
CONGRESSO MUNDOS DE MULHERES 2022

O 14o. Congresso Mundos de Mulheres é um evento internacional e
interdisciplinar, que ocorrerá de 19 a 23 de Setembro de 2022, no Campus Principal
da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. O lema do encontro é
"FeminismoS AfricanoS – construindo alternativas para as mulheres e para o mundo
através de um corredor de saberes que cuida e resiste".

Parte-se do reconhecimento de vozes, cosmovisões, artes, práticas e
racionalidades que pensam e dizem o mundo a partir do continente africano. Para
evidenciar os FeminismoS AfricanoS, esta chamada é plural e abrangente e está
aberta a propostas de reflexão a partir da academia e dos activismos feministas,
que questionam o colonialismo, o capitalismo, o racismo e o patriarcado, para
resistir e construir alternativas que não deixarão ninguém para trás.

Conforme aponta Ezra Nhampoca, da Comissão Científica do MM2022, "não
se pode querer ser feminista pela metade! Porque o feminismo é o pensamento que
defende a igualdade de direitos entre as pessoas".

O Mundos de Mulheres ocorre a cada três anos, desde 1981, e reúne
activistas, intelectuais e artistas para promover o pensamento crítico e plural, o
debate e a releitura do mundo, dos seus desafios e pensar sobre as alternativas a
construir, a partir das diversas experiências e dos conhecimentos feministas.

A 14ª edição do MM2022 contará com Mesas Redondas, Oficinárias, Rodas
de Conversa, Debates, Oficinas, Exposições, Cartazes, Performances, Instalações e
Feiras de Livros e de Gastronomia, entre outras. As línguas oficiais serão português,
espanhol, inglês e francês.

Espera-se realizar um Congresso que seja um marco transformador para os
feminismos e para o Mundo. De acordo com Isabel Casimiro, coordenadora geral do
evento, "é uma missão desafiadora e muito importante para as academias e para
toda a sociedade moçambicana".

Para tal, lançam-se diversos questionamentos, tais como: Será que o estudo
do Sul permanece um fetiche exótico Ocidental? Até que ponto se mantém a
dominação colonial ao nível da ciência e da Academia? Está a produção académica
Ocidental a ouvir e a atribuir o mesmo valor, relevância epistemológica dos saberes
africanos como os que são produzidos no Norte global? Qual é o papel e lugar das
Mulheres Africanas nas academias ocidentais e africanas? Perguntas estas que
pretende-se responder durante o futuro evento.
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