PROJETO: Mulheres rurais, violência e redes no Sertão de Pernambuco.
Coordenadora: Delaine Cavalcanti Santana de Melo

E-mail: delainemelo@uol.com.br

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça

Unidade Geral: CCSA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Unidade de Origem: SERVIÇO SOCIAL

Abrangência: Santa Cruz da Baixa Verde- PE
Local de Realização: Santa Cruz da Baixa Verde- PE e Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central.

Resumo da Proposta:
Este projeto é um desdobramento de projetos de extensão aprovados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE –
PROEXC-UFPE que culminaram com a Biblioteca Digital Vanete Almeida das Mulheres Rurais, o site e fanpage Mulheres
do Sertão em funcionamento. O foco agora é a violência contra as mulheres rurais. Essa problemática é pouco
visibilizada, os estudos são recentes e há desconhecimento sobre ações de prevenção e enfrentamento para as
mulheres que vivem nos sitios, comunidades e vilas rurais. Este projeto tem como objetivo geral possibilitar espaços de
diálogo e discussão sobre a violência contra as mulheres e as formas de enfrentamento da problemática no município de
Santa Cruz da Baixa Verde e com as lideranças do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão CentralMMTR-Sertão Central. Trata-se de uma pesquisa-ação/intervenção que prevê levantamento bibliográfico , mapeamento
da rede de atendimento á mulher em situação de violência em Santa Cruz da Baixa Verde, levantamento sobre os
serviços acionados pelas lideranças do MMTR-Sertão Central, criação de fóruns de diálogos com a participação de
trabalhadoras rurais, lideranças do MMTR-Sertão Central, lideranças sindicais, gestores/as e profissionais. Diretamente
o projeto atinge Santa Cruz da Baixa Verde e demais municípios das lideranças do Movimento. Será desenvolvido uma
Campanha contra a violência que atinge as mulheres rurais no site e fanpage Mulheres do Sertão com a divulgação de
estudos, reflexões e ações sobre o tema.

Objetivo Geral:
Possibilitar espaço de diálogo e discussão sobre a violência contra as mulheres e as formas de enfrentamento da
problemática no município de Santa Cruz da Baixa Verde-PE.

Objetivos Específicos:
- Favorecer a aproximação/aprofundamento da temática da violência contra as mulheres;
- Mapear a rede pública de atendimento disponível às mulheres rurais no município e na região;
- Oportunizar espaço coletivo de reflexão, discussão e, quiçá, proposição;
- Fomentar a produção de comunicações para o Site:“Mulheres do Sertão” pelas mulheres trabalhadoras rurais,
suscitadas pelos diálogos e encontros.

