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1. JUSTIFICATIVA: 

A Lei Maria da Penha prevê no  art. 8º, como uma das medidas de enfrentamento à violência 

doméstica, a promoção de campanhas educativas de prevenção da violência, voltadas à sociedade em 

geral e a difusão da referida lei e dos instrumentos de proteção aos direitos das mulheres. 

Sob esse aspecto, o MPCE, através do NUPROM, percebendo os impactos que a violência 

intrafamiliar provoca, e ainda, a necessidade em dar um maior alcance à divulgação da Lei, propôs-

se a realizar um trabalho junto ao setor privado, direcionado ao público masculino, de modo a 

possibilitar uma reflexão sobre as relações de gênero e, consequentemente, prevenir a ocorrência de 

violência doméstica. 

 

2. OBJETIVO GERAL: 

Promover palestras e rodas de conversa em empresas privadas, direcionadas ao público masculino, 

abordando o papel do homem no enfrentamento da violência doméstica. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Permitir uma reflexão sobre as relações de gênero e o envolvimento dos homens em situações de 

violência; 

Possibilitar maior divulgação da Lei Maria da Penha e das medidas judiciais de proteção à mulher; 

Criar nas empresas um olhar mais específico para os casos de violência doméstica envolvendo 

empregadas (vítimas) e empregados (agressores); 

Contribuir para uma melhor relação laborativa do empregado, a partir da mudança de 

comportamentos e paradigmas. 

 

 

4. METODOLOGIA: 

A operacionalização se efetiva de forma articulada entre o NUPROM com as empresas do setor 

privado, que disponibilizam espaço físico para que os integrantes do Núcleo e convidados possam 

mailto:lucyantoneli@mpce.mp.br


expor temas relacionados à violência de gênero, a importância da Lei Maria da Penha e os impactos 

da violência doméstica na atividade laboral, criando uma cultura de masculinidade saudável. 

Participam também como expositores psicólogos, assistentes sociais convidados, que possuem 

conhecimentos técnicos com a questão da violência de gênero. 

São distribuídos materiais informativos/educativos sobre o combate à violência doméstica (cartilhas 

e folders). 

5 - RESULTADOS OBTIDOS 

 

O propósito projeto foi contribuir para a formação de uma nova cultura nas relações entre homens e 

mulheres, dando ênfase aos aspectos comportamentais dos homens. 

 

O trabalho contribuiu para a maior responsabilização e reflexão dos homens em relação à violência, 

buscando mudanças de  comportamento, aumentando a segurança e qualidade de vida das mulheres 

e também dos homens. 

 

Buscou-se, também, detalhar os prejuízos econômicos suportados pelo Estado, pelas empresas e pela 

família, em razão da violência doméstica. Além de invocar a responsabilidade social das empresas 

em trabalharem o tema. 

 

A reflexão constituiu uma alternativa de prevenção da violência doméstica porque possibilitou 

reeducar o homem, promovendo mudança de comportamento, maior comprometimento e satisfação 

laboral. 

 

O projeto permitiu a construção de relações mais comprometidas e saudáveis, levando os 

participantes a mudarem paradigmas, prevenindo, por consequência, a ocorrência de mais casos de 

violência doméstica e seus impactos. 

 

Foram visitadas, no ano de 2018, 13 grandes empresas do Estado, tendo o alcance de 

aproximadamente 1.500 empregados. 
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