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Mulheres Negras movem a Bahia na 
6ª edição do Julho das Pretas

A
 gritos de luta, força e resistência definiram a  
6ª edição do Julho das Pretas na Bahia.  
Com uma programação extensa que atravessou os
meses de julho – marcado pelo dia 25 de julho: Dia
Internacional da Mulher Negra Latino Americana e
Caribenha e dia nacional de Tereza de Benguela, e
ocupou quase todo o mês de agosto, reafirmando a
importância da luta política das mulheres negras. 

Radicalidade, a irreverência, os

Neste ano, o Odara – Instituto da Mulher Negra,
idealizadora do Julho das Pretas, realizou atividades
centradas no debate do enfrentamento ao racismo
e do bem viver para as mulheres negras. Com o
objetivo de reafirmar as estratégias de resistência na
luta e de provocar amplo debate em torno da
conjuntura política, como: os 130 anos da falsa
Abolição da Escravatura; 30 anos do primeiro
Encontro Nacional de Mulheres; 30 anos da
Constituição Federal; o aumento significativo do
feminicídio de mulheres negras e o extermínio da
juventude negra.  
Para a coordenadora executiva do Odara, Valdecir
Nascimento, a 6ª edição do Julho das Pretas
apresentou debates que provocaram análises
profundas não apenas para as mulheres negras, mas
para toda a sociedade.  

“O Julho das Pretas tem sido uma estratégia
importante para destacar que a nossa resistência
é o que mais incomoda a sociedade racista,
sexista e lgtfóbica. Resistência é sinônimo de
mulher negra e do povo negro. É fantástico ver
que em cada canto deste país, mexemos e
movemos estruturas engessadas, negamos e
recriamos conceitos. Estamos identificando e
refletindo como construímos, como expressamos
e quais significados tem para as nossas vidas,
Resistir”. 



A Favela Fala: Vivências de Lesbianidades 
e Bissexualidades na Periferia 

C

O marco do dia 25 de julho – Dia Internacional da
Mulher Negra Latino Americana e Caribenha foi
criado a partir do primeiro Encontro de Mulheres
Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, em
Santo Domingos, na República Dominicana, em
1992, e se transformou no dia internacional da luta
e da resistência da mulher negra. No Brasil,
também celebrado o dia nacional de Tereza de
Benguela, líder reconhecida na luta pelos direitos
quilombolas. 

O Julho das Pretas foi criado em 2013 pelo Odara –
Instituto da Mulher Negra e se transformou em
uma ação conjunta de organizações e coletivos do
movimento de mulheres negras da Bahia. A ação,
que ganhou destaque nacional, realiza agendas
que se estendem até agosto. 
Compreendendo a importância de anunciar a toda
a sociedade que as mulheres negras movem o
Brasil, o Odara realizou, em Salvador, ações
significativas durante a 6ª edição do  Julho das
Pretas. Confira! 

om o intuito de fortalecer a importância do debate e organização políticas das lésbicas
e mulheres bissexuais negras, realizamos nos dias 21 e 22 de julho, em parceria com a

Coletiva Brejo, Coletivo Zeferinas, Coletivo Elekô, Cine Quebradas, Sarau da Onça,
Coletivo Froceta, Jaqueline Nascimento e Líslia Ludmila, a primeira edição do A Favela

Fala: Vivências de Lesbianidades & Bissexualidades na Periferia.  
O evento realizado na sede do
Sarau da Onça, no bairro de
Susuarana, contou com a
participação de trinta ativistas
dos movimentos de mulheres
LBTs e suas mães, e  jovens
negrxs de todo o território. 
No dia 21 o debate girou em
torno das vivencias e afetos no
cotidiano dentro da periferia, os
problemas que encontramos
pra ocupar a rua, o racismo que 

tanto atinge nossos corpos, a nossa linguagem e identidades e a delícia de ser e existir
em comunidade. A atividade também contou com a exibição do curta “Amor de Ori”,

de Bruna Barros. 



Diálogos Mulheres Negras Movem o Brasil: 
Contra o Racismo, a Violência e Pelo Bem Viver 

B
 mulheres negras com os movimentos feministas e movimento negro, agendas inegociáveis

para as mulheres negras, disputa de poder, representação e representatividade na
sociedade, trocas intergeracionais, lutas históricas das mulheres negras no contexto

diaspórico e reflexões sobre o projeto político que as mulheres negras tem para apresentar
a sociedade brasileira, foram alguns dos temas debatidos no Diálogos Mulheres Negras

Movem o Brasil – Contra o Racismo, a Violência e Pelo Bem Viver, realizado pelo Odara, no
dia 25 de julho, na sala Walter da Silveira, em Salvador. 

O debate contou com a presença Cida
Bento, do Centro de Estudos das Relações
de Trabalho e Desigualdades (CEERT), Rita
Santa Rita, do Grupo de Mulheres do Alto

das Pombas (GUMAP), Suely Santos, da
Rede de Mulheres Negras da Bahia (RMN),

Dai Costa, da Articulação Nacional de
Negras Jovens Feministas (ANJF), e foi
mediado por Naiara Leite, do Odara –

Instituto da Mulher Negra, e alavancou
debates emergenciais para contribuir com

o aprofundamento do olhar sobre às
mulheres negras no Brasil.

No dia 22 trocamos uma idéia sobre nossas relações com os familiares, amigos e sociedade,
debatemos sobre quebrar alguns medos e falar sobre quem nós somos. Contamos com a

exibição do documentário "Eu Resisto" e ainda rolou o cantinho do afeto para fazer aquela
foto com a mãe, a companheira e amigas. O cantinho do afeto foi pensado para registrar e
construir uma aproximação e memória entre lésbicas, bissexuais e nossos laços de afeto.

raquintude, alianças com a esquerda branca, entraves e caminhos para o diálogo das



“Nós estamos aqui fora batendo forte, mas são os homens brancos que estão do lado de
dentro nos órgãos com a caneta na mão para evitar que se consagre todo o progresso

que estamos construindo. Eu penso que a revolução está em curso quando a gente fala
de igualdade, porque para o capitalismo não existe igualdade. Então, nessa revolução

quando a gente pressiona para outras presenças e outras culturas nos livros didáticos, por
outra polícia e por outra concepção de desenvolvimento, isso significa que a nossa

revolução está em curso. Os nossos companheiros brancos de esquerda estão vendo isso
e ainda querem manter o poder sobre nós, mas não querem a direção da sociedade

conosco”, disse Cida Bento.

Ao refletir sobre as disputas centrais com a hegemonia branca, a coordenadora do
CEERT, Cida Bento, chamou atenção para qual o lugar do diálogo com a elite branca

brasileira, principalmente, com os homens brancos, e seu projeto político de nação e
estratégias de manutenção dos privilégios, além das revoluções que a população negra

tem construído no país.

Para Rita Santa Rita (GRUMAP), a conjuntura atual aponta para reflexão e enfrentamentos
ideológicos fundamentais para a luta contra o racismo no Brasil. “Este é o momento do
confronto ideológico, é o momento da epistemologia negra. Nós criamos a lei 10.639,

denunciamos o racismo em todas suas nuances".

Foto: Catarine Brum



Já Suely Santos, da Rede de Mulheres
Negras da Bahia, chamou atenção da
importância da Marcha das Mulheres

Negras Contra o Racismo, a Violência e
Pelo Bem Viver, realizada em Brasília

(2015) para colocar na agenda da
sociedade a pauta antirracista. 

Santa Rita falou ainda que "o século XXI é o
século do confronto ideológico da

epistemologia que estamos elaborando. E
hoje nós vemos crianças e adolescentes

reconhecendo e apontando o racismo, é mais
um indício do que nós falamos há décadas: o

futuro é negro e as mulheres negras atuam na
liderança”.

“A marcha de 2015 foi o ápice do momento que conseguimos uma unidade do movimento
negro de mulheres, e nós trouxemos a luta do movimento negro como um todo para a pauta

do dia”, afirmou Suely.

Na mesma linha, Dai Costa (ANJF)
comenta a importância da marcha e da

luta das mulheres negras para o
fortalecimento do movimento das negras

jovens feministas. “Nós também nos
orientamos pela carta da marcha,

seguimos a luta nessa energia, como
continuidade. Assim nasce a Articulação
Nacional de Negras Jovens Feministas. É

real a máxima feminista negra que nossos
passos vêm de longe e a organização

política é um caminho possível e
necessário, valorizando as existências

múltiplas do que é ser mulher negra.”.  



A marcha, organizada pelo Odara e diversas organizações
do movimento de mulheres negras da Bahia, contou com a
participação de diversas mulheres negras de Salvador, da
região metropolitana, Recôncavo, Baixo Sul, Oeste e de

Senhor do Bonfim. Éramos tantas: catadoras de material
reciclado, quilombolas, trabalhadoras domésticas, jovens,

professoras, estudantes. lésbicas, bissexuais, cis, trans,
antiproibicionadas, comunicadoras, sem teto, e tantas
outras expressões do movimento de mulheres negras,

representando suas lutas cotidianas e reafirmando o que
as mulheres negras acreditam e constroem um projeto

político de sociedade centrado no bem viver onde
mulheres e homens negros possam vivenciar a experiência
efetiva de uma sociedade liberta das correntes do racismo.

o dia 25 de julho, numa quarta-feira
ensolarada, cerca de cinco mil mulheres

negras fortalecidas e inspiradas pelas
energias da dona dos ventos, Oyá, e
pelas ancestrais negras, ocuparam as
ruas do centro de Salvador na Marcha
Mulheres Negras Movem a Bahia para
denunciar o racismo, o femincídio, o

extermínio da juventude negra, e para
dizer que as mulheres negras movem a

Bahia, o Brasil e o mundo.
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Marcha das Mulheres Negras movem a Bahia 
 no dia 25 de Julho 
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Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, programa implementado pelo
Instituto Odara em 2015, visa o fortalecimento psicossocial e cidadão e o engajamento
político de mulheres negras afetadas pela violência do Estado a partir do assassinato de

jovens negros de suas famílias. Durante todo o mês de julho, as ações do Minha Mãe
Não Dorme foram realizadas com a temática, o clima e o cuidado típico do Julho das

Pretas. O programa, desenvolvido pelo Odara em parceria com o Centro de Arte e Meio
Ambiente (CAMA), a Associação Artístico Cultural – Odeart, e a Associação de
Moradores do Loteamento Nova República, desenvolve ações com mulheres,

adolescentes e  jovens negras e negros nos bairros do Nordeste de Amaralina, Uruguai e
Cabula.

A marcha saiu da Praça da
Piedade e seguiu em direção ao

Terreiro de Jesus, onde
aconteceu o ato político cultural

para celebrar a resistência, a
história e memória das mulheres
negras brasileiras. O ato contou
com a participação das artistas:
Gal do Beco, Matilde Charles,

Coral Mulheres de Alagados, Iane
Gonzaga, Maracatu Ventos de

Ouro, Rebeca Tárique,
Visionárias, Banda MUNLAC da

Estação Zinha, Aline Lobo, Banda
A Intêra!, Carla gentil e

Alexandra Pessoa.Fotos: Catarine Brum e 
Camila Caracol

Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar 
no Julho das Pretas 

O
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 Loteamento Nova República, no Grande Nordeste
de Amaralina,foi campo de desenvolvimento de

novas formas de resistências criadas pelas
mulheres negras da comunidade, durante o Julho

das Pretas. 
Durante todo o domingo do dia 29 de julho

aconteceu a ação Mulheres da Nova República
Movem o Nordeste de Amaralina. A atividade fez
parte da programação da 6ª edição do Julho das
Pretas, em Salvador. O evento foi realizado pela
Associação de Moradores do Loteamento Nova

República, em parceria com o Odara - Instituto da
Mulher Negra, como culminância de uma primeira

etapa de mobilização das mulheres da Nova
República em torno do programa Minha Mãe Não

Dorme Enquanto Eu Não Chegar. 

Durante todo o dia a comunidade da Nova República foi movimentada com atividades. A
roda de conversa sobre violências institucionais: Como o Estado viola as mulheres negras,

contou com a participação das professoras da rede pública de ensino local, ativistas, jovens
e mulheres do território do Nordeste de Amaralina, integrantes do Coral Mulheres de

Alagados, Associação Artístico cultural Odeart e a equipe do Instituto Odara.

Nordeste de Amaralina 

B

O Julho das Pretas foi motivação para uma série de ações culturais e políticas
comunitárias, oficinas de arte, fotografia, estética, autocuidado, economia sustentável e

economia solidária.

A tarde aconteceu oficina de estética, apresentações de dança com o balé
da comunidade, capoeira, música e muita diversão. A praça da Nova

República também recebeu a Orquestra Neojibá, Banda Quabales, o Coral
de Mulheres de Alagados, Banda Nova República, Escola de Capoeira

Sementes da Regional e o Balé da Associação Nova República.

O



A ação política e cultural teve como objetivo trabalhar em prol da vida e do bem viver das
mulheres negras e de toda a comunidade. De portas abertas, a comunidade mostrou que
a falta de amparo dos órgãos públicos não foi capaz de inibir os talentos que ali crescem,

se desenvolvem e se ajudam.
A Nova República apresentou uma comunidade fortalecida por lideranças femininas e

negras. Foi momento das mulheres do loteamento, que na sua maioria sofrem das mesmas
mazelas e violências, se unirem com foco na criação de redes de apoio e ajuda direcionado

ao enfrentamento das diversas opressões que atingem a vida das mulheres negras.
Na ocasião, temas como extermínio da juventude negra, o feminicídio de mulheres negras, o

racismo, o feminismo e a sororidade foram colocados na roda para provocação e amplo
debate.São elas, as mulheres negras, que movem a Nova República, o Nordeste de

Amaralina, Salvador e a Bahia, cada uma a sua forma. 
Também em parceria com o Instituto Odara, e inspirada na ação da Nova República, o grupo
de mulheres Kizomba, da Santa Cruz, organizou no dia 5 de agosto, a atividade Mulheres da
Santa Cruz Movem o Nordeste de Amaralina no Julho das Pretas. A atividade aconteceu no

Colégio Estadual Teodoro Sampaio e contou com diversos moradores e lideranças
comunitárias. 



B

Julho das Pretas foi cheio de
novas experiências para o grupo
de mulheres do Minha Mãe Não
Dorme Enquanto Eu Não Chegar,
no bairro do Cabula. As mais de

50 mulheres, que possuem entre
16 e 65 anos, que participam das
atividades gestadas pelo Instituto
Odara e pela Associação Artístico
Cultural – Odeart, há três anos,
tiveram durante o mês de julho,
oficinas de economia sustentável
e fotografia, e rodas de conversa

sobre economia solidária.

O

A oficina de fotografia,
ministrada pelas

militantes do Odara,
Alane Reis e Naiara Leite,
durante duas manhãs de

sábado, foram
momentos de muita

descontração, risadas,
trocas e acima de tudo,
reflexões sobre auto-

imagem, auto-cuidado e
auto-estima.

Cabula 



 grupo de mulheres participantes do programa Minha Mãe Não Dorme Enquanto eu
Não Chegar, no bairro do Uruguai, se organiza, dentre outras formas, em torno do Coral
Mulheres de Alagados. O coral é gestado pelo Centro de Arte e Meio Ambiente (CAMA),

em parceria com o Odara. No Julho das Pretas, o coral participou e desenvolveu
diversas atividades. O grupo de mulheres cantoras, que possuem entre 40 e 70 anos,

cantaram no ato político cultural Mulheres Negras Movem a Bahia, dia 25 de julho – Dia
Internacional da Mulher Afro Latino Americana e Caribenha, junto com dezenas de
outras artistas locais. O grupo também participou da atividade Mulheres da Nova

República Movem o Nordeste de Amaralina.

O

Além destas atividades, o Coral de
Mulheres de Alagados

desenvolveu no Julho das Pretas o
projeto “Um canto negro para a

liberdade”, que prevê a realização
de apresentação do coral e rodas
de conversas sobre vivências de
mulheres em cinco comunidades

de Salvador e região
Metropolitana: São Bartolomeu, 

Uruguai 

Mata Escura, Uruguai, Lauro de Freitas, e uma ainda mais especial, em parceria com
catadoras de materiais recicláveis do Complexo de Cooperativas de Reciclagem da

Bahia (CCRBa).



atadoras de Materiais Recicláveis se encontraram para discutir questões
relacionadas a raça, gênero, direitos humanos, saúde, bem viver e a Política

Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos. Além disso, fortalecer o movimento de
mulheres negras catadoras de materiais recicláveis para que possam atuar como
protagonistas na efetivação dos seus direitos, quase sempre negligenciados pelo

poder público.

C

O encontro aconteceu dia 16 de agosto de 2018, no Parque São Bartolomeu, em Salvador.  
A ação ficou marcada como o 1º Encontro das Catadoras de Materiais Recicláveis

integrantes de Cooperativas/Associações da Região Metropolitana de Salvador, promovido
pelo Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia - CCRBa, com o apoio do Centro de Arte
e Meio Ambiente – CAMA, do Odara - Instituto da Mulher Negra, do Fórum Estadual Lixo e

Cidadania – FLC-Ba e da Coordenadoria Ecumênica de Serviços – CESE.

Encontro de Catadoras de resíduos sólidos no 
Julho das Pretas 
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Segundo Michele Almeida, presidente do  CCRBa, “o objetivo do evento foi cumprido na
medida em que houve uma grande adesão e participação das catadoras de materiais

recicláveis debatendo questões relacionadas ao trabalho e principalmente voltados para
alcançar melhores condições de vida e garantia de direitos. È importante continuarmos

mobilizadas para obter a contratação e remuneração por parte das prefeituras pelo
serviço de coleta seletiva prestados por nós. Foi maravilhoso ver a mulherada reunida e

feliz", finaliza a mesma.

e 6 a 11 de agosto, a cidade
de Cachoeira, no Recôncavo
da Bahia, sediou a segunda

edição da Escola Internacional
de Pensamento Feminista

Negro Decolonial e
Transnacional, realizado pelo
Coletivo Angela Davis, Dialogo
Global e Universidade Federal

do Recôncavo da Bahia
(UFRB).  

2ª edição da Escola Internacional de Pensamento 
Feminista Negro 

A conferência de abertura do curso teve como tema: Interseccionalidade do Direito à
Política Contemporânea: dificuldades, viagens e Trump, ministrada pela pesquisadora e
advogada, Kimberlé Crenshaw, conhecida pela sistematização da teoria feminista negra

da interseccionalidade.

D



A segunda edição da Escola Internacional de
Pensamento Feminista Negro Decolonial e
Transnacional integrou a programa da 6ª

edição do Julho das Pretas na Bahia. O curso
contou com a participação de 50

pesquisadoras no campo dos estudos sobre,
gênero e feminismos dos Estados Unidos,

América Latina, Brasil e outros países.
Também contou a participação de

militantes do movimento de mulheres,
jovens e lésbicas negras das diferentes

regiões do país, com o intuito de promover
a troca de saberes e o diálogo entre o
ativismo acadêmico e a luta política de

resistência das mulheres negras.  

Na ocasião, representantes de organizações de mulheres negras da Bahia participaram de
audiência com Kimberlé Crenshaw para refletir sobre as estratégias globais de

fortalecimento das conexões entre mulheres negras, a ação política desenvolvida pelo
movimento de mulheres negras na Bahia e os desafios apresentados pelo racismo,

machismo, lesbofobia e patriarcado no cenário político atual do Brasil e dos Estados Unidos. 

Para dialogar sobre as diferentes experiências nos diversos espaços de enfrentamento
ao racismo, ao sexismo e todas as formas de opressão que atingem as mulheres e

população negra no mundo, a mesa de encerramento teve como tema: Diálogos entre
Diferentes Formas de Ativismos Negros. 

A mesa contou com a participação de Martha Rosa, docente da UFRB; Priscila Silveira,
mestranda da UFBA e Coletivo Angela Davis; Valdecir Nascimento, Odara Instituto da
Mulher Negra; Lindinalva de Paula, Coletivo Abayomi e Rede de Mulheres Negras da

Bahia e Tatiana Emília Gomes, docente da UFBA e Coletivo Luiza Bairros. 
Esta edição da Escola Internacional de Pensamento Feminista Negro Decolonial e

Transnacional contou com a parceria da CAPES, Fundação Hansen Bahia, NEIM\UFBA e
Odara Instituto da Mulher Negra.  



os dias 20, 21 e 22 de julho foi realizada a segunda edição do Encontro das Mulheres
Negras Urbanas e Quilombolas, em Salvador\Ba. O encontro foi realizado pelo grupo Rota
dos Quilombos e pela Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD). A ação promoveu a troca

de experiências entre mulheres negras quilombolas e da cidade e a reflexão sobre a
conjuntura política, direitos e estratégias de luta.  

II Encontro de mulheres negras urbanas e 
quilombolas 
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O II Encontro de Mulheres Negras Urbanas e Quilombolas integrou a programação da 6ª
edição do Julho das Pretas e teve como tema “Reafirmando Direitos e Cidadania”. A partir

do tema do encontro as mulheres debateram conjuntura política, diretos, políticas
públicas, organização política, sustentabilidade, autonomia e estratégias de resistência

das mulheres negras quilombolas e urbanas.  

N



A coordenadora executiva do Odara,
Valdecir Nascimento, foi uma das

facilitadoras dos debates da mesma
mesa e reforçou a necessidade de

construir estratégias e diálogos
capazes de fortalecer a captação de

recursos e dos demais potenciais
 nas organizações de mulheres
negras do país.  “A captação de

recursos assegura condições sociais
para que possamos continuar

fazendo a revolução neste país. Nós,
mulheres negras, somos um dos

maiores movimentos do país.
Precisamos fortalecer também as

condições intelectuais, psíquicas e de
fé para dirigir a revolução,

precisamos acreditar nisso”,
defendeu Valdecir Nascimento. 

 

Na discussão sobre sustentabilidade e riquezas locais, estratégias para captação de
recursos como ferramenta para garantir o direito a cidadania, uma das convidadas foi a
representante da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE), Rosana Fernandes, que

falou sobre a importância do fortalecimento das relações nas comunidades, da
importância da ampliação do termo “captação de recursos”, do poder e do bem viver

do comércio local. “O tema revelou a importância da ampliação das estratégias de
captação, do acesso a eles pelos movimentos e organizações para o crescimento

cotidiano”, afirmou Fernandes. 
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Desde a sua primeira edição, a ação conta com a participação de cerca de 160 mulheres
dos diferentes territórios e de 11 comunidades quilombolas da Bahia, entre eles:

Recôncavo Baiano, Chapada Diamantina, Baixo Sul e Salvador. O encontro também
contou com a parceria do Odara – Instituto da Mulher Negra, organizações de mulheres

negras e associações quilombolas.  
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