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Histórias mudam histórias! Acreditamos 
que um mundo em que homens e mulheres 
convivam de maneira respeitosa e pacífica 
é construído desde a infância, por meio 
do exemplo e da disseminação de valores 
que reforçam uma cultura de respeito às 
diferenças, fortalecem a autoestima e a 
igualdade de oportunidades para meninos 
e meninas. 

Esta série de 21 histórias pelo projeto 
Donas da Rua, da Mauricio de Sousa 
Produções, em parceria com o Instituto 
Avon e ONU Mulheres, é parte de um 
projeto para estimular novas histórias e 
narrativas para meninas e meninos.

O projeto Donas da Rua foi lançado 
em 2016 e conta com o apoio da ONU 
Mulheres. Para saber mais, é só acessar:  
turmadamonica.com.br/donasdarua. 

Desde 2008, o Instituto Avon lidera e 
apoia iniciativas pelo fim das violências 
contra as mulheres e meninas por meio 
de projetos que se tornaram referência 
no Brasil e no mundo. Mais informações:  
institutoavon.org.br

2. COLABORAÇÃO

Apoio:

1. Empoderamento

3.  respeito  
às diferenças

a



4. Direito a voz
   e expressão

5. AUTOESTIMA

6. REPRESENTATIVIDADE

7. ÉTICA

8. ACOLHIMENTO

9. Amizade e cuidado
   entre meninas



10.  cuidado com o corpo  
e a mente

11.   Novas relações entre   
 meninas e meninos

12. CooperaçÃO

13.  lidando com emoções  
e sentimentos

14. EMPATIA

15.  como meninos e meninas 
podem se apoiar



17.  poder das palavras  
e DOS atos

16. EQUIDADE

19. AMOROSIDADE

18. Protagonismo

20. IGUALDADE

21. AUTONOMIA
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