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Resumo: Este projeto propõe-se a analisar alguns movimentos feministas, que têm
como desígnio elementar o empoderamento do ser feminino diante das culturas
machistas, sendo assim, apresenta uma substancial necessidade de discussão do
tema pela sociedade, já que tal também é uma forma de representar a voz das
mulheres como meio de buscar as garantias fundamentais refletidas em políticas
públicas, referentes à dignidade da pessoa humana. A concepção ampla do
entendimento do que é educação gera novas aprendizagens e saberes. Os
movimentos sociais, tendo como modelo o ensino não-formal, assumem relevância
quando se trata de repassar ensinamentos de ordem jurídica. Quando nesses
ambientes se discute conteúdos relacionados ao Direito brasileiro, a elucidação do
assunto de forma que chegue as camadas sociais de forma mais simplificada ajuda o
entendimento das mulheres sobre seus direitos e garantias fundamentais. Tendo este
estudo o objetivo de tentar apontar concepções pouco conhecidas das questões
sociopolíticas relacionadas a gênero, sexo e sexualidade e educação não-formal.
Pois, como base do que vamos afirmar, qual seja, o movimento social como espaço
de educação não-formal, de formação das mulheres e da sua pauta de luta. O método
descritivo será utilizado para constatar aspectos e dados de alguns movimentos
feministas da cidade de Crato. O estudo tem pretensão de compreender o papel que
hoje os movimentos exercem na concretização de um espaço democrático de direito
quando no seu cotidiano tem se constituído em um lugar de: formação permanente
para as mulheres, definição de pauta de luta, elaboração de projetos e propondo a
manutenção e consolidação de legislação que assegurem os direitos das mulheres. E
o mais instigante, com a possibilidade real de ajudar os cursos de formação em
bacharelado em Direito de refletirem sobre sua habilitação, ensino, ações de pesquisa
e extensão.
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