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RESUMO

Esta pesquisa tem como tema a violência doméstica relacionada a grupos étnico-raciais, partindo da premissa de que introduzir essa discussão  
em ambiente escolar de nível médio pode promover a prevenção dessa prática nociva a qualquer sociedade. Serão estudados elementos 
históricos, sociais e jurídicos que interferem diretamente nos casos de violência doméstica, tendo como foco inicialmente a mulher negra. 
Percebe-se, no estudo da História do Direito no Brasil,  iniciado a partir do processo de colonização,  que o país  traça em sua linha histórica a 
discriminação, a violência, como consequência  do pensamento escravocrata predominante, o qual tem como  princípio o egoísmo. A necessidade 
de uma política preventiva à violência doméstica torna-se relevante, sendo isso revelada pela quantidade de informações crescentes sobre 
violência praticada contra a pessoa pela simples condição de ser mulher (negra). Em busca dessa prevenção, identificou-se a necessidade de se 
analisar grupos de jovens cidadãos, ainda em formação cognitiva.   Serão usados na pesquisa além de dados estatísticos, outros dados extraídos 
do material colhido em campo, literatura que trata do tema, bem como os dispositivos legais a ele relacionados. A Constituição Federal de 1988 
garante em seu artigo 5º,I, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Dessa forma, a Carta Magna traz o equilíbrio entre os 
sexos, incluindo um Direto Humano nos Direitos e Garantias Fundamentais. Tem-se por hipótese, portanto, que uma política preventiva tenha 
mais efeitos na formação do cidadão. Sendo assim, seria possível evitar a violência doméstica, se desde as primeiras etapas da educação formal 
do indivíduo houvesse ações educativas de modo a não perpetuar um ciclo de violência. O objetivo geral da pesquisa é buscar a Eficácia e a 
Eficiência da Lei Maria da Penha no campo da prevenção e aplicação da mesma na sociedade. Aplicar a lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 
Cultura Afro-Brasileira". Erradicar a marginalização e a discriminação no âmbito escolar, promovendo a dignidade da pessoa humana, a ética e a 
moral a partir da educação de base dos novos cidadãos do Brasil. São objetivos específicos do projeto promover o conhecimento acadêmico 
sobre a violência contra a mulher (em especial nas questões étnico-racial e de gênero); apresentar algumas temáticas que serão desenvolvidas e 
conhecer quais são as expectativas  dos jovens de 13 a 20 anos em relação a prevenção em face a violência contra a mulher; desenvolver uma 
cartilha orientadora, a ser distribuída nas Escolas e nas Universidades, como forma de prevenção à violência étnico-racial e de gênero para os 
jovens; desenvolver um questionário específico com abordagem sobre a  questão étnico-racial, de gênero e de violência contra a mulher no 
currículo do ensino médio e fundamental, buscando os jovens como autores de um novo processo de desenvolvimento social, cultural e político. 
A pesquisa é de cunho quantitativo e qualitativo. Nas diversas etapas do projeto serão realizadas pesquisas bibliográfica, descritiva e exploratória. 
Os dados obtidos serão analisados e tabulados, a fim de se promoverem ações preventivas à violência doméstica, bem como a elaboração de uma 
cartilha orientadora a jovens de Ensino Médio, de modo a disseminar os princípios da Lei Maria da Penha. Entre as ações previstas estão palestras 
orientadoras, cine-vídeo com debate, bem como reuniões com diretores, professores e responsáveis dos alunos, com o intuito de criar 
mecanismos de reconhecimento de atos de violência contra a mulher, de discriminação racial e de gênero. A pesquisa encontra-se em fase de 
aprovação no Comitê de Ética e de levantamento bibliográfico.
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