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Este trabalho realizado pelo Grupo de Estudos Trabalho, Gênero, e Violência
Doméstica e Familiar da Instituição de Ensino – UNIBRASIL vinculado ao Curso
de Serviço Social do Centro Universitário Autônomo do Brasil – UNIBRASIL é
resultado da vivência de sete anos de vivência do referido grupo e demonstra
como as categorias trabalho, gênero e violência doméstica e familiar vêm sendo
tratadas e pretende contribuir para a formação de profissionais com uma nova
consciência social, que atuem na defesa de direitos e na gestão de políticas
públicas, participando e fortalecendo os mecanismos de controle social como o
Conselho Municipal de Direitos da mulher de Curitiba, no enfrentamento à
situação de violência que são acometidas mulheres de Curitiba e da Região
Metropolitana. Como ponto inicial de análise, apresentamos os dados analisados
pelo Ministério Público do Estado do Paraná, no que se refere ao feminicidio ao
mesmo tempo em que a violência contra a população feminina não é um fato
apenas dos grandes municípios, estando presente em todos os níveis sociais e
culturais. Deste modo, a temática da violência é atravessada por fatores de classe,
gênero, etnia e orientação sexual, sendo assim, ela não atinge a população de
forma homogênea. O acompanhamento sistemático das reuniões do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher de Curitiba, a realização de encontros mensais
do Grupo, a participação em atividades da comunidade, a elaboração de trabalhos
de conclusão de curso se apresentam como estratégias utilizadas para ampliar o
campo de conhecimento acerca da temática e intervir sistematicamente na
realidade. Por fim, argumentamos que com o envolvimento da academia, das
organizações em rede estaremos construindo possibilidades de enfrentamento à
violência contra a mulher. O Projeto de estudo e pesquisa constitui, assim, um
desafio aos vários campos da formação humana, ampliando as competências de
articulação de saberes no combate à violência de gênero.
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