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Julho das Pretas na Região Nordeste – Continente das Mulheres Negras

Por Alane Reis e Laila Oliveira 

Somos a Rede de Mulheres Negras da Região Nordeste, uma rede de organizações de mulheres negras, 

espalhada pelos 9 estados da região, organizada desde 2013 pelo enfretamento ao racismo e o sexismo, e pelo 

fortalecimento das organizações de mulheres negras do Nordeste. Brincamos que a nossa região é o “conti-

nente das mulheres negras”, pois além de sermos a região populacionalmente e culturalmente mais preta do 

Brasil, cada estado que compõe o Nordeste possui características identitárias, culturais, sociais, ambientais, 

que às vezes são comuns, mas tantas outras vezes são tão específicas. E o Julho das Pretas é o mês que esban-

jamos a força e a beleza da arte das mulheres negras produzir política em nosso continente.

Em sua 8ª edição, o Julho das Pretas é uma estratégia de incidência política organizada através de uma 

agenda coletiva que reúne ações de diversos movimentos de mulheres negras do Brasil, alusiva ao 25 de Julho 

(Dia Internacional da Mulher Afro-Latina Americana e Caribenha e Dia Nacional da Mulher Negra). Esta edição 

chega em um cenário de pandemia mundial, momento que tem exigido de nós cada vez mais força, disposição 

e criatividade para reconfigurar nossas formas de fazer luta e estar no mundo.

Criado em 2013 pelo Odara – Instituto da Mulher Negra, o Julho das Pretas ganhou a Região Nordeste 

através da Rede de Mulheres Negras do Nordeste, e tem se multiplicado em cores, sotaques, arte e política, 

mostrando que são as mulheres negras que dão a tônica das transformações sociais.

Ao longo dos últimos 8 anos, o Julho das Pretas pautou temas essenciais para o enfrentamento ao racis-

mo, machismo, sexismo, lesbitransfobia e outras opressões correlatas, e este ano traz o tema “Em defesa das 

vidas negras, pelo Bem Viver”, entendendo que precisamos seguir em marcha em defesa de todas as vidas ne-

gras, e em sintonia com toda a irmandade que segue lutando e denunciando as práticas racistas no mundo todo.

O Bem Viver vem neste Julho reforça o projeto político do movimento de mulheres negras para a socie-

dade Brasileira. Queremos uma sociedade que: valorize às vidas negras e indígenas; garanta direitos univer-

sais; defenda a natureza e o meio ambiente; respeite à cultura e auto determinação dos povos que habitam 

o Brasil. E ainda que avance na ousadia de pautar o Estado e construir uma democracia pluri-racial e com 

equidade de gênero.

Esse e-book é um conjunto de nossas vozes reunidas, conta nossa história e a diversidade da nossa luta 

ao longo dos últimos 8 anos. Este documento é um pequeno guardião da nossa memória, da luta das mulheres 

negras da Região Nordeste. Narrativas reunidas sobre a resistência das mulheres negras da nossa região, nosso 
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continente Nordeste que possui importância histórica nas lutas por democracia e direitos humanos no Brasil. 

Nós, mulheres negras, somos as senhoras desta memória. E hoje, mais que nunca, informamos para o Brasil, 

não haverá nada sobre nós sem nós!

O Julho das Pretas deste ano traz uma programação totalmente virtual, porém, igualmente potente às 

outras edições, com recorde de inscrições, mostra mais uma vez que sabemos resistir as intempéries com a fir-

meza, sabedoria e perspicácia que nossas ancestrais nos legaram. Estamos amparadas pelas nossas ancestrais, 

Dandara de Palmares, Nzinga, Teresa de Benguela, Aqualtune, Luiza Mahin e tantas outras, sob a proteção das 

nossas Ayabás, mergulhamos irmanadas nessa grande ebó coletivo que o Julho das Pretas é para todas nós, 

momento de cuidado, de afeto, de renovação de energias, de força e conexão com a nossa ancestralidade.
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JULHO DAS PRETAS: Exú Odara abrindo os caminhos e construindo 

Utopias

Por Valdecir Nascimento e Alane Reis

Desde que o movimento de mulheres negras da América Latina, em 1992, criou o 25 de Julho, como 

o dia internacional das Mulheres Afrolatinas-americanas, afrocaribenhas e da Diáspora, empresas, parla-

mentares, instituições e setores do Estado passaram a se apropriar e esvaziar o sentido da luta política que 

a data representa.

No ano de 2013, indignadas com este processo de apropriação, nós, do Odara – Instituto da Mulher 

Negra, convocamos coletivos e organizações de mulheres do estado da Bahia a fim de desenvolver estratégias 

de incidência política centradas no enfretamento ao racismo, sexismo e lesbitransfobias durante todo o mês 

julho. Paralelo a isso, desenvolvemos ações de mobilização e articulação das mulheres negras que culminam 

com a criação da Rede de Mulheres da Bahia e a Rede de Mulheres Negras do Nordeste.

Este conjunto de entidades que se organiza em torno do Julho das Pretas entendia, desde o primeiro 

momento, que a Comunicação seria a estratégia central de veiculação dos nossos objetivos políticos.

A falta de suporte para a realização do conjunto de atividades propostas por estes coletivos fundadores 

do Julho não foi uma barreira para que já no primeiro ano alcançássemos êxito em nosso compromisso de 

trazer a denuncia do racismo para a agenda pública da Região Nordeste.

Nos anos seguintes: Sucesso Total!

Emplacamos ano a ano uma marca e tema unificados que dialogasse com a conjuntura política vigente e 

disputasse na sociedade, narrativas sobre nós, mulheres negras, e nossas formas históricas e contemporâneas 

de organização e resistência.

Era possível perceber também com o passar dos anos que a energia do julho das pretas, que nos banhava 

quase sempre desde todo mês de abril, se espalhava como água pelos quatro cantos do país. Fenômeno com-

provado com a adesão cada vez maior de novas organizações e coletivos, e conquista de recursos técnicos e 

financeiros destinados a efetivação do Julho, a exemplo da linha de financiamento criada pela Coordenadoria 

Ecumênica de Serviços (CESE) que visa apoiar organizações de mulheres negras que realizem atividades no 

Julho das Pretas.
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Em 2014 e 2015, como um cometa, o Julho das Pretas teve um papel fundamental na mobilização políti-

ca das mulheres negras do Brasil rumo a Marcha de Mulheres Negras, contra o Racismo, a Violência e pelo Bem 

Viver, que em novembro de 2015 levou 100 mil mulheres negras a ocupar Brasília com toda nossa pluralidade.

Neste ano, na 8ª edição do Julho das Pretas, tomadas pelo ódio do racismo e todas as formas de nos 

matar física, psicológica, espiritual e culturalmente estamos investindo as nossas energias na defesa radical 

das vidas negras seguras, emancipadas e felizes e na construção do projeto do Bem Viver, nossa utopia. Com o 

direito pleno a auto-determinação dos povos, liberdade de ir e vir, direito de expressar pensamentos e culturas, 

centradas na filosofia Unbuntu. Pois, só a coletividade será capaz de desarticular as lógicas de perversidade 

inventadas pela supremacia branca para o mundo.
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O Julho das Pretas 2019 um marco para as  mulheres Negras do Ceará

A Rede de Mulheres Negras do Ceará nasceu em 2018 a partir da articulação para o Encontro Nacional 

de Mulheres Negras 30 anos, porém ao fim percebemos que as inquietações nos provocavam o desejo de conti-

nuar tecendo fios para a construção de um espaço de aquilombamento, afeto e resistência de mulheres negras 

do Ceará. O 25 de Julho de 2019 - Julho das Pretas -  foi o mote para consolidar essa articulação que envolve 

mulheres da cidade de Fortaleza, Região metropolitana e Região do Cariri cearense. No 25 de Julho inspiradas 

pelas mulheres que se movimentam e resistem em todo país, escrevemos mais uma página na histórias das 

mulheres negras cearenses!

Em  Fortaleza, realizamos o pré-lançamento da Rede com o Entardecer das Pretas, no Conjunto Palmei-

ras, bairro periférico onde é marco da resistência popular, na luta por moradia e autonomia. Foi um momento 

para celebrar  e reconhecer a importância da vida de cada mulher negra presente. Mulheres de 10 a 70 anos se 

reuniram para compartilhar suas vivências e luta, através de um varal com fotos de  diversas mulheres negras e 

indígenas cada uma escolheu uma imagem e contaram “ dos passos que vem de longe” e do que  nos motiva a 

continuar caminhando. O fim do evento foi com música e dança com o Batuque de Mulher, grupo de percussão 

de mulheres do bairro. Para consolidar a nossa articulação em Rede o segundo evento aconteceu no Cariri. O 

momento articulado  para a partilha, escuta e aprendizado mútuo das várias mulheres que se colocaram com 

essa alegria de construir uma rede diversa e potente. 

O momento no Cariri continuou o que o Entardecer das Pretas, em Fortaleza iniciou,  a presença forte 

da honra a ancestralidade combustível que nos movimenta a partir de nossas potências,  através dessa roda 

que gira alternando poder e cuidado, as histórias que tecem e as músicas que embalam nossas lutas e nossa 

calma momento conduzida pelas mais velhas em conjunto com as mais novas numa Rede costurada a diversas 

mãos e afetação.
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História de luta e resistência: o “25 de Julho” como estratégia de 

visibilidade da ação política das mulheres negras na Paraíba (1998-2020)!

Durvalina Rodrigues1  Terlúcia Silva2

O “25 de Julho” é o marco internacional da resistência das mulheres negras da América Latina e do Cari-

be. Nesta data, em 1992, foi realizado o I Encontro de Mulheres Afro-latino Americana e Caribenha, em Santo 

Domingo/República Dominicana, onde foi definido que esse seria um dia de afirmação política e visibilidade 

da luta das mulheres negras no continente. 

A Paraíba, desde 1998, com o então Grupo de Mulheres Negras da Paraíba, vem demarcando esse 

marco histórico de luta, em parceria com diversas organizações, grupos e movimentos sociais.  Inicialmente, 

as comemorações ocorreram na residência de uma das integrantes e depois fundadoras da Bamidelê: Orga-

nização de Mulheres Negras, com atividades mais celebrativas. A partir de 2001, com a institucionalização da 

Bamidelê, o “25 de Julho” fora assumido como pauta prioritária, com a intencionalidade política de visibilizar a 

luta das mulheres negras para a sociedade paraibana, em sintonia com as mulheres negras latino-americanas 

e caribenhas, assim como de inserir a data no calendário dos movimentos sociais. As atividades desenvolvidas 

inicialmente foram seminários, encontros, rodas de diálogos, entre outras, em parceria com o Movimento de 

Mulheres e o Movimento Negro, ambos da Paraíba.

Destacamos a seguir alguns marcos importantes das 22 edições do “25 de Julho” na Paraíba: 1) a 7ª Edi-

ção, ocorrida em 2005,  por que foi primeira vez que o “25 de Julho” foi à rua, com um grande evento público 

no Parque da Lagoa, realizado em parceria com o Movimento Negro Organizado e Quilombolas de Caiana dos 

Crioulos e participação de grupos de adolescentes, mulheres negras, de matriz africana e grupos culturais; 2) a 

11ª Edição do “25 de Julho” na Paraíba, em 2009,  com o lançamento da Campanha de Afirmação da Identida-

de Negra na Paraíba: Moren@, Não. Eu sou Negr@! no Teatro Paulo Pontes. O evento que não atingiu apenas 

ativistas dos movimentos sociais, mas a sociedade em geral. O cantor Chico César foi um dos participantes das 

peças publicitárias da campanha, que posteriormente teve mais três edições e a cantora negra Cátia de França 

fez o show de lançamento; e 3) 13ª Edição, em 2011, que celebrou os 10 anos da Bamidelê com a Exposição 

“Visões Negras – simbologias, histórias e trajetórias”, ficando esta três dias no Casarão 34, em João Pessoa; o 

seminário Luta antirracista e antissexista na Paraíba – realizações, avanços e perspectivas, com representan-

tes da Secretaria de Políticas para Mulheres de João Pessoa, da ONU Mulheres e da AMNB – Articulação de 

¹ Graduada em Psicologia e Mestranda em Antropologia. Integra a Abayomi – Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba.
² Mestra em Ciências Jurídicas e Graduada em Serviço Social. Integra a Bamidelê – Organização de Mulheres Negras na Paraíba e a Abayomi 
– Coletiva de Mulheres Negras   na Paraíba.
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Mulheres Negras Brasileiras e o show comemorativo com as Cirandeiras de Caiana dos Crioulos, o Coral Voz 

Ativa e grupo Batuque de Saia, no Solar do Conselheiro/JP. 

A partir de 2014, o “25 de Julho” na Paraíba vai ganhando novos contornos, ampliando-se localmente, 

mas em sintonia com as mulheres negras da Região Nordeste, a partir criação da Rede de Mulheres Negras 

do Nordeste, em 2013. As organizações da Rede passam a assumir o “Julho das Pretas”, idealizado pelo Odara 

– Instituto da Mulher Negra da Bahia, como estratégia para evidenciar a luta das mulheres negras na região. 

Nesse período, iniciava-se também a mobilização em torno da realização da 1ª Marcha Nacional das Mulheres 

Negras Contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver. O processo de mobilização da marcha na Paraíba foi 

protagonizado pela Bamidelê – OMN/PB, sendo então a 16ª edição, realizada em 2014, no Parque da Lagoa, 

com apresentações culturais voluntárias de artistas negras/os da cena cultural de João Pessoa. No evento 

foram feitas adesões de pessoas, grupos e movimentos sociais ao Comitê Impulsor da Marcha na PB, que agre-

gou ao longo do processo mais de 30 entidades. Nesse ano também passamos a evidenciar o Dia Nacional de 

Tereza de Benguela e da Mulher Negra (Lei 12.987/2014), como reconhecimento da luta das mulheres negras 

no Brasil.

Em 2015, intensificam-se a ações de visibilidade política das mulheres negras na Paraíba e neste ano 

realizamos o I Encontro Estadual das Mulheres Negras da Paraíba, que reuniu cerca de 100 mulheres negras, em 

parceria com o Comitê Impulsor, a Rede de Mulheres Negras do Nordeste, a AMNB e a AMB, como programação 

da 17ª Edição do “25 de Julho” na Paraíba. 

No contexto pós-Marcha/2015, o “25 de Julho” se amplia ainda mais, a partir do surgimento de outras 

“sujeitas” políticas, como a Abayomí – Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba e integração de mulheres 

negras de diferentes áreas e locais de atuação, mas que não estavam vinculadas a organizações ou grupos, 

dando-se assim um processo de concretização do Movimento de Mulheres Negras da Paraíba. E o “25 de Ju-

lho” deixa de ser apenas um dia de ação, passando a se realizar durante todo o mês de julho, reunindo ações 

diversas na Agenda Afro-Feminista, com atividades protagonizadas por diferentes grupos e organizações.

Nesta construção, as organizações da Paraíba, que compõem a Rede de Mulheres Negras do Nordeste, 

a Bamidelê e a Abayomí tem a preocupação de pautar o “Julho das Pretas”, sempre alinhando o tema local ao 

que esta sendo assumido pela Rede Nordeste e realizando ações específicas na agenda ampliada.

E assim chegamos, em 2020, à 22ª Edição do “25 de Julho na Paraíba” e a 8ª Edição do Julho das Pre-

tas” e em consonância com as mulheres negras do nordeste e com o contexto da Pandemia da COVID 19 e 

intensificação do racismo, temos como tema “Mulheres Negras na Paraíba: Em defesa das Vidas Negras e pelo 

Bem Viver!”, com uma Agenda Afro-Feminista ampla, repleta de ações como debates, ações de denúncia e 
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visibilidade preta nas redes sociais, diálogos  e o 2º Buyìn Dudu: Recontando Nossas Histórias (honraria que 

reconhece a trajetória de mulheres negras na Paraíba) e, como estamos em tempos de Pandemia, as ações se-

rão via mídias digitais e rádios locais, mas será feita também arrecadação de alimentos e produtos de higiene 

para distribuição com mulheres negras.

Por fim, o “25 de Julho” e o “Julho das Pretas” se constituem estratégias de visibilidade da ação política 

das mulheres negras na luta contra o racismo e defesa do “Bem Viver”, não apenas como um projeto utópico, 

mas como uma alternativa ao capitalismo, um projeto de uma sociedade equânime.  

Abayomí – Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba no 25 de Julho

Durvalina Rodrigues 1 Uliana Gomes da Silva2 

A Abayomí – Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, surge do processo do Pós-Marcha das Mulheres 

Negras, realizada no ano de 2015, e com ela a esperança de lutar por uma sociedade mais justa, equânime, sem 

racismo e pelo bem viver. 

Neste sentido, na data do 25 de Julho alusiva as Mulheres Negras Latino Americanas e Caribenhas, 

como também à Tereza de Benguela, que é para nós um marco histórico, fazemos questão de ir às ruas evi-

denciar esse momento simbólico, como um momento de reivindicação, trazendo para o centro nossas pautas, 

enaltecendo Mulheres Negras importantes, intelectuais, guerreiras, que corroboram com a nossa história e 

que por muito tempo ficaram na “invisibilidade”.

A Coletiva desde sua formação se une a outras organizações de mulheres no estado da Paraíba, a exem-

plo da Bamidelê - Organização de Mulheres Negras, que desde 1998 realiza ações voltadas para o 25 de julho, 

bem como a outras organizações do Movimento de Mulheres Negras da Paraíba. Em toda a construção do 

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia do PPGA - da Universidade Federal da Paraíba - UFPB; Especialista em Gestão 
de Políticas Públicas em Gênero e Raça - UFPB; Pós Graduada  em Gestão do Cuidado, com Ênfase no Apoio Matricial (EAD/UFPB), Graduada 
em Psicologia pela UNIPÊ – Centro Universitário e João Pessoa/PB, Integrante do Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e Cultura  
GRUPESSC/UFPB, Feminista Negra, Ativista do Movimento de Mulheres Negras, Integrante da Abayomi – Coletiva de Mulheres Negras na 
Paraíba, da Rede de Mulheres do Nordeste e da AMNB – Articulação de Mulheres Negras Brasileiras.

² Formada em Ciências Sociais, Mestra e Doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal da Paraíba. Professora Voluntaria de 
sociologia  no Cursinho  do Projeto PET/Conexões de Saberes Acesso e Permanência de Jovens de Origem Popular à Universidade: Diálogos 
Universidade-Comunidade. Pesquisadora no Grupo de Pesquisa Saúde, Sociedade e Cultura (GRUPESC) na UFPB. Integrante do grupo de 
pesquisa  ProjetAH – História das mulheres, gênero, imagens, sertões. Ativista do Movimento de Mulheres Negras, Integrante da Abayomi – 
Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, da Rede de Mulheres do Nordeste. 
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“25 de Julho” na Paraíba, a Abayomí dialoga e afirma a Rede de Mulheres Negras do Nordeste, sobretudo, na 

perspectiva de alinhar a temática local com o tema do Julho das Pretas. Nesta linha, nossas atividades tiveram 

como tema central em 2019, o chamado: “Mulheres Negras pelo Bem Viver: Afrontando o Racismo, por um 

Nordeste Livre”!

Trilhando Caminhos

Como parte da Agenda Afro-Feminista, ocorreu no dia 20 de Julho, a 2ª edição do Uyelê das Pretas, 

uma ação politica, cultural e social organizada por diferentes organizações, mas com a iniciativa da Abayomí. 

A programação contou com a: Roda de Conversa – Mulher Negra e a interseccionalidade; Feira Preta; Perfor-

mance de Fernanda Ferreira “Vidas negras importam”; Mic Aberto/Poesias, Intervenções, Performances; Slam 

Parahyba e Slam da Minas; Rafa Rasta MC &Dj Isa Queiroz; e vendas de comidas feitas por mulheres negras 

com foco de auto sustentabilidade.

Outra ação realizada este ano que ficará como agenda fixa para as próximas edições do “25 de Julho” 

(Julho das Pretas) na Paraíba é o “Homenageando Mulheres Negras, Recontando nossas histórias... Nossos 

Passos Vêm de longe” (Jurema Werneck, 2009), protagonizado pela a Abayomí. A atividade foi realizada no dia 

22 de Julho e contou com o apoio do Fórum de Mulheres em Luta da UFPB, a Bamidelê – Organização de Mu-

lheres Negras da Paraíba eo Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Superior do Estado da Paraíba (SINTESP). 

Nesta atividade buscamos valorizar a história de luta de mulheres negras na Paraíba. A Abayomí entregou a 

cada mulher homenageada um certificado e a Boneca Abayomí - símbolo da Coletiva.

Dando sequência as atividades, no dia 25 de Julho, realizamos o Cortejo de Mulheres Negras, no Mer-

cado Central de João Pessoa com produção de cartazes, mandalas com símbolo que lembrava as rezadeiras 

negras, falas, poesias, músicas, batuque de tambores, panfletagem e o cortejo por dentro da feira livre, ressal-

tando a importância da data e ecoando palavras de ordens.

No dia 27 de julho ocorreu o “Tributo a Marielle 40 anos” que contou com vários artistas de João Pessoa, 

comidas típicas e manifestações pelo o descaso da execução de Marielle Franco.

Em 28 de Julho ocorreu a roda de conversa Mulheres Quilombolas em Luta, no Quilombo Urbano Para-

tibe-PB, este momento foi organizado pela Coletiva Abayomi, mas também pelo Grupo de Mulheres Lésbicas 

e Bissexuais Maria Quitéria, Coordenação Estadual Comunidades Quilombolas da Paraíba-CECNEQ e pelo 

Movimento de Mulheres Negras da Paraíba. Contamos com a presença das Comunidades Quilombolas Guru-

gi, Grilo, Mussumago, Mituaçu, Matão e Os Rufinos. Na ocasião, tivemos um momento com mística, e falas 

realizadas pelas mulheres presentes. Nestes diálogos as potencialidades e fragilidades das mulheres negras 
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quilombolas foram evidenciadas, sobretudo no tocante as inúmeras reivindicações do ponto de vista da desi-

gualdade de gênero dentro dos quilombos, o enfrentamento ao patriarcado e, principalmente, a necessidade 

de lutar por seus direitos dentro da família e dentro da Comunidade Quilombola que vivem.

Avaliamos que nossas ações foram positivas, pois mesmo estando em um momento adverso com o 

governo em curso, conseguimos mais uma vez estar mobilizar mulheres negras para estarmos juntas na nossa 

Agenda Afro-Feminista. Todos os registros das ações realizadas pela Abayomi - Coletiva de Mulheres Negras 

da Paraíba encontram-se na página da Abayomi no Instagram. Em 2020 ocorre a vigésima segunda edição do 

25 de julho e a oitava edição do Julho das Pretas na Paraíba, Eu Mulher Negra Resisto. Mulheres Negras na Paraí-

ba: Em Defesa da vida e pelo Bem Viver.
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Julho das Pretas em Pernambuco

Rosa Marques e Piedade Marques – Rede de Mulheres Negras de Pernambuco

A realização do Julho das Pretas aqui em Pernambuco teve início no processo de realização da Marcha 

das Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver, com várias atividades na região metro-

politana de Recife. 

O principal objetivo da construção do Julho das Pretas no processo da marcha foi o de estabelecer es-

paços de reflexão da situação das mulheres negras e de estratégia de mobilização das mulheres negras para a 

Marcha com diversas ações, do qual destacamos entre elas, Rodas de Diálogo, Oficinas, e Ensaio fotográfico. 

O ano de 2017 foi um ano muito significativo para nós da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, 

pois conseguimos nosso primeiro recurso para ampliar nossas atividades no estado. O projeto aprovado fi-

nanciou uma ampla agenda de atividades do Julho das Pretas em Pernambuco, e foi realizado ações nas 04 

Regiões do Estado, Recife e Região Metropolitana, Sertão de São Francisco, Mata Sul e Agreste Meridional. 

Neste ano foram realizadas Debates Públicos, Rodas de Diálogo, Oficinas, Manifestação de Rua, entre outras. 

O Julho das Pretas ampliou sua visibilidade no estado, e também atraiu novas mulheres, interessadas em in-

gressar na militância feminista negra. 

No ano de 2018, em reunião da Rede de Mulheres Negras do Nordeste, a Rede de Mulheres Negras da 

Bahia trouxe a proposta de realização de uma ação conjunta do Julhos das Pretas do Rede Nordeste, unifican-

do nossos calendários, e estabelecendo uma marca do Julho das Pretas em todo material publicitário. Essa 

ideia que perdura até hoje, é um sucesso, pois ela nos permite visibilidade, somarmos força política das ações 

na Rede de Pernambuco e por ventura nos demais estados do nordeste. O Julho das Pretas fala da nossa força 

de articulação, mobilização e força política em nossos territórios e no Nordeste.

Este ano com o tema “Em defesa das Vidas Negras, pelo Bem Viver!”, permitirá mantermos em sintonia 

com as mulheres de todo Brasil, rememorar a força de nossa ancestralidade que nos impulsionou para cons-

trução da Marcha em 2015, na formação de novos grupos, coletivos, movimentos, redes de mulheres negras,  

bem como uma articulação, mobilização,  incidência  política na defesa da vida, na luta contra o racismo, a 

violência, o sexismo, a lesbostransfobia, as das desigualdades raciais. Rememorar a Marcha e evidenciar que 

Vida Negras importam para uma sociedade perversamente Racista, é evidenciar um nordeste de mulheres 

inteligentes, articuladas, perspicazes e resistentes, e dizer para as pessoas brancas que o problema do Racismo 

não é nosso, e que elas precisam se humanizar.
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O Julho das Pretas, tem se configurado enquanto espaço de produção de fazer política por nós mulheres 

negras do Nordeste, e em Pernambuco. Assim sendo, têm nos desafiado à construção coletiva, respeitando 

o caminho e as possibilidades que cada uma das organizações, a solidariedade do fazer em nosso tempo e 

território.

O Julho das Pretas é a força de nossa ancestralidade pulsando em nossas veias e nos desafiando a se 

contrapor a tudo que os impulsiona para a morte. Somos mulheres negras pernambucanas espalhadas por 

todo nordeste brasileiro no dia 25 de Julho!
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JULHO DAS PRETAS 2020 - EM DEFESA DAS VIDAS NEGRAS,

PELO BEM VIVER

UM MÊS QUE SEGUE FAZENDO UMA NOVA HISTÓRIA PARA AS 

MULHERES NEGRAS PIAUIENSES

Por Sônia Terra

Nem sempre nossas palavras conseguem expressar a dimensão do que queremos dizer. Expressamos 

isso, para que saibam que é difícil descrever algumas emoções vivenciadas a cada nova edição do Julho das 

Pretas, que tem ampliado e fortalecido ainda mais nossa Organização de Mulheres Negras.

Inicialmente, achamos importante reafirmar que o Julho das Pretas se tornou pra nós muito mais im-

portante que o 8 de março. Justifica-se pelo fato de sentirmos mais forte o elo dessa crescente irmandade 

negra, que sintoniza-se em todo Nordeste, nos mais diversificados lugares, com temáticas comuns e com uma 

multiplicidade de elementos formadores e desafiadores para o fortalecimento de nossa construção coletiva 

enquanto mulheres negras. Neste sentido, nunca será demais parabenizar e agradecer ao Odara – Instituto da 

Mulher Negra de Salvador, por iniciar essa construção que incorporamos enquanto Rede de Mulheres Negras 

do Nordeste e que já se espalha em outros estados do Brasil.

Chegamos ao Julho das Pretas 2020 em uma conjuntura bastante complexa com a Pandemia do Co-

vid-19, onde qualquer presença física fica impossibilitada, as desigualdades se evidenciam mais fortemente e 

o racismo se escancara assustadoramente. Nesse cenário, a Rede de Mulheres Negras do Nordeste também 

reforça suas estratégias e enfrenta o desafio de garantir a realização das atividades de forma virtual, usando 

dos inúmeros recursos tecnológicos e sobretudo, da ousadia de intensificar suas intervenções na sociedade 

e seguir na resistência. E assim sendo, o Ayabás – Instituto da Mulher Negra do Piauí e o Fórum de Mulheres 

Negras do Piauí (constituído a partir de edições anteriores do Julho das Pretas), chega a sua a 6ª edição aqui no 

Piauí, com o tema “Em Defesa das Vidas Negras, Pelo Bem Viver”. 

Uma experiência diferente que tem nos movimentado e também nos provocado diante das discussões 

que permeiam a profundidade do tema e pretende dar visibilidade as narrativas de mulheres negras piauien-

ses, através de pequenos vídeos diários nas redes sociais do Ayabás, reverberando nosso discurso: nós mulhe-

res negras temos e somos conhecimentos. Também, a partir do Julho das Pretas, intensificamos os contatos com 

outras mulheres negras nos diversos municípios do Estado incentivando-as a somarem conosco nessa rede, 

assumindo maior protagonismo nos seus espaços de atuação.
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Ainda nessa programação virtual que apresenta depoimentos diários nas redes sociais das mais diver-

sificadas mulheres negras, lives e outras intervenções políticas com participações em Frentes em defesa dos 

direitos à vida das mulheres, destacamos toda força ancestral que nos faz seguir movimentando as estruturas 

racistas e machistas da sociedade brasileira. “Nossos passos vem de longe”.

Por fim, falar do Julho das Pretas nessa edição de 2020 é afirmar positivamente, mesmo em uma con-

juntura adversa, uma ação coletiva motivadora para ressignificar nossa luta feminista negra enquanto Rede de 

Mulheres Negras do Nordeste, respeitando as especificidades locais, ampliando as organizações de mulheres 

negras, reafirmando a Defesa pelas Vidas Negras e pelo Bem Viver, reafirmando sempre o nosso protagonismo 

na história. Seguimos!
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A Ajagum Obínrìn e o Julho das Pretas no Rio Grande do Norte

Elizabeth Lima

A Ajagum Obínrìn – Organização de Mulheres Negras do Rio Grande do Norte foi fundada em novembro 

de 2013 e desde então celebramos o 25 de Julho – Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Ca-

ribenha e Dia Nacional de Tereza de Benguela, compomos a Rede de Mulheres Negras do Nordeste e construí-

mos o Julho das Pretas desde 2015 a partir da proposição do Odara/BA como uma agenda comum da região 

da região Nordeste do Brasil. A 8ª edição vem com o tema “Em Defesa das Vidas Negras, pelo Bem Viver”

Neste ano de 20220, o julho das Pretas na sua 8ª edição tem como tema “Em Defesa das Vidas Negras, 

pelo Bem Viver” e toda programação será realizada de forma virtual para evitar que as participantes fiquem 

expostas à contaminação pelo COVID-19 (Coronavírus) 

No Rio Grande do Norte, durante todo mês de Julho, diversos coletivos farão lives com diferentes temas  

com o intuito de fortalecer as organizações de mulheres negras,  ampliar o debate em Defesa das Vidas Negras, 

pelo Bem Viver e Democracia, bem como criar estratégias de enfrentamento ao racismo, sexismo, discrimina-

ção, preconceito e demais formas de opressões.  

A Ajagun Obinrin- realizará a seguinte programação Seminário virtual: Mulheres Negras do RN: Em 

Defesa das Vidas Negras, pelo Bem Viver e Pela Democracia.

Data: 23, 24, 25, 26, 27 de julho de 2020

22 de julho

16h as 18hs - Abertura do Evento – Tema do julho das Pretas 2020 - Em Defesa das Vidas Negras, pelo 

Bem Viver e Pela Democracia. -  6ª Edição – Mulheres Negras do RN têm História

Live/Roda de Conversa: Pan africanismo sob o olhar da mulher negra potiguar

23 de julho

16h30 as 18 - Roda de conversa: ‘’Vidas Negras Importam SIM! Mulheres Negras Periféricas da Cidade 

e do Campo Mulheres Quilombolas’’. 
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24 de julho

17h00 as 19h00: I Encontro Estadual das Mulheres do ADJÁ - (Ekedes, Yarobás, Makotas, etc) – Enfren-

tamento a Intolerância Religiosa 

Dia 25 de Julho- Dia Internacional das Mulheres Negras Latino Americana e Caribenha e dia Nacional 

de e Tereza de Benguela

16h00 as 19h00 – Roda de Conversa: História de Mulheres Negras do Rio Grande do Norte- trajetória 

de lutas e conquistas. -    7ª Edição – Mulheres Negras do RN têm História’.

Dia 26 de Julho

17h00 as 18h00   - Roda de conversas: A Produção Cientifica acadêmica de Mulheres Negras e a impor-

tância da representatividade.

Dia 27 de julho

16h00 as 17h00 - Roda de conversas: ‘’Mulherismo Africano - a busca da auto afirmação de mulheres 

negras”.

Encerramento: Artistas, poetas e batuques.

17h10 as 18h30.

           E assim, o julho das Pretas 2020, vem com a força dos nossos orixás, com a ênfase de cuidar de 

nós mesmas e das nossas famílias nas comunidades. Preservando às nossas culturas de matriz africana, que 

nos motivam a construir utopias de uma sociedade sem racismo, porque vidas negras importam e na luta pela 

permanência da democracia principalmente no cenário político brasileiro de retrocesso que estamos vivendo. 

Enfim, socializamos que outras organizações, núcleos, coletivos de mulheres realizarão no Estado do 

RN o julho das Pretas 2020, como: Coletivo Negras de Periferias; Coletivo as Carolinas, Unegro; NEGEDI/ 

Mulheres do Adjá; e NEGRAS/Núcleo de Estudos de Gênero, Relações Étnicorraciais, Aprendizagens e Saberes 

do Semiárido.
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A Auto-organização de Mulheres Negras de Sergipe Rejane Maria e o Julho 

das Pretas

Por Laila Oliveira

A Auto-organização de Mulheres Negras de Sergipe Rejane Maria é fruto dos anseios de mulheres com 

realidades diversas, mas com uma mesma inquietação: Como combater o racismo e o sexismo tão presentes 

em nossas vidas? Percebemos que somente de forma coletiva, através de ações e trabalhos de base, consegui-

ríamos nos transformar e contribuir para a transformação societária, e assim, combater a condição de subordi-

nação que nos é imposta e possibilitar sua superação.

Foi então que em 2014, um grupo de mulheres negras de diversas realidades, professoras, artistas, 

comunicólogas e tantas outras sentiram a necessidade de se reunir, de trocar experiências e fortalecimento. 

Dada a importância de discutir a realidade, pensar coletivamente estratégias de resistência e buscar 

a superação através de reflexões e práticas coerentes, e principalmente, refletindo através das trajetórias e 

vivências umas das outras, que temos nos reunido. Somos irmãs negras partilhando a experiência de sermos 

mulher e negra numa sociedade classista, machista e racista. Prezamos pela luta interseccional, entendendo 

que só com a superação de todas as formas de opressão teremos uma sociedade justa e igualitária.

Em 2015, entramos de cabeça na mobilização das mulheres negras sergipanas rumo a Marcha das Mu-

lheres Negras Contra o Racismo e Pelo Bem Viver. Neste contexto que nos aproximamos do Instituto Odara e 

consequentemente da Rede de Mulheres Negras do Nordeste, vindo a aderir no mesmo ano.

A articulação em rede com outras irmãs negras que constroem a luta política das mulheres negras em 

seus estados contribuiu para nosso fortalecimento enquanto grupo, desde os espaços de troca e de formação 

política propiciado pela Rede de Mulheres Negras do Nordeste.

Em 2016¹ aderimos ao projeto Julho das Pretas, através de um calendário de atividades, oficinas e es-

paços de discussão, a organização promoveu reflexões acerca do racismo, machismo, sexismo, lgbtfobia ainda 

tão presentes na sociedade.

Em 2017²  o Julho das Pretas em Aracaju trouxe o tema “Memória, Identidade e Ancestralidade”, a ati-

¹  Evento Julho das Pretas acontece em Aracaju (acessado em: http://www.sergipenoticias.com/cultura/2016/07/2514/evento-julho-das-
pretas-acontece-em-aracaju.html)

http://www.sergipenoticias.com/cultura/2016/07/2514/evento-julho-das-pretas-acontece-em-aracaju.html
http://www.sergipenoticias.com/cultura/2016/07/2514/evento-julho-das-pretas-acontece-em-aracaju.html
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² Aracaju realiza o Julho das Pretas nesse sábado. (acessado em: https://infonet.com.br/noticias/cultura/aracaju-realiza-o-julho-das-pretas-
neste-sabado/) e (https://www.facebook.com/events/309658142837832/)
³ Evento do Julho das Pretas 2018 na página do Facebook (acessado em: https://www.facebook.com/events/1938686656199350/)

vidade trouxe para a sua mesa de abertura a discussão sobre a realidade da mulher quilombola e da mulher de 

terreiro, entendendo a importância de fortalecer as organizações de mulheres negras presentes nas comuni-

dades tradicionais. As oficinas também tiveram o objetivo de tratar de questões como auto-estima, afetos e 

fortalecimentos através da estética negra, da dança e da roda de capoeira feita por mulheres.

Como parte da programação do Julho das Pretas, a Auto-organização de Mulheres Negras de Sergipe 

Rejane Maria organizou uma caravana com as mulheres negras sergipanas para Salvador onde a ex ativista do 

Panteras Negras e militante feminista negra Angela Davis esteve palestrando no auditório da Reitoria da UFBA.

 Em 2018³, o Julho das Pretas trouxe o mote “Mulheres Negras Movem o Brasil”. Nesta edição em Ara-

caju, a Auto-organização convidou diversas outras organizações e ativistas para uma agenda conjunta. Des-

centralizando as ações, o Julho das Pretas em Sergipe percorreu escolas, comunidades quilombolas e praças.

Na perspectiva de ampliação e fortalecimento, a Auto-organização se fez presente na Ocupação urbana 

Beatriz Nascimento, através de uma roda de diálogos sobre o cotidiano das mulheres negras e suas lutas como 

a moradia, o enfrentamento a violência, que é um dos fenômenos presentes na realidade daquelas mulheres. Foi 

feita uma dinâmica sobre auto-cuidado com elas, e foi fundamental para emergir tantas questões vividas por elas.

Em 2019, dentro de um contexto político extremamente adverso, em um governo que tem afirmado 

cotidianamente o ódio aos segmentos sociais mais vulneráveis e retirando os direitos da população diariamen-

te, o Julho das Pretas traz o tema “Mulheres Negras por um Nordeste Livre”, desafiando uma ordem extrema-

mente opressora. Neste ano em Aracaju, começamos o calendário de atividades com a roda de conversa sobre 

“Ser mulher negra e LGBT” na Escola Estadual Nelson Mandela - entendendo que ambiente da escola pode ser 

potencializador de ações e discursos que promovam a reflexão, a autonomia e a resistência.

Ao longo das atividades alusivas ao 25 de julho, realizamos uma mesa sobre a memória da luta da mu-

lher negra em Sergipe, convidando representações das organizações do movimento negro e de mulheres. E 

finalizamos com uma roda sobre saúde mental da mulher negra e formas de auto-cuidado, com mulheres da 

periferia do Santa Maria, no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS).

O Julho das Pretas em Aracaju já faz parte do calendário de luta do movimento negro e de mulheres 

negras, sendo incorporado por outras organizações, por entender a importância da luta das mulheres negras 

no enfrentamento ao racismo, o machismo, lgbtfobia e as diversas formas de opressão.
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