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"Imagina viver sem 
água? Nas torneiras 
de nossas casas só 
chega água uma 
vez por semana"
Edcleia Santos

e o descaso com a saúde na comunidade



2 > Ô de Casa!   Informativo Casa da Mulher do Nordeste

É com muita alegria que publicamos mais um 
Boletim Ô de Casa, fechando um período difícil de 
tantas perdas e retrocessos nesse primeiro ano do 
governo de Jair Bolsonaro.
O presente Boletim reflete a capacidade de 
resistência dos movimentos sociais, em especial o 
feminista, no enfrentamento da atual conjuntura 
política e econômica do Brasil.
Para nós da CMN, aqui expressamos o nosso 
esforço de transformar as dificuldades em 
possibilidades para continuar resistindo e lutando 
em favor de dias melhores para as mulheres no 
campo e na cidade. A luta de Passarinho pela 
melhoria das condições de vida, como creche para 
mulheres, educação para juventude e acesso aos 
serviços básicos de saúde, são algumas das 
reivindicações da , de Carta do Ocupe Passarinho
2 0 1 9 . A s  m u l h e re s  s e g u e m  s e n d o  a s  
protagonistas ampliando a luta pelo direito à 
cidade. A experiência na agricultura urbana, 
ganha o mundo intercambiando com outras 
experiências no Brasil no Congresso Brasileiro de 
Agroecologia. 
Nos avanços institucionais da luta feminista e anti- 
racista, destacamos a experiência vivenciada com 
o projeto Mulheres Negras e Democracia, iniciado 
neste ano em parceria com o CMC, MMTR-NE e 
Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, nos 
provocando a descolonizar nossas práticas e 
saberes, a partir das experiências e histórias das 
mulheres negras nas diversas dimensões da vida 
social, econômica e política. Essa aliança com as 
companheiras negras feministas, nos fortalece e 
nos inspira para esperançar em tempos melhores.
Os desafios são muitos e de todas as ordens, ética, 
cultural, econômica e política. Vamos precisar de 
todo mundo! O novo ano já se anuncia e com ele 
as eleições municipais, que exige nossa atenção e 
ações estratégicas para ampliar a participação das 
mulheres negras nesse pleito eleitoral, 
contribuindo para desconstruir práticas políticas, 
patriarcais e racistas, a partir de outras narrativas, 
novas estéticas, da valorização da ancestralidade e 
dos conhecimentos  das mulheres negras. 
Dias Mulheres Virão!
Graciete Santos, Coordenadora Geral da CMN.

"Imagina viver sem água? Nas torneiras de nossas casas só 
chega água uma vez por semana e nem completa 24 horas. 
Como podemos cozinhar, cuidar da nossa casa, da nossa 
família, da saúde sem água?", conta Edcleia Santos, uma das 
lideranças de Passarinho. Essa é uma das reivindicações que 
está na carta política do Ocupe Passarinho Ano IV. Além 
dessas, outras prioridades foram destaque no último 
sábado, 07 de dezembro, em Passarinho, Zona Norte do 
Recife. 
Cerca de 10 mil pessoas fazem parte da comunidade, e 
recentemente chegaram mais 200 famílias, que vivem 
descobertas dos direitos básicos, como saúde, educação e 
moradia. "A comunidade continua invisível para o poder 
público, mas estamos aqui para mostrar que somos 
organizadas. A falta de políticas públicas é nosso principal 
problema, e em todos os campos", completou Ediclea, que 
mobiliza mulheres na comunidade. A carta política também 
aponta denúncias a partir do direito à cidade, como a falta 
de saneamento, do transporte público, a falta de creches e 
de lazer, a mata que está totalmente desmatada e a 
insegurança que é latente na comunidade. Para Magda 
Santiago, moradora e militante, o evento do Ocupe 
Passarinho é um movimento sociopolítico cultural que tem 
um papel fundamental na denúncia pela falta de políticas 
públicas no Bairro. “Para mim tem um carácter de resistência 
aos vários tipos de desestímulos que temos sofrido com este 
desgoverno fascista nos últimos tempos. E também colabora 
com a organização comunitária que se faz cada dia mais 
urgente”, completou. 
A programação contou com diversas atividades ocupando a 
praça e a sede do Grupo Espaço Mulher. Beleza negra, corte 
de cabelo, design de sobrancelhas com jovens, oficinas de 
agricultura urbana, mural dos desejos, contação de histórias 
para as crianças, e feira de artesanato foram 
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algumas das ações ocorridas pela manhã. Para 
Natália Francisca, 18 anos, o Ocupe é uma 
oportunidade de mostrar o trabalho e as 
capacidades das jovens da comunidade. “O Ocupe é 
uma realização de todas nós, porque faz com que a 
comunidade fique unida. Esse ano, depois do curso 
de design de sobrancelhas, foi a oportunidade de 
mostrar nosso talento e trabalho não só para a 
comunidade como também para o povo de fora. É 
muito bom todo ano participar do Ocupe, saber que 
Passarinho existe sim, e que tem pessoas boas na 
comunidade”. 
No período da tarde, houve apresentações culturais, 
bingo e batucada feminista. “O Ocupe é uma ação 
motivadora, que reúne pessoas do bem que estão 
lutando por melhores condições de vida para a 
comunidade de Passarinho. É bem necessário para 
nos ajudar com a luta como para mostrar à 
comunidade que não estamos sós, e que as pessoas 
também não estão sozinhas. Este ano aprendi a fazer 
um aromatizador de ambiente que deixa nossa casa 
livre de bactérias. E o ocupe é isso ajuda a gente a 
cuidar da casa, da família e da comunidade”, 
pontuou Tatiane Santos, 37 anos, moradora e que 
participa do Ocupe Passarinho desde 2015. 
A ação contou com o apoio de organizações e 
movimentos sociais como a Casa da Mulher do 
Nordeste, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a 
Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, o Núcleo 
o Jurema - UFRPE, o NEPPAG – UFPE, a ONG Fase, o 
Movimenta Cineclubes e Org. Popular, o Bora, e o 
apoio da OAK Foundation. 

Há um ano a comunidade de Passarinho se mobiliza 
para conseguir que suas crianças tenham o direito à 
educação e à aprendizagem no ensino básico. 
Apesar dos diálogos com gestores da prefeitura do 
Recife, nada mudou. A realidade é que o bairro 
possui apenas uma escola para 75 mil habitantes, e 
as crianças permanecem sem estudo. Esse foi o mote 
do Pré-Ocupe Passarinho. Durante o ato, mães e 
crianças denunciaram a falta de vagas na Escola, com 
uma tribuna de denúncias e também faixas de 
reivindicação feitas pelos pequenos. 

A CMN tem fortalecido a luta feminista 
no âmbito da agroecologia e nesse sentido vem 
participando de espaços de auto-organização 
das mulheres no movimento agroecológico, a 
exemplo do Grupo de Trabalho (GT) Mulheres da 
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e 
do GT Gênero da Articulação Brasileira de 
Agroecologia (ABA). Nestes dois anos, a CMN 
vem investindo nas práticas de agricultura 
urbana com mulheres em Passarinho.
A partir da participação do GT de Gênero da 
ABA, a CMN apoiou a construção de uma 
agenda feminista no CBA. Com destaque para o 
debate sobre agricultura urbana que ganha 
maior visibilidade nesse CBA, onde apresentou a 
experiência dos quintais produtivos e o Ocupe 
Passarinho, com a participação de Edcleia Santos 
e Magda Santiago na roda sobre experiências de 
agricultura urbana no Nordeste. 
A CMN também participou do diálogo sobre 
Feminismo e Agricultura Urbana, sobre o 
trabalho desenvolvido em Passarinho, onde 
também apresentaram outras experiências de 
São Paulo da  Sempreviva Organização Feminista 
(SOF) e outras organizações. 

Agricultura Urbana
de Passarinho no CBA

Escola na Praça  



A formação faz parte do projeto Ocupe Passarinho, 
desenvolvido pela Casa da Mulher do Nordeste 
com apoio da Fundação Interamericana 

Qualificar as jovens de Passarinho, possibilitando a 
autonomia, geração de renda e a inserção delas no 
mercado de trabalho é uma das metas do projeto 
Ocupe Passarinho, desenvolvido pela Casa da 
Mulher do Nordeste, com apoio da Fundação 
Interamericana. Com o crescimento e valorização 
das juventudes ao culto à estética corporal, as 
jovens tiveram a oportunidade de serem 
capacitadas por profissionais na área do “Design de 
Sobrancelhas”, e também refletirem sobre suas 
identidades de jovens negras da periferia do 
Recife. Só este ano o projeto contemplou 25 jovens, 
com idades entre 14 e 19 anos, todas da 
comunidade Passarinho, Zona Norte do Recife. As 
jovens tiveram quatro encontros com discussões 
sobre Identidades de gêneros e Ancestralidade, 
Feminismo negro, Segurança digital feminista, 
Economia feminista e Sociologia descolonizando o 
poder: movimento social ocupe Passarinho. 

Jovens de Passarinho 
participam de formação 
feminista e profissionalizante

Em seguida, deram início ao curso 
profissionalizante. Um curso intensivo que repassou 
métodos e técnicas de Design de Sobrancelhas, 
com carga horária de 15 horas, em parceria com o 
Studio Paty Góes Make-up. “A CMN vem nos últimos 
anos focando no desenvolvimento da juventude, 
que fortaleça a sua autoestima e militância. A 
formação pontua temas da atualidade, da 
diversidade no que se refere às desigualdades 
vivenciadas pelas jovens, destacando a conexão 
com a vida. 
O que se soma com os cursos profissionalizantes. 
Resolvemos apostar no segmento da estética, onde 
as questões raciais têm se apresentado de forma 
positiva, e que vêm crescendo muito. O que 
possibilita a geração de renda imediata, seja através 
de atendimentos em domicílio, na própria casa da 
profissional ou em salões de beleza”, disse Itanacy 
de Oliveira, coordenadora do Programa Mulher, 
Trabalho e Vida Urbana da CMN. 
Para a jovem Agda Milena Santos, 19 anos, 
diversificou seu aprendizagem sobre estética. “A 
gente aprendeu a fazer design de sobrancelha com 
várias técnicas, de rena, de depilação egípcia. Essa 
oportunidade que tive vou levar pra fora e pretendo 
trabalhar nessa área”, contou. Já Nandinho Alves, de 
19 anos, que possui experiência na estética com 
cabelo, o curso agregou mais conhecimentos. 
“Queria aprofundar para todas as áreas de salão, 
como design de sobrancelha e maquiagem. Essa foi 
uma ótima oportunidade que a CMN nos ofereceu. 
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Vou trabalhar na área com certeza”, disse.  
“Gostei bastante dessa oportunidade que a CMN deu pra 
gente. Gostei demais dos dois cursos. Primeiro aprender que 
somos negras e mulheres fortes foi maravilhoso. Já o de 
Design, eu já tinha algumas técnicas de fazer sobrancelha com 
a pinça, mas agora estou melhor. E tomara que eu consiga 
focar nisso. É isso que quero para minha vida”, pontuou Natália 
Francisca, 18 anos.  
Na semana seguinte, as jovens colocaram em prática o que 
aprenderam no curso doando seu trabalho na própria 
comunidade, durante o Ocupe Passarinho, no último dia 07 de 
dezembro. As mulheres da comunidade aprovaram a 
iniciativa. 

A CMN em parceria com a Embrapa Semiárido e a Articulação do 
Semiárido Brasileiro (ASA), realizaram o lançamento do Projeto 
Agrobiodiversidade do Semiárido em Afogados da Ingazeira, no 
Sertão do Pajeú. Estavam presentes representantes de Sindicatos 
Rurais, Organizações da Sociedade Civil Organizada, Bancos de 
Sementes, e Associações de Grupos de Mulheres. Ao todo foram 
12 municípios da Região do Pajeú, os quais serão beneficiados 
com o Projeto, são eles: Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo, Flores, 
Carnaíba, Quixada, Afogados da Ingazeira, Itapetim, São José do 
Egito, Solidão, Santa Terezinha, Ingazeira e Tabira.
O lançamento contou com a apresentação do Projeto que tem 
como objetivo fortalecer e valorizar as estratégias de 

DICAS LEITURA DE 

Lançamento do Projeto 
Agrobiodiversidade do Semiárido 
em Pernambuco

No Sertão do Pajeú

Tornar-se Negro, escrito pela 
psiquiatra, psicanalista e escritora 
negra Neusa Santos Souza

É obra de referência no estudo da 
questão racial no Brasil e apresenta o 
estudo teórico e vivencial da autora 
sobre a vida emocional dos negros. Na 
obra, Neusa mostra a auto rejeição do 
negro por seu aspecto exterior e 
explica que é necessário um raro grau 
de consciência para que esse quadro 
se inverta, mas quando isso acontece, a 
cor e o corpo do negro são sentidos 
como valor de beleza. 

O que é interseccionalidade? De 
Carla Akotirene, pesquisadora, 
mestra e doutoranda em estudos 
sobre mulheres, gênero e 
feminismo pela UFBA, e 
assistente social

A autora atravessa o Atlântico, 
propondo uma encruzilhada discursiva 
para a interseccionalidade. Apresenta 
sete críticas ao conceito, dialogando 
com Angela Davis, Ochy Curiel, Gilza 
Marques, Jasbir Puar, Sueli Carneiro, 
entre outras. Temas como 
homonacionalismo, matripotência 
iorubá, racismo religioso, LGBTlfobia e 
colonialismo moderno são enunciados 
centrais deste volume.

Lutando e Lutando, de Vanete 
Almeida, feminista e educadora 
popular rural 

As 64 páginas evidenciam mensagens 
importantes sobre saúde, vida, limites 
e, acima de tudo, busca desmistificar a 
doença para as trabalhadoras rurais e 
para quem mais desejar fazer uma boa 
leitura. A obra foi escrita pela autora 
quando lutava contra um câncer. A 
intenção da publicação foi deixar uma 
mensagem de perseverança e luta para 
as mulheres rurais.
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Mulheres Negras 
e Democracia 

convivência com Semiárido das famílias 
agricultoras com o uso, conservação e 
valoração da socioagrobiodiversidade. A 
programação contou ainda com a criação 
do Comitê Gestor Territorial. “O projeto 
pretende contribuir para fortalecer a Rede 
de Sementes Crioulas no Pajeú, a região já 
tem representatividade que trabalha com 
a temática, mas ainda falta consolidar essa 
articulação. A perspectiva da Casa da 
Mulher do Nordeste, é que essa Rede 
fortalecida, possa ter autonomia na gestão 
e também no fomento de políticas 
públicas para as sementes crioulas”, disse 
Sara Rufino, assessoria técnica da CMN. 
Sobre a perspectiva das agricultoras e 
agricultores é de muita receptividade e de 
fortalecimento da Rede de Sementes da 
Partilha. “Eu acredito que esse projeto vai 
beneficiar todas as comunidades. Pra 
gente é importante preservar as 
variedades da fava, do feijão gandu e o 
milho, que estão a cada dia em extinção, 
sem falar das sementes nativas”, disse 
Maria Aparecida da Silva, do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santa Cruz da 
Baixa Verde. 
Para a assessora técnica da Embrapa, Ana 
Cláudia, foi uma atividade muito positiva e 
que contou com a representatividade de 
diversos espaços que tem acúmulo na área 
de produção de sementes e no contato 
com a ASA, o que revela a clareza dos 
riscos e danos sobre a transgenia. 
O Comitê Gestor é composto por 15 
representantes da Região, e que terão um 
papel fundamental no monitoramento dos 
Bancos. Para Luciene Ferreira, do Sitio 
Ambo, município de Itapetim, o projeto é 
uma oportunidade para reativar os Bancos 
de Sementes. “Participei da reunião em 
afogados para acompanhar o futuro dos 
nossos bancos de sementes. Na nossa 
comunidade foi muito importante. Desde 
que foi feito o Banco, os agricultores se 
concientizaram que era importante 
guardar  as sementes, e que tenha um 
lugar apropriado para eles”, falou.  
          

 A Casa da Mulher do Nordeste vem nos últimos anos se 
desafiando a incorporar em sua missão e ações a luta anti-racista 
de maneira estruturadora do seu projeto feminista. Nesse sentido 
compreende e valoriza o protagonismo das mulheres negras, sua 
história e conhecimentos. Assim, em parceria com o Centro das 
Mulheres do Cabo, Movimento da Mulher Trabalhadora do 
Nordeste e a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco está 
desenvolvendo o Projeto Mulheres Negras e Democracia com 
apoio do Fondo de Mujeres del Sur, cujo objetivo geral é 
fortalecer mulheres negras, populares e rurais a enfrentar os 
contextos de crise no Brasil e na América Latina, a partir da 
perspectiva feminista decolonial. De maneira direta está 
realizando Escolas Feministas com mulheres do MMTR-NE, 
agricultoras do Sertão do Pajeú e mulheres populares do 
município do Cabo, para disputa nos espaços de poder em seus 
territórios. 
A principal estratégia do Projeto Mulheres Negras e Democracia 
é ampliar a participação e a representação política das mulheres 
negras e populares na defesa dos direitos e políticas públicas, e 
para ocuparem as câmaras municipais e estaduais. Nesse sentido 
está construindo uma campanha para estimular e valorizar o voto 
em mulheres negras para o pleito eleitoral em 2020. O Projeto 
pretende contribuir no debate sobre o racismo estruturante, 
presentes nas instituições como no Estado, no Parlamento, nos 
Partidos Políticos e na Política de maneira geral, trazendo para 
centralidade outras narrativas e práticas pautadas nas 
experiências das mulheres negras, sua história e ancestralidade.    
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Organizações feministas 
participam de Formação 
sobre Decolonização

De 10 a 12 de julho, o Projeto Mulheres Negras e 
Democracia, com apoio do Fundo Mulheres do Sul, 
realizou uma formação para as três organizações 
que impulsionam o projeto no Nordeste do Brasil - a 
Casa da Mulher do Nordeste (CMN), o Centro das 
Mulheres do Cabo (CMC), e o Movimento da Mulher 
Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR). 
A  formação sobre Decolonialismo foi facilitada pela 
mestra em Estudos Interdisciplinares em Gênero, 
Mulheres e Feminismos, e feminista negra Gabriela 
Monteiro, com o objetivo de fortalecer as 
organizações a partir da perspectiva feminista 
decolonial para enfrentar os contextos de crise 
democrática no Brasil e na América Latina. O 
primeiro dia foi um resgate coletivo das memórias e 
da história, revisitando as ancestralidades. Ainda 
neste primeiro dia foi feita uma reflexão coletiva 
sobre a categoria mulher e as disputas entre os 
feminismos. 
“Essa formação decolonial me trouxe reflexões 
sobre minha identidade negra, me reconhecer 
como mulher negra, essa mistura de negritude e 
indígena.

E o quanto isso me fortalece enquanto sujeito social, e 
mulher ativa nessa sociedade, e meu papel na militância e 
na transformação social”, disse Juliana da Guia dos Anjos, 
de Itapipoca – Ceará, do MMTR-NE. 
No segundo dia, as mulheres produziram poesias com a 
lente das produções de mulheres negras. Também entrou 
em contato com a produção de autoras negras como 
Conceição Evatisto, Gloria Anzaldua, Audre Lorde, 
Carolina Maria de Jesus, Djamila Ribeiro, Carla Akotirene, 
Joice Berth.  Já à tarde, fizeram uma discussão sobre 
Interseccionalidade, e o que isso tem haver com a vida 
das mulheres. 
Para Itanacy de Oliveira, da CMN, a formação apresentou 
novas narrativas teóricas de Mulheres Negras, 
destacando o Feminismo Negro e marcos teóricos de 
intelectuais negras brasileiras e de outras nacionalidades. 
“Afirmam em várias partes do mundo que nossos passos 
vêm de longe. Que temos produção intelectual sobre 
nossas caminhadas diversas. As mulheres negras não são 
vítimas, são protagonistas e fazem Histórias. A formação 
foi um convite para nossas aliadas brancas que estão no 
projeto a se desafiar a ter uma perspectiva teórica de 
Mulheres Negras”, afirmou. 
“Foi muito importante nos conectar com a força e a 
resistência das mulheres negras, que deixaram o seu 
legado para a construção de uma sociedade antirracista, 
desafiando as mordaças das estruturas colonialistas que 
tentaram silenciar suas vozes e esmagar os seus corpos”, 
relatou Nivete Azevedo, do CMC, sobre o resgate da 
história e da vida das mulheres negras durante o curso. 
Sobre a abordagem feminista decolonial reafirmou a 
necessidade de levar esses debates para suas ações. 
“Debater os temas e nos mostrou o quanto precisamos 
aprofundar, revisar, validar e/ou reconstruir conceitos e 
práticas político/pedagógicas, que nos fortaleça cada vez 
mais como mulheres, feministas,  antirracistas, anti-
LGBTIfóbicas, para a construção de uma sociedade justa 
e igualitária”, completou.
O último dia foi marcado pela vivência de capoeira 
angola, com uma das 12 mestras que existem no Brasil, 
Mestra Di (Adriana Luz), que deu um show de capoeira e 
de representatividade de ser mulher nessa filosofia de 
vida. Ainda fez uma homenagem à Marielle Franco, a 
partir de uma ladainha de capoeira. E para finalizar a 
formação, as organizações construíram indicativos de 
como incorporar o Decolonialismo nas formações e em 
Escolas Feministas, que estão previstas no projeto ao 
longo dos próximos meses.
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Vigília pelo fim
da contraViolência 
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Consciente

 São as mulheres negras que enfrentam cotidianamente as mais 
perversas manifestações de violência na sociedade brasileira. 
Violências de toda ordem, em todas as dimensões da vida: na casa, na 
rua, na escola, no lazer, no trabalho, no sistema de saúde, nas diversas 
instituições do Estado. Entretanto, são essas mesmas mulheres negras 
que asseguraram, ao longo da história desse país, as diferentes 
estratégias de resistência da população negra! 
 Estão nas lutas pelo Direito à Cidade, no enfrentamento à 
violência do Estado, na luta pela terra, na defesa dos bens comuns e do 
bem viver, disputando as universidades, construindo conhecimento, 
ditando moda nas redes sociais, disputando narrativas de liberdade 
no mundo on-line e no mundo off-line! Cada vez mais vivas!
 E é em nome dessa vida negra pulsante, que a Rede de 
Mulheres Negras de Pernambuco e a FASE (Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional-Pernambuco) lançam esta 
Campanha “Mulheres Negras pela Vida”.

 A campanha está com atividades nas quatros regiões de 
Pernambuco: Recife e Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e 
Sertão. Para se engajar e aderir a campanha, você pode entrar em 
contato com a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e/ou com a 
ONG Fase. 

Com velas, cartazes e intervenções 
artísticas, as mulheres saíram em 
cortejo pelas ruas do centro do 
Recife em memória às vítimas e para 
pressionar o Estado a dar respostas 
através de políticas públicas de 
prevenção às violências contra as 
mulheres e também acolhimento, 
assistência e proteção às mulheres 
vítimas de violência. A ação fez 
alusão ao 25 de novembro, Dia 
Internacional para a Eliminação da 
Violência contra as Mulheres, e está 
integrada aos 30 anos do Fórum de 
Mulheres de Pernambuco, que vem 
ao longo de sua história, buscado 
informar e mobilizar a população 
para exigir políticas públicas para o 
enfrentamento às diferentes formas 
de violência contra as mulheres. 
“Essa é uma ação que soma outras 
mulheres, é uma forma de protestar, 
reclamar e visibilizar um fato que 
vem sendo naturalizado”, disse 
Dolores Fastoso, da coordenação 
colegiada do FMPE. 

Campanha Mulheres 
Negras Pela Vida, da 
Rede de Mulheres Negras 
de Pernambuco

PAPO

EXPEDIENTE

Apoio:Parceira:Realização:

“A campanha tem como principal objetivo interpelar a sociedade 

acerca das violências que atingem cotidianamente as mulheres 

negras, geradas pelo racismo, pelo machismo e a discriminação de 

classe. Visibilizar as violências sofridas pelas mulheres negras. 

Também pretende chamar a atenção da sociedade em geral e das 

autoridades para o racismo como fator central dessas violências, a 

partir de dados e informações”
Piedade Marques, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. 

as mulheres


