Feminismos
Contemporâneos:
selecionados no edital

conheça

os

projetos

O primeiro edital do programa Building Movements – Feminismos Contemporâneos
já é um grande sucesso: recebemos 645 projetos de todos os estados do país,
propostas diversas e inovadoras que mostram como as mulheres estão mobilizadas
por seus direitos de Norte a Sul do Brasil, resistindo e se articulando.
“Ficamos surpresas com a quantidade e a qualidade dos projetos recebidos por este
edital, o que demonstra que o tema do edital foi acertado e responde diretamente à
necessidade do movimento de mulheres no Brasil, que está enfrentando uma crise de
direitos e de democracia. Pelo menos 10% das propostas recebidas são projetos de
excelência que respondem a necessidades reais, urgentes e estratégicas de diversas
localidades do país ou de públicos específicos”, diz KK Verdade, coordenadora
executiva do Fundo ELAS.
“Os movimentos de mulheres apresentaram propostas voltadas para a construção e
ampliação de alianças com outros setores dos movimentos sociais, como as lutas feitas
pelas mulheres no campo e na cidade, pelas mulheres de favelas, terreiros, aldeias
indígenas, quilombos, nas ruas e na internet, em diálogo com a luta por direitos LGBT,
direitos das trabalhadoras domésticas, direito à cidade, etc. E em parceria com o Reino
Unido e com vários países da América Latina, com os quais compartilhamos um
contexto de perda de direitos”, afirma KK Verdade.
Os projetos selecionados vão receber pelo menos R$350 mil em doações. Além disso,
estão sendo investidos recursos nos Diálogos e no monitoramento das iniciativas,
totalizando um investimento de mais de R$1 milhão no fortalecimento do movimento
de mulheres.
O edital Building Movements – Feminismos Contemporâneos é resultado de uma
grande aliança em defesa dos direitos das mulheres entre British Council, ONU
Mulheres, Open Society Foundations, OAK Foundation, Global Fund for Women e
Fundo ELAS, que estão juntos para fortalecer o movimento de mulheres, contribuindo
para o avanço da democracia e dos direitos e para o intercâmbio de experiências entre

os movimentos de mulheres do Brasil e de outros países da região da América Latina
bem como com o Reino Unido.
Além dos 13 projetos previstos, conseguimos financiar um 14º projeto com recursos
de uma parceira do Fundo ELAS.
“Seguimos mobilizando parceiros e recursos para o programa Building Movements –
Feminismos Contemporâneos. Este edital é um primeiro passo de um programa a
médio prazo que pretendemos ampliar pelos direitos das mulheres no Brasil e na
América Latina”, conclui KK Verdade.
Confira a lista de projetos selecionados:
Trabalho Digno e Equidade de Direitos: fortalecendo o coletivo de mulheres
trabalhadoras domésticas para a efetivação da lei 150/2015
Organização: Sindicato de Trabalhadores Domésticos de Nova Iguaçu e Sindicato de
Trabalhadores Domésticos de Volta Redonda
Atuação: RJ (em parceria com Reino Unido)
Doação: R$25.000,00
Projeto vai realizar formação política feminista: capacitar líderes do movimento das
trabalhadoras domésticas para que possam fortalecer e capacitar sua base, articular
campanhas pela defesa de seus direitos trabalhistas e sociais de maneira autônoma,
com seminário em parceria com a London School of Economics, do Reino Unido.
Feminismos sobre duas rodas
Organização: GT Gênero da Ciclocidade – Associação dos Ciclistas Urbanos de São
Paulo
Atuação: SP
Doação: R$25.000,00
Projeto objetiva fortalecer o direito das mulheres à cidade por meio da promoção do
uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e democrático para mulheres.
Em práticas cross-movements com movimentos de mulheres da periferia de São Paulo,
visa a formação de uma rede paulistana de mulheres ciclistas e cicloativistas com
capacidade crítica de atuação local.
Mulheres Quilombolas Guerreiras da Resistência enfrentando as Violências nas
Relações de Gênero
Organização: Grupo de Mulheres Guerreiras da Resistência do Movimento
Quilombola do Maranhão – MOQUIBOM
Atuação: MA
Doação: R$25.000,00
O projeto consiste em ação coletiva feminista para o enfrentamento à violência contra
mulheres quilombolas. Serão realizadas ações em comunidades quilombolas do
Maranhão, capacitando mulheres líderes e formando uma rede de mulheres e homens
em luta pela não violência e pela liberdade dos territórios, construindo relações justas
e descolonizadas.

Rádia Pankararu: a rádio das mulheres indígenas Pankararu
Organização: AMIGP - Associação de Mulheres Indígenas Guerreiras Pankararu
Atuação: PE, em parceria com Reino Unido e Argentina
Projeto visa a instalação e manutenção de rádio comunitária indígena de mulheres
através de imersões com facilitadoras na aldeia para apropriação tecnológica e resgate
de saberes ancestrais, proporcionando intercâmbio entre mulheres indígenas de
diferentes etnias. O projeto será realizado em parceria com pesquisadora britânica e
ativista argentina.
25 anos: Fazendo história com a nossa história
Organização: CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria
Atuação: Nacional
Doação: R$25.000,00
Projeto visa reformulação do site do CFEMEA para organizar, registrar e disponibilizar
ao público a experiência de 25 anos da história da organização, assim como uma
produção de mais de 70 publicações, preservando a memória dos movimentos
feministas no Brasil.
#PRETAS_HUB
Organização #AZ_Pretas
Atuação: RJ
Doação: R$25.000,00
Projeto vai realizar formação feminista em comunicação e tecnologia: organizar uma
rede de colaboração entre negras e indígenas empreendedoras digitais, youtubers,
blogueiras, coletivos de produção audiovisual e realizadoras independentes,
ampliando espaço e representatividade dessas mulheres e promovendo seu
aperfeiçoamento técnico no campo do ativismo audiovisual e afroempreendedorismo.
Mulheres de Axé Mobilizadas pelo Fim da Violência Doméstica e Familiar –
Ancestralidade e Direitos
Organização: Ilê Omolu e Oxum
Atuação: Interestadual (CE, BA, SP, RJ e RN)
Projeto visa promover enfrentamento ao racismo e à violência contra mulher, dando
continuidade às ações de mobilização da Campanha Mulheres de Axé Mobilizadas pelo
Fim da Violência Doméstica e Familiar, consolidando a iniciativa em âmbito nacional
(em aliança com comunidades de terreiro de CE, BA, SP e RN) e aproximando esse
grupo das agendas de direitos empreendidas por organizações de mulheres negras e
feministas.
Formação do Grupo Nacional de Mulheres do Movimento dos Trabalhadores sem Teto
Organização: MTST - Movimento dos Trabalhadores sem Teto
Atuação: Nacional
Doação: R$25.000,00
Projeto objetiva consolidar a formação nacional de um grupo de mulheres no interior
do movimento de luta por moradia. As pautas de gênero serão fortalecidas dentro do
movimento de luta por moradia, integrando-o com o movimento feminista, através de

oficinas locais sobre feminismo, racismo, midiativismo e saúde da mulher e a
realização de um encontro nacional.
Despertando o Feminismo nas Esquinas
Organização: MundoInvisivel.ORG
Atuação: Interestadual (RS, PI, SP e PB).
Doação: R$25.000,00
Projeto visa promover formação política e feminista e enfrentamento à precarização
do trabalho: disseminar a importância sobre feminismo, associativismo e cidadania
para trabalhadoras sexuais através de oficinas, fóruns virtuais, incentivo à formação de
novas lideranças e combate aos estigmas e preconceitos, com ações nos estados do
RS, PI, SP e PB.
Empodera Sapatão: lésbicas na resistência
Organização Articulação Brasileira de Lésbicas/ ABL
Atuação: Interestadual (DF, PA e RJ) em diálogo com América Latina
Doação: R$24.900,00
Projeto visa promover a participação das representantes da Articulação Brasileira de
Lésbicas no Encontro Feminista Latino Americano e Caribenho com foco na formação
de novas lideranças políticas, propiciando a ocupação dos espaços por ativistas
lésbicas brasileiras e sua articulação com mulheres de outros países. Após o EFLAC, as
representantes participarão de encontros para multiplicar e interiorizar os debates,
criando núcleos regionais da ABL no DF, PA e RJ.
Mulheres Rurais Multiplicando Conhecimento
Organização: Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE)
Atuação: PE
Doação: R$25.000,00
Projeto visa promover formação política feminista: a partir da metodologia da Escola
de Educadoras Feministas, incentivar e formar mulheres rurais para participação
política, promovendo intercâmbio com organizações do movimento feminista.
Teia Latino Americana e Caribenha de Feministas Antiproibicionistas – Pela reforma da
política de drogas
Organização: Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas
Atuação: Nacional, em diálogo com América Latina
Doação: R$25.000,00
Projeto objetiva realizar reunião com 40 mulheres de 5 países que atuam na luta pela
reforma da política de drogas numa perspectiva antiproibicionista e antirracista na
América Latina no Encontro Feminista Latino Americano e Caribenho, discutindo
alternativas aos modelos encarceradores e repressivos que violam direitos e vidas das
mulheres. Será produzido um mini-documentário a partir da reunião.
Mulheres Negras pelo Bem Viver: Fortalecendo a luta no Contexto Pós-Marcha
Organização: AMNB – Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras
Atuação: Nacional
Doação: R$25.000,00

Projeto visa desenvolver processo de reflexão interna sobre os rumos da AMNB diante
da atual conjuntura – com reuniões e um seminário nacional –, fortalecendo a
organização política das mulheres negras com a ampliação do diálogo com outras
articulações dos movimentos feministas e de mulheres.
Mulheres negras na luta contra o genocídio
Organização: Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência
Atuação: Interestadual (BA e RJ)
Doação: R$25.000.00
Projeto visa fortalecer o movimento de mães de vítimas da violência letal da polícia,
promovendo sua mobilização política e articulando atos públicos no Rio de Janeiro e
em Salvador, além do III Encontro Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Estado.

Acompanhe as novidades sobre os projetos selecionados e sobre o programa Building
Movements – Feminismos Contemporâneos:
http://www.fundosocialelas.org
https://www.facebook.com/fundosocialelas/
https://www.britishcouncil.org.br/atividades/sociedade/buildingmovements/feminismos-contemporaneos
Saiba mais sobre a parceria
Saiba mais sobre o programa Building Movements – Feminismos Contemporâneos.

