FEMINISMO PERIFÉRICO III
Coordenador: Lady Selma Ferreira Albernaz

E-mail: selma.albernaz@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça

Unidade Geral: CFCH - CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
HUMANAS

Unidade de Origem: DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA E
MUSEOLOGIA

Abrangência: Recife
Local de Realização: Centro de Educação-UFPE e Bairro de Água Fria

Resumo da Proposta:
O Projeto 'Feminismo Periférico III' é uma ação do Coletivo Flor do Mangue em parceria com a UFPE. Nesta ação o foco
do trabalho será o combate a violência doméstica, fortemente presente em nossa sociedade e cultura, que somadas às
diversas situações nas quais as mulheres têm a autoestima arruinada pela continuidade dos maus - tratos, contribui
para torná-las vulneráveis e dificulta o rompimento deste ciclo vicioso. Os encontros serão compostos por jogos
dramáticos, técnicas de bem viver/autocuidado e estratégias de autodefesa. O objetivo central é a percepção das
mulheres enquanto sujeito de direitos, a identificação de situações de violência e opressão e, visibilização de
estratégias e ferramentas que previnam e/ou auxiliem na quebra do ciclo da violência doméstica. A construção do
empoderamento feminino é fundamental para o desenvolvimento de sua capacidade de autodefesa. Buscamos a
compreensão, por parte das mulheres oriundas de bairros da periferia do Recife, de temas abordados pelas teorias
feministas e assim, que elas possam notar que os problemas enfrentados na esfera privada não são casos isolados. E
também serão alvo da ação os grupos de mulheres da UFPE e/ou dos movimentos feministas. Estas últimas por já serem
empoderadas das discussões feministas atuaremos com ensino de autodefesa,etc.Almejamos que as mulheres se
percebam como sujeito de direitos, identifiquem situações de opressão/violência em seu cotidiano e possam reagir a
tais circunstâncias. Pretendemos criar uma atmosfera de autorreconhecimento de força feminina, capaz de tornar
possível que potenciais vítimas previnam e/ou façam cessar atos violentos contra si e outras mulheres.

Objetivos Gerais
1 - Realizar formação da comissão organizadora do projeto por meio de reuniões internas de debates da literatura de
gênero e feminista;
2 - Promover formação político feminista da proposta de combate a violência doméstica citada para mulheres
estudantes da UFPE, de movimentos sociais feministas;
3 - Desenvolver formação e auto-formação política teórico-feminista, primordialmente para mulheres de baixa renda;
4 - Dar oficinas e workshop sobre violência contra mulher;
5 - No decorrer do Projeto desenvolver com os grupos: técnicas de autocuidado, estratégias de autodefesa e o espírito
de cooperação entre as mulheres.

