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A GRANDE 
ALIANÇA
O programa apoia projetos de grupos, 
organizações e redes de mulheres de 
todo o Brasil.

Building Movements – Mulheres em Movimento é uma 
grande aliança que fortalece os movimentos liderados por 
mulheres na defesa da democracia. Resultado de uma par-
ceria entre Fundo ELAS, British Council, Open Society 
Foundations, Global Fund for Women, OAK Foundation e 
ONU Mulheres, o programa apoia projetos com enfoque na 
mobilização para a defesa de direitos, formação política, ação 
feminista coletiva e criação de alianças internacionais, inter-
geracionais e intermovimentos.
O programa Mulheres em Movimento fortalece institucional-
mente os grupos, organizações e redes de mulheres por meio 
de apoio financeiro, capacitação, acompanhamento de seus 
projetos e desenvolvimento de redes. Promove os Diálogos 
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Parceiras da América Latina e do 
Reino Unido reunidas no I Diálogo 
Mulheres em Movimento, em 
janeiro de 2017.



Building Movements50

Mulheres em Movimento, encon-
tros internacionais que reúnem 
lideranças para debater o contex-
to da luta por direitos das mulhe-
res e traçar estratégias conjuntas 
para a agenda de movimentos li-
derados por mulheres, propician-
do oportunidades de intercâmbios 
e compartilhamento de práticas e 
experiências. 
Além de promover intercâmbios 
globais, fomentando alianças en-
tre grupos e redes do Brasil, de 
outros países da América Latina 
e do Reino Unido, o programa in-
veste na articulação de diferen-
tes segmentos dos movimentos 
feministas e de mulheres — como 
mulheres negras, indígenas, qui-
lombolas, trabalhadoras domés-
ticas, lésbicas, bissexuais e trans, 
mulheres com deficiência — assim 
como com outras lutas por direi-
tos, como a luta por moradia, por 
direitos trabalhistas, por direito à 
cidade, por uma vida sem violên-
cia etc. 
No Brasil, na América Latina e no 
mundo, as mulheres estão juntas 
por equidade de direitos, lideran-
do movimentos sociais democráti-
cos e iniciativas por justiça social 
para todas e todos. O Mulheres 
em Movimento apoia, fortalece 
e potencializa suas ações e suas 
alianças.
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PARCEIROS DO CAMPO DA 
FILANTROPIA PARA JUSTIÇA 
SOCIAL EM ALIANÇA

PAÍSES ENVOLVIDOS

PROJETOS APOIADOS

Fundo ELAS, British Council, Open Society 
Foundations, Global Fund for Women, OAK 
Foundation e ONU Mulheres.

Brasil, Costa Rica, Colômbia, Uruguai, 
Bolívia, Equador, Nicarágua, Argentina, 
Inglaterra, Escócia e Irlanda.

Até o ano de 2018.
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664
PROJETOS RECEBIDOS

Confira abaixo o mapa de demanda 
por região do Brasil.

Projeto recebido 
de Portugal1



NOSSOS 
RECADOS
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Escutar os movimentos de mulheres, construir coletivamen-
te, conectar lideranças que atuam pelos direitos de todas e to-
dos. É isso que fazemos no Mulheres em Movimento, um pro-
grama que foca no que o Fundo ELAS faz de melhor: fortale-
cer os grupos de mulheres e suas redes. 
A potente aliança com o British Council, Open Society 
Foundations, ONU Mulheres, Global Fund for Women e OAK 
Foundation coroa os quase 20 anos de investimento social do 
Fundo ELAS, que desde 2000 segue a missão de promover e 
fortalecer o protagonismo das mulheres, mobilizando e in-
vestindo recursos em suas iniciativas.
Esta publicação mostra o impacto dessa aliança e a capaci-
dade das mulheres de transformarem o mundo quando se 
unem e têm apoio. Mas podemos e queremos muito mais: pre-
cisamos avançar ao lado das mulheres em defesa da demo-
cracia e de uma sociedade mais justa. Precisamos aproximar 
mais grupos e coletivos, cruzar mais pautas, viabilizar novas 
alianças. 
Que estas páginas cheguem a você como uma mensagem de 
força e de esperança, e um convite para que se junte a nós.

Amalia Fischer e K.K. Verdade,
Coordenadoras do Fundo ELAS

http://fundosocialelas.org/mulheres%2Dem%2Dmovimento/
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Em todo o mundo, mulheres e seus movimentos; mulheres e 
suas organizações; mulheres e suas vozes de diferentes ori-
gens, nacionalidades e crenças têm demonstrado que há ape-
nas um caminho em direção a um mundo mais estável, justo 
e próspero – e esse é o caminho que fortalece e inclui nossa 
pluralidade, reconhece adequadamente nossas contribuições 
únicas e impõe os direitos humanos das mulheres.
O British Council promove conhecimento e compreensão 
amigáveis entre o Reino Unido e os mais de 100 países em 
que operamos. Acreditamos que trabalhar com parceiros lo-
cais e globais para avançar na igualdade de gênero é um pilar 
fundamental de nossa missão. E é por isso que nos unimos 
para apoiar alianças locais inseridas em um movimento glo-
bal mais amplo, que tem sido transformador tanto no Reino 
Unido como na América Latina.
Convidamos você a se juntar a nós nessa agradável leitura, 
em que celebramos o trabalho de grupos de mulheres inspi-
radoras e resilientes no Brasil, e refletimos sobre como pode-
mos continuar a apoiar igualdade de gênero nesse país, no 
Reino Unido e em outras partes do mundo.

Camila Morsch,
Diretora Regional de Língua Inglesa, Educação e Sociedade 
do British Council nas Américas

https://www.britishcouncil.org.br
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Fortalecer a ação transformadora das mulheres, de mulheres 
em movimento, de mulheres e seus movimentos. Contribuir 
para a promoção dos direitos das mulheres, com ações concre-
tas que tocam milhares de vidas. Aprender com intercâmbios 
e alianças impulsionadas por potentes encontros.
Assim o Mulheres em Movimento foi sonhado em 2016, por 
Nadine Gasman, então Representante de ONU Mulheres no 
Brasil, e por Amalia Fischer, Coordenadora Geral do Fundo 
ELAS. O programa ganhou vida com as parcerias importan-
tes que se renovam e são ampliadas. Em seu terceiro ano, a ini-
ciativa é uma aliança entre o Fundo ELAS, a ONU Mulheres, 
o British Council, o Global Fund for Women, a Fundação Ford, 
a Open Society Foundations, a OAK Foundation, o Instituto 
Ibirapitanga e a Women’s Foundation of Minnesota.
E somos muito mais! Em pelo menos 11 países, conectadas por 
projetos de mulheres negras, indígenas, quilombolas, LBTs, jo-
vens, idosas, com deficiência, rurais, ribeirinhas, de periferias, 
ativistas, artistas, adeptas de diferentes práticas religiosas e 
várias outras.
Celebramos a expansão desta aliança, reforçando o nosso 
compromisso de seguirmos juntas para não deixarmos nin-
guém para trás.

Ana Carolina Querino, 
Representante Interina ONU Mulheres no Brasil

http://www.onumulheres.org.br


CONHEÇA OS 
23 PROJETOS 
APOIADOS 
ATÉ 2018
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Protagonismo: trabalhadoras domésticas

Público Direto: 37 • Indireto: 150

Conheça: bit.ly/SindicatoDomésticas

O projeto do Sindicato de 
Trabalhadores Domésticos de 
Nova Iguaçu com o Sindicato de 
Volta Redonda capacitou líderes 
do movimento na defesa de seus 
direitos trabalhistas e sociais a 
partir de seminário, palestra e 
panfletagens. 
As parcerias ( com a CUT Mulheres, 
Rede Criolas e as trabalhadoras 
da limpeza da London School of 
Economics ), o fortalecimento po-
lítico do grupo e a retomada dos 
encontros estaduais entre as en-
tidades de Nova Iguaçu, Rio de 
Janeiro e Volta Redonda, além de 
uma campanha de sindicalização 
das trabalhadoras domésticas no 
estado do Rio foram os principais 
ganhos do projeto.

“As participantes aprenderam téc-
nicas para falar em público, plane-
jar campanhas, e tomaram maior 
consciência de sua importância 
para a economia e a sociedade bra-
sileira. Isso contribui com o forta-
lecimento da categoria das traba-
lhadoras domésticas e seu pleno 
reconhecimento”, diz Cleide Pinto, 
coordenadora do projeto.

Fortalecendo o coletivo de mulheres 
trabalhadoras domésticas para a 
efetivação da lei 150/2015.

TRABALHO DIGNO E 
EQUIDADE DE DIREITOS

https://www.facebook.com/Sindicato-dos-Trabalhadores-e-Empregados-Dom%C3%A9sticos-de-Nova-Igua%C3%A7u-540156586397443
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Protagonismo: cicloativistas

Público Direto: 167 • Indireto: 500

Conheça: ciclocidade.org.br

Mobilidade e direito à cidade 
para as mulheres.

A iniciativa do GT de Gênero do 
Ciclocidade fortaleceu o direito 
das mulheres à cidade por meio 
da promoção do uso da bicicleta 
como meio de transporte susten-
tável e democrático para mulhe-
res. Realizou formações em mo-
bilidade ativa e gênero para mu-
lheres de cinco territórios de São 
Paulo, usando a bicicleta como 
ferramenta para o enfrentamen-
to dos desafios e inseguranças 
relacionadas ao ir e vir cotidiano, 
conectando-as com seus direitos 
fundamentais e criando/fortale-
cendo uma rede de apoio. 

“Superamos nossas metas de públi-
co, principalmente no Centro e na 
Zona Oeste. Conseguimos fortale-
cer e dar oportunidades para mui-
tas mulheres serem facilitadoras 
sobre o cicloativismo e mobilidade 
a pé”, destacam as coordenadoras.

FEMINISMOS SOBRE 
DUAS RODAS

https://www.ciclocidade.org.br
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Protagonismo: mulheres quilombolas

Público Direto: 2.915 • Indireto: 1.270

O Grupo de Mulheres Guerreiras 
da Resistência do Movimento 
Quilombola do Maranhão – 
MOQUIBOM realizou encontros 
e oficinas em comunidades do 
Maranhão, formando uma re-
de de mulheres quilombolas pela 
não violência e pela liberdade dos 
territórios.

“Nós alcançamos nossos objetivos, 
mas com a consciência de que ain-
da há muito que fazer.Observamos 
que surgiram novas lideranças, no-
tou-se o sentimento de confiança 
entre as mulheres e também a mu-
dança de comportamento daque-
las que reproduziam o machismo. 
A partir desse diálogo, diversos en-
frentamentos foram desencadea-
dos, como retomadas na educação, 
enfrentamento contra extração 
ilegal de madeira, o despertar pa-
ra a importância das ervas medi-
cinais e o cuidado com a saúde da 
mulher. Hoje temos uma relação de 
cuidado umas com as outras, tudo 
isso em defesa dos seus territórios 
sagrados”, relatam as líderes da 
iniciativa.

Guerreiras da resistência enfren-
tando as violências nas relações 
de gênero.

MULHERES 
QUILOMBOLAS
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Protagonismo: mulheres indígenas

Público Direto: 122 • Indireto: 8.000

Conheça: mulheresindigenas.org/tag/
pankararu

O projeto garantiu a instalação 
e manutenção de uma rádio co-
munitária de mulheres na Aldeia 
do Brejo dos Padres, no território 
Pankararu em Tacaratu (PE). A 
ação estimulou a apropriação tec-
nológica e o intercâmbio de sabe-
res entre sete etnias, além de con-
tribuir para o fortalecimento da 
Rede Pelas Mulheres Indígenas.

“Hoje a AMIGP - Associação de 
Mulheres Indígenas Guerreiras 
Pankararu tem maior proximi-
dade e diálogo com parceiros co-
mo escolas e outros grupos locais. 
Estamos mais articuladas por den-
tro e por fora”. 

“Aprendemos sobre rádio comu-
nitária, sobre elaboração coleti-
va de projetos, sobre sororidade e 
ainda trocamos saberes com nos-
sas parentas de outras etnias do 
Nordeste. Também passamos a 
participar de mais eventos feminis-
tas e buscar recursos para novos 
projetos em outros editais para ga-
rantir o debate sobre a igualdade 
de gênero na perspectiva das mu-
lheres indígenas.”

A rádio das mulheres indígenas 
Pankararu.

RÁDIA 
PANKARARU

http://www.mulheresindigenas.org/tag/pankararu
http://www.mulheresindigenas.org/tag/pankararu
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Protagonismo: feministas antirracistas

Conheça: mla.bs/5aa2ec7e

O projeto viabilizou o levanta-
mento, organização e sistemati-
zação documental dos primeiros 
25 anos de história do Cfemea 

- Centro Feminista de Estudos 
e Assessoria, recuperando e pre-
servando um acervo fundamental 
para a memória dos movimentos 
feministas no Brasil. O trabalho 
incluiu a produção de textos sobre 
as cincos grandes áreas de atua-
ção do Cfemea nos seus primeiros 
25 anos de existência — direitos 
sexuais e reprodutivos, violência 
contra a mulher, orçamento públi-
co, poder e política e autonomia 
econômica — a organização e di-
gitalização do arquivo de projetos 
concluídos e do acervo de carta-
zes e de mais de 70 publicações 
( livros, textos, boletins, folhetos 
e etc ).

“Vamos colocar à disposição a expe-
riência de trabalho dos primeiros 
25 anos da história do Cfemea, pa-
ra com isso aprofundar formas de 
trabalhos colaborativos, em espe-
cial, no monitoramento do legisla-
tivo brasileiro”, conta Natalia Mori, 
coordenadora do projeto.

25 ANOS: FAZENDO HISTÓRIA 
COM A NOSSA HISTÓRIA 
Memória dos movimentos de 
mulheres no Brasil.

http://www.cfemea.org.br/index.php/2016-04-24-18-10-44
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Protagonismo: jovens negras e indígenas

Público Direto: 70 • Indireto: 1.000

Conheça: facebook/HubdasPretas

Ativismo audiovisual, feminismo  
negro e afroempreendedorismo.

#PRETAZ_HUB contribuiu para 
ampliar o espaço e a represen-
tatividade de mulheres negras e 
indígenas através da formação e 
do aperfeiçoamento técnico no 
campo do ativismo audiovisual, 
do feminismo negro e do afroem-
preendedorismo. Realizado pelo 
grupo #AZ_Pretas, promoveu três 
grandes ações: o #LAB_PRETAZ 
HUB, um curso gratuito de forma-
ção audiovisual para fortalecer o 
impacto das narrativas de mulhe-
res negras, indígenas, trans e cis 
na web; o #PRETAZ_HUB TALKS, 
encontro para compartilhamento 
de experiências em empreendedo-
rismo, afetividade, representativi-
dade e política; e o #PRETAZ_HUB 
DAY, para fortalecer negócios des-
sas mulheres na área da comuni-
cação, audiovisual e tecnologia.

“O projeto fortaleceu nossa organi-
zação como referência feminista 
para mulheres negras e indígenas 
e possibilitou o acesso a conhe-
cimentos que contribuem direta-
mente para o aprimoramento da 
nossa capacidade de atuação cole-
tiva por direitos.”

#PRETAZ_HUB

https://www.facebook.com/HubdasPretas
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Protagonismo: mulheres negras de 
terreiro

Público Direto: 550 • Indireto: 2.240

Conheça: ileomolueoxum.org

O Ilê Omolu e Oxum rodou o pa-
ís com sua Campanha Mulheres 
de Axé Mobilizadas pelo Fim da 
Violência Doméstica e Familiar, 
aproximando mulheres de ter-
reiro das agendas de direitos das 
mulheres.
Foram realizadas oficinas de sen-
sibilização e formação sobre as-
pectos relacionados à violência 
doméstica e familiar e aplicabili-
dade da Lei Maria da Penha em 
comunidades de terreiro de 5 cida-
des do Rio Grande do Norte, Ceará, 
Bahia e São Paulo e 2 regiões do 
estado do Rio de Janeiro -Baixada 
Fluminense e Região dos Lagos.

“Conseguimos alcançar um núme-
ro bem maior de mulheres que o 
planejado inicialmente, e não ape-
nas mulheres de axé. Em algumas 
cidades tivemos a participação de 
mulheres da gestão de políticas pú-
blicas locais ( de gênero e outras 
frentes de trabalho), além de mui-
tas mulheres de outras tradições 
religiosas”, comemora Nilce Naira, 
que liderou a iniciativa.

Pelo fim da violência doméstica e 
familiar –Ancestralidade e Direitos.

MULHERES DE AXÉ 
MOBILIZADAS

http://ileomolueoxum.org
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Protagonismo: mulheres na luta por 
moradia

Público Direto: 450 • Indireto: 5.000

Conheça: facebook/ManasDaLonaPreta

A formação do coletivo “Manas da 
Lona Preta” fortaleceu o debate 
sobre gênero e direitos das mu-
lheres no MTST - Movimento dos 
Trabalhadores sem Teto, articu-
lando formação política e comba-
te à violência doméstica nos esta-
dos e ampliando o intercâmbio en-
tre o movimento por moradia e os 
movimentos de mulheres. 

“É a primeira vez que conseguimos 
participar de um projeto voltado 
só para as mulheres e o projeto dei-
xou um legado no MTST. Estamos 
cada vez mais sendo chamadas a 
marcar posição em diversos pon-
tos na luta das mulheres. Fomos 
chamadas a escrever o prefácio 
do livro MTST 20 anos de História, 
fizemos uma jornada nacional 
no dia 8 de março de 2018, fize-
mos parte do vídeo ‘Mulheres na 
Política’ realizado pelo site 247, in-
clusive conseguimos reverter um 
despejo anexando esse projeto aos 
autos do processo e tivemos mui-
tos convites a participar de mesas 
em diversas universidades”, conta 
a coordenadora Ana Paula Perles.

Formação do grupo nacional 
de mulheres do movimento 
dos trabalhadores sem teto.

MULHERES NA LUTA 
POR MORADIA

https://www.facebook.com/ManasDaLonaPreta
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Protagonismo: trabalhadoras sexuais

Público Direto: 200 • Indireto: 600

Conheça: mundoinvisivel.org

As rodas de conversa sobre femi-
nismo com trabalhadoras sexuais 
foram importantes para a promo-
ção de formação política feminis-
ta e o enfrentamento à precariza-
ção do trabalho. Elas aconteceram 
em Minas Gerais, Paraíba, Rio 
Grande do Sul e São Paulo.

“O objetivo principal do projeto foi 
levar o debate feminista a espaços 
onde ele dificilmente chega, como 
grupos de trabalhadoras sexuais. 
A partir de debates, material pa-
ra leitura, rodas de conversa e um 
fórum, pensamos juntas a ques-
tão do trabalho sexual a partir de 
uma perspectiva feminista não 
excludente e emancipadora”, con-
ta Monique Prada, trabalhado-
ra sexual e ativista feminista do 
MundoInvisivel.ORG. Monique 
destaca como um dos ganhos do 
projeto “a desmistificação do ter-
mo ‘feminismo’ entre as prostitu-
tas e a compreensão da importân-
cia da luta contra o estigma, de 
modo a que se possa ocupar na 
sociedade um lugar que nos é de 
direito, como mulheres, mães e 
trabalhadoras.”

DESPERTANDO O FEMINISMO 
NAS ESQUINAS
Enfrentamento à precarização 
do trabalho e formação com 
trabalhadoras sexuais.

http://mundoinvisivel.org
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Protagonismo: mulheres lésbicas

Público Direto: 586 • Indireto: 500

Conheça: facebook/RedeABL

Com foco na formação de novas 
lideranças políticas, na ocupação 
dos espaços por ativistas lésbi-
cas brasileiras e sua articulação 
com mulheres de outros países, 
o projeto viabilizou a participa-
ção da Articulação Brasileira de 
Lésbicas no 14° EFLAC -Encontro 
Feminista Latino Americano e 
Caribenho, no Uruguai. Após o 
evento, as representantes realiza-
ram diversas atividades para mul-
tiplicar e interiorizar os debates.

“Ampliamos a envergadura políti-
ca da nossa rede, obtendo maior 
alcance, sobretudo em territórios 
de favelas, Baixada Fluminense e 
periferias, onde se concentram a 
maior parte das lésbicas negras, 
que são invisibilizadas tanto pe-
la sociedade heteronormativa co-
mo dentro do movimento social”, 
contam as representantes, que 
também conquistaram parcerias 
internacionais, como a partici-
pação da ABL na criação da Rede 
LAC -Rede Latino Americana e 
Caribenha de Lésbicas e Mulheres 
Bissexuais.

EMPODERA 
SAPATÃO
Mulheres lésbicas na resistência.

https://www.facebook.com/RedeABL


Mulheres em Movimento 67

Protagonismo: mulheres rurais

Público Direto: 55 • Indireto: 500

Conheça: mla.bs/5819ebd0

O Movimento da Mulher Tra-
balhadora Rural do Nordeste 
( MMTR-NE ) realizou a sistema-
tização da Escola de Educadoras 
Feministas, metodologia do mo-
vimento que visa incentivar e for-
mar mulheres rurais para par-
ticipação política. A Escola de 
Educadoras Feministas é uma 
tecnologia social focada na troca 
de conhecimentos e experiências 
para o fortalecimento das traba-
lhadoras rurais, que se divide em 
módulos sobre história do Brasil, 
sociologia e ciência política, eco-
nomia feminista e agroecologia, 
violência contra as mulheres e fe-
minismo rural e auto-organização 
das mulheres, a partir de um pro-
cesso coletivo e transformador.

“O projeto trouxe o fortalecimento 
da pedagogia feminista e emanci-
padora da Escola de Educadoras 
Feministas. A construção coleti-
va dos vários processos também 
criou condições de avançarmos 
na nossa capacidade de sistema-
tizar nossas experiências”, con-
ta Maria Verônica de Santana, do 
MMTR- NE.

MULHERES RURAIS 
MULTIPLICANDO CONHECIMENTO
Fortalecimento da pedagogia 
emancipadora.

http://mmtrne.org.br/escola-feminista.php
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Protagonismo: feministas antiproibi- 
cionistas

Público Direto: 1.100 • Indireto: 5.000

Conheça: facebook/renfantiproibicionistas

Com apoio do programa Mulheres 
em Movimento, a Rede Nacional 
de Feministas Antiproibicionistas 

- RENFA realizou um encontro com 
40 mulheres de 7 países que atuam 
em organizações feministas com 
uma perspectiva antiproibicionis-
ta, abolicionista e antirracista no 
14º EFLAC, no Uruguai. 

“A troca de saberes nos permitiu am-
pliar nosso projeto político para 
uma escala internacional com foco 
na América Latina, o que possibili-
tou entender o histórico da regula-
mentação da maconha e do abor-
to em outros países e da organi-
zação do movimento de mulheres 
antiproibicionistas. O resultado foi 
o aprimoramento da nossa tecno-
logia social de enfrentamento às 
violências sofridas pelas mulheres 
que vivem nos territórios atingidos 
pela guerra às drogas, a partir das 
colaborações das mulheres destes 
7 países que compõe a Teia”, relata 
Ingrid Farias da RENFA.

Feministas antiproibicionistas.

TEIA LATINO AMERICANA 
E CARIBENHA

https://www.facebook.com/renfantiproibicionistas
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Protagonismo: mulheres negras

Público Direto: 1.000 • Indireto: 2.000

Conheça: amnb.org.br

Com apoio do programa Mulheres 
em Movimento, a AMNB - Articu- 
lação de Organizações de Mulhe- 
res Negras Brasileiras promoveu 
um processo de reflexão interna, 
com reuniões e um seminário na-
cional, fortalecendo a organização 
política das mulheres negras com 
a ampliação do diálogo com ou-
tras articulações dos movimentos 
feministas e de mulheres.

“Identificamos as estratégias em 
relação aos próximos passos e 
construímos um plano de ação de 
emergência que pudesse respon-
der à conjuntura dinâmica em que 
estamos vivendo”, conta Valdecir 
Nascimento, da AMNB. “Em rela-
ção aos diálogos com o movimen-
to feminista, realizamos conjunta-
mente a construção do 8 de Março 

– Enegrecendo o Março Mulher; 
participamos da Virada Feminista 
Online e atuamos conjuntamente 
nos 16 dias de ativismo pelo fim da 
violência contra as mulheres.”

MULHERES NEGRAS PELO 
BEM VIVER
Fortalecendo a luta no contexto 
pós-Marcha.

http://amnb.org.br
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Protagonismo: mães e familiares vítimas 
da violência do estado

Público Direto: 300

Conheça: facebook/redecontraviolenciarj

O III Encontro Nacional de Mães 
e Familiares de Vítimas do Estado, 
promovido pela Rede de Comu-
nidades e Movimentos Contra a 
Violência, fortaleceu o movimen-
to de mães de vítimas da violên-
cia letal da polícia e contribuiu 
para a mobilização política dessas 
mulheres. 

“A possibilidade de sair de seus ter-
ritórios marcados por dor e sofri-
mento e organizar seus traumas 
coletivamente com outras atingi-
das foi muito transformadora e po-
tente para a construção subjetiva 
da luta. Saímos do encontro enten-
dendo e valorizando a importân-
cia do cuidado para a saúde das 
mães e familiares envolvidos na 
luta contra o terrorismo do Estado. 
Muitas de nós estão adoecendo e 
morrendo no processo”, conta Ana 
Oliveira, coordenadora do pro-
jeto. “A participação neste edital 
garantiu ainda a nossa articula-
ção para organização do Encontro 
Internacional, que acontece em 
2019 em Goiás.”

MULHERES NEGRAS NA LUTA 
CONTRA O GENOCÍDIO
Mães e familiares pelo fim 
da violência do Estado.

https://www.facebook.com/redecontraviolenciarj
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Protagonismo: mulheres negras e lésbicas

Público Direto: 3.095 • Indireto: 20.000

Conheça: facebook/candacesbr

RESISTÊNCIA E 
CONTEMPORANEIDADE
Feminismo e racismo no brejo.

A Candaces - Rede Nacional de 
Lésbicas e Bissexuais Negras 
Feministas Autônomas articu-
lou e ampliou o diálogo entre lés-
bicas e bissexuais do Brasil com 
outros países da América Latina. 
Elas promoveram um encontro 
de formação nacional da Rede e o 
Seminário Nacional de Lésbicas 
e Bissexuais - SENALESBI 2018, 
além de participarem do Encontro 
Nacional de Mulheres Negras - 
30 anos e promoverem ações no 
Julho das Pretas em Pernambuco, 
Paraná e Bahia.
O apoio viabilizou também a par-
ceria entre Candaces e a Red de 
Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora. 
Assim, a Candaces esteve tam-
bém no Fórum Internacional “A 
Quatro Anos do Decênio: Alcances 
e Desafios do Observatório da 
Plataforma Política das Mulheres 
Afrodescendentes”, que reuniu 400 
mulheres negras da América Lati-
na e Caribe em Cali, na Colômbia.

https://www.facebook.com/candacesbr
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Protagonismo: negras jovens LBT

Público Direto: 145 • Indireto: 300

Conheça: instagram/blckgrrrls

O Blck Grrls, iniciativa do 
Coletivo e Blog Gorda e Sapatão, 
realizou um intercâmbio entre 
organizações de mulheres e jo-
vens negras do Reino Unido e da 
América Latina, para fortalecer a 
organização política no contexto 
pós Marcha das Mulheres Negras 
(2015) e de criação da Articulação 
Nacional de Negras Jovens 
Feministas - ANJF ( 2017 ). 
Apresentaram a ANJF na 
Colômbia e dialogaram sobre 
identidade e estética negra e agen-
da LBT no Brasil, no Fórum “A 
Quatro Anos do Decênio: Alcances 
e Desafios do Observatório da 
Plataforma Política das Mulheres 
Afrodescendentes”, estabelecen-
do trocas intergeracionais e com 
lideranças comunitárias. A ANJF 
hoje integra a Rede de Mulheres 
Afrolatinas, Afrocaribenhas e da 
Diáspora.

“A partir dessas trocas temos refle-
tido sobre como enfrentar a con-
juntura e ao mesmo tempo sinali-
zar estratégias de incidência glo-
bal enquanto coletivo.”

Intercâmbio transatlântico de 
negras jovens feministas.

BLCK 
GRRLS

https://www.instagram.com/blckgrrrls/
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Protagonismo: feministas antirracistas

Público Direto: 550 • Indireto: 6.000

Conheça: bit.ly/playlistCEPIA 

mla.bs/2252d15e

MULHERES EM 
MOVIMENTO
Diálogo latino americano.

A CEPIA- Cidadania, Estudo, 
Pesquisa, Informação e Ação de-
senvolveu a sessão “Feminismos 
latino-americanos” na Biblioteca 
de seu site, onde disponibiliza bo-
letins, artigos, informes e entre-
vistas recebidas de organizações 
feministas latino-americanas par-
ceiras e de outros países da região.  
Produziu a publicação e o bole-
tim digital ( em português e es-
panhol ) Mulheres em Movimento, 
diálogo latino- americano: princi-
pais avanços e desafios, disponível 
online, e reuniu, em seu canal de 
youtube, uma coletânea de víde-
os que abordam diversos temas 
ligados aos direitos das mulheres 
latinoamericanas.

“Acreditamos que esse acervo de in-
formações contribui para a cons-
trução de um panorama da situa-
ção da mulher na América Latina, 
possibilitando apontar caminhos 
para ações de advocacy regionais e 
nacionais.”

https://www.youtube.com/watch?v=FWcz5UE5rYY&list=PLYKLtkGcS2icKB6fjnOySusVhS5VVI7iT
https://cepia.org.br/pt/biblioteca/feminismo-latinoamericano
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Protagonismo: mulheres negras 

Público Direto: 41 • Indireto: 250

Conheça: criola.org.br

Realizado por Criola, o projeto 
promoveu encontros estratégi-
cos entre lideranças do Brasil e 
Reino Unido para analisar e en-
frentar os ataques aos direitos das 
mulheres e promover e aperfeiço-
ar estratégias de comunicação e 
ativismo.
O seminário “Estratégias de comu-
nicação para o fortalecimento da 
ação ativista das mulheres negras” 
reuniu 27 mulheres negras ativis-
tas de diversas cidades e regiões 
do Brasil. Foram pautados como 
essenciais para as estratégias de 
comunicação: campanhas e cau-
sas políticas; comunicação não 
violenta; financiamento coletivo 
de empreendimentos e projetos; 
pautar o racismo institucional 
nos sistema de justiça e saúde e  
as questões LGBTI.
Criola também estreitou laços 
com lideranças do Reino Unido a 
partir do II Diálogo Mulheres em 
Movimento e com intercâmbio de 
uma de suas representantes em 
Londres, onde se reuniu com as 
organizações ACOSVO, The Law 
Society e Racial Justice.

ESTRATÉGIAS DE 
COMUNICAÇÃO
para o fortalecimento da ação 
ativista das mulheres negras.

https://criola.org.br/
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Protagonismo: mulheres negras 

Público Direto: 40 • Indireto: 50

Conheça: maisamorentrenos.org

mla.bs/a6db2abf

AÇÃO FEMINISTA CONJUNTA 
BRASIL-REINO UNIDO 
Intercâmbio e produção de 
APP more love between us.

O Coletivo Flores de Dan, de Sal-
vador, Bahia, realizou intercâmbio 
com o grupo de mulheres britâ-
nico BOKANTAJ, levando suas vi-
vências de autocuidado e oficinas 
artísticas para a Inglaterra e lan-
çando nos dois países o aplicativo 
bilíngue “Mais Amor Entre Nós”, 
focado em autocuidado feminista 
e bem viver.

“Estamos felizes com os resultados 
e empolgadas porque o núcleo do 
Mais Amor Entre Nós, que nas-
ceu na Inglaterra após as oficinas, 
funciona até hoje. Nós inclusive 
recebemos convite para realizar 
oficinas de autocuidado na casa de 
passagem de mulheres refugiadas 
no Reino Unido. Fizemos também 
uma parceria institucional com a 
Galeria Comunitária Artflix e com 
grupos de mulheres artistas em 
Londres.”

https://www.maisamorentrenos.org
https://www.facebook.com/floresdedan.comunicacaoeproducao
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Protagonismo: feministas antirracistas

Público Direto: 487 • Indireto: 9.800

Conheça: mla.bs/aa65de8f

O curso Feminismo Decolonial 
Antirracista, promovido pelo SOS 
Corpo - Instituto Feminista pa-
ra a Democracia, reuniu 53 mu-
lheres e contou com Ochy Curiel, 
uma das principais referências do 
feminismo negro, lésbico e deco-
lonial na América Latina e inte-
grante da Batucada La Tremenda 
Revoltosa na Colômbia. 

“Fortalecemos a relação de colabo- 
ração e aliança entre o SOS Corpo, 
a Rede de Mulheres Negras e o  
Fórum de Mulheres de Pernam-
buco, e sua relação com artivistas 
locais e latino-americanas. Para 
o SOS Corpo, este processo contri-
buiu significativamente para for-
talecer sua perspectiva feminista 
antirracista e anticapitalista. As 
atividades também fortaleceram a 
programação do Julho das Pretas, 
no Recife. O impacto mais visível 
foi a mudança na qualidade das 
relações entre os movimentos e co-
letivos, no sentido de uma maior 
aproximação, alianças, conheci-
mento mútuo e capacidade de rea-
lizar ações mais coletivas.”

Debatendo o feminismo negro 
em América Latina.

CALEIDOSCÓPIO 
FEMINISTA

http://soscorpo.org/caleidoscopio-decolonial/
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Protagonismo: mulheres negras

Público Direto: 1.000 • Indireto: 2.000

Conheça: amnb.org.br

A AMNB - Articulação de Organi-
zações de Mulheres Negras Bra-
sileiras estreitou as relações com 
organizações, pessoas e movimen-
tos de jovens, mulheres e lésbicas 
negras da América Latina e do 
Reino Unido, a fim de comparti-
lhar as experiências produzidas 
na diáspora de enfrentamento ao 
racismo.
A AMNB participou da preparação 
do Encontro Nacional de Mulhe- 
res Negras e do Fórum Internaci- 
onal “A Quatro Anos do Decênio:  
Alcances e Desafios do Observató-
rio da Plataforma Política das 
Mulheres Afrodescendentes”, na 
Colômbia.

“Assumimos uma coordenação 
da Rede de Mulheres Afro-latino-
Americanas, Afro- Caribenhas e 
da Diáspora e fortalecemos orga-
nizações filiadas e não filiadas de 
mulheres negras nas diferentes 
regiões do país. Acreditamos que 
promovemos também o fortaleci-
mento da participação política das 
mulheres negras brasileiras em 
agendas globais, nacionais, regio-
nais e locais.”

MULHERES NEGRAS 
MOVENDO O MUNDO
Estreitando laços na 
América Latina.

http://amnb.org.br
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Protagonismo: mulheres negras periféricas

Público Direto: 488 • Indireto: 850

Conheça: facebook/cidadaniafeminina

O projeto do Grupo Cidadania 
Feminina fortaleceu as organiza- 
ções da Articulação do Movimen- 
to das Mulheres de Bairro do Re-
cife para enfrentar a violência, o 
machismo, o racismo e a pobre-
za, numa resistência coletiva pela 
democracia, com atividades em 8 
bairros da cidade.
O III Encontro das Mulheres de 
Bairro do Recife reuniu 87 mulhe-
res de diversas organizações lo-
cais, contou com a presença da 
Drª Victoria Showunmi, pesqui- 
sadora da UCL University College 
London, no Reino Unido. Acon- 
teceu em novembro, em referên-
cia ao dia 20 ( Dia da Consciência 
Negra ) e ao dia 25 ( Dia de Luta 
pelo Fim da Violência Contra a 
Mulher ).

“As Rodas de Conversa nos bair-
ros fortaleceram e visibilizaram a 
organização das mulheres no seu 
território. Contar com a participa-
ção da Drª Victória Showunmi no 
Encontro, trazendo um panorama 
internacional, ampliou nosso co-
nhecimento e permitiu vivenciar-
mos um momento inédito.”

nos bairros do Recife -As Defensoras.

DIREITOS HUMANOS 
DAS MULHERES 

https://www.facebook.com/cidadaniafeminina
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Protagonismo: mulheres negras

Conheça: facebook/mulheresnegras30anos

O Encontro Nacional de Mulhe-
res Negras 30 Anos: contra o 
Racismo e a Violência e pelo Bem 
Viver – Mulheres Negras Movem o 
Brasil reuniu cerca de mil ativis-
tas de movimentos de mulheres 
negras e contou com a presença 
de importantes nomes do femi-
nismo negro, como Conceição 
Evaristo, Benedita da Silva e 
Angela Davis. Ocorrido em dezem-
bro de 2018, em Goiânia, congre-
gou atividades como mesas de 
diálogos, espaço de saúde e feira 
de empreendedorismo. A Feira de 
Arte e Cultura Negra Luiza Mahin 
teve 55 expositoras de diversos lu-
gares do país, incluindo empreen-
dedoras quilombolas.
O encontro abordou temas urgen-
tes para o ativismo negro femini-
no, como saúde, religiosidade afro-

-brasileira, encarceramento em 
massa, afroempreendedorismo, 
violência contra a mulher negra, 
importância de construção de no-
vas lideranças, desafios e perspec-
tivas do movimento de mulheres 
na construção de uma sociedade 
justa e igualitária.

Contra o racismo e a violência e 
pelo Bem Viver -Mulheres negras 
movem o Brasil.

ENCONTRO NACIONAL DE 
MULHERES NEGRAS 30 ANOS

https://www.facebook.com/mulheresnegras30anos
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Na contramão dos retroces-
sos que ameaçam e restrin-
gem direitos, as mulheres se 
unem cada vez mais.

Para promover mudança social 
em larga escala, investimos em 
ações coletivas e integradas em 
vez de ações individuais com efei-
tos isolados. Iniciativas bem-suce-
didas de impacto coletivo normal-
mente reúnem cinco condições: 
uma agenda comum, sistemas de 
medição compartilhados, ativida-
des que se reforçam mutuamente, 
comunicação contínua e organi-
zações de apoio que orquestram o 
trabalho coletivo.
Assim atuamos com o programa 
Mulheres em Movimento. Na con-
tramão dos retrocessos que ame-
açam e restringem direitos, as 
mulheres se unem cada vez mais. 

Fortalecemos sua resistência e 
liderança. Entendemos e equili-
bramos necessidades variadas 
de parceiras e grupos que parti-
lham a agenda da democracia e da 
equidade. Catalisamos conexões, 
financiamos projetos de colabora-
ção, criamos condições para que 
grupos e organizações de mulhe-
res se conheçam, troquem e refor-
cem uns aos outros.

VAMOS 
#JUNTASPORDIREITOS



+71.000 
BENEFICIÁRIAS INDIRETAS

119
PARCERIAS
CROSS-MOVEMENTS

79
PARCERIAS
CROSS-COUNTRIES

55
ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL

Até 2018, os primeiros
23 projetos apoiados 
alcançaram: 

+13.000
BENEFICIÁRIAS DIRETAS

NOSSO IMPACTO 
COLETIVO



▶ +540 mil pessoas alcançadas 
pela transmissão online.

▶ 126 lideranças de 8 países.

▶ Mobilizamos mulheres negras, 
indígenas, LGBT, jovens, traba-
lhadoras sexuais, mulheres com 
deficiência, trabalhadoras do-
mésticas, líderes comunitárias, 
etc.

▶ Momento de construção de es-
tratégia coletiva de garantia de 
direitos que resultou no Edital 
Mulheres em Movimento.

“O Diálogo Mulheres em Movimento foi cha-
ve para tecer nova redes, alianças incomuns 
entre ativistas de distintas realidades e con-
textos da América Latina, e para consolidar 
a relação entre o movimento argentino e 
brasileiro em particular.”

▶ A 8M – Greve Feminista Internacional 
no 8 de março mobilizou mulheres de toda 
a América Latina.

Revitalização do 8 de março 
na América Latina

I Diálogo
Mulheres em Movimento: 
Direitos e Novos Rumos

Primeira atividade do programa 
em janeiro de 2017

Cecília Palmeiro

Integrante do coletivo Ni Una Menos e uma 
das organizadoras da 8M.

Impactou no fortalecimento de movimentos no

foi um espaço de articulação da

foi importante para

Mulheres em Movimento



Virada Feminista
 viradafeministaonline.com.br
 Set 2017

▶ +700 mil visualizações do Brasil, 
e de outros países.

▶ 24 horas de falas e palestras, via 
mídias sociais.

▶ Mulheres reunidas pelos direitos 
sexuais e reprodutivos. Representante da ABL.

Representante da RENFA

▶ A RENFA realizou um encontro com 
40 mulheres de 7 países no EFLAC.

“A Articulação Brasileira de Lésbicas no 14º 
EFLAC participou da criação da Rede LAC - 
Rede Latina Americana e Caribenha de Lés-
bicas e Mulheres Bissexuais.”

“Partilhar com outros países sobre o impacto 
da política de drogas na vida das mulheres 
foi fundamental para ampliar o conheci-
mento sobre a nossa pauta, sobre a conjun-
tura da política de drogas em outros países 
da América Latina e sobre as formas resis-
tências das mulheres.”

14º EFLAC
Encontro Feminista 
Latinoamericano e do Caribe
Uruguai, Nov 2017 

▶ 16 líderes feministas participaram 
do EFLAC.

Impactou no fortalecimento de movimentos no

foi um espaço de articulação da



O programa apoiou ainda uma série de 
outros Intercâmbios Internacionais

College London2

London School of 
Economics

La Tremenda 
Revoltosa4

Lideres
en Acción10

ileX12

Candaces5

Beso Diverso6

SOS Corpo

ABL7

Red M Trans9

Trans 
Diversidades8

RENFA11

JNDGU13

Red M 
Negras14

1. Grupo de Mulheres Cidadania Feminina
2. University College London ( Inglaterra )
3. Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de Nova Iguaçu e de Volta Redonda
4. Batucada Feminista La Tremenda Revoltosa ( Colômbia )
5. Candaces-Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Feministas Autônomas
6. Coletivo Beso Diverso ( Costa Rica )
7. Articulação Brasileira de Lésbicas
8. Asociación Organizando Trans Diversidades ( Chile )
9. Red Nacional de Mujeres Trans ( Bolívia )
10. Asociación Lideres en Acción ( Colômbia )
11. Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas-RENFA
12. ileX-Acción Jurídica Afrodescendiente de Colombia
13. Junta Nacional de Drogas do Governo Uruguaio
14. Red de Mujeres Negras Cone Sul

Cidadania 
Feminina1

Trabalhadoras 
Domésticas3 

L
E

G
E

N
D

A



Ative Artflix

Law Society15 

Cladem24

FiLiA

Abya Yala23 

Racial Justice16

Comunidad Mujer25

BOKANTAJ

Kuña Aty22

Thea Pitman28

ACOSVO

Red MAA
Diáspora19 BARC20

Gorda &Sapatão18

Criola

Flores de Dan17

Mulheres Indígenas27

15. The Law Society ( Inglaterra )  
16. Racial Justice Network ( Inglaterra ) 
17. Coletivo Flores de Dan
18. Coletivo Gorda & Sapatão
19. Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
20. Coletivo BARC-Building the Anti-racist Classroom ( Inglaterra )
21. AMNB-Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras
22. Fundacion Kuña Aty ( Paraguai )
23. Feminismo Comunitário de Abya Yala ( Bolívia ) 
24. Genero, Derecho y Desarollo/Cladem ( Argentina ) 
25. Comunidad Mujer ( Chile )
26. CEPIA-Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação
27. Associação das Mulheres Indígenas Guerreiras Pankararu
28. Thea Pitman-pesquisadora da Universidade de Leeds

 AMNB21

CEPIA26



▶ 7 organizações da América Latina.

▶ 7 organizações do Reino Unido.

▶ 130 lideranças de 55 grupos, organizações de 
10 países: Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, 
Costa Rica, Escócia, Equador, Inglaterra, Nica-
rágua e Uruguai.

▶ Espaço de divulgação e articulação para 
o Festival Internacional Mulheres do Mundo 
– WOW, que aconteceu pela primeira vez na 
América Latina. Reuniu 250 convidadas, 200 
empreendedoras, 30 coletivos, 40 parceiros e 
um público de mais de 95 mil pessoas.

II Diálogo
Mulheres em Movimento: 
Alianças e Ações Coletivas
Set 2018



Novo Edital
Mulheres em Movimento
Jun 2019

Participação de lideranças dos movimen-
tos de mulheres do Brasil na Conferência 
FiLiA. Bradford, Inglaterra.

Conferência FiLiA
Out 2019

O Building Movements- Mulheres em Mo-
vimento segue dando frutos e espalhando 
sementes.

Nossa aliança está se fortalecendo: em 
2019 somos Fundo ELAS, British Council, 
ONU Mulheres, Global Fund for Women, 
Fundação Ford, Open Society Foundations, 
Instituto Ibirapitanga, OAK Foundation e 
Women’s Foundation of Minnesota.

III Diálogo
Mulheres em Movimento: 
Fortalecendo Alianças Globais
Set 2019











Realização

Towards new partnerships, connections and 
alliances between women around the world!

Rumo a novas parcerias, conexões e alianças 
entre mulheres do mundo todo!

Parceiros

http://fundosocialelas.org/mulheres%2Dem%2Dmovimento/
https://www.britishcouncil.org.br/
http://www.onumulheres.org.br/
https://www.globalfundforwomen.org
https://www.fordfoundation.org/our-work-around-the-world/brazil/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.wfmn.org
http://www.oakfnd.org/
https://www.ibirapitanga.org.br/
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