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Julho das Pretas

Especial

Mulheres Negras por um Nordeste Livre!

e o Julho das Pretas 2019 foi Mulheres Negras por um Nordeste Livre

A REDE DE MULHERES NEGRAS DO

NORDESTE ANUNCIOU 

A 7ª edição do Julho das Pretas teve como tema
“Mulheres Negras Por Um Nordeste Livre”. A
chamada foi proposta pela Rede de Mulheres
Negras do Nordeste e acolhida por centenas de
organizações, coletivos e ativistas da região,
demarcando a resistência histórica das mulheres
negras da nossa região nas lutas por liberdade,
igualdade e pela democracia. Somos o grupo
humano brasileiro que mais disse não ao fascismo
nas urnas em 2018. Somos a mão de obra que
move o motor do desenvolvimento no Brasil. Somos
a contribuição política intelectual que pensa e
constrói a sociedade brasileira em toda sua história,
e ainda assim somos constantemente apagadas,
silenciadas, violadas, e por isso este ano toda
região Nordeste grita por liberdade. Construímos os
caminhos de liberdade 

Foram ao todo 46 atividades organizadas em parceria com a

Rede Nordeste

 contra o racismo, o sexismo, a violência policial, o feminicídio, o
encarceramento em massa e as diversas formas de terrorismo do Estado.



O Julho das Pretas é especial. Para nós, do movimento de mulheres
negras, se tornou um marco de luta muito mais importante que o 8
de março. Estamos imersas em atividades todo o mês e tratamos de
uma forma muito comprometida e sensível sobre o nosso ser e o
nosso fazer enquanto mulheres negras”, declarou Sônia Terra, do
Ayabás Instituto da Mulher Negra do Piauí, organização que
compõem a coordenação da Rede de Mulheres Negras do Nordeste.
Piedade Marques, da Rede de Mulheres Negras do Pernambuco –
organização que também compõem a coordenação da Rede
Nordeste, comenta que apesar “da marca Julho das Pretas ter
nascido na Região Nordeste, ela tem demarcado sua potência em
todo Brasil, trazendo em primeira pessoa do plural nossas diversas
identidades, indignações, alegrias e aspirações. Somos vozes de
combate, de amor e de superação”. Cecília Batista, do Grupo de
Mulheres Mãe Andreza (do Maranhão) – terceira organização que
compõe a coordenação coletiva da Rede Nordeste, também avalia
que o saldo do julho foi muito positivo para o movimento de
mulheres negras de toda região. “Principalmente em termos de
visibilidade política em relação ao nosso posicionamento em defesa
de todas as liberdades históricas. Foi maravilhoso também para
mobilizar outras mulheres negras para pensar o enfrentamento ao
racismo e sexismo na região”, destaca.

época fundamental de fortalecermos
nossas alianças”, conclui Sônia Terra.

''Todos os estados trazem a mesma leitura. Este ano,
o Julho das Pretas agregou um número muito maior
de mulheres negras.A cada edição a gente expande
mais e traz visibilidade positiva. Essa é a



Agenda do Julho das Pretas na Bahia contou

com mais de 150 atividades

Mulheres negras moveram a Bahia na luta por liberdade

Com o tema Mulheres Negras por Um Nordeste Livre, a 7ª edição do Julho das Pretas
na Bahia realizou em Salvador, na região metropolitana e no interior do estado  mais de
150 atividades durante todo o mês. A agenda anual do Julho das Pretas é construída
coletivamente com organizações, grupos e coletivos do movimento de mulheres negras
em celebração ao 25 de julho – dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e
Caribenha e dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Este ano a
agenda foi composta por diversas ações entre elas: seminários, encontros, rodas de
conversa, exibição de filmes, entre outras, como: o III Encontro de Mulheres Negras
Urbanas e Quilombolas, o II Encontro das Catadoras de Materiais Recicláveis da
Região Metropolitana de Salvador, o Seminário Internacional o Estado e a Violência
Contra as Mulheres Negras na América Latina e Caribe. Cada atividade dialogou sobre
a agenda das mulheres negras a partir da sua especificidade e agenda de luta. Vale
destacar que este ano ocorreram diversos debates sobre mulheres negras participação
política, extermínio da juventude negra, enfrentamento a  violência doméstica, ao
feminicídio e a mortalidade materna, reforma política, da previdência e tributária,
autonomia das mulheres negras, mulheres negras e o trabalho doméstico, o acesso à
educação, etc. Ou seja, as mulheres negras organizaram suas agendas e atividades
para reafirmar que só é possível ter liberdade quando viverem em uma sociedade sem
racismo, sem a violência do Estado e  com seus direitos assegurados. 



Em mais uma edição de realização o Julho das Pretas através de suas agendas reuniu
e mobilizou mulheres negras diversas: jovem, LBT, quilombola, de axé, estudante,
trabalhadora doméstica, parlamentar, acadêmicas, vendedoras, poetisas, do campo, da
floresta, mães, entre outras. “O Julho das Pretas em todas as suas edições consegue
incidir na conjuntura política do país e apontar caminhos. O tema deste ano reafirmou a
força política das mulheres negras na região Nordeste, bem como, nossas narrativas de
luta por liberdade ao longo da história. Ou seja, nos mobilizamos entendendo nossa
diversidade e ocupamos o mês e agenda pública com diversas atividades. Gritamos por
liberdade de diferentes formas - só viveremos em uma sociedade livre quando o modelo
civilizatório estiver centrado no bem viver para todas nós”, declarou a coordenadora
executiva do Odara – Instituto da Mulher Negra e da Articulação de Organização de
Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), Valdecir Nascimento. Desde a sua primeira
edição as ações do Julho das Pretas começam a ser organizadas e articuladas dois
meses antes. O movimento se reúne para que a cada ano sua capacidade de
incidência continue aumentando.

Julho nas Escolas: Mais de 20 Escolas de

Salvador Realizam Ações no Julho das Pretas

A ação conjunta entre educadoras baianas e o Odara – Instituto da Mulher Negra fez
nascer a primeira edição do Julho das Pretas nas Escolas. A proposta levou para as
instituições de ensino as celebrações dos 25 de Julho  - Dia da Mulher Negra Latino-
americana, Caribenha e da Diáspora, e debateu com centenas de estudantes sobre as
lutas históricas e diárias das mulheres negras.



Na agenda organizada pelo Odara foram 21 ações, durante todo o mês de Julho até 21
de agosto, em escolas da rede pública e privada, creches e Universidades, com a rodas
de conversas, mostra de filmes para os estudantes, caminhadas nos bairros, gincanas
de conhecimentos, entre outros. Valdecir Nascimento – coordenadora executiva do
Odara falou da  importância do Julho das Pretas nas escolas:  “é parte de uma
estratégia  para influenciar os colégios, na perspectiva de aprofundar as reflexões em
torno da Lei 10.639. Além disso , nós temos um conjunto de meninas jovens e
adolescentes que têm sido influenciadas de forma crescente pelo movimento de
mulheres negras,  seja na sua estética ou na sua postura. Portanto é preciso entrar na
escola para fazer o diálogo com essas garotas  sobre o que é ser mulher negra numa
sociedade estruturada pelo racismo, sexismo e LGBTfobias,  despertar o interesse  em
refletir sobre a sua situação enquanto jovens e meninas negras, quais são as
expectativas e para onde elas podem seguir.  É importante também falar que, na
medida que ocorre o diálogo com as estudantes,  nós também influenciamos  as
professoras, tanto as negras como as não negras a refletirem sobre a importância de
escutar agradecer  de antemão, de perceber como o racismo atua Brasil na sua sala de
aula e montar estratégias de enfrentamento”. A ativista ainda fala sobre a importância
das educadoras que persistem por uma educação antirracista. “Quero agradecer de
antemão, às corajosas professoras que estão na a sala de aula com nossos meninos e
meninas todos os dias tentando fazer diferente e que não desistiram, acreditam que o
Brasil pode ter uma democracia racial”, diz Nascimento. No Bairro do IAPI, em
Salvador, o Colégio Estadual Celestino Magalhães realizou a atividade “ Os braços que
sustentam uma comunidade: Mulheres Negras da Divineia”, no dia 17 de maio. A roda
de conversa tratou da importância das mulheres da região, com o acolhimento e troca
de experiência com os alunos do 9º ano ao ensino médio do colégio. 



Marcia Paim, professora da instituição, comenta a importância da agenda na escola: “O
Julho das Pretas, em qualquer espaço,  é  de total  importância. Nas escolas, sobretudo
as de periferias,  abre  um leque  de oportunidades para inserção das discussões  
sobre  mulheres  negras, memórias, histórias de vida, identidades, dentre outras 
 temáticas que obrigatoriamente tem que  compor os currículos  como eixo  estrutural,
além de  intensificar os diálogos  entre a comunidade  escolar e a sociedade em torno
dela”.As questões étnico-raciais ainda são negligenciadas nas salas de aulas, apesar
da existência e popularidade da Lei 10639/03 que torna o ensino de História da África e
dos afro-brasileiros obrigatório. Para a professora de língua portuguesa da Escola
Municipal Luiza Mahim, Louise Conceição, a ida do Julho das  Pretas  às escolas
funciona como um despertar. “É uma forma de professoras repensarem o fazer
pedagógico considerando as questões étnico-raciais e de gênero, para que funcione
como abertura do espaço para uma prática docente para além do Julho. Apesar da
existência lei 10639, ainda existe uma lacuna muito grande, que tem ligação com a falta
de reforço para trabalho desta temática, de capacitação dos professores para trabalhar
com esses assuntos”. A educadora ainda cita a importância dos eventos para a
representatividade racial dos estudantes. “É importante também porque os alunos das
escolas públicas são majoritariamente negros, que não se veem nos livros e isso
contribui para a construção de consciência e identidade” diz a professora Louise. A
ação do Julho das Pretas nas escolas ainda estimulou a participação das comunidades
escolares na Marcha das Mulheres Negras por Uma Bahia Livre, 3ª edição da Marcha
no dia 25 de Julho.

PROGRAMA MINHA MÃE NÃO DORME ENQUANTO EU NÃO

CHEGAR, DO INSTITUTO ODARA, REALIZA UMA SÉRIE DE

ATIVIDADES  NESTE JULHO DAS PRETAS



O Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, principal estratégia do Programa
de Direitos Humanos do Odara, desenvolveu diversas atividades na 7ª edição do Julho
das Pretas. Já é tradição do Minha Mãe Não Dorme fazer ações no Julho. É assim
desde 2016, quando o projeto foi lançado. Mas este ano as atividades se multiplicaram
e a participação das mulheres acompanhadas pelo Programa, nos bairros do Cabula,
Nordeste de Amaralina e Uruguai foi ainda mais expressiva.

Lançamento de filmes, rodas de conversa, participação na marcha,

dia de autocuidado em coletivo, marcaram a programação

Lançamento do filme Nossos Mortos Tem Voz, em Salvador, garante a

troca entre mulheres da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais

Teve cinema no teatro, na noite do dia 11 de julho no Solar Boa Vista. A atividade foi o
lançamento em Salvador do filme Nossos Mortos Tem Voz, que conta a história de luto
e luta da Rede de Mães e Familiares de Vítima do Estado da Baixada Fluminense, no
Rio de Janeiro. Além da equipe do Odara, do CAMA e do Odeart, organizações que
desenvolvem o Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, também tivemos a
presença do grupo forjado a partir do projeto no Nordeste de Amaralina - as Guerreiras
da Nova República, o Coral de Mulheres de Alagados (do Uruguai) e as mulheres do
Cabula. Após a exibição do filme tivemos uma roda de conversa com a presença de
Nívia Raposo - mãe de vítima da Baixada Fluminense, Márcia Nascimento –
mobilizadora do programa no Nordeste, Benilda Brito – Coordenadora do Programa de
Direitos Humanos do Odara, Cristiane Ribeiro – do Nzinga Coletivo de Mulheres de
Belo Horizonte e Rafaela Lima – da Associação Imagem Comunitária. O debate ficou
marcado pela identificação das vivências das mulheres negras nos diferentes territórios
do Brasil. “Vi naquelas mulheres reflexos da nossa luta”, destacou Nívea Raposo, da
Rede de Mães e Familiares de Vítimas da Baixada Fluminense. 



Nívea destaca o desafio de constituir uma unidade entre os movimentos de mulheres
negras, mas defende que a troca sincera e a escuta atenciosa uma das outras é o único
caminho. “Quando começamos a entender o quanto os corpos negros são aqueles que
caem, são aqueles subternizados, são aqueles que ficaram com as migalhas de um
passado recente, nesse momento, parece acender uma luz”, destaca a ativista da
Baixada. Eliana Ângela, das Guerreiras da Nova República, expressou sua angústia ao
assistir o filme: “Os jovens negros são assassinados da mesma forma em todas as
comunidades no Brasil. E a sensação que a gente fica é que não tem solução, só
revolta”. Andreia Araujo, militante do CAMA e mobilizadora do Minha Mãe Não Dorme,
compartilhou que “participar do lançamento do filme Nossos Mortos tem Voz fez muitas
mães do bairro do Uruguai pensar em voltar a lutar por justiça pela perda dos seus
filhos”. A noite também contou com as apresentações artísticas do Coral Mulheres de
Alagados e das poetas Maiara Silva, Vanessa Coelho e Rool Cerqueira. Foi uma noite
de muita emoção e afeto para as mulheres, e para as crianças que estavam
paralelamente em uma atividade recreativa. Foi um momento de luta e afeto entre
mulheres negras, pois como bem disse Nívea: “Se queremos unidade, primeiro
precisamos estender as mãos com o coração aberto de verdade”.

Todas Nós – Auto cuidado e bem viver coletivo

Auto cuidado e bem viver só faz sentido se for para Todas Nós. A reflexão foi o ponto
de partida do Odara para a realização da atividade do sábado, dia 20, no Julho das
Pretas. Com a presenta de cerca de 100 mulheres das organizações parceiras, o
Centro de Arte e Meio Ambiente (CAMA) e a Associação Artístico Cultural Odeart, e dos
três bairros sede do Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, ocupamos o
Parque São Bartolomeu durante o dia todo. Abrimos o dia com um café da manhã
coletivo. Seguimos para o auditório onde desenvolvemos uma dinâmica de
apresentação entre as participantes, e depois foi o momento de seguir para as oficinas
e atividades em grupos menores. As opções foram várias: trilha e banho de cachoeira,
oficinas de plantação, yoga, turbante e zuke.



Andreia Araújo, que deu oficina de plantação, declarou que: “foi um espaço de muito
prazer e união. Muitas mulheres de nosso grupo falaram que nunca participaram de
uma atividade em que fosse possível se divertir e ao mesmo tempo cuidar do corpo e
da mente”. Andreia é militante do CAMA e mobilizadora do Minha Mãe Não Dorme
Enquanto Eu Não Chegar. No retorno, os grupos apresentaram o produto ou a
experiência das atividades que participaram e seguimos para o almoço coletivo,
finalizando a programação com apresentação do Grupo de Teatro Face Oculta, da
Banda Negra Feminista Zeferinas e da cantora Iane Gonzaga.

Julho das Pretas na comunidade da Nova República, no Nordeste de

Amaralina, debate violência contra as mulheres negras

Este ano, pela segunda vez consecutiva, o Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não
Chegar organiza o Julho das Pretas na Nova República, comunidade das mais violadas
pelo poder público na cidade de Salvador, que fica localizada na Região Nordeste de
Amaralina. O dia 4 de agosto no bairro foi um dia inteiro de atividades, como o café da
manhã e almoço coletivo aberto para todos os moradores, aula de Zuke, jogo de futebol
feminino, apresentação do balé infantil da associação, e a roda de conversa que teve
como foco debater violência contra as mulheres.
Debaixo das árvores, na praça, com fortes depoimentos e emoções, foi como seguiu a
conversa. Elisângela, moradora da comunidade e integrante do grupo Guerreiras da
Nova República – grupo de mulheres produto da ação do projeto, falou sobre a
experiência da atividade: “Precisamos nos fortalecer nesses espaços, a gente nunca
participou de conversas assim, que fale da gente, que fale do que a gente passa as
nossas dificuldades. Estou muito feliz com esse momento”.



Dinha Santos, professora e militante colaboradora do Movimento de Mulheres Unidas
pelo Brasil (MUCB) e do Instituto Odara, esteve como provocadora na roda de conversa
e falou de como foi um momento de fortalecimento mútuo. “Ouvir os relatos sobre o dia
a dia das mulheres da Nova República foi uma experiência que serviu pra que eu
crescesse enquanto pessoa, e que fortaleceu minha luta. Esse é o poder destes
espaços, nos dizer que não podemos parar, que não podemos nos perder. A nossa luta
é pra ontem. As nossas queixas estão na agenda do dia. Essa oportunidade deixou pra
mim uma certeza que nós precisamos estar unidades e juntas, o ano inteiro, em todos
os espaços. Por que só juntas vamos conseguir. Que venha o próximo Julho e que
estejamos juntas o ano inteiro, porque nossas inquietações estão postas o ano inteiro”,
declarou. Márcia Nascimento, professora e mobilizadora do Minha Mãe Não Dorme,
acompanha o grupo Guerreiras da Nova República e esteve a frente da organização
desta atividade. Ela fala da importância de realizarmos Julho das Pretas na
comunidade. “Fazer esse trabalho de sensibilização no Nordeste de Amaralina é fazer
enfrentamento a todas as formas de violências que a comunidade vem sofrendo. E o
Julho das Pretas, tem essa responsabilidade com as mulheres que passam por
violência doméstica, violência do Estado, vivem sem segurança, educação de
qualidade, cultura, lazer”.Assim como Dinha, Márcia destaca a importância do trabalho
o ano inteiro. “Nós, mulheres negras feministas do Instituto Odara, desenvolvemos um
trabalho político, social e cultural contínuo com as mulheres e suas famílias, na
tentativa de juntarmos as forças no combate a todas as formas de opressões e
violações dos direitos. Esse trabalho fica visível no Julho das Pretas mas é forte o ano
todo”.



O 25 de Julho é dia de refletir, homenagear e reenergizar para continuar a luta nos
outros 365 dias do ano. A mulher negra é força, potência e resistência. Eu
particularmente amo fazer parte dessa grande movimentação da sociedade, agradeço
demais a articulação do Julho das Pretas. Desde 2013 fazendo transformações no
estado. O meu primeiro Julho das Pretas foi em 2015 e desde então, pra mim, a
agenda é fechada no dia 25. Fico imensamente feliz de fazer parte dessa articulação
política, de testemunhar a força e poder da mulher negra baiana, que como já disse
Angela Davis em 2017, movimenta toda a estrutura da sociedade e é exemplo de
liderança para outros movimentos sociais. Muitas mulheres nas ruas, na marcha por
uma Bahia Livre. Mulheres de vários lugares do estado, mulheres do campo, da capital,
quilombolas, juventude, crianças, militantes conhecidas e inspiradoras. Como não
acreditar que podemos mudar? As mulheres negras da Bahia fazem toda a diferença. E
eu sou só orgulho. Acredito que a forma como as pessoas são mostradas na cultura
influencia como vemos o mundo, por isso, acho importante ver as mulheres negras
sendo vistas como potência mobilizadora e capaz de promover transformações na
sociedade. Afinal, representatividade é importante e empoderador! É tão poderoso que
muda a vida da mulher, no nosso caso, da mulher preta. Em discurso durante uma
premiação do EMMY 2016 (premiação de melhor da programação de televisão nos
EUA), a atriz Viola Davis falou em seu discurso que “A única coisa que diferencia as
mulheres negras de qualquer outra pessoa é a oportunidade”. E eu lembro bem dessa
fala dela, porque refleti sobre a oportunidade de ser e me sentir parte da sociedade,
enquanto representação em vários segmentos, para ter um vislumbre de quem
poderemos pensar em ser no futuro, já que não cresci vendo muitos exemplos na
mídia.

Mulheres pretas da Bahia mostram que estão

atentas e fortes!



E neste 25 de julho, as mulheres negras baianas fizeram isso, levaram suas dores,
temores, gritos, cantos, poesias, protestos, vozes, clamores para as ruas. Encontraram
força em tantas outras vozes e abraços, mostraram força e poder da mulher preta.
Provocaram a identidade e a autoestima, encorajaram outras mulheres a discutirem
pautas urgentes do cotidiano no cenário atual. A marcha foi a principal atividade da
agenda da 7ª edição do Julho das Pretas que este ano teve o objetivo de destacar a
vanguarda da região nas lutas por liberdade, contra o racismo, o patriarcado, a
democracia plurirracial e pelo Bem Viver. Dentre mais de 150 atividades que foram
realizadas em Salvador, Região Metropolitana e nos demais municípios do interior da
Bahia. A articulação do Julho das Pretas foi organizada por ativistas e organizações de
mulheres negras de toda região Nordeste do país. E este ano reafirmou a sua força
política das mulheres negras na região Nordeste, bem como, nossas narrativas de luta
por liberdade ao longo da história. O racismo se manifesta das mais diversas formas e
por isso a marcha do 25 de julho foi bastante importante para fortalecer a nossa
resistência e luta diante da atual conjuntura política pós golpe (com o Supremo, com
tudo) que a cada dia nos tira direitos sociais e trabalhistas que há pouco foram
conquistados. Além da atuação política no combate às desigualdades do racismo e
sexismo. A movimentação de mulheres negras é forte, criativa e compartilhada. Vimos
nas ruas mulheres de diferentes gerações marchando juntas em movimento para que a
sociedade veja e reconheça o problema que é o racismo, fizemos história!
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