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 NOVOS ESPAÇOS DE CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DAS MULHERES  

E SUAS ORGANIZAÇÕES NA AMAZÔNIA 

 

 

APOIO 

 

 PRÊMIO LUZIA DOROTHY DO ESPÍRITO SANTO 



 

O Fundo Luzia Dorothy do espírito Santo, por meio do Comitê Gestor, torna público o 

lançamento do Prêmio Luzia Dorothy do Espírito Santo, a ser realizado conforme o período 

descrito neste Edital.  

 

1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Fundo Luzia Dorothy do Espírito Santo é uma iniciativa que vem se desenvolvendo desde 

o ano de 2014, como meio de fortalecer a independência e o protagonismo das mulheres 

frente à resistência a uma herança patriarcal e de uma cultura de submissão, responsáveis por 

limitar a participação política e econômica delas na sociedade e por aprofundar ainda mais a 

divisão sexual do trabalho. O nome do fundo foi escolhido em homenagem a três mulheres 

reconhecidas como lideranças do campo: Luzia Fati, Dorothy Stang e Maria do Espírito Santo, 

mulheres lembradas pelo legado de luta, resistência e coragem em favor da agricultura familiar, 

da preservação da floresta em pé e contra o avanço do agronegócio na Amazônia.  

1.2. Criado em fevereiro de 2014, o Fundo Luzia Dorothy do Espírito Santo, que atualmente 

encontra-se em processo de consolidação na região do Baixo Amazonas e de ampliação para as 

demais regiões de atuação do Fundo Dema no Oeste do Pará (Transamazônica/Xingu e BR 

163/Tapajós), vem promovendo oficinas de formação para que as associações de mulheres 

possam elaborar projetos a serem submetidos aos editais lançados e/ou em processo de 

construção.  

1.2. Em sua primeira edição, o prêmio terá como tema “CONTANDO NOSSAS HISTÓRIAS, 

NOSSAS VIDAS, NOSSAS ORGANIZAÇÕES, NOSSOS PROJETOS”. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 2.1. Fortalecer a autonomia política e econômica das mulheres rurais da Amazônia usando o 

Prêmio como um estímulo pedagógico para a participação. 

2.2. Visibilizar histórias de vida de lideranças mulheres que se colocaram à disposição em tornar 

realidade um sonho, uma ideia individual e/ou coletiva que se concretizou na organização do 

Fundo.  

2.3. Sistematizar experiências articuladas pelo Fundo Luzia Dorothy do Espírito Santo por meio 

de trabalhos escritos, bem como imagens (fotografias, mapas), testemunhos e depoimentos, 

poesias, músicas, cartazes e faixas de ações desenvolvidas pelos grupos e organizações de 

mulheres que se juntaram e foram apoiadas pelo Fundo. 

 

 PRÊMIO LUZIA DOROTHY DO ESPÍRITO SANTO 



3. DO PÚBLICO 

Voltado a organizações de mulheres rurais que vêm participando das ações do Fundo Luzia 

Dorothy do Espírito Santo, em especial as que desenvolveram e desenvolvem projetos apoiados 

pelos editais e que lutam pelo protagonismo das mulheres, a luta pela igualdade e o direito das 

mulheres rurais aos bens comuns e aos direitos sociais.  

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

O processo de seleção será coordenado pelo Comitê Gestor do Fundo Luzia Dorothy do Espírito 

Santo e contará com profissionais especializadas para a avaliação dos trabalhos.  

 

5. DO PRODUTO ESPERADO 

5.1. Sistematização participativa dos projetos apoiados pelo Fundo Luzia Dorothy do Espírito 

Santo contendo histórias de vida das mulheres envolvidas e de suas organizações.  

5.2. A Sistematização poderá ser entregue em dois formatos: 

5.2.1. Texto de, no máximo, três páginas, em fonte Arial 12, que deverá ser entregue em 

CD ou pendrive; 

5.2.2. Vídeo de até cinco minutos de duração, que poderá ser produzido por meio de 

celular e deve ser entregue em DVD ou pendrive. 

5.3. Além do material contendo as sistematizações, deve ser entregue, também, fotos do 

projeto em CD ou pendrive.  

5.4. O material da sistematização deve conter: 

4.1. Narrativa sobre o desenvolvimento e os resultados dos projetos comunitários apoiados 

pelo Fundo;  

4.2. Histórias de vida e depoimentos pessoais e/ou coletivos das mulheres que participam 

dos projetos.   

 

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1. Para participar, os grupos ou associações de mulheres interessadas devem preencher a 

ficha de inscrição anexa a este Edital e enviar para o endereço ascom@fundodema.org.br  



7. DA PREMIAÇÃO 

7.1. As três melhores sistematizações selecionadas serão premiadas com passagens aéreas ida 

e volta para 1(uma) pessoa por grupo ou associação, para participar do IV Encontro Nacional de 

Agroecologia, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no 

período de 31 de maio a 03 de junho de 2018; 

7.2. As demais sistematizações receberão o Diploma de Menção Honrosa – Prêmio Luzia 

Dorothy do Espírito Santo;  

7.3. O Fundo Luzia Dorothy do Espírito Santo incorporará anualmente ao seu planejamento a 

edição deste Prêmio e desdobrará os resultados e produtos em atividades a serem planejadas 

como: exposições, mostras de fotografias, saraus, rodas de cultura ou outras manifestações 

culturais. 

 

8. DOS PRAZOS 

8.1. A ficha de inscrição deve ser enviada até 20 de outubro de 2017 ao endereço 

ascom@fundodema.org.br 

8.2. Os trabalhos devem ser enviados até 12 de janeiro de 2018 pelo e-mail 

ascom@fundodema.org.br ou ao endereço Rua Bernal do Couto 1329. Bairro: Umarizal – 

Belém/PA. CEP: 66055-080 

 

9. DO RESULTADO 

O resultado final da avaliação dos trabalhos será divulgado no dia 5 de fevereiro de 2018 por 

meio do site www.fundodema.org.br 

 

 

 

Santarém, 29 de setembro de 2017 

Comitê Gestor do Fundo Luzia Dorothy do Espírito Santo 

 

 

 

 


