
 

 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé 

Vereador Edimar Fagundes Cardoso 

 

 O Vereador que este subscreve apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI Nº 051/2018 

Dispõe sobre a Inclusão na Rede Pública de 

Ensino Fundamental como Tema Transversal, 

assunto sobre a Violência contra a Mulher.  

 

                        Art. 1º As Instituições de Ensino Municipal de Bagé incluirão, como tema 

transversal nas aulas, ao menos em um planejamento coletivo anual, assim como em reuniões 

ampliadas da Comunidade Escolar, o assunto sobre a violência contra a mulher. 

 

Art. 2º As ações previstas no artigo anterior compreendem: 

     I - estabelecer, no início do ano letivo, data para que os educandos possam debater 

as questões culturais, sociais, econômicas entre outras, que podem levar à violência contra a 

mulher e as formas de combatê-la, assim como evitá-las; 

   II - a Secretaria de Educação, através de uma equipe multidisciplinar, deverá 

postar em suas páginas nas redes sociais informações sobre a temática abordada 

 

   Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                 Câmara e Vereadores de Bagé, Sala das Sessões, 03 de Abril de 2018. 

 

                                                         Vereador Jeferson dos Santos Dutra 

          Líder do PSC 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

   O presente Projeto tem por finalidade inserir nos currículos do ensino fundamental 

o Tema Transversal voltado para a conscientização e prevenção contra a violência nas relações 

familiares, Como também diagnosticar qual o tipo de violência mais cometida e através de 

reuniões e palestras  trazer em seu conteúdo maior ajuda nesse contexto para minimizá-las. 

 

   Crianças e adolescentes que crescem em lares violentos -mesmo que não sejam 

vítimas diretas e apenas testemunhem as agressões- têm três vezes mais chances de repetir a 

violência ao se tornarem adultos do que os que crescem em ambientes "saudáveis", segundo a 

Associação Americana de Psicologia. Ou seja, diferentemente dos adultos, as crianças sofrem 

duas vezes com a violência doméstica: primeiro quando são vítimas diretas do abuso (físico ou 

sexual) e também quando testemunham agressões cometidas por outros membros da família. 

 

            Segundo a ONU, entre 50% e 70% dos maridos que agridem suas mulheres 

também abusam fisicamente dos filhos. Mas o número de crianças e adolescentes atingidos pela 

violência doméstica seria bem maior se fossem computados também aqueles que apenas assistem 

às agressões. “As crianças que testemunham com assiduidade o pai agredir a mãe apresentam 

sequelas psicológicas muito parecidas com as que sofrem abuso físico de algum membro da 

família", afirma a psicóloga Rosemary Miyahara, do NRVV (Núcleo de Referência às Vítimas 

da Violência), que desde 1994 atende crianças e adolescentes que sofreram abuso dentro de casa. 

 

             Ainda de acordo com o estudo, 63% das crianças que testemunham a violência em 

casa repetem algum ano na escola e, em média, abandonam os estudos aos 9 anos, contra 12 anos 

dos filhos de mulheres que não são submetidas a abuso grave. 

           No Brasil, estima-se que cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos; o 

parceiro (marido, namorado ou ex) é o responsável por mais de 80% dos casos reportados, 

segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado (FPA/Sesc, 2010). 

Não podemos nos omitir, atualmente as mulheres continuam vítimas de muitas outras 

formas. 

 

 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/pesquisa-mulheres-brasileiras-nos-espacos-publico-e-privado-fundacao-perseu-abramosesc-2010/


 

 

 

  O aprofundamento do compromisso com o empoderamento da mulher e a 

definição de novas metas abre uma oportunidade para fazer novos projetos e avançar na defesa e 

promoção dos direitos de todas as mulheres, começando pela conscientização das crianças. 

             É fundamental poder mudar valores, os estereótipos e desmitificar a 

violência. Aprender que o bom na vida é ser igual em deveres e direitos, e que as pessoas se 

respeitem.  

É “nosso” dever ensinar as crianças de nossa geração que uma pessoa não tem que 

dominar à outra nem viver com violência.  

           Cabe a todos nós, governo e sociedade, homens e mulheres, apoiar esse processo e 

criar as condições para que as mulheres sejam protagonistas de sua vida com pleno potencial de 

trajetórias pessoais, e que famílias inteiras marcadas pela violência sejam protagonistas de vidas 

saudáveis. 

            Para tanto proponho este projeto e asseguro que não há desigualdade em leis 

protetivas, pelo contrário: é exatamente para superar a lacuna entre os direitos previstos e a 

vivência dessa parcela de nossa comunidade, para isso é importante adotar uma abordagem 

multissistêmica de tratamento para lidar com as diversas influências sociais que aumentam ou 

reduzem os riscos entre crianças expostas à violência doméstica.  

 O avanço legislativo, entretanto, ainda não representa a garantia de uma vida livre 

de agressões para uma parcela significativa das 103,8 milhões de brasileiras.  

Para diminuir a distância entre o texto legal e a efetiva fruição do direito, é preciso 

investir.   

Câmara e Vereadores de Bagé, Sala das Sessões, 03 de Abril de 2018. 

 

                                                       Vereador Jeferson dos Santos Dutra 

          Líder do PSC 

 


