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RESUMO - O presente artigo tem por finalidade discutir o ocorrido em setembro 2011 no Município de 
Ponta Grossa, Agda Rocha ex-aluna do Colégio Padre Arnaldo Jansen, moradora do Núcleo Pimentel 
foi violentada sexualmente e assassinada por asfixia. Num primeiro momento percebemos a 
necessidade de uma pesquisa bibliográfica no campo social, cultural e principalmente da psicologia 
referente à violência contra mulher, intuindo encontrar informações acerca das formas de violência 
contra mulher, suas origens sociais e culturais ao longo da história, bem como alternativas de 
enfrentamento no contexto escolar. Em um segundo momento foram realizadas atividades de cunho 
informativo ( palestras vídeos, textos sobre a Lei Maria da Penha e uma analise sobre os demais 
casos ocorridos nas redondezas Pimentel e Tarobá)  que pudesse mobilizar e conscientizar através 
do Projeto de extensão “Educação para Paz: relações interpessoais e pedagogia da convivência na 
escola”, sobre o assunto violência contra a mulher. Em um terceiro momento foram promovidas 
discussões teórico-prático,(palestras, mesa redonda, oficinas,  corrida, caminhada com intuito de 
promover a Paz e conscientizar os moradores com ênfase na “não violência”) entre profissionais e 
acadêmicos da área de Psicologia, Educação Física, Historia e Filosofia,tais atividades promoveram a 
interdisciplinaridade e a criação de uma consciência crítica e construtiva acerca do gênero, fugindo de 
estereótipos, pré-conceitos e segregação em torno do “ser” feminino. O que se conclui é que o 
Estado brasileiro, ao editar a Lei Maria da Penha, implementou política afirmativa capaz de acelerar a 
igualdade de fato entre homens e mulheres (art. 4º da CEDAW e Convenção Interamericana para 
Prevenir Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher). 
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