RELATÓRIO FINAL

CONVERSAS COM MARIA:
prazer, saúde, direitos e poesia
LIVES MARIA REZENDE E NOSSO INSTITUTO
NO CANAL DO INSTAGRAM @nosso_instituto
03, 10, 17, 24 SET
01 OUT + 08 OUT (live extra)

Objetivos e Metas
A ação realizada teve como objetivo a divulgação do trabalho
do Nosso Instituto junto à colaboradora Maria Rezende.
A pauta da série foi baseada no foco de ação do Nosso Instituto. Maria Rezende foi a apresentadora, fazendo as perguntas e
recitando poesias feministas escritas por ela e por outras
poetas. Ana Teresa Derraik completou o time.
Tivemos 3 convidadas especiais: Bia Galli, Vitória Rosa e Gaia.
Dia 03/09 – Direitos reprodutivos.
O que são, quais são eles e o que a lei nos garante: aborto
legal, acesso a métodos contraceptivos, acompanhante no
parto, entre outros. Com Ana Teresa Derraik. (26 pessoas)
Dia 10/09 – Educação em sexualidade.
Sexualidade saudável para a promoção do prazer e prevenção
de situações de violência. Com Ana Teresa Derraik. (21 pessoas)
Dia 17/09 – Situações de violência.
Violência de gênero, doméstica, abuso, estupro conjugal, consentimento. Como reconhecer, como prevenir, como se proteger. Com Beatriz Galli e Ana Teresa Derraik. (20 pessoas).
Dia 24/09 – Gravidez indesejada na adolescência.
Como prevenir para não ter que remediar. Educação em sexualidade, acesso à métodos contraceptivos, uso ideal X uso habitual, a escolha do método, aborto seguro. Com Vitória Rosa e
Ana Teresa Derraik. (11 pessoas)

Dia 01/10 – Gestação e parto.
Mitos, cuidados, caminhos, carinhos, direitos, violência obstétrica. Com Ana Teresa Derraik. (22 pessoas)
Dia 08/10 – Prazer.
Autoconhecimento, orgasmo, acessórios, autonomia e prazer.
Com Gaia do coletivo Meu Clitóris Minhas Regras. (30 pessoas)

Público
O público total foi de 130 pessoas ao vivo. O número de visualizações das lives é bem maior porque elas estão disponíveis no
Instagram e Youtube.

Estratégias de Ação
Nosso Instituto entrou em contato com Maria Rezende, que se
mostrou interessada em ser colaboradora do Nosso Instituto
nessa série de lives.
Ela, Susana e Erica ﬁzeram as pautas das conversas.
Ana fez contato com Bia Galli e Vitória para participarem em
duas conversas.
Susana fez contato com Gaia para participar da última conversa. Esta, fora da programação inicial.
Maria, Ana e convidadas debatiam ponto a ponto antes de
entrar ao vivo.

A ação de divulgação contou com ﬂyer, impulsionamento em
algumas mídias sociais e vídeos de Maria Rezende nas suas
redes sociais.

Parcerias
Para esta ação tivemos a parceria de Maria Rezende, Bia Galli e
Gaia, do coletivo Meu Clitóris Minhas Regras.

Material anexo
Fotos da ação.
Material de divulgação: ﬂyer com programação

