Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação/Departamento de Pesquisa
Grande área de conhecimento: Ciências da Saúde
Área de Conhecimento: Enfermagem
Coordenadora: Profa. Dra.Vera Lúcia de Azevedo Lima
RESUMO DO PROJETO DE PESQUISA:
Enfermagem é a arte e a ciência cuja finalidade é o cuidado ao ser humano, em todos os contextos em
que se encontre. O cuidado de enfermagem é um serviço profissional prestado tanto na dimensão
pessoal quanto social, pois tem como finalidade a preservação do ser humano, e assim, também da
espécie humana. O cuidado de enfermagem se aplica a mulher saudável, doente e em outras situações,
como as que são vítimas de violência. A violência contra mulheres não pode ser desconhecida dado à
magnitude, transcendência e vulnerabilidade do fenômeno. Objetivos: Analisar as notas narradas pela
mídia impressa sobre a violência contra a mulher e do agressor no estado do Pará no período entre
2001 a 2010 e apresentar as estratégias necessárias para atender a mulher vítima de violência. O estudo
será do tipo documental, retrospectivo, de cunho qualitativo e quantitativo. Serão consultadas edições
do jornal O Liberal, publicadas no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010, sobre a violência
contra a mulher ocorrida nestes períodos. A coleta dos dados será nos exemplares dos jornais O Liberal
sobre violência contra a mulher ocorrida no Estado do Pará, no período de agosto de 2000 a agosto de
2010. A exploração das notas de jornal será realizada com a técnica de análise de conteúdo, sendo que
esta representa “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (BARDIN,1977). Os dados serão analisados
por meio da estatística descritiva. Os dados obtidos serão apresentados com frequência relativa em
gráficos ou tabelas. Os dados qualitativos serão analisados pela analise de conteúdo de Bardin.
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1. Gesiany Miranda Farias
Plano de trabalho: Violência Sexual contra a mulher narrada pela mídia impressa do Estado do Pará
Objetivo: analisar a violência sexual contra a mulher narrada pela mídia impressa paraense nos anos de
2005 a 2010 no estado do Pará.
2. Andre Ozela Augusto
Plano de trabalho: mapeando os casos de violência contra a Mulher na Região Metropolitana de Belém
narrados pela mídia impressa do Estado do Pará
Objetivo: Analisar os casos de violência contra a mulher na Região Metropolitana de Belém narrados
pela mídia impressa do Estado do Pará no período de 2005 a 2010.
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