Dia Internacional da
Mulher Negra
Latino-Americana e
Caribenha

Dia Nacional de
Tereza de Benguela

Apresentação
Em lembrança ao dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra
Latino-Americana e Caribenha,
Caribenha o qual também homenageia Tereza
de Benguela a partir da lei instituída em 2014 , o projeto de extensão
“Fluir com a vida” informa sobre o contexto das datas, as quais objetivam preservar a história das mulheres negras, resgatando e visibilizando
sua resistência em combate ao racismo e a violência de gênero.
Tereza de Benguela viveu no século XVIII e foi líder do Quilombo do
Quariterê, que era localizado no Mato Grosso, após a morte de seu
Quariterê
marido José Piolho. A comunidade abrigava mais de 100 pessoas,
dentre essas negros e indígenas que a chamavam de “Rainha
Rainha Tereza”.
Tereza
Sob sua direção, o quilombo resistiu à escravidão por duas décadas.
Em razão disso, também foi elaborada uma entrevista com Conceição
Reis, coordenadora do Núcleo de Políticas de Educação das Relações
Étnico-Raciais da Universidade Federal de Pernambuco (Núcleo Erer/
UFPE), o qual busca mobilizar a comunidade acadêmica através
da criação e implementação de políticas e iniciativas educacionais,
atividades administrativas, pedagógicas, além de pesquisas científicas
voltadas para a educação das relações étnico-raciais.

O que é o Núcleo ERER?
E quando foi criado?
O Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais da
Universidade Federal de Pernambuco (Núcleo Erer/UFPE) foi criado
em novembro de 2020, como unidade vinculada ao gabinete do
reitor. O Núcleo Erer tem a finalidade de promover a política de
Educação das Relações Étnico-Raciais no âmbito da comunidade
acadêmica interna (estudantes, técnicos e docentes) e na sua relação
externa com a sociedade, propondo e articulando ações afirmativas
através das pró-reitorias, centros acadêmicos, diretorias e órgãos
suplementares da UFPE e através da composição de comissões e GT
para pensar e coordenar as ações.

Quem compõe a equipe e como
são desenvolvidas as atividades
no Núcleo ERER?
A equipe é composta por mim, Conceição Reis, que sou
Coordenadora do Núcleo Erer; cinco bolsistas do Programa de
Desenvolvimento Profissional e cinco monitores/as voluntários/as.
Conjuntamente articulamos, mobilizamos, criamos e implementamos
políticas e iniciativas educacionais, atividades administrativa/pedagógicas
e de pesquisa científica voltadas para a educação das relações étnicoraciais, em parceria não só com os setores institucionais da UFPE, mas
também com outros setores da sociedade.

Qual a importância do dia 25
de julho, considerado dia da mulher
negra latino-americana e caribenha?
Trata-se de um importante chamado à reflexão sobre a condição
das mulheres negras na sociedade latino-americana e caribenha e
o lugar que essas mulheres ocupam. A maioria de nós, mulheres,
ainda se encontra em lugar subalternizado e isto não é uma
escolha consciente. São muitas as dificuldades de romper com
o direcionamento social que relegou as mulheres ao doméstico,
limitando-as, sobretudo as mulheres negras, hipersexualizadas e
vítimas de racismo. Trata-se ainda da agrura que é romper com
uma estrutura que apesar de todos os avanços mostra-se machista,
racista, homofóbica e discriminatória. É dia de rememorarmos
as lutas dessas mulheres, é dia de celebrar a vida e as lutas de
Tereza Benguela, rainha do Quilombo de Quariterê que resistiu
bravamente a duas décadas de escravidão, com mais de 100
pessoas sob sua responsabilidade. 25 de julho é sobre isso:
empoderamento, subversão, luta, resistência e protagonismo
político e social feminino, palavras que servem de adjetivos para as
mulheres negras, latino- americanas e caribenhas.
Salve Tereza de Benguela! Salve as Mulheres Negras!

Mais informações sobre o
Núcleo ERER:
instagram.com/erer.ufpe/
facebook.com/erer.ufpe
twitter.com/Erer_Ufpe
bit.ly/ererufpe
linkedin.com/company/erer-ufpe/
ufpe.br/nucleo-erer
nucleo.erer@ufpe.br; nucleoerer.secretaria@ufpe.br

