
Mapa da vida
Uma ferramenta que objetiva criar oportunidade e 
ambiente para a troca de experiências de vida das 
mulheres, para que esses conhecimentos possam ser 
compartilhados e devidamente registrados e 
valorizados



Pessoas que sofrem de:

➔ Violência Doméstica

➔ Invisibilidade

➔ Inexistência de autoestima

➔ Depressão 

➔ Casamento em crise/infeliz

➔ Desconhecimento de seus direitos

➔ Filhos envolvidos com drogas

➔ Extrema vulnerabilidade emocional e econômica

Quem são nossas alunas?



➔ Verbalizar sua história

➔ Reconhecer sua força diante de sua história

➔ Demonstrar que ela é autora de sua história

➔ Resgatar sua identidade

➔ Trocar experiências

➔ Reconhecer que há  mais pessoas que vivenciam 

histórias iguais ou parecidas

Objetivos



➔ Verbalizar seus sentimentos 

➔ Reconhecer suas fragilidades e suas potencialidades

➔ Saber ouvir as histórias de vida das colegas

➔ Perceber que não somente ela tem uma história difícil 

➔ Desenvolver a empatia (se identificar através das histórias com a 

colega)

➔ Empoderar as mulheres como autoras das histórias de suas vidas e, 

acima de tudo, que incentivar que elas projetem suas perspectivas de 

vida a partir do exercício do Mapa da Vida.

Resultados esperados



Quando e como trabalhar o Mapa 

da Vida

Que se tenha  pelo menos 6 encontros durante todo o curso para 

desenvolver o Mapa da Vida com atividades diferenciadas

Nas primeiras aulas trabalhar com as palavras que as definem 

(sentimentos bons ou ruins  sobre suas vidas)

Exercícios: utilizar imagens e palavras de revistas que definam os 

momentos mais marcantes

Dinâmica do lenço

Durante todos os dias de aula elas deverão colar num álbum emotions que 

definam o seu dia

Complementar o mapa da vida com as aulas de cidadania e autoeestima



Sugestões de livros para 

trabalhar as disciplinas de Mapa 

da Vida e cidadania e 

autoestima

Experiências de vida e formação         
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