SOB A MIRA DE SUAPE: A luta pelo território no Engenho Ilha
Coordenadora: Maria das Graças e Silva

E-mail: gracita.pe@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Trabalho

Unidade Geral: CCSA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Unidade de Origem: SERVIÇO SOCIAL

Abrangência: Cabo de Santo Agostinho
Local de Realização: As atividades previstas no âmbito do Projeto contam com infraestrutura da comunidade para sua
realização: as reuniões e cursos de capacitação serão desenvolvidos no Centro de convivência da Sociedade de
Pequenos Agricultores de Ponte dos Carvalhos, localizado no Engenho Ilha.

Resumo da Proposta:
O projeto ora proposto refere-se a uma ação extensionista a ser desenvolvida junto aos moradores do Engenho Ilha,
localizado no município do Cabo de Santo Agostinho. Refere-se a um processo de capacitação das lideranças e agentes
de mobilização social da área, os quais vêm organizando a resistência aos impactos socioambientais dos avanços dos
grandes empreendimentos de Suape. A relevância da proposição consiste em contribuir para a redução das assimetrias
entre o poder das grandes corporações - e do Estado - que detêm o monopólio do saber e as comunidades locais, de
pouco acesso à informação e à educação. Do ponto de vista acadêmico, pretende-se contribuir para a ampliação da
formação dos alunos, a problematização da realidade social, partir do contato com a mesma e do desenvolvimento de
ações concretas. O objetivo geral da ação extensionista é fortalecer a organização produtiva e política dos pequenos
produtores rurais do engenho ilha, através da capacitação dos produtores, em especial das mulheres para o
desenvolvimento de ações relacionadas ao desenvolvimento da agroecologia como elemento fundamental de defesa de
seu território. Espera-se ao final, obter uma consolidação da organização comunitária e o fortalecimento da Sociedade
dos Pequenos Produtores de Ponte dos Carvalhos, em especial pela atividade das mulheres.

Objetivo Geral:
Fortalecer a organização produtiva e política dos pequenos produtores rurais do engenho ilha, através da capacitação
dos produtores, em especial das mulheres para o desenvolvimento de ações relacionadas ao desenvolvimento da
agroecologia como elemento fundamental de defesa de seu território.

Objetivos Específicos:
- Fortalecer a autonomia organizativa, produtiva e econômica das trabalhadoras rurais reforçando o seu protagonismo
na economia rural;
- Estimular a geração de renda própria das mulheres produtoras rurais através de ações de capacitação para o
desenvolvimento da agroecologia;
-Propiciar o intercambio, a troca de informações e o desenvolvimento do dialogo de saberes entre produtores, técnicos
e pesquisadores em torno de praticas produtivas, culturais e organizacionais;

- Contribuir para o reconhecimento das mulheres produtoras rurais como sujeitos sociais e para a ampliação de seu
acesso a direitos e defesa de seu território.
-Elaborar produções técnicas e científicas a partir do desenvolvimento do projeto, fortalecendo o protagonismo das
mulheres na agroecologia

