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O Programa de Extensão Movimentos Sociais e Serviço Social propõe a
realização de uma oficina envolvendo a temática da saúde da mulher,
mais especificamente sobre a questão do aborto legal e as lutas dos
movimentos feministas pela descriminalização do aborto e sua
legalização. O público alvo desta Oficina serão as mulheres estudantes e
trabalhadoras da UFRGS e de outras instituições de ensino, bem como
as mulheres trabalhadoras e as mulheres mil i tantes de lutas e
movimentos sociais, especialmente os feministas. Também poderão
participar os homens interessados em aprofundar o tema, sejam eles
internos ou externos à UFRGS. Acredita-se na importância de garantir
espaços de discussão sobre o aborto, tratando-o enquanto uma questão
de saúde pública que impacta profundamente na vida das mulheres. O
Brasil se encontra em um momento propício ao debate, tendo em vista as
recentes audiências públicas sobre descriminalização do aborto
realizadas no STF. A oficina será realizada no formato de roda de
conversa, com a produção coletiva de materiais e contará com a
mediação de mulheres representantes da Frente pela Legalização do
Aborto (RS), um coletivo feminista que surge a partir das recentes
manifestações públicas em torno do tema, principalmente após a
aprovação de legislação favorável na Irlanda e, em especial, das
massivas mobilizações na Argentina. A Frente é composta por militantes
de organizações feministas, mistas, partidárias, anarquistas, ou por
mulheres autônomas e tem como principal estratégia manter presente à
cena pública o debate em torno dos aspectos políticos, econômicos e
culturais relacionados à temática do aborto e, como linhas de intervenção,
a realização de atos públicos, produção e distribuição de material
informativo, intervenções urbanas, estímulo e promoção de aulas públicas
e ações de formação sobre o tema. A oficina será organizada e
coordenada pela equipe de extensionistas ? docentes e discentes ? do
Programa de Extensão Movimentos Sociais e Serviço Social e do Projeto
de Extensão Gênero, Classe, Raça e Etnia. Em seu desenvolvimento
será trabalhado com a produção coletiva de materiais informativos sobre
o aborto e a saúde da mulher envolvendo os participantes, cuja
metodologia será a distribuição de material impresso constando mitos e
verdades sobre a questão da legalização/descriminalização do aborto,
que ao serem socializados e discutidos coletivamente mobilizarão a
produção de materiais. O processo avaliativo da oficina será realizado
junto às/aos participantes, com base no levantamento preliminar das



expectativas e, após, de elementos de avaliação sobre o conteúdo, a
metodologia e os resultados da oficina. Com essa Oficina espera-se
construir conhecimentos coletivamente, junto às/aos participantes da
oficina sobre questões relevantes para a saúde da mulher, bem como
aproximar a universidade dos movimentos sociais de luta pelos direitos
das mulheres.


