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         SOBRE A COLETIVA:
A Pretarau – Sarau das Pretas é uma iniciativa inédita e independente de

mulheres negras artistas, poetas e slammers da cidade de Fortaleza e
região metropolitana, que surge no ano de 2019 por meio da necessidade

de um espaço voltado para a celebração de nossas poemas,
fortalecimento da nossa arte e contribuição para sua divulgação na cena

artística nordestina e brasileira.
      Elaborado como uma das atividades que compõem o projeto de

mapeamento de poetas negras da cidade de Fortaleza, ação realizada
recentemente e em curso, também de forma independente, que consiste
em ações formativas, rodas de conversas, oficinas e debates para jovens

mulheres escritoras, a Pretarau tem como principal valor e missão
protagonizar mulheres poetas negras, especialmente as pretas que vivem

e resistem na periferia.
      Sabemos que o contexto de surgimento e maior expressão dos saraus,

está localizado na periferia e, em decorrência disso, valoriza-se esse
espaço como local de potência artística e cultural, inclusive por ser o

espaço territorial em que resistimos e realizamos nosso trabalho.
      Também pela urgência que é construir ações capazes de gerar renda e

visibilidade para o movimento cultural de mulheres negras e poetas do
Ceará, no contexto atual de pandemia mundial ao qual estamos

submetidas.



•SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA - 
 CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE (2019)



• DIA DA CULTURA - LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL
CEARÁ SEM RACISMO -ALVOROÇO NÓIS DE TEATRO (2019)



•SARAU LAMARCA (2020)



•SARAU AURORA (2020)



• LANÇAMENTO DA CAMPANHA RESISTÊNCIA NÃO COMBINA
COM MACHISMO NO SARAU DA B1 -  MOVIMENTO DE SARAUS
INDEPENDENTES (2020)



• ATO PELA VIDA DAS MULHERES - 8 DE MARÇO (2020)



• FESTIVAL COLABORATIVO QUARENTENA (2020)



•LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (2020)



•LIVE SARAU PRETARAU + BARRÓSAS (2020)



•EDITAL CULTURAL DENDI CASA (2020)



•MOSTRA CULTURAL ON-LINE DA JANELA DO APÊ (2020)



•LUAR DAS PRETAS - PRETARAU (2020)



•PROGRAMA VIVA A PALAVRA - MULHERES NEGRAS
POETIZANDO AS RE-EXISTÊNCIAS (2020)



•LIVE DE LANÇAMENTO OFÒ ANTOLOGIA POÉTICA -
COLETIVA PRETARAU  (2020)



• SARAU DA B1 + PRETARAU + SARAU DA FILÓ (2020)



• LIVE SARAU MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA - MUSEU DA
CULTURA CEARENSE (2020)



•BIBLIOTECA LIVRE PODCAST (2020)



•CAMPANHA 200 ESCRITORAS NEGRAS (2021)



•LEITURAS LÍRICAS (2021)



•AINDA VIVAS ONLINE (2021)



CONTATOS:

pretarau@gmail.com

85 986599250

@pretarau


