
Projeto Mães e Filhas Negras Chapadenses 

em luta pelo Direito à Educação Superior

“Eu renasci com esse projeto”
 Isis Araujo



Este album relatório conta as atividades do projeto Mães 
e Filhas Negras Chapadenses em luta pelo Direito à 

Educação Superior, coordenado pelo Grãos de Luz e Griô 
em parceria com o MNU, apoiado pela prefeitura de 
Lençóis e a SEPROMI. Este projeto se integra com o 

programa de formação de jovens do Grãos, que possui 
curso de formação afetiva, cultural, cientíca e política 
para jovens, maioria mulheres negras que se preparam 

para a universidade. 



Cortejo e Serenata para as mães 
com mensagem de 

agradecimento pelo apoio ao 
estudo das suas lhas



Cortejo e Serenata para as mães 
com mensagem de 

agradecimento pelo apoio ao 
estudo das suas lhas



Entrega de buquê de ores pelas 
lhas para as mães com convite para 

o primeiro encontro do projeto 

“Aqui eu me reequilibrei e vou levar 

daqui o aprendizado do toque, o poder de minhas mãos”. 

Elisania Santos



Produção de Camisas, 
Cartazes e Banner Projeto Mães e Filhas 

Negras Chapadenses 

em luta pelo Direito 

à Educação Superior



Encanto de Abertura com vivências 

de acolhimento e exposição 

do passo a passo do projeto.

“Quero agradecer muito as minhas lhas, 
porque foram elas e as outras lhas 
que pediram e apoiaram esse projeto” 

Rildes Souza



Ocinas e Vivências de auto cuidado 
com biodança, massagem, teatro, 

música, aromaterapia e orais 

“Eu chego muito avexada, mas saio relaxada de nossos 

encontros, e não tenho que tomar remédios pra dormir”.

Célia Fonseca



à educação e ao trabalho digno 

Ocina Cidadania, orçamento 
doméstico, direito 

“A gente não pode parar, 
a gente vai deixar uma história”.

Cristina Soares



Ocinas e Reuniões 
para criação dos  

Empreendimentos das Mães



Investimento para 
empreendimentos 

de 16 mães
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Ocina de Fotograa das 
Filhas para as Mães 

“Aqui eu voltei a ser abraçada. 
Obrigada a todas as mães”.

Ticia Teixeira.



Produção do vídeo com a TiviGriô
 “O que é LGBT?
Mães respondem”

“Logo na primeira semana de encontros 
eu me sinto outra mulher”.

Ildenir Pereira



Produção do vídeo com a TiviGriô
 “O que é LGBT?
Mães respondem”

“Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, 

eu estava numa direção muito complicada”. 

Cleide Santos



e da LGBTFobia

Ocina e Vivência
Enfretamento do Racismo 

“Esse projeto me fez olhar pra mim, me cuidar. Eu sempre 

batalhei muito sozinha, nesse projeto eu tive convivência”. 

Marilene Silva



Meta 1 - Ocina e Vivência 
Feminismo, Equidade de Gênero 

Empoderamento da Mulher Negra.
“São muitas mães lutando sozinhas, precisando desse 

olhar, dessa atenção, voltar fortalecida pra casa”.

Helma Dourado



Cartazes digitais, Logotipo 
e Cartões dos Empreendimentos das Mães
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Folder Guia de Serviços dos Empreendimentos das Mães
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Momentos 
Inesquecíveis
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Momentos 
Inesquecíveis



Participação das 
Mães em Festival 

Vale que Dança no 
Capão Palmeiras



Arrumando a casa pro Novembro 
Negro, nosso evento de despedida 
com capoeira, video, fotograas, 

relatos e mostra de dança afro com 
crianças, jovens, mães e parceiros!!



o que é LGBT? Mães respondem.

Evento Novembro Negro para  
apresentação de resultados e o vídeo 
produzido em parceria com jovens 

TiVi Griô, com o tema 



Capoeira Corda Bamba abre evento 
Novembro Negro com o Projeto 

Mães e Filhas Negras Chapadenses



- o que é LGBT? Mães respondem.

Evento Novembro Negro para  
apresentação de resultados e o vídeo 
produzido em parceria com jovens 

TiVi Griô, com o tema 



Apoio Financeiro Local:

Apoio Financeiro

Realização:


