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RESUMO
A pobreza está presente em diversos espaços do território nacional causando impactos negativos na vida da
população. No entanto, compreende-se que as mulheres podem ter impactos negativos específicos e mais
perversos quando inseridas nesse contexto. A vista disso, este projeto tem como objetivo desenvolver uma
tecnologia social de confecção de bolsas com mulheres em situação de pobreza. É importante salientar que
esse projeto será desenvolvido no Centro Comunitário, localizado em Redenção-CE, pela Rede de Estudos e
Afrontamentos das Pobrezas, Discriminações e Resistências da UNILAB-CE. Já foram realizadas caminhadas
comunitárias e visitas domiciliares para apresentar a proposta de oficinas. Tem-se como plano a realização de
dez encontros para aplicação da oficina, que tem como intuito identificar as necessidades individuais e
comunitárias das mulheres; avaliar a tecnologia social como estratégia de inclusão produtiva e fortalecimento
do sentido de comunidade, suporte social e no bem estar das mulheres; facilitar maior acesso a política
públicas de Assistência Social; desenvolver espaços de cooperativismo na confecção de bolsas. A perspectiva
metodológica é a pesquisa ação com metodologia mista. Será realizada observação participante com redação
de diários de campo. Como avaliação da tecnologia social antes de iniciar os grupos operativos com as
mulheres, será realizado um grupo focal, como também serão aplicadas escalas sobre bem estar pessoal,
sentido de comunidade e suporte social. No final dos encontros serão novamente realizados o grupo focal e a
aplicação das escalas. Na perspectiva qualitativa, serão comparados os discursos das mulheres antes e
depois dos grupos a partir da Análise de Conteúdo dos diários de campo e dos grupos focais. Compreende-se
que essa tecnologia social poderá ser replicada em outros espaços com o apoio dos Centros de Referência de
Assistência Social, fortalecendo o Plano Progredir e a política de combate à pobreza na população feminina.
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