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APRESENTAÇÃO

Esta apostila integra o material de apoio aos profissionais 
de educação que participam do Projeto Educação e Justiça: 
Lei Maria da Penha na Escola, por iniciativa da Coordenadoria 
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

O “Projeto Educação e Justiça: Lei Maria da Penha na escola” 
é realizado em ações articuladas e integradas por profissionais 
do Poder Judiciário do Estado de Goiás com a Secretaria de 
Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás e Secretarias 
Municipais de Educação, com o objetivo de abordar a 
importância da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) junto à 
rede de ensino de todos os municípios goianos, sensibilizando 
educadores e estudantes a respeito do conteúdo da Lei e da 
necessidade de prevenção à violência doméstica e familiar 
contra as mulheres.

Após um ano de início das atividades, 
o projeto mantém operante um dos 
seus fundamentos: a capacidade de 
reformulação constante, a fim de 
adaptar-se às novas experiências de 
contato entre o Poder Judiciário, a rede 
pública de ensino estadual e municipais 
e outros órgãos integrantes da rede de 
enfrentamento a violência de gênero 
contra mulheres.
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Esta apostila parte da atenção da Coordenadoria Estadual 
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar à 
demanda dos profissionais de educação já contemplados pelo 
projeto, que apontaram o interesse por material didático de 
apoio aos gestores e professores que executarão os projetos 
junto aos alunos e comunidade.

O Projeto Educação e Justiça valoriza o princípio da 
autonomia profissional daqueles que atuam na área de 
educação. Assim sendo, foram reunidas experiências realizadas 
por outros projetos referente a abordagem do tema, que são 
apresentadas como inspirações aos profissionais alcançados 
pelo projeto no estado goiano. Ressaltamos que não se tratam 
de planos de aulas de aplicação obrigatória. Consideramos 
de extrema importância que cada profissional da educação 
possa sentir-se confortável e apto a aplicação das atividades 
elaboradas e adaptadas a realidades pessoais e locais.

Pretendemos, ainda, que o material continue a ser 
construído de forma colaborativa, em parceria com os demais 
atores do projeto, com abordagem didática sobre o tema, 
por meio de elaboração de dinâmicas, cartilhas, palestras, 
cartazes, mídia audiovisual e outros conteúdos, que poderão 
ser frequentemente acrescidas a esta apostila.

Neste sentido, trazemos com essa 
apostila as experiências multidisciplinares 
realizadas por profissionais de instituições 
governamentais e da sociedade civil, 
com o trabalho de enfrentamento às 
desigualdades de gênero no cotidiano 
escolar. Esperamos que ela possa contribuir 
para o trabalho de outras(os) educadores 
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que, assim como nós, estão buscando formas para melhorar 
sua prática e alternativas para colaborar com a construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária.

Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis

Coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás
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 INTRODUÇÃO

Inspirado em importantes projetos 
espalhados pelo país que buscam a 
implementação de uma cultura de paz 
e promoção dos direitos humanos nas 
escolas, o Projeto Educação e Justiça: Lei 
Maria da Penha na Escola nasceu como 
fruto de um esforço conjunto entre o 
Poder Judiciário Goiano, a Coordenadoria 
Estadual da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás e a Secretaria 
de Estado da Educação para levar à rede 
pública de ensino, por meio de um diálogo 
multidisciplinar, as principais noções sobre 
igualdade de gênero, formas de violência 
contra a mulher, Lei Maria da Penha, rede 
de proteção às mulheres e o papel da escola 
no enfrentamento e prevenção à violência 
doméstica contra a mulher.

Infelizmente, na sociedade contemporânea, ao observarmos 
o viés social e cultural no qual estamos inseridos, a violência 
contra a mulher, em suas múltiplas formas, é vista como 
algo “natural” e socialmente banalizado, seja no âmbito 
doméstico, seja em qualquer outro da vida moderna. Apesar da 
superação de algumas barreiras legais e dos avanços jurídicos 
proporcionados pela Lei nº  11.340/2006, conhecida como Lei 
Maria da Penha, ainda não houve, com o passar dos anos, uma 



8

Projeto Lei Maria da Penha
Apostila de Atividades

sensível diminuição dos índices de violência 
doméstica contra a mulher no Brasil. Em 
parte, isso é explicável pela presença de 
uma cultura permeada pelo machismo e 
pelo patriarcado que ainda fundamenta os 
alicerces da modernidade social, impedindo 
a concretização efetiva da isonomia que em 
termos constitucionais colocou homens e 
mulheres no mesmo patamar.

Como é possível observar no art. 8º da Lei Maria da Penha, 
a educação foi alçada como ponto fundamental para a 
prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Como ressaltado por Wânia Pasinato e Amanda Lemos (2017, 
p. 19), aqui não se fala apenas da educação tradicional familiar, 
mas de todo o sistema educacional, o que inclui a promoção 
de programas educacionais que disseminem valores éticos de 
irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, bem como a 
construção de currículos escolares de todos os níveis de ensino 
com conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de 
gênero e ao problema da violência doméstica contra a mulher. 
Nossa pretensão é trazer para o ambiente escolar reflexões e 
debates relacionados ao tema da violência doméstica e familiar 
contra a mulher, apresentando os principais avanços e desafios 
que o atual contexto social impõe à efetiva aplicação da Lei 
nº 11.340/2006, e, ao mesmo tempo, criar condições para o 
desenvolvimento de políticas públicas que busquem a garantia 
dos direitos fundamentais das mulheres e a consequente 
transformação das relações de gênero.

Acreditamos que a escola é o local que propicia a 
socialização e formação de crianças e adolescentes, 
possuindo uma abertura transdisciplinar para o debate que 
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se impõe em torno de temas que desafiam 
a sociedade contemporânea. É assim que 
o Projeto Educação e Justiça: Lei Maria 
da Penha na Escola poderá propiciar 
junto à rede pública de ensino discussões 
sobre questões históricas e culturais 
relacionadas à violência doméstica 
contra a mulher e às suas origens, a fim 
de sensibilizar educadores e educandos 
quanto à necessidade de prevenção e 
combate a toda forma de discriminação 
contra a mulher, trabalhando, ao mesmo 
tempo, a formação de cidadãos com 
potencial transformador da realidade 
social. É somente com uma formação 
cidadã, humanista e crítica dessa realidade 
que poderemos questionar os padrões 
comportamentais normativos que na 
sua origem fundamentam e legitimam a 
desigualdade e a violência de gênero no Brasil.

Sabemos que a violência doméstica contra a mulher é uma 
questão essencialmente cultural e que finca suas raízes na 
sociedade moderna, muitas vezes legitimada por meio de 
códigos de comportamento social. Com essa coletânea de 
atividades pedagógicas aqui apresentadas, buscamos fornecer 
subsídios aos educadores para que, no desenvolvimento de 
ações estratégicas, possam problematizar, dialogar e orientar 
seus alunos sobre as principais formas de violação aos direitos 
fundamentais da mulher, a fim de identificar e sobretudo 
buscar por meio dessas atividades a mudança comportamental 
que fundamenta a perpetuação desse cenário. 
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A escola é um espaço no qual os educadores podem 
desenvolver com seus educandos a compreensão sobre o 
que é violência doméstica contra a mulher e quais são as 
diversas formas pelas quais ela se manifesta no cotidiano 
familiar, investindo em ações pedagógicas que promovam 
por meio de uma educação em direitos humanos a verdadeira 
transformação cultural que todos esperamos. Acreditando 
numa educação social fundada no respeito e na dignidade da 
pessoa humana, esperamos que as atividades propostas neste 
material, elaboradas a partir de estudos e experiências obtidas 
ao longo da trajetória deste e de outros projetos, estimulem 
a reflexão crítica e o debate profícuo em torno de temas 
que precisam ser enfrentados. Desejamos, enfim, que as 
orientações e atividades contidas nesse material contribuam 
de alguma forma para a discussão de políticas públicas 
educativas e preventivas que busquem a formação de uma 
cultura de paz e a construção de uma sociedade pautada pelos 
valores da liberdade, igualdade, justiça e humanidade.

Juiz de Direito Vitor Umbelino Soares Junior

Vice-Coordenador da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás



ATIVIDADES
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HOMEM QUE É HOMEM NÃO CHORA

Duração: 1h

Conteúdo:

  O papel social do homem.

Objetivo:

  Compreender que o homem é um ser social, 
afetivo e intelectual.

Procedimentos:

1º momento: Introdução ao tema com o vídeo baseado no livro 
“O menino Nito”. Em seguida, explanação do assunto através 
da “roda de conversa”, onde serão abordados os seguintes 
assuntos:

  Homem chora?

  O que as pessoas querem dizer quando falam “Você parece 
mulherzinha!”

  Meninas e meninos são iguais ou diferentes em relação a 
sentimentos?

  Como ocorrem suas escolhas por seus brinquedos?

  Existem brinquedos só de meninos ou de meninas?
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2º momento: será realizada uma atividade de compreensão 
textual sobre o vídeo do menino Nito.

Recursos:

  Vídeo “O Menino Nito”;

  Apostila;

  Data Show, Computador e Caixa de som;

Avaliação

Os alunos serão avaliados através da observação de sua 
participação nas dinâmicas e atividades propostas em sala.

Fonte: Coordenadoria Estadual de Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher do Poder Judiciário do 
Estado de Roraima e Prefeitura Municipal de Boa Vista-RR.
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LINHA DO TEMPO SOBRE AS CONQUISTAS 
DOS DIREITOS DAS MULHERES

Duração: 1h

Conteúdo:

  Conquista histórica dos direitos das mulheres.

Objetivo:

  Discutir sobre as conquistas históricas dos direitos 
das mulheres.

Procedimentos:

1º momento: Confecção de cartazes com a Linha do tempo das 
conquistas das mulheres;

2º momento: dividir a turma em grupos; Para que cada grupo 
insira no cartaz cada momento da linha do tempo sobre as 
conquistas dos direitos das mulheres.

3º momento: exibiremos o vídeo italiano (bata nela). Passar o 
vídeo duas vezes com velocidade lenta para que as crianças 
possam acompanhar a legenda (verificar se o computador tem 
o programa VLC média file: botão direito da tela do vídeo -> 
reprodução -> velocidade -> mais devagar).
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Recursos:

  Fotos e fatos sobre conquista das mulheres;

  Cartolina, tesoura, cola, fita gomada;

  Data show, computador e caixa de som;

Avaliação:

Os alunos serão avaliados através da observação de sua 
participação nas dinâmicas e atividades propostas em sala.

Link do vídeo “Bata nela” disponível no Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=bMGaP2m3EMo

Fonte: Coordenadoria Estadual de Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher do Poder Judiciário do 
Estado de Roraima e Prefeitura Municipal de Boa Vista-RR.
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CONSTRUINDO UM MUNDO MELHOR

Duração: 1h

Conteúdo:

  Valores éticos.

Objetivo:

  Provocar o interesse dos alunos em contribuir para a 
construção de uma sociedade melhor.

Procedimentos:

1º momento: iniciar a aula colando figuras de profissões no 
quadro branco. Os alunos projetarão seus ideais diante dos 
personagens expostos no quadro. E deverão representar o 
lugar onde imaginam que estarão no futuro e a profissão que 
exercerão.

2º momento: as professoras proporão a construção de um 
cartaz com a resposta dos alunos a seguinte pergunta:

“o que os meninos da turma do 5ª Ano podem fazer para 
melhorar o mundo para as meninas?”

“o que as meninas da turma do 5ª Ano podem fazer para 
melhorar o mundo para os meninos?”
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Recursos:

  Fotos e fatos sobre conquista das mulheres;

  Cartolina, tesoura, cola, fita gomada;

  Data show, computador e caixa de som;

Avaliação:

Os alunos serão avaliados através da observação de sua 
participação nas dinâmicas e atividades propostas em sala.

Fonte: Coordenadoria Estadual de Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher do Poder Judiciário do 
Estado de Roraima e Prefeitura Municipal de Boa Vista-RR.
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O QUE É ISSO CHAMADO “GÊNERO”?

Tempo recomendado: 2h

Materiais necessários:

  Flip-chart, marcadores e fitas adesivas.

Objetivo:

  Estimular a compreensão sobre a diferença entre gênero 
e sexo e refletir sobre como as normas sociais de gênero 
influenciam a vida e os relacionamentos de homens e mulheres.

Notas para planejamento:

Antes de desenvolver esta atividade, a facilitadora deve 
compreender a diferença entre gênero e sexo. Definições 
gerais sobre estes conceitos estão incluídas aqui, mas é 
importante que a facilitadora leia a introdução deste manual 
para sua melhor compreensão.

Sexo é biológico – isto é, nós nascemos com hormônios ou 
órgão sexual feminino ou masculino.

Gênero diz respeito à forma como somos socializadas – isto é, 
como atitudes, comportamentos e expectativas são formados 
com base no que a sociedade atribui ao que é ser homem ou o 
que é ser mulher. Estas características podem ser aprendidas 
de membros da família, amigos, instituições culturais e 
religiosas e no espaço de trabalho.
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É possível que algumas participantes confundam gênero 
com orientação sexual. É importante esclarecer que gênero 
é uma construção sociocultural através da qual certas 
atitudes e comportamentos são designados às pessoas, 
caracterizando-as como homens ou mulheres. Por outro 
lado, a orientação sexual está relacionada à capacidade de 
se relacionar romanticamente ou sexualmente com alguém 
do sexo oposto (heterossexual), alguém do mesmo sexo 
(homossexual) ou com pessoas de ambos os sexos (bissexual). 
Independentemente de sua orientação sexual, cada indivíduo 
é influenciado pelas expectativas sociais de gênero. Veja a 
Atividade 19, para uma discussão mais aprofundada sobre 
orientação sexual e diversidade.

Também é importante que sexo e gênero não sejam 
apresentados como identidades rígidas e dicotômicas. 
Durante a atividade, a facilitadora poderá discutir como 
transgêneros e transexuais não se encaixam dentro das 
categorias tradicionais de gênero e sexo. Transgêneros não 
se identificam com o gênero que lhes foi designado pela 
sociedade, tal qual um indivíduo que nasceu mulher, mas 
se identifica como homem. Transexuais são aqueles que 
escolhem alterar suas características físicas através de um 
procedimento médico com a finalidade de adquirirem o sexo 
oposto ao qual nasceram.

Procedimento:

1. Desenhe duas colunas em um papel de flip-chart.

2. Na primeira coluna escreva “mulher”. Na segunda coluna 
escreva “homem”.
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3. Peça às participantes para falarem o nome de coisas 
associadas à idéia de “ser mulher”. Escreva os nomes na 
primeira coluna, conforme as participantes sugerirem. As 
respostas podem ter características positivas ou negativas. 
Auxilie as participantes a nomearem atributos tanto sociais 
como biológicos.

4. Repita a mesma atividade para a coluna “homem”.

5. Cite brevemente algumas das características listadas em 
cada coluna para reforçar o que as participantes disseram.

6. Troque os títulos de cada coluna, isto é, substitua a 
palavra mulher pela palavra homem na primeira coluna e 
vice-versa em relação à terceira. Pergunte às participantes 
se as características listadas para as mulheres poderiam ser 
atribuídas aos homens e vice-versa.

7. Use as questões abaixo para facilitar a discussão sobre 
quais características as participantes pensam não poder ser 
atribuídas a ambos, homens e mulheres, e por quê. Entretanto, 
como mencionado abaixo, é importante que as categorias de 
sexo e gênero não sejam apresentadas como sendo rígidas ou 
uma estrita dicotomia.

PASSO OPCIONAL: Para ajudar a reforçar a diferença entre 
sexo e gênero você pode preparar imagens de homens e 
mulheres que refletem exemplos de funções biológicas 
(sexo) ou papéis sociais (gênero). Entre estas imagens 
pode ser incluído: uma mulher lavando louça, uma mulher 
amamentando, um homem dirigindo um carro ou lutando.
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Perguntas para discussão:

  O que significa ser uma mulher?

  O que significa ser um homem?

  Vocês acham que homens e mulheres são criados da 
mesma forma? Por quê?

  Que características atribuídas ao homem ou a mulher são 
avaliadas como positivas ou negativas em nossa sociedade?

  Como seria para uma mulher assumir características 
atribuídas tradicionalmente ao homem? Seria fácil ou difícil?

  Como seria para um homem assumir características 
relacionadas tradicionalmente a uma mulher?

  Qual a influência que as nossas famílias e amigos exercem 
sobre percepções do significado de ser homem ou mulher?

  Quais os efeitos que os meios de comunicação (televisão, 
revistas, rádio, etc.) têm sobre as nossas percepções do 
que significa ser homem ou ser mulher? Como é que a mídia 
mostra o que é ser mulher? E ser homem?

  Existe alguma relação entre gênero e poder? Explique.

  Como essas diferenças entre o significado de ser mulher 
ou homem afetam o nosso dia-a-dia? E as nossas relações 
com a família? E as nossas relações com parceiros íntimos?
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  Como podemos, em nossas próprias vidas, mudar 
algumas expectativas negativas ou não-eqüitativas de como 
um homem deve agir? Como poderíamos mudar algumas 
expectativas negativas ou não-eqüitativas sobre como uma 
mulher deve agir?

  O que aprendemos durante esta atividade? Existe 
algo que poderia ser aplicado em nossas próprias vidas e 
relacionamentos?

Fechamento:

Ao longo de suas vidas, mulheres e homens recebem 
mensagens da família, da mídia e da sociedade sobre 
como devem agir e como devem se relacionar com os 
outros. É importante entender que, embora haja diferenças 
entre homens e mulheres, muitas dessas diferenças são 
construídas pela sociedade e não são parte de nossa 
natureza ou de nossa constituição biológica. Mesmo assim, 
essas diferenças podem ter um impacto fundamental sobre 
a vida diária e os relacionamentos de mulheres e homens. 
Por exemplo, normalmente se espera que o homem seja 
forte e dominante ao se relacionar com os outros, inclusive 
com as(os) parceiras(os) íntimas(os). Ao mesmo tempo, 
espera-se que a mulher seja submissa à autoridade do 
homem. Muitos desses estereótipos rígidos de gênero 
têm consequências tanto para os homens como para as 
mulheres, conforme discutiremos nas oficinas. Quando nos 
tornamos mais conscientes de como os estereótipos de 
gênero podem influenciar negativamente nossas vidas e 
nossa comunidade, podemos pensar de forma construtiva 
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sobre como combatê-los e como promover papéis de gênero 
e relacionamentos mais positivos em nossas vidas e em 
nossa comunidade.

Fonte: PROMUNDO. Trabalhando com mulheres jovens: 
empoderamento, cidadania e saúde / Promundo; Salud e 
Gênero; ECOS; Instituto PAPAI; World Education – Rio de janeiro: 
Promundo, 2008.
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REFLETINDO SOBRE GÊNERO

Tempo recomendado: 1h

Materiais necessários:

 Filme “Era uma vez outra Maria” (20 minutos), 
projetor multimídia, computador, tarjetas, pinceis 
e fita adesiva.

Objetivo:

   Discutir como as relações de gênero perpassam 
o cotidiano dos/as estudantes. Problematizar como as relações 
sociais são construídas de forma a reproduzir desigualdades.

Desenvolvimento:

1. Explicar aos/as estudantes que será feita a exibição do vídeo 
“Era uma vez outra Maria”. Explica que o filme é um desenho 
animado mudo, que conta a história da menina Maria, que 
percebe que meninas são criadas de maneira diferente dos 
meninos, e descobre que essa criação influencia seus desejos, 
comportamentos e atitudes. De lembranças da infância a 
sonhos para o futuro, Maria questiona o seu papel no mundo.

2. Após a exibição do vídeo, fazer a seguinte pergunta: “O que 
vocês identificam como sendo ‘coisas’ de meninas e meninos no 
cotidiano de vocês?”, discutindo e problematizar os aspectos 
sexistas apresentados.
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3. Logo que terminarem, solicitar que contem a história que foi 
construída nos grupos: “Como foi a história construída sobre a 
vida de um menino e de uma menina?

4. Por fim, discutir os elementos do vídeo ““Era uma vez outra 
Maria”

  Qual cena do vídeo mais chamou a atenção de vocês? 13

  Quais principais personagens vocês identificam no vídeo?

  Qual o papel do lápis no vídeo?

  Há alguma cena do vídeo que vocês identificaram com a 
realidade de vocês?”

  Porque vocês consideram que existem estas diferenças?

  Estas características vistas como exclusivas de homens e 
mulheres produzem desigualdades? Se sim, quais? Se não, por 
quê?

  Só nascemos meninos ou meninas?

Fechamento:

A facilitadora discute com os/as estudantes como as diferenças 
de gênero são construídas histórica e socialmente e como 
estas produzem e reproduzem desigualdades e violências.

Fonte: CASA DAS MULHERES, Relações de Gênero e Violência – 
Oficinas, Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero. Viçosa: 
Universidade Federal de Viçosa, 2013-2014
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COMO OS HOMENS E AS MULHERES SE 
EXPRESSAM

Tempo recomendado: 1h30

Materiais necessários:

 Um espaço amplo.

Objetivo:

 Sensibilizar e refletir sobre como os padrões de 
gênero  influenciam a forma de mulheres e homens 
se expressarem.

Notas para planejamento:

Nenhuma

Procedimento:

1. Peça às participantes que caminhem pela sala, em silêncio, 
percebendo o movimento do seu corpo enquanto caminham 
(pés, pernas, braços, mãos, tronco, pescoço e cabeça). Durante 
a caminhada, diga-lhes que caminhem “forte”, “suave”, “rápido”, 
“devagar”. Peça que cada uma olhe nos olhos das companheiras, 
estabelecendo um vínculo.

2. Peça que formem duas filas, uma de frente para outra.
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3. Explique-lhes que você dirá uma palavra e que cada 
uma deverá fazer uma estátua que represente a palavra 
mencionada: uma fila deverá fazer uma estátua que 
represente como uma mulher expressaria a palavra, e a outra 
fila deverá fazer uma forma que represente como o homem a 
expressaria.

4. Peça que fechem os olhos e diga cada uma das palavras 
abaixo:

   Beleza

   Força

   Raiva

   Sexualidade

   Gentileza

   Amor

   Poder

5. Depois de cada estátua feita, as participantes deverão 
abrir os olhos, observar e comentar as semelhanças e 
diferenças entre a estátua que fez e a da pessoa à sua frente.

6. Use as questões abaixo para explorar melhor as 
semelhanças e diferenças entre as estátuas feminina e 
masculina e fazer o link com a vida das participantes e seus 
relacionamentos.
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Procedimento:

   Como foi tentar se expressar como homem?

   Qual foi a representação mais difícil?

   Que semelhanças e diferenças notaram entre as “estátuas-
mulheres” e as “estátuas-homens”?

   Em que representação houve mais diferença, em que 
representação houve mais semelhança?

   Como isto está relacionado à forma como os homens e as 
mulheres são educados?

   Como as semelhanças e diferenças influenciam a vida 
íntima e relacionamentos entre homens e mulheres?

   O que aprendemos durante esta atividade? Existe 
algo que poderia ser aplicado em nossas próprias vidas e 
relacionamentos?

Fechamento:

A maneira como meninos e meninas são criados influencia a 
forma como nos expressamos. Desde muito pequenas, somos 
ensinadas a como devemos nos comportar. Por exemplo, 
as meninas normalmente aprendem que podem chorar e 
ser gentis, enquanto os meninos aprendem que não devem 
chorar nunca e que devem ser sempre durões. Somos também 
ensinadas a sentar com pernas fechadas ou cruzando-as. É 
possível também que nos proíbam de fazer muitos ruídos, ou que 
riamos mais alto e, até mesmo, a fazer esportes. É importante 
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que ambos, homens e mulheres, aprendamos a nos expressar 
de diversas formas. Por exemplo, se as mulheres puderem 
mostrar força e os homens gentileza isso nos fortalecerá como 
indivíduos e nos ajudará a nos relacionar melhor.

Fonte: PROMUNDO. Trabalhando com mulheres jovens: 
empoderamento, cidadania e saúde / Promundo; Salud e 
Gênero; ECOS; Instituto PAPAI; World Education – Rio de janeiro: 
Promundo, 2008.
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O QUE É VIOLÊNCIA?

Tempo recomendado: 2h

Materiais necessários:

 Folhas grandes de papel, canetas ou lápis, fita 
adesiva e cópias da Folha de Apoio 1.

Objetivo:

 Identificar diferentes tipos de violência e refletir sobre tipos 
particulares de violência que acontecem nas famílias e nos 
relacionamentos íntimos.

Notas para planejamento:

Revise os estudos de caso da Folha de Apoio 1 e selecione até 4 
histórias para discutir durante a atividade.

Os estudos de caso descrevem diversos exemplos de violência, 
incluindo violência de homens contra mulheres, de mulheres 
contra homens e outras mulheres e pais que usam violência 
contra seus filhos. Se necessário, você pode fazer adaptações 
dessas histórias ou criar novas. Se o grupo puder dedicar mais 
de uma seção a esta atividade, você poderá fazer a discussão 
de todas as histórias em sessões.

Antes de apresentar esta ou a outra atividade sobre violência, 
você deve fazer uma pesquisa local sobre informações 
relevantes, incluindo a existência de leis e suporte social para 
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todos que sofreram violência. Também esteja preparada para 
encaminhar a participante para serviços apropriados se ela 
revelar ter sido vítima de violência ou abuso.

Procedimento:

1. Explique às participantes que o objetivo desta atividade é 
promover uma discussão sobre os diferentes tipos de violência 
que existem.

2. Divida as participantes em 3 ou 4 grupos menores. Cada um 
dos grupos receberá uma folha de flip-chart. As participantes 
deverão escrever qual a definição de violência, refletindo sobre 
o que isto significa para elas. Para os grupos pouco letrados, 
pode-se ainda desenhar o que violência significa.

3. Peça aos grupos, um a um, para apresentar as suas definições 
de violência. Destaque as principais ideias e conceitos-chave 
de cada um dos grupos e coloque-os num grande pedaço de 
papel ou num quadro de giz.

4. Introduza a ideia (a partir das definições levantadas pelo 
grupo) de que os atos de violência podem ser divididos em três 
categorias: física, emocional/ psicológica e sexual.

5. Dê a cada grupo uma história. Peça às participantes para 
lerem a história ou ler as histórias em voz alta. Dê cerca de 
15 - 20 minutos para discussão sobre os tipos de violência que 
aparecem nas estórias.

6. Peça a cada grupo para apresentar sua história e suas 
reflexões e depois abra para debate com as perguntas para 
discussão.
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PASSO OPCIONAL: Para que as participantes compreendam 
melhor o processo dos diversos tipos de violência de modo 
mais visual, pode-se desenhar uma árvore, com raízes, tronco 
e galhos. Deste modo, nas raízes podem ser escritas as várias 
causas, no tronco, os tipos de violência e nos galhos, as 
consequências/ efeitos.

Perguntas para discussão:

  Estas situações podem acontecer na realidade?

 Existem violências que estão relacionadas ao sexo da 
pessoa? Qual o tipo de violência mais comum praticada contra 
as mulheres? E contra os homens?

 Apenas os homens são violentos ou as mulheres também 
são? Qual o tipo de violência mais comum que as mulheres 
usam contra outras pessoas? É o mesmo tipo que os homens 
usam?

 Quais são os tipos de violência mais comuns que ocorrem 
em um relacionamento íntimo?

 Alguma pessoa, seja homem ou mulher, “merece” apanhar ou 
sofrer algum tipo de violência? Por quê?

 Quais são as consequências da violência para os indivíduos? 
Para o casal? Para a comunidade?

 O que você aprendeu com esta atividade? Você aprendeu 
alguma coisa que poderia ser aplicada em sua própria vida ou 
relacionamentos?
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Fechamento:

No seu nível mais básico, a violência é uma forma de exercer 
controle ou poder sobre outra pessoa. A violência acontece 
quando alguém abusa de uma situação de poder. Quando 
falamos sobre violência, pensamos principalmente na agressão 
física. É importante, entretanto, pensar em outras formas 
de violência, assim como em contextos e circunstâncias 
diferentes em que a violência acontece. Seja contra mulheres, 
crianças, homens, idosos, indivíduos de diferentes grupos 
religiosos ou orientações sexuais, a violência é sempre uma 
violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher está 
enraizada no desequilíbrio de poder que existe entre homens e 
mulheres. Isso acontece por causa dos papéis de gênero, ou 
seja, dos papéis atribuídos aos homens ou às mulheres. Por 
exemplo, o homem não somente tem mais força fisicamente, 
mas também a ele é conferido um poder que resulta de posição 
social, incluindo o poder financeiro, sobre a mulher. O poder 
também surge a partir da diferença de geração, por exemplo, 
entre irmão mais velho e irmã (que também tem componente 
de gênero) ou entre pai e filho ou filha.
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Folha de apoio 1

Histórias para discussão

William convidou Suzana para passear. Conversaram um 
pouco, lancharam e William a convidou para ir a um motel, 

dizendo que ele tinha dinheiro para passarem algumas horas lá. 
Suzana disse que sim. Eles foram para o motel e começaram a 
se beijar. William começou a tirar sua roupa. Mas Suzana disse 
a ele que não queria transar. William ficou furioso. Disse a ela 
que havia gastado muito dinheiro com o quarto, e falou: “O que 
é que os meus amigos vão dizer?” Ele queria forçar uma barra 
para convencê-la. (Retirado da atividade “O Bastão Falante” do 
Manual “Da Violência para a Convivência” do Programa H).

Maria namora Ricardo há poucos meses. Recentemente, 
Ricardo começou a questionar o seu comportamento. 

Ele sempre pergunta a Maria com quem ela conversa na aula, 
por que ela não estava em casa quando ele ligou e por que ela 
passa parte do seu dia conversando com suas amigas, quando 
poderia estar com ele. Maria tenta não dar muita atenção a 
estes comentários, mas ultimamente Ricardo tem falado de 
forma rude e muito nervoso. Tem xingado e gritado com ela 
nos corredores da escola e depois pede desculpas. Na noite 
passada, ele bateu nela. Ele diz que está chateado porque ele a 
ama, mas ela “o deixa louco” de ciúmes.

Isadora está namorando há 1 ano. Recentemente, o namorado 
dela tem falado que ela está acima do peso e que está com 

vergonha de sair com ela. Ele faz comentários o tempo todo 
sobre o corpo de outras mulheres e o quanto Isadora ficaria 
mais sexy se perdesse peso. Ele mal a deixa comer. Ele diz que 
quando ela emagrecer, eles podem noivar.
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Fernanda mal tinha começado o Ensino Médio quando 
conheceu João. Ele era diferente dos outros caras que 

ela já tinha conhecido. Foi o primeiro amor da vida dela e ela 
queria passar todo seu tempo livre com ele. Parou de sair 
com suas amigas e as suas notas caíram. Ela estava mentindo 
constantemente para seus pais sobre com quem estava e, por 
isso, não poderia vê-lo o tempo todo. Ele era muito ciumento 
e Fernanda não poderia ter nenhum amigo homem sem que 
ele ficasse com raiva. Depois de saírem por dois meses, eles 
começaram a brigar muito porque ela não queria transar com 
ele. Um dia eles tiveram uma briga feia e ele bateu nela.

Renata e João estão namorando há alguns meses. Renata 
ainda está cursando o Ensino Médio e João se formou 

no ano passado. Desde então, João tem tentado encontrar 
um emprego estável, mas não tem tido sorte. Ultimamente, 
Renata tem feito comentários sobre o ex-namorado, dizendo 
que ele tinha um bom emprego, que sempre a levava para bons 
restaurantes e comprava presentes para ela. Ela começou a 
chamar João de preguiçoso e burro, dizendo que se ele fosse 
um “homem de verdade” ele já teria arrumado um emprego.

Ana tem 21 anos de idade e mora numa cidade turística. No 
ano passado, ela conheceu um estrangeiro, banqueiro, 

com quem começou a namorar. Ela não contou sobre o namoro 
para sua família. Apesar de ser mais velho, ela gostava de sair 
com ele, especialmente quando ele levava para restaurantes 
caros e boates chiques. No fim de sua viagem, ele a convenceu 
a acompanhá-lo a seu país de origem. Ele prometeu que seria 
fácil conseguir um emprego, e Ana aceitou o convite. Depois 
de chegar lá, ele imediatamente pegou seu passaporte e 
mostrou-se extremamente controlador, e às vezes fisicamente 
agressivo. Ela também descobriu que ele não era banqueiro 



36

Projeto Lei Maria da Penha
Apostila de Atividades

e que não tinha muito dinheiro. Ana se sentiu muito isolada, 
sem amigos ou família e sem conhecer a língua local. Ele a 
pressionou para trabalhar como stripper, um trabalho duro, e 
que incluía ofertas diárias para se prostituir.

Tatiana saiu com o seu namorado, Paulo, e seus amigos para 
dançar. Enquanto a festa estava rolando e todo mundo 

dançando, Tatiana reparou que outra moça estava dançando 
em frente a Paulo e se aproximou cada vez mais. Tatiana entrou 
rapidinho para separar os dois e indicar que o Paulo andava 
com ela. A moça recuou. Passado um tempo,Tatiana foi tomar 
um trago no bar com outra amiga, deixando Paulo com os 
amigos. Quando ela voltou, a moça tinha voltado só que desta 
vez estava dançando de uma maneira muito sensual junto dele. 
Tatiana se irritou, largou o copo e foi atrás dessa mocinha com 
toda raiva, puxando o cabelo dela que estava solto.

Susana tem um filho de 11 anos, Henrique, que é muito 
criativo e cheio de energia. Entretanto, ele está sempre 

tendo problemas na escola por uma coisa ou outra. O marido 
de Susana, João, geralmente a culpa pelo mau comportamento 
do filho, dizendo que ela gasta muito tempo em seu trabalho, 
quando deveria estar em casa, cuidando de Henrique. Um dia, 
Susana e seu marido entraram em uma discussão e ele bateu 
nela. Machucada e nervosa, Susana deu uns tapas em Henrique, 
dizendo que ele era um filho ingrato que só lhe trazia problemas.

Fonte: PROMUNDO. Trabalhando com mulheres jovens: 
empoderamento, cidadania e saúde / Promundo; Salud e 
Gênero; ECOS; Instituto PAPAI; World Education – Rio de janeiro: 
Promundo, 2008.
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CICLO DA VIOLÊNCIA

Tempo recomendado: 2h

Materiais necessários:

 Flip-chart, fita adesiva, cópias da Folha de 
Apoio 2, para que as participantes recortem os 
retângulos, ou cinco pedaços de papel para cada 
participante.

Objetivo:

 Discutir as consequências da violência, e a 
relação entre as violência sofridas e praticadas 
pelas mesmas pessoas. 

Notas para planejamento:

Essa atividade é preparada preferencialmente para grupo de 
adolescentes do sexo feminino. Se alguma jovem relatar estar 
sofrendo ou ter sofrido recentemente algum tipo de violência 
(incluindo abuso sexual e psicológico) é importante conversar 
com ela sobre os apoios na comunidade e conversar sobre a 
opção de denúncia.

Procedimento:

1. Explique às participantes que a proposta desta atividade 
é falar sobre alguma situação de violência que tenham 
conhecimento, seja por conhecer a pessoa que foi vítima ou 
por ter visto em alguém noticiário.
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2. Dê 10 minutos para esta tarefa. Explique para o grupo, que 
não é necessário escrever muito, apenas poucas palavras ou 
uma frase.

3. Abra a discussão com as questões abaixo.

Perguntas para discussão:

 Qual o tipo de violência mais comum usado contra as 
mulheres?

  Qual é o tipo mais comum de violência que uma mulher pode 
usar contra outras pessoas?

 Como sabemos se de fato cometemos violência contra 
alguém?

  Como nos sentimos quando praticamos violência?

  Existe alguma relação entre a violência que cometemos e a 
violência que sofremos?

  Um tipo de violência pode ser pior do que outro?

  Como a mídia (incluindo música, rádio, cinema, etc.) retrata 
a violência?

  Qual é a relação entre a violência familiar, a violência nas 
relações íntimas e outro tipo de violência que você vê em sua 
comunidade?

 Alguns pesquisadores dizem que a violência é como um 
ciclo, ou seja, quem é vítima de violência está mais propenso 
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a cometer ou reproduzir atos de violência depois. O que você 
acha disso? Se isto está correto, como podemos interromper 
este ciclo da violência? (Veja Folhas de Apoio 2 e 4).

  Você acha que o homem pode ter algum papel na prevenção 
da violência contra a mulher? Explique.

  O que você aprendeu com esta atividade? Você aprendeu 
alguma coisa que poderia ser aplicada em sua própria vida ou 
relacionamentos?

Fechamento:

Muitas mulheres jovens sofreram ou testemunharam 
violência em algum ponto de suas vidas, normalmente 
praticada por homens. A violência é comumente assumida 
como um aspecto “natural” ou “normal” do homem. Porém, 
a violência é um comportamento aprendido. Meninos e 
homens são geralmente criados para achar que a violência 
é uma forma aceitável de manter controle, sobretudo sobre 
mulheres, de resolver conflitos e de expressar raiva. E assim 
como a violência é aprendida, ela pode ser desaprendida 
e evitada. Dessa forma, é responsabilidade de todos os 
indivíduos, homens e mulheres, empenharmos-nos em criar 
os meninos e homens, assim como as meninas e mulheres, 
para compreender que a violência, seja ela a violência do 
homem contra a mulher ou do pai contra o filho, impede que 
construamos relacionamentos positivos e carinhosos.
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Folha de apoio 2

Mitos e realidades sobre a violência

MITO: É fácil reconhecer uma relação violenta.

REALIDADE: É mais difícil para as mulheres reconhecer a 
violência em suas próprias relações. Grande parte de sua 
informação acerca dos relacionamentos vem de outras 
pessoas e, muitas vezes, não é confiável. Esta informação 
também pode estar distorcida pela televisão ou pela ideia de 
amor romântico.

MITO: A raiva causa a violência.

VERDADE: Aqueles que maltratam não sentem mais raiva do 
que o resto das pessoas, mas usam a raiva como desculpa e 
justificativa para o seu comportamento, com pessoas que têm 
menos poder do que eles.

MITO: A violência é causada por álcool e outras drogas.

REALIDADE: Não existe uma única razão para a violência, se 
não muitos fatores de vulnerabilidade. Sabe-se que o álcool 
em si não causa a violência, já que muitos homens bebem e 
não são violentos. Um homem violento geralmente ficará mais 
violento quando beber.

MITO: Os homens são violentos por natureza.

REALIDADE: Pesquisadores sobre violência são quase todos 
unânimes em afirmar que existe uma base biológica limitada 
para o comportamento masculino agressivo. A maior parte do 
comportamento masculino violento é explicada por fatores 
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sociais e ambientais. Assim, meninos não nascem violentos. 
Eles aprendem a ser violentos através de mensagens que 
recebem do meio social. Violência é a maneira pela qual muitos 
homens podem aprender a resolver seus conflitos e a manter o 
controle sobre uma outra pessoa. Entretanto, se a violência é 
aprendida, ela pode ser desaprendia também.

MITO: A mídia faz com que os homens jovens se tornem 
violentos.

VERDADE: Alguns estudos têm divulgado que as imagens 
violentas exibidas na mídia podem gerar um comportamento 
violento em muitos homens jovens, mas estes estudos não 
são inteiramente claros (McAlister 1998). Assistir violência 
nos filmes ou na TV provavelmente não é a causa da violência 
entre rapazes, mas pode contribuir para a crença de alguns 
homens jovens – e em geral, de toda a sociedade – de que 
violência entre homens é normal, ou pelo menos legal.

MITO: Os homens violentos perdem o controle.

REALIDADE: Uma pessoa violenta não está fora de controle. 
Homens que dizem perder o controle ao machucar suas 
parceiras, não utilizam a violência em todas as ocasiões, nem 
com todas as pessoas. Eles são seletivamente violentos, ou 
seja, a violência é uma escolha.

MITO: Os homens violentos são doentes mentais.

REALIDADE: Apenas um pequeno número de homens violentos 
sofre de doença mental. Experiências traumáticas na infância 
não constituem uma doença, mas uma aprendizagem, e, por si 
só, não são suficientes para explicar a violência, já que muitos 
homens sofreram violência e não são violentos.
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MITO: A violência contra mulheres jovens não é tão severa 
quanto contra uma mulher adulta.

REALIDADE: A violência é tão severa e provoca os mesmos 
efeitos nocivos tanto em mulheres jovens quanto em adultas.

Atividade adaptada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em 
Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJGO,t tendo 
como referência: PROMUNDO. Trabalhando com mulheres 
jovens: empoderamento, cidadania e saúde / Promundo; Salud e 
Gênero; ECOS; Instituto PAPAI; World Education – Rio de janeiro: 
Promundo, 2008.
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VIOLÊNCIAS CONTRA A MULHER E LEI 
MARIA DA PENHA

Tempo recomendado: 50 minutos

Materiais necessários:

 Tiras com as situações de violência, cópia da Lei 
Maria da Penha para todos/as.

Objetivo:

   Identificar tipos de violência especificados na Lei 
Maria da Penha e os resultados depois da lei ter sido 
sancionada.

Passo a passo:

1. Inicie a aula contando a história da Lei Maria da Penha: A 
Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, ganhou 
este nome em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, 
uma farmacêutica cearense, que por vinte anos lutou para 
ver seu agressor preso. Casada com o professor universitário 
Marco Antonio Herredia Viveros, em 1983 ela sofreu a primeira 
tentativa de assassinato pelo marido, quando levou um tiro 
nas costas enquanto dormia. Viveros foi encontrado na 
cozinha, gritando por socorro, alegando que tinham sido 
atacados por assaltantes. Desta primeira tentativa, Maria 
da Penha saiu paraplégica A segunda tentativa de homicídio 
aconteceu meses depois, quando Viveros empurrou Maria 
da Penha da cadeira de rodas e tentou eletrocuta-la no 
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chuveiro. Apesar da investigação ter começado em junho 
do mesmo ano, a denúncia só foi apresentada ao Ministério 
Público Estadual em setembro do ano seguinte e o primeiro 
julgamento só aconteceu 8 anos após os crimes. Em 1991, 
os advogados de Viveros conseguiram anular o julgamento. 
Já em 1996, Viveros foi julgado culpado e condenado há dez 
anos de reclusão mas conseguiu recorrer. Mesmo após 15 
anos de luta e pressões internacionais, a justiça brasileira 
ainda não havia dado decisão ao caso, nem justificativa para 
a demora. Com a ajuda de Organizações Não Governamentais, 
Maria da Penha conseguiu enviar o caso para a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (OEA), que, pela primeira 
vez, acatou uma denúncia de violência doméstica. Viveiro 
só foi preso em 2002, para cumprir apenas dois anos de 
prisão. O processo da OEA também condenou o Brasil por 
negligência e omissão em relação à violência doméstica. 
Uma das punições foi a recomendações para que fosse criada 
uma legislação adequada a esse tipo de violência. Este foi o 
início da criação da lei. Em setembro de 2006 a lei 11.340/06 
finalmente entra em vigor, fazendo com que a violência 
contra a mulher deixe de ser tratada com um crime de menor 
potencial ofensivo. A lei também acaba com as penas pagas 
em cestas básicas ou multas, além de englobar, além da 
violência física e sexual, também a violência psicológica, 
a violência patrimonial e o assédio moral. (Observatório 
para Implementação da Lei Maria da Penha. Disponível em:  
www.observe.ufba.br/observatorio Cf. 22/05/2015).

2. Após o relato, explique que a ideia nesta aula é promover 
uma discussão sobre os diferentes tipos de violência contra a 
mulher.

www.observe.ufba.br/observatorio Cf. 22/05/2015
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3. Peça que formem grupos e entregue uma tira com uma 
história para cada um deles (folha de apoio 4) e o texto sobre a 
Lei Maria da Penha (folha de apoio 5).

4. Solicite que cada grupo leia a história e identifique os tipos 
de violência que ocorreram na história à luz da Lei Maria da 
Penha.

5. Quando terminarem, peça que cada grupo leia a história e 
apresente o tipo, ou os tipos, de violência que a protagonista 
sofreu com base na Lei Maria da Penha. As respostas a estas 
violências estão indicadas na folha de apoio 6. Abra para o 
debate a partir das perguntas para discussão:

  Por que é preciso denunciar as situações de violência contra 
a mulher?

  Qual o tipo de violência mais comum praticado contra as 
mulheres? E contra os homens?

 Quais as consequências destas violências na vida das 
mulheres? E dos homens?

  Como poderíamos repassar as informações sobre a 
Lei Maria da Penha para nossos/as colegas, amigos/as e 
familiares?

7. Encerre explicando que, a Lei Maria da Penha 
protege as mulheres em situação de violência, salva 
vidas, pune os agressores, fortalece a autonomia das 
mulheres, educa a sociedade e oferece assistência 
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com atendimento humanizado das vítimas. Esta Lei 
definiu claramente o que é violência doméstica e 
familiar contra a mulher e tipificou essa violência –  
física, psicológica, sexual, patrimonial e moral –, que podem 
ser praticadas juntas ou separadamente. Um dos principais 
avanços da Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, foi 
fazer do Estado o responsável pelo enfrentamento da 
violência contra a mulher. A violência contra as mulheres é 
um crime e a lei prevê punição para quem os comete. Mas, 
para permitir que ela funcione na prática, o primeiro passo 
é a denúncia. (Ministra destaca importância da Lei Maria 
da Penha. Cf. http://www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=3952#sthash.7Jtdwy9U.dpuf)

http://www.spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=3952#sthash.7Jtdwy9U.dpuf
http://www.spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=3952#sthash.7Jtdwy9U.dpuf
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Folha de apoio 3

Histórias para discussão

William convidou Susana para passearem uma tarde. Eles 
conversaram um pouco, tomaram um sorvete e, em seguida, 
William a convida para ir a um motel, dizendo que ele tinha 
dinheiro para passarem algumas horas lá. Susana disse que 
sim. Eles foram para o motel e começaram a se beijar. William 
começou a tirar a sua roupa. Então. Susana disse a ele que não 
queria transar. William ficou transtornado e começou a gritar 
que gastou muito dinheiro com ela e que não sairia do motel 
sem fazer sexo com ela.

Que tipo ou tipos de violência ocorreram nessa história?

Julieta está namorando há um ano. Recentemente, o 
namorado dela tem falado que ela está acima do peso e que 
está com vergonha de sair com ela. Ele faz comentários o 
tempo todo sobre o corpo de outras mulheres e o quanto 
Isadora ficaria mais sexy se perdesse peso. Ele mal a deixa 
comer. Ele diz que só irá se casar com ela depois que Julieta 
perder, no mínimo, 10 quilos.

Que tipo ou tipos de violência ocorreram nessa história?
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Fernanda mal tinha começado o Ensino Médio quando 
conheceu João. Ele era diferente dos outros caras que ela já 
tinha conhecido. Foi o primeiro amor da vida dela e Fernanda 
achava que o ciúmes dele era porque ele a amava demais. 
Para evitar problemas, ela parou de sair com suas amigas. Um 
dia, João ficou muito bravo porque, mexendo no celular dela, 
descobriu várias mensagens para um primo e para seu grupo 
de amigas. Depois de dois meses de namoro, Fernanda tentou 
conversar com o João sobre essa ciumeira toda. Eles brigaram 
e João lhe deu um tapa no rosto.

Que tipo ou tipos de violência ocorreram nessa história?

Ana tem 16 anos de idade e mora em uma cidade turística. No 
ano passado, ela conheceu um estrangeiro, banqueiro, com 
quem começou a namorar. Ela não contou sobre o namoro 
para sua família. Apesar de ser mais velho, ela gostava de sair 
com ele, especialmente quando ele a levava para restaurantes 
caros e boates chiques. No fim de sua viagem, ele a convenceu 
a acompanhá-lo a seu país de origem. Ele prometeu que seria 
fácil conseguir um emprego, e Ana aceitou o convite. Depois 
de chegar lá, ele imediatamente pegou seu passaporte e 
mostrou-se extremamente controlador, e às vezes fisicamente 
agressivo. Ela também descobriu que ele não era banqueiro 
e que nem tinha muito dinheiro. Ana se sentiu muito isolada, 
sem amigos ou família e sem conhecer a língua local. Ele a 
pressionou a trabalhar com stripper, um trabalho duro e que 
incluía ofertas diárias para se prostituir.

 Que tipo ou tipos de violência ocorreram nessa história?
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Folha de apoio 4

Tipos de violência contra a mulher - Lei Maria 
da Penha

Violência doméstica – é uma forma de violência entre 
pessoas que coabitam um determinado espaço. É, também, 
um abuso físico ou psicológico de um membro de um núcleo 
familiar em relação a outro, com o objetivo de manter poder 
ou controle. Esse abuso pode acontecer por meio de ações 
ou de omissões. A maioria das vítimas desse crime são 
mulheres.

Violência física - qualquer conduta que ofenda a integridade 
ou saúde corporal.

Violência psicológica - entendida como qualquer conduta que 
lhe cause danos emocionais e diminuição da autoestima ou 
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou 
que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer 
outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação;

Violência patrimonial - entendida como qualquer conduta 
que configure retenção, subtração, destruição parcial ou 
total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
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Violência moral - entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria.

Violência sexual - de acordo com a Lei n° 11 340 de 7 de agosto 
de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, violência 
sexual é qualquer ato sexual não desejado ou a tentativa de 
obtê-lo por meio da intimidação psicológica ou emocional. E, 
de acordo com esta Lei, considera-se uma violência sexual 
contra uma mulher qualquer conduta que:

•	 a constranja a presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada;

•	 a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a 
sua sexualidade;

•	 a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação;

•	 limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
direitos reprodutivos.

Fonte: Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/
lei/l11340.htm (Acesso em 12 de maio de 2015) 
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Folha de apoio 5

Tipos de violência sofridas pelas mulheres nas 
histórias

Na história de William e Susana ocorreram dois tipos de 
violência: a psicológica (ameaça) e a sexual (constrangimento 
a ser pressionada a participar de relação sexual não desejada);

Na história de Julieta, a violência cometida foi a sexual, ou 
seja, o namorado fez com que a jovem tivesse sua autoestima 
diminuída, prejudicando seu pleno desenvolvimento e 
visando controlar suas ações, comportamentos. Fernanda 
sofreu violência física ao ser agredida pelo namorado 
e psicológica por ter seu direito de ir e vir controlado e 
violência patrimonial por ter seu celular surrupiado sem 
autorização e sua privacidade invadida.

Ana foi vítima de violência sexual, uma vez que foi obrigada a 
ter relações sexuais não desejadas por meio da intimidação 
psicológica ou emocional. Também foi vítima de tráfico 
de pessoas, ou seja, o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, 
recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de 
coação, rapto, fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou 
de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de 
uma pessoa que tenha autoridade sobre outra, para fins de 
exploração sexual, trabalho forçado ou serviços, escravidão 
ou práticas análogas à escravidão, servidão ou a remoção 
de órgãos.
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Leia mais

Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica contra 
crianças – Childhood Brasil

Nesta entrevista, a juíza Rafaela Caldeira Gonçalves aborda a 
importância de aproximar a Lei Maria da Penha do Estatuto da 
Criança e do Adolescente - (ECA), principalmente em casos de 
violência doméstica contra a criança. A juíza ressalta, também, 
a necessidade de implantação de atendimento multidisciplinar 
à vítima, e sua aplicação no caso de vítimas crianças.

Disponível em: http://www.childhood.org.br/lei-maria-da-penha-
em-casos-de-violencia-domestica-contracriancas

Sessão de cinema

AMOR? – Direção Joao Jardim (2011)

Promovido pela Secretaria de Políticas para Mulheres - SPM, 
Instituto Avon e Copacabana Filmes, este longa-metragem 
aborda histórias de homens e mulheres em situação de violência, 
tanto da perspectiva das mulheres quanto dos homens. Os casos, 
verídicos, são interpretados por atores e atrizes profissionais.

Disponível em locadoras.

Fonte: Plano de Aula – O valente não é violento – ONU Mulheres 
(disponível em http://www.onumulheres.org.br/wp-content/
uploads/2015/07/valente_aula1_sexo_genero_poder.pdf , acesso 
em 27 de fevereiro de 2020).

http://www.childhood.org.br/lei-maria-da-penha-em-casos-de-violencia-domestica-contracriancas
http://www.childhood.org.br/lei-maria-da-penha-em-casos-de-violencia-domestica-contracriancas
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Fonte: SECRETARIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERES – SPM, Quem 
ama abraça… fazendo escola. SPM/ Rede de desenvolvimento 
Humano – REDEH / Instituto Avon. Brasília: DF, 2014.
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Fonte: SECRETARIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERES – SPM, Quem 
ama abraça… fazendo escola. SPM/ Rede de desenvolvimento 
Humano – REDEH / Instituto Avon. Brasília: DF, 2014.
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REVISANDO A CANTIGA…

Tempo recomendado: 1h

Materiais necessários:

 Aparelho de som e mídia de áudio.

Objetivo:

   Revisar cantiga popular trabalhando temas como 
respeito e consentimento de ambas as partes para 
ações de intimidade.

Procedimento:

1. Convide os alunos a escutarem a música “Minhoca, me dá 
uma beijoca”. Repita a canção.

2. Faça ao grupo as perguntas para discussão.

3. Apresente a nova versão da música.

4. Conte junto com as crianças a versão modificada.
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Minhoca, me dá uma beijoca
(versão antiga)

Minhoca, me dá uma beijoca
(nova versão)

“- Minhoca, minhoca me dá 
uma beijoca! 
- Não dou! Não dou! 
- Então, eu vou roubar... “ 
“Smac, smac 
- Minhoco, minhoco você é 
mesmo louco! 
Beijou do lado errado, a 
boca é do outro lado...”

- Minhoca, minhoca me dá 
uma beijoca??? 
- Não dou! Não dou! 
- Ah é! Então vou respeitar. 
- Minhoco, Minhoco você 
é um bom moço, me sinto 
respeitada, meu muito 
Obrigada!!!
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Perguntas para discussão:

Sobre a versão antiga

   Que situação existe na cantiga?

   O que o minhoco queria?

   A minhoca queria o mesmo que o minhoco?

   O que o minhoco fez diante da resposta da minhoca?

   Como você acha que a minhoca se sentiu?

Sobre a versão nova

   Quando a minhoca disse não ao minhoco, como ele reagiu?

   Como a minhoca se sentiu diante da nova reação do minhoco?

   O que aprendemos com essa música?

Fechamento:

Esta atividade propõe a revisão de uma cantiga popular, para 
pensar as relações de gênero e suas especificidades. Nesta 
cantiga de domínio público, a “Minhoca”, que representa 
o gênero feminino, nega-se a dar um beijo no “Minhoco”, 
que respectivamente representa o gênero masculino. Não 



58

Projeto Lei Maria da Penha
Apostila de Atividades

satisfeito com a resposta da personagem feminina, ele se 
propõe a dar o beijo sem o consentimento, não respeitando 
a sua vontade. Por mais que pareça inocente a canção, ao se 
realizar uma análise crítica, é possível perceber a relação de 
dominação do homem para com a mulher.

A conduta proposta pelo “Minhoco” é considerada crime 
no Brasil, a partir da Lei Federal nº 13.718/2018. Trata-se de 
“importunação sexual”, que é caracterizada como  ato libidinoso 
realizado de forma não consensual, com o objetivo de “satisfazer 
a própria lascívia ou a de terceiro”. O caso mais comum é o 
assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, 
mas também enquadra ações como beijos forçados e passar a 
mão no corpo alheio sem permissão. O infrator pode ser punido 
com prisão de um a cinco anos.

A versão revisada trata sobre a importância de que nos atos de 
intimidade sejam respeitados a vontade dos envolvidos.

Fonte: Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar – TJGO.
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

Tempo recomendado: 1h30

Objetivo geral:

   Refletir sobre os conceitos de discriminação, 
preconceito e racismo. Problematizar as desigualdades 
étnico-raciais e como o racismo se manifesta nas 
diversas formas de linguagem, manifestações 
culturais, construindo e reforçando estereótipos que 
legitimam também a violência contra a mulher negra.

Atividade 1: Linguagem e preconceitos 

Duração: 40 minutos

Materiais necessários:

 Tarjetas, pincéis, fita adesiva, canetas.

Objetivos:

Refletir sobre como as características atribuídas a grupos 
étnicos e raciais reforçam as desigualdades raciais na 
sociedade.
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Desenvolvimento:

1) Explicar o objetivo da oficina. Explicar aos/as estudantes 
que será entregue uma tarjeta para cada estudante e solicitar 
que a dividam em duas partes, por meio de um traço. Em 
seguida, solicitar que escrevam de um lado da tarjeta a frase: 
“pessoas brancas” e do outro lado, “pessoas negras”.

2) Pedir que escrevam palavras e/ou frases que vêm à mente 
quando ouvem a frase “pessoas brancas” – no mínimo 5 
palavras - (1 minuto).

3) Após este momento, pedir que escrevam palavras e/ou 
frases que vêm à mente quando ouvem a frase “pessoas 
negras” – no mínimo 5 palavras - (1 minuto).

4) Após todos/as escreverem na tarjeta, a facilitadora solicita 
que cada um/a leia as respectivas palavras que pensaram 
e uma pessoa fica responsável por anotar as palavras no 
quadro.

Obs.: À medida que os/as estudantes lerem as tarjetas, 
deve-se estimulá-los/as a refletir sobre as palavras escritas 
de modo que seja justificada a escolha de cada uma delas.

5) Após a leitura de todas as tarjetas, iniciar a discussão pelas 
palavras associadas à pessoas negras e pessoas brancas, 
estimulando os\as estudantes a refletirem sobre como estas 
diferenças se transformam em preconceito, a partir das 
seguintes questões:
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 Em que as associações expressas se assemelham e em 
que elas se diferenciam?

 Como e onde essas associações ocorrem no dia-a-dia?

Fechamento:

Explicar que muitos preconceitos estão arraigados 
na sociedade de forma tão sutil, que muitas vezes são 
reproduzidos sem que os sujeitos percebam, reforçando 
estereótipos raciais.

Fonte: CASA DAS MULHERES, Relações de Gênero e Violência – 
Oficinas, Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero. Viçosa: 
Universidade Federal de Viçosa, 2013-2014
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TIPOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Tempo recomendado: 1h30

Objetivo:

   Discutir como as violências de gênero estão 
inseridas no cotidiano e de que forma estas se 
apresentam. Neste sentido, busca-se evidenciar os 
tipos de violência (física, psicológica, patrimonial, 
moral e sexual) enquanto construções de 
desigualdades históricas e sociais e que são muitas 
vezes naturalizadas.

Atividade 1: Identificando os tipos de violência 
de gênero

Duração: 45 minutos

Materiais necessários:

 Tarjetas contendo frases que remetam aos diversos tipos 
de violência (Folha de Apoio 5), tarjeta grande com a seguinte 
frase “Eu sofro violência quando”, fita adesiva.

Preparação:

Escrever em tarjetas frases que remetam aos diversos tipos 
de violência (psicológica, moral, patrimonial, física e sexual). 
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Além disso, construir uma tarjeta grande com a frase “Eu sofro 
violência quando”.

Objetivos:

Problematizar a naturalização da violência, explicitada nas 
frases construídas e que remetem às situações cotidianas 
marcadas pelos diferentes tipos de violência.

Desenvolvimento:

1) Explicar o tema da atividade sem adentrar no objetivo da 
oficina, pois os tipos de violência serão problematizados 
no decorrer da atividade. Afixar aleatoriamente na parede 
as frases construídas e que remetem à pergunta:“Eu sofro 
violência quando”.

2) Em seguida, convidar os/as estudantes a circularem pela 
sala de modo que visualizem todas as frases que estarão 
dispostas nas paredes.

3) Após este momento, iniciar com os/as estudantes um debate 
acerca das frases, problematizando com os/as mesmos/as 
em quais percebem situações de violência e em quais isso 
passa desapercebido. Questionar porque algumas situações 
retratadas nas frases não são percebidas como violência.

Fechamento: 

Explicar que a dificuldade em perceber os tipos de violência 
além da violência física se deve a construção de valores e 
comportamentos patriarcais, em que há a naturalização das 
violências de gênero.
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Folha de apoio 6

Frases - Eu sofro violência quando...

“Por eu depilar a perna” – João Pedro, 17 anos.

“Quando eu sou chamada de gostosa na rua” – Geisiane, 28 anos.

“Quando eu saio a noite sem maquiagem, eu odeio maquiagem” – 
Iara, 22 anos.

“Quando eu uso saia curta na rua e me chamam de piriguete e as 
meninas viram a cara para mim” – Sabrina, 18 anos.

“Por eu fazer a unha” - Jorge, 33 anos.

“Quando eu escutei uma mulher falar que minha filha não tinha 
mãe, por ela ter sido mal educada” – Mônica, 31 anos.

“Eu sempre tenho que acordar cedo para ajudar minha mãe, 
enquanto meu irmão fica dormindo” – Thais, 13 anos.

“Quando eu não posso sair com as minhas amigas depois do 
trabalho para tomar uma cerveja” – Carla, 26 anos.

“Quando eu decidi ser mecânica” – Griselda, 40 anos.

“Por me chamar de sapatão quando jogo futebol com os meninos” – 
Gabriela, 17 anos.

Fonte: CASA DAS MULHERES, Relações de Gênero e Violência – 
Oficinas, Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero. Viçosa: 
Universidade Federal de Viçosa, 2013-2014
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Atividade 2: Tipos de violência contra as 
mulheres

Duração: 45 minutos

Materiais necessários:

 Projetor multimídia, computador, slides que remetam aos 
tipos de violência de gênero (conferir Folha de Apoio 4).

Preparação:

Construir uma apresentação em power point, a partir de 
conceitos e imagens sobre os tipos de violência contra a 
mulher.

Objetivos:

Refletir com os/as estudantes acerca dos tipos de violência 
contra as mulheres, previstos na Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06).

Desenvolvimento:

1) Explicar o objetivo da atividade, trazendo que esta se trata 
de um aprofundamento da atividade anterior, porém com foco 
específico na violência contra a mulher.

2) Em seguida, iniciar a apresentação dos slides de forma 
dialogada. Em cada slide podem ser feitas perguntas como:
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 Vocês conhecem ou já ouviram falar sobre este tipo de 
violência?

  Vocês sabem de casos de pessoas que vivenciaram este 
tipo de violência?

Fechamento:

Explicitar que a violência contra as mulheres é um tema 
que deve ter uma atenção especial dentro das questões de 
gênero, porque é uma realidade recorrente dentro do contexto 
brasileiro. Por isso há a necessidade da desnaturalização dos 
tipos de violência, que ao serem visibilizados permitem o 
enfrentamento destas situações.

Fonte: CASA DAS MULHERES, Relações de Gênero e Violência – 
Oficinas, Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero. Viçosa: 
Universidade Federal de Viçosa, 2013-2014.
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VISITA TÉCNICA À REDE PROTETIVA

Objetivo geral:

   Apresentar a rede protetiva de enfrentamento da 
violência contra as mulheres no município refletindo 
sobre a função de cada instituição componente da 
mesma.

Apresentação da rede protetiva

Duração: 1h

Materiais necessários:

 Panfletos, cartilhas da rede protetiva e transporte.

Preparação:

Articular com a rede protetiva a visita dos/as estudantes da 
escola, para que seja planejada a visita as instituições e para 
que uma das estagiárias da rede os acompanhe. Caso não seja 
possível a visita em todos os locais, convidar os profissionais 
da rede de proteção a irem a escola apresentarem a instituição 
em que trabalham. Algumas das instituições que compõem 
a rede de proteção a mulheres e meninas em situação de 
violência doméstica e familiar são: Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS), Conselho Tutelar, Delegacia, 
Defensoria Pública, unidades de saúde e grupos de apoio.
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Objetivo:

Conhecer o funcionamento da Rede Protetiva, se atentando 
para como são realizados os atendimentos e encaminhamentos 
de mulheres em situação de violência nas instituições parceiras 
da mesma.

Desenvolvimento:

1) Apresentar aos/as estudantes a estrutura física da 
instituição, demonstrando os espaços conforme a descrição 
de sua utilização e explicando sobre como as mulheres são 
acolhidas e atendidas.

2) Em seguida, apresentar de forma sucinta as demais 
instituições componentes da rede. Orientar os/as estudantes 
que poderão fazer perguntas aos profissionais da rede e que 
eles/as poderão anotar o que observaram na visita para que 
depois possa ser realizado um debate.

3) Logo após à visita às instituições, retornar a escola e 
conversar com os/as estudantes a partir das seguintes 
questões:

 Sobre as instituições visitadas, vocês já conheciam o 
trabalho de alguma delas? Se sim, qual (quais)?

  O que vocês acharam da atividade prática de visita a estas 
instituições? Gostaram ou não? Por quê?
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Fechamento:

Para finalizar, podem ser retomadas as dificuldades e 
alternativas para o enfrentamento da violência contra as 
mulheres que apareceram nas falas dos/as profissionais, da 
rede durante as visitas as instituições. Apesar das dificuldades, 
reforçar com os/as estudantes a importância da construção de 
redes protetivas para o enfrentamento da violência contra as 
mulheres e para a efetivação de políticas públicas para estas.

Fonte: Atividade adaptada pela Coordenadoria Estadual da 
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, com 
referência em: CASA DAS MULHERES, Relações de Gênero 
e Violência – Oficinas, Núcleo Interdisciplinar de Estudos de 
Gênero. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2013-2014.
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Proteja as mulheres

Violência contra mulheres
Não é normal
Pode ser fatal
Não é nada legal

Preste bem atenção
Na condição
Se bater em mulheres
Vai pra prisão

Em 2006 a Lei
Maria da Penha surgiu
para ajudar as mulheres
de todo esse Brasil

A cada segundo
Uma mulher é
violentada, esfaqueada
E até morta

Por isso, nós homens
Temos que proteger
as mulheres só
assim estarão seguras

Autor: Vitor Emanuel Ribeiro Trindade 
Escola Municipal Bendito Rodrigues – 5º ano 
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia-GO
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Isso não é normal!

Temos um assunto importante para tratar
O objetivo é fazer o ser humano se conscientizar
Que essa violência contra a mulher tem que acabar

Qualquer tipo de agressão precisa desaparecer,
Seja ela verbal, moral ou patrimonial não podem acontecer
Imagine a agressão física ou sexual?
Isso nem é atitude de animal

Desrespeito e preconceito não devem mais existir
E para parar esses agressores nos temos que agir
Só temos que denunciar e deixar a lei punir

Respeito e empatia devem prevalecer
Vamos dar um mundo mulheres
Onde nossos filhos irão viver

Chega! Isso não briga de casal
É algo que destrói e mata,
Por isso vamos banir esse mal

Professora: Valéria Cristina Ferreira Silva 
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia-GO
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RECOMENDAÇÕES DE 
MATERIAIS AUDIOVISUAL

Era uma vez  
Outra Maria
Vídeo

Disponível no site do Instituto Promundo e 
no Youtube

Organizadores:

Instituto Promundo
Instituto PAPAI
Salud y Género
ECOS - Comunicação em Sexualidade
World Education

Resumo:

É um desenho animado sem falas, que conta a história de 
uma jovem que começa a questionar o “sim” e o “não” do 
mundo ao seu redor, e como eles influenciam seu modo de 
pensar e agir. Mostrando brincadeiras infantis, papéis nas 
tarefas domésticas, sexualidade e relacionamentos íntimos, 
o vídeo é uma ferramenta educativa ideal para a promoção 
de discussões acerca dos desafios que meninas e mulheres 
jovens enfrentam à medida que crescem.
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Minha vida  
de João
Vídeo

Disponível no site do Instituto Promundo e 
no Youtube

Organizadores:

Instituto Promundo
Instituto PAPAI
Salud y Género
ECOS - Comunicação em Sexualidade

Resumo:

É um desenho animado, sem palavras, que conta a história de 
um rapaz, João, e os desafios que ele enfrenta durante seu 
processo de crescimento para tornar-se homem em nossa 
sociedade: o machismo, a violência familiar, a homofobia, 
as dúvidas em relação à sexualidade, a primeira experiência 
sexual, a gravidez da namorada, uma doença sexualmente 
transmissível e a paternidade.
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Acorda, Raimundo...
Acorda!
Vídeo

Disponível no Youtube

Organizadores:

Direção: Alfredo Alves 
Tipo: Ficção 
Ano de produção: 1990 
Duração: 16 minutos 
Origem: Brasil (RJ) 
Produtora: CETA-IBASE, Iser vídeo

Resumo:

É um curta-metragem que dá estímulo a reflexões sobre a 
tradicional construção da masculinidade. Os papéis de gênero 
e a validação homossocial do ser homem são também tocados 
pelo filme. A proposta é inverter os papéis de homem e mulher, 
marido e esposa. 

E se as mulheres saíssem para o trabalho enquanto os homens 
cuidassem dos afazeres domésticos? Essa é a história de Marta 
e Raimundo, uma família operária, seus conflitos familiares e o 
machismo, vividos num mundo onde tudo acontece ao contrário.
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O Valente não é 
violento
Vídeo

Organizadores:

ONU Mulheres

Resumo:

O vídeo integra o material do projeto “O Valente não é 
Violento”, que é uma iniciativa da campanha UNA-SE 
Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, do Secretário 
Geral das Nações Unidas, Ban Kimoon, que conta com o 
envolvimento de todas as agências da ONU e é coordenada 
pela ONU Mulheres. Tem como objetivo estimular a mudança 
de atitudes e comportamentos dos homens, enfatizando 
a responsabilidade que devem assumir na eliminação da 
violência contra as mulheres e meninas.
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Mulheres
Ilustrações

Disponível no site da artista: 
https://www.carolrossetti.com.br/mulheres

Organizadora:

Carol Rossetti

Resumo:

A ilustradora Carol Rossetti no “Projeto Mulheres: um retrato 
de respeito, amor-próprio, direitos e dignidade”, lançou um 
livro e uma série de gravuras que tratam sobre o controle 
cultural exercido sobre as mulheres, que nem sempre nos 
damos conta de como ele é cruel e do quanto restringe nossas 
escolhas pessoais. Segundo a artista, não basta discutir 
exclusivamente as questões que afetam um grupo específico 
de mulheres. A luta por igualdade e respeito é muito ampla e 
deve ser inclusiva.

https://www.carolrossetti.com.br/mulheres
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A Lei Maria da Penha 
em Cordel
Livro

Disponível em livrarias e em anexo

Organizador:

Tião Simpatia

Resumo:

O repentista cearense Sebastião Felix de Oliveira Jucá, 
conhecido como Tião Simpatia, recebeu de Maria da Penha – 
vítima emblemática de violência doméstica, que dá nome 
popular a Lei 11.340/06 – o desafio de produzir um texto literário 
para marcar a cerimônia de abertura do Instituto Maria da 
Penha, em 2009. Tião Simpatia utilizou da literatura de cordel 
para traduzir os artigos da Lei Maria da Penha, despertando o 
interesse de crianças, adolescentes e adultos.
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ANEXO
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