Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Edital: PROEXT-FLUXO CONTÍNUO

Feminismo periférico
Unidade: CFCH (Centro de Filosofia e Ciências Humanas)
Coordenador(a): Lady Selma Ferreira Albernaz - Docente
Email: selma.albernaz@gmail.com

Objetivos.
Desenvolver formação e autoformação política teórico-feminista para mulheres estudantes da UFPE;
Desenvolver formação e autoformação política teórico-feminista para mulheres moradoras da comunidade
Saramandaia; Dar oficinas e workshop sobre violência contra mulher; Oferecer cursos sobre a Lei Maria
da Penha para mulheres do movimento feminista local e grupos comunitários; Realizar cursos sobre
feminismos em grupos comunitários, constituindo células feministas nestas localidades.

Resumo
O Coletivo Flor do Mangue é composto atualmente por mulheres, grande parte estudantes e/ou
recém egressas da UFPE. O presente projeto se propõe a realizar formação político-feminista
teórica e prática, dentro e fora da universidade.Temos o objetivo de fortalecer o debate
feminista, contribuir com o empoderamento de mulheres para que estas tornem-se
multiplicadoras das práticas desenvolvidas pelo coletivo,estendendo as ações ao movimento
feminista local, atuando em grupos comunitários e universitário. Nossas ações possuem
amplitude nacional e internacional, tendo em vista que nos articulamos com diferentes coletivos
que tratam da temática. Nossa metodologia diante de formações semanais com foco na violência
contra mulher, Lei Maria da Penha e feminismos, focando o feminismo negro e a relação com a
periferia. Além de organizarmos eventos mensais diversos (cine debates, oficinas etc) dentro e
fora da universidade, contribuindo assim para o fortalecimento desta discussão, no intuito de
abranger a maior diversidade de mulheres (diferentes vivencias, faixas etárias, orientação
sexual, etnia etc). Iniciamos a formação com discussões de textos sobre as temáticas com o
coletivo e a docente coordenadora do projeto que se estenderão até julho, a partir de agosto
iniciaremos as formações políticas para o público alvo(mulheres), a primeira terá como temática
a violência contra a mulher, intitulada: 'Violência é só física?' Em que especificaremos e
problematizaremos as diferentes violências sofridas e praticadas por nós mulheres e por homens.
Além dos cine debates que iniciarão também em agosto. Tais formações e eventos acontecerão
até maio de 2014, sendo aberto ao público

