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Motivação do Projeto 

A Campanha surgiu por causa do elevado 
índice de violência doméstica, no País e no Estado. 

 
 No Brasil, a cada 15 segundos uma mulher  

sofre algum tipo de violência. 
Precisamos dar um basta nisso! 

 
Cumprir o que determina 

 a Lei Maria da Penha art. 8°:  
“Que sejam feitas campanhas preventivas,  

notadamente na comunidade escolar,  
relativas a prevenção da violência doméstica.” 



Escopo do Projeto 

 Divulgar a Lei Maria da Penha formando, assim, cidadãos 
conscientes dos seus direitos e deveres;  

 
 A premissa básica da Campanha é trabalhar a temática da 

violência doméstica no ambiente escolar; 
 
 A falta de pessoal para trabalhar na Campanha (palestras) é a 

maior dificuldade encontrada;   
 
 As principais conquistas: as escolas abraçaram a Campanha, 

envolveram alunos e professores (quando então foram detectados 
vários casos de violência). 



Fases do Projeto 

• Fase 1: Capacitação dos professores 
 
• Fase 2: Palestras nas escolas 
 
• Fase 3: Professores trabalhando o tema nas salas de 

aula 
 
• Fase 4: Trabalhos Escolares – concursos envolvendo a 

temática da violência doméstica: Produção Textual, 
Desenho e Produção do Vídeo; 

 
• Fase 5: Escolha dos trabalhos e premiação; 
 
 Fase 6: Encerramento com Caminhada. 



 
 

Resultados alcançados 

 O número de denúncias aumentou em 111%. Dados comprovados 
pelo Disk-Denúncia (parceiro da Campanha); 

 
 Criação, em São Luís, de outra Vara no Enfrentamento à Violência 

Doméstica; 
 
 A Campanha despertou, em alunos e professores, o interesse pelo 

tema “violência doméstica”. 



Conclusão 

• A Campanha é profícua.  
 
• Está no seu segundo ano e apresenta resultados cada vez 

mais positivos, tais como: 
 
• Aumento no número de denúncias (índice de 111%); 
 
• O tema foi amplamente discutido nas salas de aula; 
 
• Alunos e professores tornam-se agentes multiplicadores da 

informação na sociedade; 
 
• Necessidade de popularizar cada vez mais a Lei Maria da 

Penha.  A prevenção é o caminho! 




