


Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça

Resolução CNJ Nº 254 /2018 - que institui a Política Judiciária Nacional de 
enfrentamento à violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário

Art. 4º Atribuições da Coordenadoria da Mulher, dentre outras, de: 
V – promover articulação interna e externa do Poder Judiciário com outros órgãos
governamentais e não-governamentais para a concretização dos programas de combate à
violência doméstica; 
VII – recepcionar, em cada Estado e no Distrito Federal, dados, sugestões e reclamações
referentes aos serviços de atendimento à mulher em situação de violência, promovendo os
encaminhamentos e divulgações pertinentes; 
XI - identificar e disseminar boas práticas para as unidades que atuam na temática da
violência contra a mulher.



Atuar no eixo da prevenção para o enfrentamento à
violência contra mulheres, realizando capacitação de
profissionais da área de educação sobre gênero e Lei

Maria da Penha, com perspectiva multidisciplinar,
colaborando para a efetivação de políticas públicas

educacionais. 
 

 Projeto Educação e justiça: 
Lei Maria da Penha na escola



 Tal fato demonstra o reconhecimento que o
enfrentamento a essa forma complexa de violência não
se restringe ao aspecto do combate, exclusivamente
punitivista, mas compreende também as dimensões da
prevenção, tal como da assistência e da garantia de
direitos das mulheres.

 
.
 

Aproximação entre Poder judiciário e
instituições de educação



 O projeto “Educação e Justiça” optou por
atuar na capacitação das/dos profissionais
de educação (e não diretamente com os
alunos), proporcionando reflexões sobre as
marcas sexistas e racistas que atravessam
suas práticas e seu estar na sociedade!
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Facilitadores



Ler criticamente o mundo é um ato político-pedagógico
(Paulo Freire) 

Pedagogia e práxis orientadas ao questionamento,
transformação, intervenção, ação e criação de condições
radicalmente distintas de sociedade, humanidade,
conhecimento e vida; isto é, projetos de interculturalidade,
pedagogia e práxis que assumem a perspectiva da
decolonialidade (Catherine Walsh)

um pensar decolonial... 



valorização da autonomia
pedagógica da/do profissional ao
transmitir o conhecimento às
alunas e aos alunos

AUTONOMIA PEDAGÓGICA

01
respeito às vivências da/do
profissional no âmbito pessoal, que
podem suscitar que algumas
pessoas se reconheçam em situação
de violência doméstica e familiar e
apresentem desconforto de
ministrar conteúdos específicos

RESPEITO ÀS VIVÊNCIAS

02



Os temas básicos abordados são: 
1) História dos Direitos Humanos das Mulheres; 
2) Aspectos jurídicos da Lei Maria da Penha e Medidas
Protetivas de Urgência;
3) Formas de Violência e dinâmica das relações; 
4) Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e
Familiar contra as Mulheres e 
5) Papel da Escola no Enfrentamento à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher



Em 2021, foram acrescentados dois temas: Violência
contra a mulher no Brasil como um problema de
Saúde Pública e Fatores interseccionais de risco a
violência contra mulheres. 
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Entre os anos de 2019 a 2021

Dois mil e quinhentos
 (2.500) inscritos

Profissionais da rede de
enfrentamento a violência contra

mulheres e meninas



C o o r d e n a d o r i a  E s t a d u a l  
da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar

As ações não se fazem apenas no espaço escolar, mas
como política escolar, que se inicia e se estende muito
além do espaço da escola, deslocamento ou
ressignificando as práticas e relações de gênero.
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nosso contato

C o o r d e n a d o r i a  E s t a d u a l  
da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar

Telefone: (62)3216-2502
WhastApp: (62)99108-2133

e-mail: lmpescola@tjgo.jus.br
Instagram: @coordenadoriadamulhertjgo
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