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Objetivos
Geral:
Este projeto tem por objetivo contribuir para o empoderamento e autonomia de
mulheres na microrregião de SUAPE, como estratégia de regulação/enfrentamento ao
agravamento de problemáticas sociais estruturais associadas ao emergente crescimento
econômico local.
Específico:
Contribuir para o fortalecimento da ação de incidência política de mulheres, jovens e
adultas, na microrregião de SUAPE; Promover a sensibilização e mobilização das
comunidades locais para o enfrentamento a violência doméstica e sexual; Realizar um
processo de pesquisa-ação de monitoramento e avaliação do projeto social executado
pela ONG Centro das Mulheres do Cabo.
Resumo
Este projeto faz parte de um Programa de pesquisa-ação mais amplo intitulado Diálogos
para o Desenvolvimento Social de Suape/ Pernambuco, o qual está sendo desenvolvido
concomitantemente a outros projetos que visam à mobilização para a reflexão e
construção de intervenções diante das demandas de um acelerado crescimento da
região. O projeto “Mulheres e Educação para a Cidadania”, tem como enfoque o
enfrentamento à violência contra a mulher, a partir de atividades que contribuam para o
empoderamento das mulheres que residem no Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. As
atividades voltadas à população são executadas pela ONG Centro das Mulheres do Cabo e
a partir da parceria com o Núcleo de Pesquisas sobre Gênero e Masculinidades –
GEMA/UFPE, é realizado um processo de pesquisa-ação de monitoramento e avaliação
deste projeto social. Adotamos o enfoque feminista de gênero na produção do

conhecimento e como metodologia de uma avaliação participativa. A partir do diálogo
com a ONG estamos construindo os indicadores, instrumentos e técnicas que utilizamos
no monitoramento das atividades realizadas junto à população, entre elas: rodas de
diálogos, curso de formação de lideranças, seminários, audiências públicas, programas
de rádio e campanhas de comunicação.

