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O Programa PROEXT/MEC “A Boniteza de Um Sonho

no Alegrete: Uergs e Comunidade no Enfrentamento da

Violência contra as Mulheres e as Meninas” vem sendo

desenvolvido pela Uergs em Alegrete desde 2012.

Coordenado pela profa. Martha Narvaz, envolve 16

bolsistas e diversas atividades de pesquisa e de

extensão alusivas às questões da violência de gênero.

O Programa é fruto de convênio firmado entre a Uergs

e a PROEXT/MEC/SESu.

O presente trabalho busca apresentar as atividades que

estão sendo desenvolvidas, estando dividido em dois

Estudos. O Estudo I apresenta a experiência de

articulação local realizada no Município de Alegrete na

perspectiva da extensão; o Estudo II discute dados

preliminares de pesquisa envolvendo o mapeamento e

a avaliação das políticas para as mulheres e meninas
no referido município.

Objetivo: promover o empoderamento feminino através

da articulação entre universidade e comunidade.

Método: estudo descritivo com abordagem qualitativa,

na perspectiva da pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986),

ou seja, investigação social com base empírica

concebida em estreita associação com a resolução de

um problema coletivo no qual pesquisadores(as) e

participantes estão envolvidos(as) de modo cooperativo

ou participativo no processo.

Procedimentos: Foram realizadas em 2013 e 2014

três reuniões ampliadas com a Rede de Proteção à

Violência do Município de Alegrete. Coordenadas pela

Uergs, as reuniões se propunham a identificar as

demandas da rede, bem como integrar universidade e

comunidade. A partir desta articulação organizaram-se

conjuntamente ações de extensão envolvendo a rede e

a comunidade acadêmica da Uergs.

Resultados: Tem sido realizadas inúmeras oficinas,

reuniões de rede, cursos, palestras e caminhadas,

contabilizando-se até o momento cerca de 300

participantes. Construiu-se também o site

http://boniteza.site.uergs.edu.br/ no qual são registradas

e divulgadas as atividades.
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ESTUDO II 

Objetivo: Mapear e avaliar e efetividade das políticas

para as mulheres no Município de Alegrete.

Método: estudo descritivo com abordagem quali-

quantitativa, na perspectiva da pesquisa-ação

(THIOLLENT, 1986), com base nos procedimentos da

pesquisa documental (GIL, 1994).

Instrumentos: documentos oficiais e entrevistas

semiestruturadas com gestores locais das políticas

municipais.

Procedimentos: foram solicitados dados por e-mail e

realizadas visitas às Secretarias de Governo Municipal a

fim de coletar dados relativos às políticas para as

mulheres.

Resultados: os resultados preliminares encontraram

diversos programas e serviços alinhados às políticas

para as mulheres no Município pesquisado, embora se

perceba ainda a baixa institucionalização de forma

transversal em todas as secretarias, ficando a cargo da

sensibilidade de gestores e gestoras locais para a

questão. Destacam-se nesse sentido as Secretarias de

Assistência Social e da Saúde, nas quais encontraram-

se diversos programas e ações já implantados em

especial no que tange à questão da prevenção e

atendimento a mulheres vítimas de violência, bem como

esforços para consolidação da Coordenadoria Municipal

de Políticas para as Mulheres como agente promotor de

efetividade de ações na temática.
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