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Esta pesquisa tem como objetivo geral divulgar e popularizar o
conhecimento científico sobre a violência acometida contra mulheres
independente da idade.  Público alvo: O trabalho será realizado em locais
de vulnerabilidade social nos municípios de Porto Alegre e Viamão.  Nas
UBS, a divulgação será realizada aos funcionários e profissionais de
saúde: entrega de CD com o material após realização de palestra
demonstrativa. E para os usuários do local: palestra demonstrativa do
material; grupos de mulheres com intuito de auto-ajuda e perante relatos
de vivências; entrega de CD com material científico apresentado. Nas
escolas, palestras nas salas de aulas, unindo-as perante semelhança de
faixa etár ia.  Apropr iação do vocabulár io e da t ransmissão do
conhecimento às diferentes idades. Entrega de panfletos explicativos que
possam ser mostrados também às famílias. Capacitação/aula para
professores, funcionários e membros da gestão local, com o intuito de
conscientizar sobre a temática da violência contra mulheres; rodas de
conversas, entrega de CD com o material exposto. Presença de um dos
responsáveis pelo projeto durante reunião do Círculo de Pais e Mestres,
enfatizando o conhecimento científico sobre causas e consequências da
violência contra a mulher. Entrega de panfletos e palestras nos mutirões
de saúde e durante as visitas domiciliares. Peças teatrais em Feiras de
Ciências das escolas. Apresentações de trabalhos durante a Semanas de
Ciência e Tecnologia e Acadêmicas, Salões de Extensão Universitária e
de Iniciação Cientifica na e fora da região, divulgando o conhecimento
cientifico sobre causa e conseqüência da violência de gênero. Divulgação
do trabalho na medida em que vai sendo realizado, em congresso de
renome nac iona l  e  i n te rnac iona l  pa ra  d i scussão ,  ana l i se  e
aprimoramentos, em destaque os de Odontologia e os da área de
Educação em Saúde.   CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS a) Diminuir a
violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosas vítimas de
v io lênc ia  nestas reg iões (  Por to  A legre e  V iamão)   de maior
vulnerabilidade com relação a este problema, b) Que as crianças,
adolescentes, mulheres e idosas vítimas de violência envolvidas no
projeto adquiram conhecimento para lhes dar uma certa força e de certa
forma, uma estrutura e condições de denunciar a violência (cada uma de
sua maneira). c) Aumentar o conhecimento dos profissionais da área da
saúde e afins envolvidos das Unidades Básicas de Saúde e  da
Estratégia Saúde da Família , d) Que os dentistas comecem a sensibilizar
com o tema violência que serão apresentados nos Congressos de



Odontologia Nacionais e Internacionais, para ressaltar a importância da
atuação destes profissionais no trabalho do ¨saber diagnosticar para
ajudar as crianças, adolescentes, mulheres e idosas vítimas de violência¨.
e) Professoras de ensino médio e fundamental, utilizando as cartilhas
confeccionadas em salas de aula, em uma discussão e seminário com os
alunos,         f) A temática violência e a divulgação dos saberes desta
pesquisa sendo discutida em formato de mesas redondas, painéis e
pôsteres nas Semanas de Ciência e Tecnologia e Acadêmicas, Salões de
Extensão Universitária, Graduação e de Iniciação Cientifica de diferentes
regiões do país e fora do país, com  a participação dos alunos envolvidos,
g) Contribuir para que as crianças, adolescentes, mulheres e idosas
vítimas de violência residentes em áreas de vulnerabilidade social de
Porto Alegre e Viamão adquiram uma consciência social para que
apresentem condições de se defender.


