem uma mulher 

em cargos de liderança sênior. No Brasil, apenas 

19% das empresas brasileiras têm mulheres nessas 

posições.  

A violência afeta brasileiras  
de todas as classes sociais, 
etnias e regiões 
Segundo o Observatório da Mulher contra a 

Violência, hoje essa questão é entendida não 

como um problema de ordem privada ou 

individual, mas como um fenômeno estrutural, de 

responsabilidade da sociedade como um todo.  

Uma pesquisa realizada pelo Instituto DataSenado 

mostrou que, em 2015, 18% das mulheres 

entrevistadas afirmaram já terem sido vítimas de 

algum tipo de violência doméstica, seja ela física, 

sexual, psicológica, moral ou patrimonial3. 

Outro dado revela que 33,3% da população 

brasileira acredita que, nos casos de estupro, a 

culpa é da mulher. A pesquisa foi realizada 

pelo Datafolha em 2016, por encomenda do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Veja 

aqui a pesquisa completa.  

 

  

3 

http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indica

dores/relatorios/BR.pdf 

FICA A DICA 

Este é apenas um recorte da questão abordada 

pelo 5o ODS. Nas fontes indicadas na 

bibliografia você encontrará mais dados e 

materiais que poderão ser usados na 

apresentação do primeiro encontro. 

https://nacoesunidas.org/oit-no-ritmo-atual-sao-necessarios-mais-de-70-anos-para-fim-da-desigualdade-salarial-genero/
https://nacoesunidas.org/oit-no-ritmo-atual-sao-necessarios-mais-de-70-anos-para-fim-da-desigualdade-salarial-genero/
http://www.grantthornton.com.br/globalassets/_markets_/bra/media/arquivos-industrias/estudos/gt_wib_turning_promise_into_practice_online---final.pdf
http://www.grantthornton.com.br/globalassets/_markets_/bra/media/arquivos-industrias/estudos/gt_wib_turning_promise_into_practice_online---final.pdf
https://nacoesunidas.org/oit-no-ritmo-atual-sao-necessarios-mais-de-70-anos-para-fim-da-desigualdade-salarial-genero/
https://nacoesunidas.org/oit-no-ritmo-atual-sao-necessarios-mais-de-70-anos-para-fim-da-desigualdade-salarial-genero/
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv
http://g1.globo.com/tudo-sobre/datafolha/
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2016/09/um-terco-dos-brasileiros-pensam-que-culpa-do-estupro-e-das-mulheres.html
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2016/09/um-terco-dos-brasileiros-pensam-que-culpa-do-estupro-e-das-mulheres.html
http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicadores/relatorios/BR.pdf
http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicadores/relatorios/BR.pdf
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Dicas para a condução de 
debates 

Ao serem incentivadas a falar sobre determinado 

tema, as pessoas se apropriam do que sabem, 

construindo argumentos favoráveis ou contrários 

ao assunto. Nesse sentido, um debate ou roda de 

conversa pode ser uma chance para inserir o 

conhecimento num contexto prático e, nesse 

exercício, estimular o jovem a falar em público, a 

defender direitos e ideias. É um aprendizado que 

serve para a vida.  

Mas, para que a discussão tome um bom caminho, 

é preciso estar bem preparado para conduzi-la. 

Confira algumas dicas para isso. 

 

1. Prepare-se 

• Busque informações sobre o assunto que será 

alvo da discussão. 

• Organize algumas perguntas que você poderá 

fazer para “quebrar o gelo” no início do 

debate. 

• Se mais alguém for conduzir a conversa junto 

com você, faça um alinhamento prévio. 

• Caso haja adesão de professores, agende um 

bate-papo com eles para discutir a proposta. 

 

2. Prepare o ambiente 

• Prepare um ambiente acolhedor, se possível, 

com cadeiras ou almofadas distribuídas em 

círculo. A ideia é que todos percebam que não 

estão na sala de aula e que no debate há uma 

troca, sem hierarquia, certo ou errado. 

• Conforme os participantes forem chegando, é 

importante que sejam bem recebidos.  

 

3. Contextualize e abra espaço 

Há diferentes maneiras de começar um bate-papo. 

A equipe da escola pode ajudar a identificar a mais 

adequada ao grupo. Algumas sugestões:  

• Contextualize: se a atividade for iniciada com a 

exibição de um filme ou leitura de um texto, 

por exemplo, situe a época em que foi feito, o 

que ele retrata, de maneira clara e sucinta. 

Faça uma apresentação inicial com esse 

contexto. 

• Crie expectativa: levante com a turma o que o 

tema do debate sugere. Se possível, registre as 

falas num flipchart, lousa ou caderno.  

• Provoque: liste algumas questões que serão 

retomadas no fechamento da conversa. No 

final, os alunos poderão ajudar a respondê-las, 

criticá-las ou reformular as ideias que tinham 

previamente. 

  

4. Saiba ouvir e respeitar 

• Na hora da discussão, o fundamental é que 

todos saibam ouvir. Você pode estabelecer 

previamente algumas regras com o grupo, 

como evitar julgamentos, preconceitos e a 

repetição de perguntas ou ideias já defendidas 

pelos colegas.  

• Para aquecer o debate, comece com uma ou 

duas perguntas que você tenha na manga. 

Caso a atividade envolva um filme ou leitura, 

levante as impressões dos participantes sobre 

o cenário, os personagens, seus conflitos, a 

época retratada e a relação com os tempos 

atuais, por meio de exemplos do cotidiano.  

• Como mediador, o voluntário deve ser um 

ouvinte atento e aberto às percepções trazidas 

pelo grupo. Se necessário, registre as 

contribuições em um flipchart.  

• Ao final, faça uma amarração sobre as 

principais questões levantadas e conclusões. 

Nesse momento, você também pode 

perguntar se alguém mudou de opinião após 

o debate, mostrando que muitas vezes 

formamos opiniões sem conhecer todos os 

lados e nuances das questões. 
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Referências bibliográficas para o 
facilitador 
 
ODS 5 – Igualdade de Gênero: resumo e 
materiais de sensibilização 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Mulheres:  

https://youtu.be/ZCGLC-
vziRc?list=PLvMXkb8tWg0icQsCi45TjcrD_Je1
zu1EM 

 

5 fatos sobre as mulheres no Brasil 
(reportagem do Nexo Jornal) 

https://goo.gl/MAqIdV 

Princípios de Empoderamento das Mulheres 
(relatório da ONU Mulheres) 

https://goo.gl/VwNpfK 

 

Secretaria de Políticas para as Mulheres – 
Presidência da República: 
http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria 

 

Retratos das desigualdades de Raça e 
Gênero:  

http://www.ipea.gov.br/retrato/ 

 

Referências bibliográficas para os 
estudantes 
 

 

• Música Maria, Maria, de Milton 

Nascimento, que é um poema em formato 

de canção. 

• Relato biográfico de “Yelda”, presente no 

livro Mulheres de Cabul, de Harriet 

Logan. 

• Livro Eu sou Malala, que conta a história 

da menina que defendeu o direito à 

educação e foi baleada pelo Talebã. 

• Livro Diário de Anne Frank, que conta a 

história da menina judia que precisou se 

esconder para fugir dos nazistas durante a 

segunda guerra mundial. No site 

http://www.annefrank.org/pt/Anne-

Frank/ você encontra um resumo da 

história. 

• Livro Quarto de Despejo: Diário de 

uma Favelada, escrito por Carolina Maria 

de Jesus, (1914-1977), que viveu na favela 

do Canindé, na zona norte de São Paulo, e 

trabalhava como catadora. Seu livro já foi 

traduzido para 13 idiomas e ela é 

considerada uma das primeiras escritoras 

negras do Brasil. Veja a biografia dela 

aqui. 

• Biografia de Rosa Parks, a norte-

americana que foi símbolo do movimento 

contra a segregação racial liderado por 

Martin Luther King Jr.  

• Biografia de Zilda Arns, a médica 

brasileira que fundou a Pastoral da 

Criança. 

• Música Tô na luta, de Karol Conka. 

• Poema Uma ladainha pela 

sobrevivência, da escritora americana 

Audre Lorde. 

 

Complete esta lista com outras sugestões! 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/
https://youtu.be/ZCGLC-vziRc?list=PLvMXkb8tWg0icQsCi45TjcrD_Je1zu1EM
https://youtu.be/ZCGLC-vziRc?list=PLvMXkb8tWg0icQsCi45TjcrD_Je1zu1EM
https://youtu.be/ZCGLC-vziRc?list=PLvMXkb8tWg0icQsCi45TjcrD_Je1zu1EM
https://goo.gl/MAqIdV
https://goo.gl/VwNpfK
http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria
https://books.google.com/books/about/Mulheres_de_Cabul.html?id=6VCbJLPTyc0C
https://books.google.com/books/about/Mulheres_de_Cabul.html?id=6VCbJLPTyc0C
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=13536
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=18196
http://www.annefrank.org/pt/Anne-Frank/
http://www.annefrank.org/pt/Anne-Frank/
http://www.aticascipione.com.br/produto/quarto-de-despejo-diario-de-uma-favelada-268
http://www.aticascipione.com.br/produto/quarto-de-despejo-diario-de-uma-favelada-268
https://educacao.uol.com.br/biografias/carolina-maria-de-jesus.htm
https://educacao.uol.com.br/biografias/carolina-maria-de-jesus.htm
file:///C:/Users/Fatima/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UNW3A5TB/movimento%20liderado%20por%20Martin%20Luther%20King%20Jr
https://www.pastoraldacrianca.org.br/dra-zilda-arns-neumann
https://www.vagalume.com.br/karol-conka/to-na-luta.html
https://pensador.uol.com.br/frase/ODQwOTc2/
https://pensador.uol.com.br/frase/ODQwOTc2/

	Roda de histórias, poemas e depoimentos sobre as mulheres

