Porvós
Coordenador: Moacyr Jesus Barreto de Melo Rêgo

E-mail: moacyroraculo@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça

Unidade Geral: CB - CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

Unidade de Origem: Departamento de Bioquímica

Abrangência: Recife e Jaboatão dos Guararapes-PE.
Local de Realização: As reuniões serão realizadas no Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica Suely Galdino
(NUPIT-SG)/UFPE.Serão objetos das ações do projeto o Lar Elizabeth Mein - Localizado no Bairro do Cordeiro – Recife.
É um lar destinado a abrigar menores de 18 anos (apenas meninas) que foram afastadas dos Pais por motivos
judiciais. Tambem farão parte do projeto o Grupo Semente do Amanhā - Localizado no bairro da Guabiraba, zona
norte do Recife, trabalha com jovens da comunidade afim de proporcionar atividades como dança e artesanato, o Lar
de Clara – Núcleo adolescente: Localizado no bairro de Piedade, em Jaboatāo dos Guararapes. A instituição é um
espaço para meninas jovens que necessitam de um abrigo. Escolas Municipais e Comunidades também serão acolhidas
pelo projeto.

Resumo da Proposta:
Contribuir na formação de crianças e jovens socioeconomicamente vulneráveis por intermédio de práticas feministas,
com abordagens lúdicas e acessíveis, a fim de apoia-las na superação de quaisquer barreiras, especialmente às impostas
em razão do gênero. As ações serão realizadas em instituições que abrigam o público feminino submetidas a situações
de abandono familiar, alienação parental, violação de seus direitos e agressões diversas. Algumas das estratégias
empregadas serão a observação do grupo; dinâmicas e atividades lúdicas que promovam a socialização e o
aprofundamento dos valores do projeto; diários de campo e anotações da equipe; rodas de diálogo participativas;
oficinas com conhecimentos multidisciplinares, nas áreas de Artes e Educação Ambiental, através de oficinas de
percussão, dos trabalhos manuais, do trabalho com hortas, dentre outros; na área da Saúde, com oficinas sobre higiene
pessoal e sexualidade, na área Jurídica, por meio de esclarecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a
Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. O presente projeto conta com a participação de um grupo bastante diverso
em termos de níveis acadêmicos, incluindo alunos de graduação, pós-graduação e professores de diferentes
universidades. Ademais, no âmbito da pesquisa, as experiências vivenciadas abrirão margem para a escrita de artigos e
trabalhos científicos com o objetivo não só de divulgar o projeto, como também de mostrar à comunidade em geral
quem são as mulheres que vivem e/ou trabalham nas instituições onde o projeto atuará, procurando caracterizar o
ambiente e o perfil das meninas que tem tais instituições como ponto de apoio.

Objetivo Geral:
• Contribuir na formação de crianças e jovens socioeconomicamente vulneráveis por intermédio de práticas feministas,
com abordagens lúdicas e acessíveis, a fim de apoia-las na superação de quaisquer barreiras, especialmente as impostas
em razão do gênero, que possam enfrentar.
• Expandir os conceitos feministas para fora do ambiente acadêmico atingindo ambientes mais expostos à violência de
gênero dado ao contexto socioeconômico, e que consequentemente estão menos providos de noções de acolhimento às
mulheres violentadas, sororidade, empatia, autonomia, e outras noções estimuladas pelo olhar feminista;
• Fornecer ferramentas de forma horizontal para que essas mulheres consigam refletir e mudar suas realidades e a
realidade do mundo ao seu redor, incorporando os novos ideais descobertos às suas vidas de forma espontânea, de
modo que se tornem multiplicadoras de visões mais diversas e que melhor as amparam;

• Atingir o maior número de mulheres possível, visando a construção de uma sociedade melhor e mais igualitária para
as gerações futuras. Assim, mesmo com foco numa faixa etária e contexto social específicos, espera-se que as ações
reverberem em mulheres de todas as idades;
• Fortalecer os debates sobre feminismo, violência de gênero e discriminações vinculadas a raça, classe e sexualidade,
com base em estudos, discussões e, especialmente, trabalhos práticos que amplifiquem o movimento feminista local

