
PROJETO TRANSFORMAR

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.1 Título do projeto: Transformar

1.2 Nome da entidade: Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Dublin

1.3 Coordenador do projeto: Élida e Luz com apoio de Mayara Amorim e Najara Harter

1.4 Email: dublin@grupomulheresdobrasil.org.br

2. JUSTIFICATIVA:

O número reduzido e em muitas vezes a ausência especialmente de mulheres trans no
grupo e em nossos meios de convivência, nos faz questionar como fazer com que esta
realidade mude. No Grupo Mulheres do Brasil cada mulher conta e esse preceito só será
seguido quando houver representatividade de TODAS as mulheres, sejam elas, cis,
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros.

Pensando nisso, nós do Núcleo Dublin decidimos iniciar um projeto chamado Transformar
para facilitar a comunicação entre as mulheres, em especial mulheres trans.

3. OBJETIVO(S):

O projeto Transformar é um canal de comunicação que busca conectar mulheres
cisgêneros e LBTQIs em um espaço de trabalho mútuo, no qual possamos desenvolver
mudanças sociais e ações de integração, inclusão, aprendizado e transformação social.
Queremos quebrar e desmistificar estereótipos, reforçando a sororidade entre TODAS as
mulheres independentemente de sua identidade de gênero.

O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo de diversidade e inclusão onde todas são bem
vindas, então este projeto é apenas uma extensão do que o grupo já realiza no Brasil, o
que nós do Núcleo Dublin queremos e estender essas relações ao âmbito internacional,
por isso e gostaríamos de contar com o apoio de todas/todos para ampliação desta
comunicação e trabalho conjunto.

“Somos muitas mulheres em uma. Somos meninas, moças, adultas, anciãs. Somos filhas,

mães, tias, avós... tataravós. Somos solteiras, casadas, separadas, viúvas. Somos cis,

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Somos dona de casa,

trabalhadoras, empresárias, empreendedoras. Somos nós e somos elas. E nesse existir

experienciamos a liberdade e a prisão de todos os estigmas e estereótipos já

existentes.”

Um trabalho que vibra na intenção de dizer: “Ei, você? Eu existo. Essa mulher aqui tem
identidade, não só aquela cheia de números de um registro civil, tão menos aquela
limitada aos estigmas e opressões, nem apenas aquela de gênero, mas dessa mulher
complexa, cíclica, multifacetada que sou.” Farah Serra



4. PÚBLICO BENEFICIADO:

Mulheres de todos os gêneros, sociedade como um todos.

Brasileiras que vivem na Irlanda ou em outros países da Europa.

5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA:

Iniciaremos com uma Live para celebrar o dia 31 de Março - Dia Internacional da
Visibilidade Trans

A proposta desta live é disponibilizar um espaço para que mulheres trans compartilhem
sua trajetória, carreira, opinião sobre o que este dia representa, e também como elas
acham que as mulheres cisgênero podem colaborar para a inclusão das mulheres trans
nos diversos grupos sociais.

O nome do projeto foi escolhido com base num documentário da Elli Cafre, que se
transformou após realizar este trabalho.

Aqui está o vídeo: https://ellicafre.myportfolio.com/transformar

No futuro realizar ações conjuntas com outros Núcleos na Europa.

6. IMPACTO:

Acreditamos que este projeto trará um impacto positivo para a comunidade Brasileira na
Irlanda assim como na Europa. O Grupo Mulheres do Brasil no âmbito internacional
ainda não tem essa troca entre diferentes grupos de mulheres.

7. PARCERIAS E INTERFACES:

● Projeto Singular para a Live em 31/03/2021
● Núcleos Europeus e Brasileiros
● Outras Instituições focadas em Diversidade e Inclusão
● Comunidade LGBTQI+

8. RECURSOS: Detalhes

8.1 Materiais

8.2 Financeiros: Detalhes

https://ellicafre.myportfolio.com/transformar


9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Ação em parceria com o projeto Singular, para celebrar o dia 31 de Março, Dia
Internacional da Visibilidade Trans.

Data: 31/03/2021
Horário: 18:30
Plataforma: Webex com transmissão ao vivo pelo YouTube do Grupo Mulheres do Brasil

Participantes confirmadas:

1. Ana Vitoria: Graduada em Direito pela Universidade Federal Rural do Semiárido,
Secretaria da Rede para o Constitucionalismo Democrático Latino-americano,
Coordenadora Regional da Atransparência, Transfeminista e Pesquisadora de
Gênero, Sexualidade e Marxismo.

2. Daniele Botaro - Head de Diversidade e Inclusão da Oracle América Latina e
Líder do Comitê de Mulheres LBTQs do Grupo Mulheres do Brasil

3. Jennifer Batista natural de Londrina no Paraná, 43 anos e trabalha na a Beauty
Salon. Vive em Dublin, na Irlanda, e é estudante de Fashion Design. Em suas
palavras "me sinto realizada ao ver as pessoas felizes com o meu trabalho."

4. Najara Harter: XXXXXXXXX

5. Abertura e encerramento - Elida Sousa

6. Apresentação de parceria e moderação - Luz Pereira

Por questões de fuso-horário e disponibilidade, infelizmente a Elli não poderá fazer parte
da roda de conversa, mas fará um vídeo de 5 min falando sobre os tópicos mencionados
acima.

Foram convidadas para a discussão ao vivo:
● Ana Vitoria XX, advogada, mora no Brasil e participou do documentário

Transformar.
● Sanni, DJ e cantora, vive atualmente na Alemanha.
● XXX (TBC) Estamos aguardando contato de uma mulher trans que mora em

Dublin.

Esse é um convite
Não queremos que vocês entrem no grupo para serem representantes, participantes
Voz trans no projeto diversidade procura
Nao e educadora



AGENDA
● 5’ - iniciais serão para dar as boas-vindas e fazer a apresentação do Grupo e do

Projeto Transformar - Élida
● 2’ - Projeto Singular - Maya
● 3’ - Apresentação do Comitê LBTQs - Dani
● 3’ - Diversidade e identidade de gênero - Najara
● 2’ - Apresentação das convidadas - Luz

Abrimos a discussão: Fale sobre sua trajetória e o sobre a importância do Dia da
Visibilidade Trans -

● 5’ - Ana Vitória compartilhar sua jornada (Carreira, estudos…)
● 5’ - Jennifer Batista
● 10’ - Abertura para perguntas do público - Luz
● Moderadora - Luz
● 5’ - Considerações finais (o que você pensar desse primeiro passo) o que significa

esse projeto. Todas
● 1’ - Encerramento - Élida ou Luz

● Vídeo da Elli (caso seja muito grande colocamos como encerramento) TBC

ToDos
- Publicar nas redes sociais - 28/03
- Compartilhar as artes com o Singular
- Maya compartilhar o post com sua rede para pedir apoio na divulgação
- Compartilhar no Workplace, enviar para Internacionais
- Compartilhar com a Dani
- Confirmar presença das participantes -
- Pegar contacto telefónico de todas as envolvidas para um grupo de Whatsapp

no dia - Maya
- Fazer um stories com a Elli Cafre
- Fernanda Machado - Postar o Documentário nas nossas redes sociais
- Tati V para ajudar no Youtube - Esperando resposta
- Alguém para monitorar o chat - Fernanda M
- Pedir a apresentação para Dani - ok
- Thumbnail para Youtube - Fernada M
- Teste no Youtube (Terca 8pm) - Luz

Tag

● IG Elli: https://instagram.com/elli.cafre?igshid=1pfj5u8w3ofqg
● IG Ana: https://instagram.com/euanavit?igshid=95cxqr5xljh
● IG @transgendercenterbrazil
● IG @portaltransbr
● IG @transgender_together
● IG @transgenderpride

https://instagram.com/elli.cafre?igshid=1pfj5u8w3ofqg
https://instagram.com/euanavit?igshid=95cxqr5xljh


● IG Sanni: https://instagram.com/reallysanni?igshid=1wjcdf53azblo
●

Datas relevantes para o projeto no futuro

https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/coordenacao-de-politicas
-para-a-diversidade-sexual/atividades-e-acoes/

29 de janeiro – Dia Nacional da Visibilidade Trans

31 de março – Dia Internacional da Visibilidade Trans

17 de maio – Dia Internacional de Combate à Homofobia e Dia de Luta Contra a

Homofobia

28 de junho – Dia do Orgulho LGBTQIA+

29 de agosto – Dia da Visibilidade Lésbica

23 de setembro – Dia da Visibilidade Bissexual

https://www.irishexaminer.com/news/munster/arid-40240352.html
https://gcn.ie/trans-woman-brazil-speaks-new-life-ireland/
https://www.instagram.com/tv/CME6DGgnloz/?igshid=54odoyy0kk2j
https://instagram.com/jenniferbstista?igshid=weir0nbk4up9

https://outrightinternational.org/content/acronyms-explained

Qual sua percepção sobre mulheres trans vivendo fora do Brasil?
Quais as diferenças entre Brasil e Irlanda?

https://instagram.com/reallysanni?igshid=1wjcdf53azblo
https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/coordenacao-de-politicas-para-a-diversidade-sexual/atividades-e-acoes/
https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/coordenacao-de-politicas-para-a-diversidade-sexual/atividades-e-acoes/
https://www.irishexaminer.com/news/munster/arid-40240352.html
https://gcn.ie/trans-woman-brazil-speaks-new-life-ireland/
https://www.instagram.com/tv/CME6DGgnloz/?igshid=54odoyy0kk2j
https://instagram.com/jenniferbstista?igshid=weir0nbk4up9
https://outrightinternational.org/content/acronyms-explained

