
 

 

 

CONVOCATÓRIA 

Curso de formação: 

Existe um projeto feminista para a transformação social? 

22 de fevereiro a 1º de março de 2008 

 

Antecedentes 

Esta convocatória faz parte do Programa Mulheres Jovens Cone Sul “Fortalecendo a 
liderança das mulheres jovens e seu trabalho em redes” do Escritório Regional do 
UNIFEM para países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai), cujas principais 
estratégias de trabalho são: 

1. Produzir, disseminar informações e conhecimento sobre mulheres jovens. 

2. Fortalecer a lideranças das mulheres jovens por meio de processos de capacitação 
apoiados por distintas modalidades. 

3. Fortalecer as organizações e redes de mulheres jovens por meio de um fundo de apoio 
semente a projetos liderados por mulheres jovens. 

A segunda estratégia, dedicada a processos de capacitação, é desenvolvida pela REPEM com a 
proposta de CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DE LIDERANÇAS DE MULHERES JOVENS, 
cujos objetivos gerais são: 

• Construir capacidades de jovens ativistas feministas dos países que compõem a região 
do Cone Sul na América Latina, especialmente na compreensão dos vínculos existentes 
entre diferentes temas e agendas de incidência política (advocacy), em particular 
aqueles relacionados com justiça social, econômica e de gênero, e com os direitos 
sexuais e reprodutivos.  

• Fortalecimento de lideranças de mulheres jovens e sua articulação em redes de 
incidência política nos países da região do Cone Sul.  

Este processo toma como ponto de partida iniciativas prévias de formação e articulação de 
mulheres jovens, como o Fórum Cone Sul de Mulheres Políticas (Forito) impulsionado pela 
Fundação Friedrich Ebert no Brasil e no Paraguai desde 2000, e foi planejado com apoio das 
contrapartes do Programa Mulheres Jovens Cone Sul: Articulación de Mujeres Jóvenes, Red 
Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDLAC), 
Jovens Feministas de São Paulo (Brasil) e Las Ramonas (Paraguai). 

Descrição 

A estratégia de capacitação política – metodologia elaborada pela REPEM – será desenvolvida 
em distintas fases com o objetivo de: 

- Promover a reflexão e o debate sobre os impactos diferenciados que atingem a 
população jovem – e as mulheres jovens em particular – que vêm sofrendo mudanças de 
época, com o estabelecimento do modelo de desenvolvimento neoliberal e a globalização, 
para contribuir com a mudança cultural, social e política de nossas sociedades.   

- Criar espaços para elaboração de propostas das jóvenes líderes 
feministas para construir agendas e ações políticas de impacto e 
processos de negociação, com um enfoque de direitos humanos e 
gênero no marco da proposta política feminista. 



- Contribuir com a integração do tema da violência de gênero à agenda social e de 
políticas públicas, através do empoderamento das mulheres – especialmente das mulheres 
jovens – em seus direitos de uso e aproveitamento da cidade, e da inclusão do tema nas 
organizações de jovens como um assunto político, fortalecendo as argumentações e os 
intercâmbios entre organizações e redes. 

- Impulsionar a reflexão crítica sobre os estereótipos, a discriminação e a exclusão da 
população jovem, ampliando e fortalecendo o intercambio de experiências e aprendizagem 
que integram a perspectiva de gênero, os direitos humanos a partir de um enfoque 
universal, indivisível e interdependente com base na teoria e nas práticas feministas. 

Este processo se iniciou em outubro de 2007 com o Seminário Virtual intitulado: “Existe um 
projeto feminista para a transformação social?” no qual se inscreveram mais de 200 mulheres 
e participaram ativamente mais de 40 mulheres jovens feministas de oito países da América 
do Sul. O resultado do seminário virtual foi sistematizado e enviado a todas as mulheres 
inscritas.  

Continuando com este processo, convidamos a todas aquelas mulheres jovens líderes dos 
países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai) que sejam integrantes de 
organizações ou estejam vinculadas a espaços de ativismo feminista, a enviar sua ficha de 
inscrição para o Curso de Formação Presencial “Existe um projeto feminista para a 
transformação social?” que acontecerá em Montevidéu do dia 22 de fevereiro ao dia 1º de 
março de 2008 e que abordará como temática central “O Feminismo como projeto político de 
transformação”.  

Requisitos para participar do Curso presencial: 

• Mulheres jovens com capacidade de liderança, pertencentes ou integrantes de 
organizações locais/nacionais e/ou redes. 

• Residência em um dos países do Cone Sul: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.  

• Disponibilidade e compromisso para cumprir o tempo completo das jornadas do Curso 
presencial. 

• Idade compreendida entre 18 e 30 anos.  

• Manejo fluido do português e do castelhano, indistintamente.  

Critérios de seleção:  

• Cumprir com os requisitos estabelecidos. 

• Se levará em conta para a seleção a participação ativa no Seminário Virtual “Existe um 
projeto feminista para a transformação social?” realizado de 22 a 31 de outubro de 
2007.  

• Serão utilizados critérios de representação étnica, racial e de opções sexuais diversas. 

Inscrições 

Todas aquelas mulheres jovens dos países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai) que desejam participar, deverão enviar um e-mail a: jovenes@repem.org.uy com a 
ficha de inscrição completa.  

Prazos para candidatura e seleção de participantes: 

A data de encerramento para o envio de candidatura é terça-feira, 22 de janeiro de 2008. Não 
serão recebidas solicitações fora do prazo previsto.  

Na sexta-feira, 1º de fevereiro, será divulgada a lista de participantes selecionadas. As vagas 
são limitadas. 

mailto:j�venes@repem.org.uy


Metodologia 

O curso prevê uma carga de 70 horas distribuídas em nove jornadas consecutivas de trabalho. 

O Primeiro Curso de Formação Presencial se distribuirá em quatro módulos: 

1. Aprofundamento da análise do contexto global, regional e nacional/local a partir de uma 
abordagem integral, que contemple a relação entre o econômico, o político e o cultural, no 
marco do desenvolvimento do modelo neoliberal e dos direitos humanos. 

2. O Estado e sua institucionalidade. Os sistemas de justiça, político e os modelos de 
acumulação.  

3. Sistemas de dominação: desenvolvimento de uma massa e de pensamento crítico. As 
influências do patriarcado e a perspectiva de gênero. As distintas formas de exclusão e 
dominação abertas ou encobertas e a luta contra todas as formas de fundamentalismos.  

4. a) O movimento feminista como projeto político. Sua agenda de trabalho face aos novos 
desafios do século XXI: Que tipo de democracia queremos? Que tipo de poder buscamos? 
Autonomia versus institucionalização? Espaços diversos de ativismo feminista (liderança, 
representatividade e identidades individuais e coletivas). 

b) Política Feminista e estratégias de incidência: Agenda radical, processos de negociação e 
temas prioritários das agendas políticas.  

Em cada módulo se realizará uma apresentação do tema desde um ponto de vista conceitual e 
prático, prevendo e provocando uma metodologia interativa que promova o intercambio de 
experiências em práticas de incidência política feminista desde as mulheres jovens, leitura de 
bibliografia selecionada, elaboração de ensaios curtos sobre os temas tratados, trabalho em 
grupos para aprofundar os temas priorizados, reuniões de sociabilização e debates, e a 
elaboração de agendas de trabalho mínimas de réplicas do curso de formação a níveis locais e 
nacionais. 

Serão entregues certificados de participação. 

 

Atenciosamente, 

Ximena Machicao Barbery, 
Coordenadora Geral do REPEM 
 

 


