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Resumo da Proposta:
Um dia tornaram pejorativo afirmar que “Maria vai com as outras”. Mas, e se Maria for com as outras buscando se
libertar de tudo que a violenta? É dentro dessa perspectiva que o presente projeto pretende estimular o ensino jurídico
emancipatório, por meio de discussões e ações a respeito da Lei Maria da Penha e das diversas formas de violência
contra a mulher. “Maria vem com as outras” é, assim, um convite de libertação a todas as mulheres contra tudo que as
oprime. O projeto contará com a atuação de estudantes de direito no Centro de Referência Clarice Lispector, em
parceria com a Secretaria da Mulher da Cidade do Recife, por meio de estágios voluntários, trabalhando em prol da
assistência de mulheres que sofrem violência doméstica e sensibilizando os futuros operadores do direito para as
especificidades da Lei Maria da Penha e as diversas formas de opressão sofridas pelas mulheres em nossa sociedade.
Além disso, também visa promover ações de educação popular em direitos com mulheres e crianças na comunidade de
Rosa Selvagem, localizada no Bairro da Várzea, em parceria com a ONG Mirim Brasil, visando um intercâmbio de
informações com as mulheres da localidade e aprofundar questões sobre direitos humanos, gênero e desigualdade
social. Entendendo que há uma relação direta entre a violência doméstica e a maternidade, as ações em Rosa Selvagem
também serão direcionados para as crianças da comunidade, buscando fortalecer entre elas as bases de um
crescimento consciente e engajado em questões sociais.

Objetivos Gerais:
- Fomentar o debate de gênero no Centro de Ciências Jurídicas por meio de uma análise crítica da legislação, da
jurisprudência e dos dispositivos legais sobre o tema;
- Promover a educação em Direito sob uma perspectiva de educação popular e inclusiva por meio da disseminação do
conhecimento acadêmico em bairros e comunidades da Região Metropolitana do Recife;
- Incentivar a formação de juristas sensíveis para a situação de vulnerabilidade de inúmeras mulheres brasileiras que
buscam o poder judiciário como forma de ver efetivado seus direitos;
- Pressionar o poder público municipal e estadual por melhorias no acesso à justiça e nos equipamentos públicos
destinados a mulheres em situação de violência;
- Disseminar, com o uso de aparelhos tecnológicos e da rede virtual, informações a respeito da Lei Maria da Penha e das
demais legislações pertinentes para casos de violência contra a mulher;
- Estimular formas alternativas de resolução de conflitos, com o uso de instrumentos como a justiça restaurativa, a
conciliação e a mediação;

- Buscar um enfoque da Lei Maria da Penha a partir de uma perspectiva da “vitimologia”, potencializando a voz da
mulher, enquanto vítima da violência doméstica, dentro do processo criminal.

Objetivos Específicos:
- Realizar reuniões semanais de formação interna a respeito de debates jurídicos e sociológicos envolvendo os eixos
temáticos de “Criminologia e feminismo”, “Lei Maria da Penha”, “Opressão de gênero”, “Gênero e sexualidade” e
“Direito e gênero”;
- Promover eventos abertos ao público com o objetivo de apresentar para a sociedade civil o resultado das vivências
práticas e do debate teórico construído ao longo do período de atuação da equipe de execução do projeto;
- Produzir cartilhas informativas, manuais e materiais áudios-visuais com o objetivo de facilitar o acesso às leis e
políticas públicas de gênero;
- Realizar convênio com a Secretaria da Mulher da Cidade do Recife para atuação, por meio de estágios voluntários, no
Centro de Referência Clarice Lispector, destinado ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica;
- Desenvolver ações em comunidades da Região Metropolitana do Recife sobre educação em direitos, tendo como piloto
a comunidade de Rosa Selvagem e o projeto “Vamos brincar em Rosa?”, em parceria com a ONG Mirim Brasil,
objetivando fomentar, entre crianças e suas mães, por meio de brincadeiras lúdicas e pedagógicas, a discussão a
respeito de temas como gênero e desigualdade social, entendendo assim a maternidade como fator essencial na análise
da violência doméstica e no desenvolvimento cidadão.

