Programa do SOS Corpo de
formação feminista para 2019 –
Recife/PE, de 23/05 a 22/09/2019
Nestes tempos difíceis nos parece bem necessário reafirmarmos a esperança.
No movimento feminista nos fortalecemos quando estamos juntas, refletindo,
nos cuidando, lutando pela mesma causa, nos manifestando e também
buscando ampliar a nossa formação política.
(SOS Corpo, 07/05/2019 – acesse no site de origem)
Por isso, lançamos aqui o Programa de Formação dos SOS Corpo para 2019.
Queremos compartilhar o que construímos, trocar experiências e tecer novas
elaborações de forma colaborativa com todas as mulheres que querem
construir o feminismo popular, antirracista e anticapitalista.
Divulgamos aqui os cursos que propomos para todo o ano para que você
possa se agendar para estar conosco. Ao se aproximar a data de cada
atividade, divulgaremos a programação específica e abriremos as inscrições.
O primeiro curso é agora em maio e já estamos aceitando inscrições!

FONTES E VEREDAS
São espaços pedagógicos de partilha das elaborações do SOS Corpo sobre
questões feministas que nos instigam à produção de conhecimento. São
atividades de formação de 12 horas de duração, aproximadamente, para
entre 20 e 35 mulheres, no máximo, realizadas na sede do SOS ou em alguma
instituição parceira. Nossa proposta é contribuir com a formação teóricopolítica feminista das mulheres dos diversos movimentos.
Feminismo Popular:
como classe, raça e sexo constituem um movimento social
Com Carmen Silva, 23 a 25 de maio

Quinta e Sexta: 19h às 21h
Sábado: 9h às 13h
30 vagas | INSCRIÇÕES ABERTAS: https://forms.gle/e6AeyisffcxSRjP47
Como Fazer Análise de Conjuntura Feminista:
pensar com a própria cabeça e andar com os próprios pés
Com Silvia Camurça, 7 e 8 de junho, voltado para militantes de coletivos e
movimentos feministas.
Sexta: 19h às 21h
Sábado: das 9h às 17h
Crítica Feminista ao Estado:
ruim com ele, pior sem ele
Com Verônica Ferreira, 6 a 8 de agosto
20 vagas
Terça, Quarta e Quinta: das 19h às 21h30
Reflexões Feministas Sobre o Tempo:
o tempo da vida e a vida sem tempo
Com a Betânia Ávila, 29 a 31 de outubro,
20 vagas
Terça, Quarta e Quinta: das 19h às 21h30

CALEIDOSCÓPIO
É um encontro de formação com um tema específico, mas com a metodologia
baseada em intercâmbio de saberes entre mulheres, coletivos e movimentos
feministas. Tem duração média de 16 horas e sempre conta com uma
presença de uma companheira feminista de outro país
De 11 a 13 de julho
Corpos Livres, Estado Laico
Feministas contra o fascismo e fundamentalismo
Coordenado por Mércia Alves e Rivane Arantes
50 vagas
Quinta: Conferência aberta ao público das 19h às 22h
Sexta e Sábado: 9h as 17h
Sexta: Lançamento de livros das convidadas a partir das 18h

23 e 24 de agosto
Pra onde vamos?!
Coordenado por Analba Brazão e Carmen Silva
40 vagas
Sexta: 19h às 21h
Sábado: 9h as 17

ESPIRAL FEMINISTA
O conhecimento feminista é uma construção coletiva permanente. Uma
articulação entre o que refletimos juntas, nossa ação prática pra mudar o
mundo e o que já foi elaborado por outras que vieram antes de nós. Numa
espiral ascendente que nunca volta para o mesmo lugar, mas cheia de linhas
que se confrontam e se renovam a cada instante.
Espiral Feminista é um curso de formação feminista nacional, de caráter
teórico-político, voltado para 80 mulheres engajadas nos movimentos. O SOS
viabilizará a hospedagem solidária articulada entre as militantes do
movimento e as participantes de outras cidades deverão garantir os seus
deslocamentos.
Coordenado por Betânia Ávila, Carmen Silva e Verônica Ferreira.
Em Recife, de 19 a 21 de setembro, em tempo integral
De quinta a domingo, das 9h às 18h

