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Os últimos quatro anos são marcados por um período de amplos retrocessos, violação e perdas de 
direitos, violência, e reafirmação de uma política de morte, especialmente, para a população negra e 

 indígena. São tempos de reafirmação dos movimentos sociais, que temos, entre as lutas diárias, a tarefa 
de defender nossas vidas, existência, nosso direito à fala, expressão e, principalmente, de fortalecer a luta 

antirracista e defender o projeto político de nação que esteja centrado na garantia do bem viver para 
todas as pessoas. 

 
Este ano o Odara - Instituto da Mulher Negra criou o “Março de Lutas” -  uma agenda com o intuito de 

cruzar as grandes agendas internacionais de luta contra o racismo e o sexismo. O mês de março é 
internacionalmente conhecido como o mês das mulheres na luta contra o patriarcado, celebrado 

oficialmente dia 8 de março. 
 

Também no dia 14 de março de 2019 faz um ano que a militante negra e parlamentar Marielle Franco foi 
executada e o Estado brasileiro ainda não nos apresentou respostas. Neste dia homenageando o 

nascimento de duas estrelas negras que tiveram grande contribuição para a luta negra brasileira: Carolina 
Maria de Jesus e Abdias  Nascimento. Já no  dia 16 de março de 2019 fez 5 anos que a trabalhadora 

Claúdia Ferreira foi assassinada por PMs do Rio de Janeiro e arrastada do lado de fora da viatura. 
 

É também em março, dia 21, que celebramos o dia internacional de luta pela eliminação da 
discriminação racial. Ainda no dia 27 de março celebramos o nascimento de outra estrela negra brasileira,

Luiza Bairros, que tem inspirado homens e mulheres negras além do seu tempo com seu legado. 
 

O Março de Lutas é mais uma tática de reafirmar a resistência negra nesse país. É a forma de celebrar o 
legado dos homens e mulheres negras que morreram lutando para consolidação de um projeto político 
em que a população negra tivesse sua humanidade, cidadania e direitos reconhecidos e assegurados. 

 
Continuaremos em marcha até que todas as Marielles, Claudias, Carolinas, Abdias e Luizas tenham 

direito à vida e ao bem viver.  
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 Reunião Nacional debate à Plataforma da Reforma Política 
na perspectiva de raça e gênero em Salvador 

Nos dias 19 e 20 de março, o Odara - Instituto da Mulher Negra, a Articulação de 
Organizações de Mulheres Negras (AMNB) e o Instituto de Estudos Socioeconômicos 

 (INESC) - Organizações que compõem a Plataforma dos Movimentos Sociais pela 
Reforma do Sistema Político, realizou reunião nacional com as representações de cerca 
de 30 instituições  da sociedade civil com expertise em gênero, raça, população LGBT, 

etnia e intolerância religiosa, filiados à Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma 
do Sistema Político e parceir@s. A reunião aconteceu na sede da Coordenadoria 

Ecumênica de Serviço (CESE), em Salvador, e teve como objetivo promover o debate 
entre as organizações e partilhar pontos inegociáveis e estratégicos de incidências para 
organização do Encontro Nacional, que aconteceu, em Brasília nos dias 2, 3 e 4 de abril. 

 
O debate sobre a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema  Política 
no Brasil teve como ponto de partida os seguintes pontos: Qual a democracia que nós 

temos? Qual o sistema que queremos?. 
 

No primeiro dia  à atividade foi iniciada com uma dinâmica de autocuidado ministrada 
por Binah Botelho, que apresentou o Itã da galinha d’Angola. A dinâmica foi finalizada 
com troca de afeto para rememorar o significado Sankofa. Em seguida foi apresentado 
 um vídeo em homenagem a luta e memória de Makota Valdina Pinto,  que faleceu na 

madrugada do dia 19 de março. 



A atividade foi iniciada pelas convidadas Suzie Silva (Indígena), Heliana Heméterio 
(CANDACES) e Joana Darc (AMB), que apresentaram questionamentos a cerca da 

seguinte pergunta: “Qual Estado democrático de direito  está estabelecido na 
sociedade?”. Elas também falaram sobre a importância  da atuação na estrutura mesmo 

com a democracia  dando conta de todas as representações políticas. Na ocasião, 
ressaltou-se também a importância do alinhamentos com os coletivos políticos. Ao 

relatar sobre a realidade indígena, Suzie Silva destacou o papel do projeto genocida que 
impacta diretamente na luta pelo direito à terra e territórios das comunidades 
tradicionais. “Uma história de reinvenção e sobrevivência, que faz brotar novas 

estratégias de reexistência. Cortaram nossos galhos, cortaram nossos troncos, mas se 
esqueceram de arrancar nossas raízes e estamos aí, brotando de novo” afirmou. 

 
O diálogo seguiu a discorrer sobre outros pontos, como: a invisibilidade dos corpos 

negros e indígenas no modelo político social vigente, que não enxerga essas existências, 
na apropriação capitalista e midiática das pautas dos movimentos sociais, a exemplo da 

 violência contra às mulheres. Durante o debate Ana Gualberto (KOINANIA) levantou 
 reflexões a partir da religiosidade, da intolerância e do racismo religioso. “O combate ao 

ódio e intolerância é para quem acredita numa sociedade mais justa. Somos 
majoritariamente mais atingidas.”. A ativista também abordou a importância da luta 
coletiva e do “não apagamento” dos cristãos, que não são a favor dos crimes de ódio. 



O segundo dia de atividade também foi iniciado com oficina de autocuidado através da 
ancestralidade das folhas e reconexão sensitiva e memorial. Logo após, Valdecir 
Nascimento, coordenadora executiva do Odara, da AMNB e FOPIR deu início a 

conferência - “Um olhar Negro e Feminista em Busca de um outro Sistema Político – A 
proposta do Bem Viver é Possível”. Valdecir inicia afirmado ser uma tarefa difícil, a 

discussão de um outro sistema político,  nesse cenário. “Quando para cá fomos 
trazid@s, já estava tudo  definido. Sistema político, democracia, privilégios, etc. Tudo 
estava aí e estava inventado. A crise histórica de valores é mundial. A crise vai para o 

segundo plano e o capital ganha seu lugar. Essa invenção chamada democracia, 
sistema político, sociedade brasileira, não nos cabe.  A aversão e intolerância das 

pessoas a nossas diferenças é assustadora.Querem nos adequar de qualquer maneira, 
seja na negação, no silêncio, na invisibilidade através das mais variadas formas de 

violência.”, afirmou Nascimento. 

A feminista negra também falou sobre o fortalecimento da pauta política para revelar o 
poder das organizações sociais. Valdecir Nascimento reforçou a necessidade de refletir 

sobre o inimaginável, de revisitar e estudar o processo completo para abrir vazão ao 
surgimento dessas novas esferas e uma nova forma de pensar e fazer política. “Agora 
teremos que “mergulhar em poços” para apontarmos um modelo. Solucionar algo de 
mais de 500 anos da noite para o dia? Precisamos estudar, trocar, pensar e propor um 

outro modelo que caiba todos e todas. O princípio de estar no mundo é como perceber 
a humanidade.”, declarou.  



Já Heliana Hemetério (CANDACES) afirma que, ‘’ Existe a necessidade de se ter uma 
reforma política pensando na inclusão dos segmentos que, em partes, nunca foram 

reconhecidos e por isso nunca estiveram realmente dentro do projeto político de país, 
estou falando das  lésbicas negras, gays, travestis, transsexuais, mulheres, negros e 

indigenas. Para que haja a democracia é preciso investir na desconstrução das 
discriminações. Não adianta ser um gay branco, mas racista e denunciar a gayfobia. 
Não adianta ser negro e negra denunciar o racismo e ser lesbofobico. É um trabalho 
conjunto.’’ Mediante a esse debate foi feita a exposição da plataforma e do edital de 

aceleração para pequenos projetos. As inscrições abertas até o dia 30 de abril. 
 

Entre organizações nacionais, regionais e locais estiveram presentes: AMNB, ABPN, 
AMB, ANJF, CAMA, CANDACES - Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras 

Feministas Autônomas, Cia de Dança Motumbá, CESE, Coletivo Angela Davis, CONAQ - 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, 
 Coletiva BREJO- Salvador,  FOPIR, Geledés - Instituto da Mulher Negra, INESC,  Liga 

Brasileiras de Lésbicas (LBL), Nzinga - Coletivo de Mulheres Negras de Belo Horizonte, 
KOINANIA - Presença Ecumênica e Serviço, ODEART, Projeto Marta Guarani, Redes da 

Maré, Rede Afro LGBT, Rede Nacional de Religiões Afro-brasileiras e Saúde (RENAFRO), 
Rede de Mulheres Negras do Nordeste, Rede de Mulheres de Terreiros da Bahia, Rede 

de Mulheres Negras da Bahia e SOS Corpo. A atividade foi finalizada com uma 
apresentação musical e autoral da cantora e militante da Coletiva de Sapatonas Negras 

- Brejo Salvador, Iane Gonzaga.  



A partir da experiência foi possível estabelecer conexões com lideranças negras de 
países africanos, da América Latina, Pacífico e dos EUA e conhecer suas agendas , ações 
e projetos no campo do enfrentamento ao racismo, sexismo, LBTfobia, saúde sexual e 
reprodutiva e violência. “ O treinamento é uma estratégia importante para garantir a 

participação e ampla incidência dos movimentos sociais na CSW com intenção de 
entender, mapear e  monitorar como cada país do mundo tem compreendido e atuado 
na agenda dos direitos das mulheres, principalmente, na agenda dos direitos sexuais e 
reprodutivos.  Foi uma imersão que sem dúvida vai contribuir com a ação de incidência 

do Odara junto a ONU e  organismos internacionais.”, afirmou Naiara Leite.  

De 02 a 23 de março, a militante do Instituto Odara, Naiara Leite participou do 
Treinamento de Advocacy in Pratice (AiP), em Nova York. O treinamento foi realizado 

pela Coalizão Internacional de Saúde da Mulher (International Women Health Coalition - 
IWHC) e teve como objetivo apoiar no desenvolvimento das habilidades de lideranças 

para advogar efetivamente pelos direitos sexuais e reprodutivos e pela saúde. Durante o 
treinamento foram realizados exercícios para elaborar mensagens de advocacy, mapear 
as posições dos países e criar estratégias para negociações na  Comissão sobre o Status 

da Mulher  (CSW63).   

MILITANTE DO ODARA PARTICIPA DE TREINAMENTO DE ADVOCACY 
IN PRATICE (AIP), EM NOVA YORK, COM FOCO EM INCIDÊNCIA NA 

CSW63 



A sexagésima terceira sessão da Comissão sobre o Status da Mulher  (CSW63) foi 
realizada na sede das Nações Unidas, em Nova York, de 11 a 22 de março de 2019. A 

CSW63 teve como temas prioritários sistema de proteção social, acesso a serviços 
públicos e infraestrutura sustentável para a igualdade de gênero e o empoderamento de 

mulheres e meninas. 
Este ano uma das preocupações sinalizadas pelas representantes da sociedade civil 

mundial girou em torno do avanço dos governos conservadores que atuariam na CSW 
contra qualquer avanço na pauta dos direitos sexuais e direitos reprodutivos das 

mulheres. Nesta edição, o Brasil também ocupou a lista dos países que atuaria e faria 
alianças com demais governos contra os direitos das mulheres. 

ATIVISTAS REPUDIAM POSTURA DO GOVERNO BRASILEIRO E 
APRESENTAÇÃO DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DAS 

MULHERES NEGRAS NA CSW 63  

Pela sua participação nos anos anteriores a delegação oficial brasileira ficou 
conhecida na CSW pela flexibilização da posição a favor dos direitos das mulheres, 

pelo diálogo e articulação com representantes da sociedade civil e pela liderança no 
bloco Buenos Aires, composto por representantes governamentais de países da 

América Latina. O que não aconteceu na CSW63. A comitiva do governo brasileiro foi 
composta pela atual Ministra dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, 

Damares Alves e da secretária da Mulher, Tia Eron. 
Poucos pronunciamentos foram realizados oficialmente pelxs representantes do governo. 

A participação da delegação do governo brasileiro foi considerada pelas ativistas 
brasileiras como inútil. “As articulações feitas no Grupo Buenos Aires foram importantes 

para incidência nas negociações governamentais e documentos oficiais, diminuindo o 
impacto do posicionamento conservador da delegação brasileira. 



Painel “A Situação das meninas e mulheres afrodescendentes” 
 

No dia 14 de março, foi realizado o painel sobre a Situação de Mulheres e meninas 
Afrodescendentes”. O painel contou com a participação de Paola Yañez Inofuentes, da 
Bolívia e  coordenadora da Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de 

la Diáspora e  da militante negra brasileira, Valdecir Nascimento 
(Odara\AMNB\FOPIR), que ao iniciar seu pronunciamento fez referência a memória 
de Marielle Franco, executada brutalmente,  em março de 2018, no Rio de Janeiro. 

 Na ocasião, Valdecir Nascimento acusou o governo brasileiro de mandantes do 
assassinato da vereadora, pediu justiça e apoio dos organismos internacionais para 

acompanhar os casos de violação de direitos das mulheres e meninas negras no Brasil. 
“Hoje é um dia muito simbólico para nós, mulheres negras brasileiras. Hoje completa 
um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco. Precisamos que os verdadeiros 

culpados sejam levados à justiça. Nós não temos dúvida do envolvimento do atual 
presidente do Brasil no crime.”, disse Nascimento. 

Nós brasileiras que estivemos lá, conseguimos fazer denúncias internacionais de retirada 
de direitos, criminalização dos movimentos e genocídio da população negra, que estão 

acontecendo no Brasil. ”, declarou Daniele Braz, do Grupo Curumim\PE. 

Sem muitas surpresa o Brasil manifestou solidariedade às decisões e linguagem 
apresentadas por representantes do governo dos Estados Unidos.  Manteve seu silêncio 

em relação a assuntos polêmicos e tocados pelas representantes dos movimentos 
sociais, a exemplo, da descriminalização do aborto e pautas que refletiam sobre a 

autonomia das mulheres e seus corpos.  



Em seguida a militante apresentou a situação das meninas e mulheres negras 
potencializados pelo impacto da interssecção do racismo e sexismo com outras formas de 
discriminação. “ Nós somos vítimas de uma lógica escravocrata e desumanizadora. Somos 

as que mais morrem em decorrência da mortalidade materna, aborto ilegal e inseguro. 
 Estamos falando da morte de adolescentes, jovens e mulheres que perdem sua vida pela 

negação do acesso aos direitos básicos de saúde. Nós também somos as que mais morrem 
vitimadas pelo feminicídio no Brasil. Existe uma política de morte que atinge diretamente 

a vida das meninas e mulheres negras. Estamos falando das mortes físicas e simbólicas 
protagonizadas pelo Estado brasileiro.”, concluiu Valdecir Nascimento. 

Durante seu discurso, Paola Yañez enfatizou (Red de Mujeres Afro) que, apesar dos 
progressos que os países da América Latina e do Caribe fizeram, a desigualdade entre os 

grupos sociais continua sendo uma característica distintiva da região, cuja matriz tem 
entre seus componentes estruturais a condição étnico-racial e de gênero. 

 



Diálogo sobre a visível invisibilidade das mulheres africanas globais 
 

Já no dia 16 de março às representantes da Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora organizaram atividade paralela na CSW63 para discutir 

sobre a visível invisibilidade das mulheres africanas no contexto global. O diálogo contou 
com a participação da coordenadora geral da Red, Paola Yañez Inofuentes e das 

coordenadoras das regiões Centro América, Lídice Chavez (Nicaraguá), do Brasil Valdecir 
Nascimento (Bahia) e da Diáspora Yvette Modestin (Boston).  

Na ocasião, a feminista negra baiana, Valdecir Nascimento, reafirmou que a invisibilidade 
sobre a situação das afrodescendentes e africanas em relação aos cenários de violência, 

de falta de direitos, de morte e de exclusão revela o tamanho da disputa que teremos que 
enfrentar no mundo. “Precisamos construir uma estratégia global entre nós.Temos muitas 

experiências, identidades e lutas para compartilhar. No Brasil, temos enfrentado 
diariamente a morte. Temos lutado para assegurar o direito à vida das mulheres negras. 

Não tem sido fácil nossa batalha diante de um governo ultra racista, conservador, fascista 
e pela ausência de recursos para apoiar as organizações de mulheres negras, mas 

acreditamos que a resistência e a construção de alianças globais é nossa melhor tática.”, 
declarou Nascimento.  



#8MSALVADOR : MARCHA DE MULHERES TOMA AS RUAS DO 
CENTRO DA CIDADE 

Desde 2016, o 8 de março consagrou-se como o dia da Greve Internacional de 
Mulheres na Argentina, e já acontece em mais de 50 países. 

 
Salvador participou pela terceira vez consecutiva da Greve Internacional de 

Mulheres, no dia internacional das mulheres – 8 de março. A marcha de mulheres 
teve concentração no Pelourinho, no início da tarde e finalizou a noite chegando 

ao Campo Grande. Estiveram presentes na organização da marcha diversos 
coletivos e entidades do movimento feminista atuante em Salvador. 

 
Entre as principais reivindicações das mulheres, destaque para a denúncia sobre a 

Reforma da Previdência Social, que propõe mais dificuldades do acesso a 
aposentadoria aos trabalhadores mais pobres – medida que afetará 

principalmente as mulheres, e ainda com mais intensidade as mulheres negras que 
sempre enfrentaram dificuldades para a formalização do trabalho. 
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