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O tema geral deste trabalho é  sobre as diversas formas e intensidades de violência
contra as mulheres, que são recorrentes e presentes no Brasil e em muitos países, motivando
graves violações de direitos humanos e crimes hediondos. A persistência das discriminações
contra  as  mulheres  revela  a  necessidade  urgente  de  um profundo olhar  sobre  suas  raízes
associado a um maior compromisso social e político na efetivação de direitos das mulheres e
na consequente garantia  de  sua  segurança física e  moral.  A análise  das  desigualdades  de
gênero, desse modo, deve ser acompanhada pela reivindicação de um espaço para as mulheres
nos campos do conhecimento, da cultura, da sociedade civil, do mercado de trabalho e da
liberdade sexual. 

A partir  dessas  ideias,  este  estudo  apresenta  o  seguinte  problema  de  pesquisa:  as
violências  contínuas  contra  as  mulheres  são  a  demonstração  de  diversas  desigualdades
historicamente  construídas  e  consolidadas  nos  campos  sociais,  políticos,  culturais  e
econômicos  da  maioria  das  sociedades  e  culturas.  Oriundo  de  um  projeto  elaborado  na
disciplina  de  História,  o  objetivo  central  desta  investigação  é  identificar  e  explicar  as
características das diversas desigualdades citadas através da leitura e anáise de referências
bibliográficas sobre o tema, especialmente da Sociologia, da Antropologia e da História. No
decorrer de sua realização, o projeto,  além da revisão bibliográfica (tópico deste resumo),
deve originar estudos empíricos sobre a violência contra a mulher em São Francisco do Sul e
região, com critérios e metodologia que serão definidos posteriormente.

O projeto possui importante relevância pois dedica-se ao estudo de problemas sociais
que ainda violam o direito da mulher de se expressar e viver livremente sem ser submetida a
agressões  morais  e/ou  físicas  de  outrem.  Assim,  é  uma  pesquisa  vinculada  ao  tema  dos
direitos  humanos e  sociais,  tentando contribuir,  através  desta  atividade acadêmica,  para  a
ampliação do debate sobre tema tão importante para a consolidação de uma sociedade mais
justa e democrática.
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