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Dedico não só esta pesquisa, mas tudo o que flui entre 

meu mutuê e muximba, àquela que me sustenta e me 

ensina a ser como Água, inquebrantável, mutável e 

sempre fluída: Dandalunda, razão de minha não-

desistência e, sobretudo, de minha existência.  

Nada poderia sem Ela. 

 

“A água em seu sopro é o que erige o sonhador [...]. 

Molhar é estender a mão. Minha mãe é minha condição.” 

Tiganá Santana – Reverência 
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Assim como Ogum, que pega o ferro bruto e o 

transforma em poderosa ferramenta capaz de fazer 

maravilhas, o amor preto ainda bruto pode ser lapidado 

e virar ferramenta tecnológica ancestral para encarar a 

existência.  

Isso é o começo, creio. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho busca, a partir de leitura interpretativa e crítica, discutir sobre o 

amor negro na poesia de Cidinha da Silva e Gonesa Gonçalves, com ênfase nos poemas 

A voz funda do rio (SILVA, 2016) e Oxum (GONÇALVES, 2020). As análises aqui 

propostas são frutos da inquietação sobre formas como o amor negro é representado no 

cânone literário brasileiro, enfocando reflexões apontadas por Dalcastagnè (2012), Assis 

(2020), Evaristo (1996), Souza (2007) para compreender a literatura produzida por 

poetas afro-brasileiros. Nesse sentido, objetiva-se tecer essa escrita por meio de uma 

dicção ensaísta, memorialística e autobiográfica, que se inicia em uma releitura teórica 

da experiência de contato com o cânone. O fio condutor deste estudo parte da 

perspectiva literária e filosófica afrodiaspórica para refletir sobre as categorias “amor”, 

“literatura brasileira”, “literatura negra” (LOPES; SIMAS, 2020; NOGUEIRA, 2020; 

SANTOS, 2018; HOOKS, 2021; LORDE, 2021; SILVA, 2018, POLESSO, 2020). A 

fim de ter coerência teórico-metodológica, opta-se pela bricolagem como metodologia, 

haja vista que a autobiografia é tecida por meio de diversas referências, incluindo 

fotografias, poemas e músicas, além do arcabouço teórico construído via pesquisa 

bibliográfica. Como resultado, apresentam-se duas leituras sobre o amor, entendido 

como dengo (NUNES, 2017), ambas partindo do corpo como construtor de narrativas: a 

primeira, com base em Oxum, de Gonesa Gonçalves, evidenciando maternidade, 

ancestralidade e espiritualidade; a segunda, decorrente de A voz funda do rio, de 

Cidinha da Silva, enfatizando sexualidade e afeto entre mulheres. 

 

Palavras-chave: literatura negra; literatura afro-brasileira; amor negro; escritoras 

negras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research quilts, through critical and interpretive readings, discussions regarding 

love among black people within Cidinha da Silva and Gonesa Gonçalves’s poetry 

pieces, especially the poems A voz funda do rio (SILVA, 2016) and Oxum 

(GONÇALVES, 2020). The proposed analyses were spun through the uneasiness 

regarding the ways in which black love is portrayed on the Brazilian literary canon, 

focusing on Dalcastagnè (2012), Assis (2020), Evaristo (1996) and Souza (2007) 

reflections in order to comprehend the literary pieces written by afro brazilian poets. 

Thus, weaving this writing through an essayistic, memorialistic and autobiographical 

approach is aimed, beginning with a theoretical re-reading of the experience of contact 

with the aforementioned canon. Being the Afrodiasporic literary and philosophical 

perspective a guiding thread for this study, a reflection regarding “love”, “Brazilian 

literature” and “Black literature” is established (LOPES; SIMAS, 2020; NOGUEIRA, 

2020; SANTOS, 2018; HOOKS, 2021; LORDE, 2021; SILVA, 2018; POLESSO, 

2020). To achieve a theoretical and methodological coherence, a bricolage is chosen as 

methodology, since the autobiography is knit using several references, including 

photographs, poems, and songs, as well as the theoretical framework built through 

bibliographical research. As a result, two readings on love, here understood as “dengo” 

(NUNES, 2017) are presented, both considering the bodies as narrative devices: the 

first, based on Oxum, by Gonesa Gonçalves, highlighting motherhood, ancestry and 

spirituality; and the second, arising from A voz funda do rio, by Cidinha da Silva, 

emphasizing sexuality and affection between women. 

 

Keywords: black literature; afro brazilian literature; black love; black writers. 
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1 INTRODUÇÃO: CHÃO PARA QUE OS PÉS ENCONTREM UM CAMINHO 

 

Cheguei à teoria porque estava machucada – a dor dentro de mim era tão 

intensa que eu não conseguiria continuar vivendo. Cheguei à teoria 

desesperada, querendo compreender – aprender o que estava acontecendo ao 

redor e dentro de mim. Mais importante, queria fazer a dor ir embora. Vi na 

teoria, na época, um lugar de cura. (hooks, 2017, p. 83).  

 

É evocando a voz de bell hooks (2017) que enveredo pelos caminhos desta 

escrita. A dor me trouxe até aqui, mas não foi ela que sustentou meus passos nesta 

trilha. Pela dor eu percebi que precisava buscar elementos que não apenas me 

orientassem a uma compreensão, mas, acima de tudo, que me ajudassem a ressignificar 

minha distorcida compreensão sobre o lugar e as possibilidades do amor.  Permiti-me, 

então, trilhar um caminho contrário a tudo aquilo que sempre foi apresentado como 

leme e, às vezes, como único lugar passível de significação para o meu corpo.  

Desta forma, decidi tomar como caminho o princípio Sankofa, que rompe a 

linearidade do tempo e subverte a ordem, voltando para buscar o que ficou no passado 

(NJERI, 2022). Na língua Akan, o conceito de Sankofa origina-se de um provérbio 

tradicional entre os povos de língua Akan da África Ocidental, em Gana, Togo e Costa 

do Marfim. O provérbio “se wo were fi na wosan kofa a yenki” pode ser traduzido para 

o português como “nunca é tarde para voltar ao passado e buscar aquilo que ficou” 

(NJERI, 2022). E, não apenas volto meu corpo em direção a essa busca, como também 

o coloco como eixo central desta escrita. Um corpo de mulher negra bissexual, que é 

atravessado por muitas dores e violências, mas que também tem como impulso a força 

de uma vibração ancestral, capaz de potencializar e tecer uma ligação entre mutuê e 

muximba
1
.  

A dor me levou à consciência de uma possível ausência. No entanto, tal ausência 

foi e ainda é construída de forma muito estratégica, com a intenção de manipular, 

dissimular e roubar a nossa crença neste “objeto de desejo” forjado na impossibilidade. 

Contudo, aprendi que “quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o 

outro espia o tempo procurando a solução” (EVARISTO, 2016, p. 114). Falar do amor 

seria, portanto, falar de um lugar que beira – ou se constrói na – ausência? Permitir que 

o meu corpo verse sobre algo que lhe foi historicamente negado é, então, um despertar 

                                                      
1
 Mutuê: palavra do kimbundu usada para se referir à cabeça/ori (CASTRO, 2001, p. 294). Muximba ou 

Muxima: palavra do kimbundu que significa coração (CASTRO, 2001, p. 294). 
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desse outro olho que espia temporalidades buscando indocilizá-lo
2
. Com isso, não tenho 

a pretensão de solucionar a questão, mas, criar uma estratégia oposta
3
, construindo 

narrativas de possibilidades que abarquem a grandeza inerente às nossas construções 

afetivas. Falar do amor é, nesse sentido, reconhecer que “o amor reelabora o 

acolhimento” (CIPÓ, 2020) dos nossos corpos.  

E, tomando para mim a sugestão de Rubem Alves, que nos fala que “toda tese 

acadêmica deveria ser isto: uma maquineta de roubar o objeto que deseja” (ALVES, 

2013, p. 75), faço deste trabalho de conclusão de curso uma maquineta de realização: 

irei roubar tal sentimento, não como objeto de pesquisa, mas como temática vertebral do 

meu desejo teórico, e me ousar a passear pelas ausências e possibilidades deste familiar 

desconhecido: o amor.  

Tendo o conhecimento de que nossos corpos são atravessados por uma memória 

que o constitui enquanto corpo-documento
4
,
 
e novamente trazendo o princípio Sankofa 

como orientador da construção dos meus caminhos dentro e fora da academia, torna-se 

ainda mais relevante refletir sobre as formas que esse sentimento se constrói nas nossas 

narrativas e investigar os motivadores desta presença forjada na ausência.  

 

1.1 Contextura: os fios que compõem o tecido  

 

Sou, antes de tudo, poeta. Assumo este lugar como quem entende que a arte não 

está em nenhuma medida apartada da história, da teoria, do cotidiano ou da realidade. 

Ao contrário disso, a arte assume uma postura transitória e por isso é todasascoisas
5
.  

Estou, portanto, no liame entre os fios, o fiar e a teia. E dizer isso, talvez, seja macerar 

toda expectativa de um lugar esperado, no que tange as estruturas e normas acadêmicas. 

No entanto, macerar não se assemelha à destruição, e sim à criação. Sou poeta e, talvez 

por isso, reconheço a palavra como lugar de amplidão. Ampliar a linguagem a tal ponto 

que ela começa a extrapolar os limites entre forma e conteúdo, teoria e prática, 

                                                      
2
 “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado [...]” 

(FOUCAULT, 1999, p. 118). 
3
 Estratégia oposta é título de um poema do escritor Cuti publicado nos Cadernos Negros (CUTI, 2016). 

4
 Para Beatriz Nascimento, o principal documento das travessias de “separação da terra original” são os 

nossos corpos – de homens e mulheres negras. O corpo então é como um documento de memórias e 

significados (NASCIMENTO, 2006). 
5
 Essa é uma opção estética de escrita. A intenção em não separar as palavras é provocar a sensação de 

mistura, junção, contextura. 
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construção e arquitetura. Desse modo, ouso apropriar-me dessa dicção poética como 

forma de expressão e expansão.   

 Assim, a voz que irrompe esta escrita e rasura prováveis anseios aparecerá em 

vários momentos deste texto, não como representação de um eu, insinuando uma 

singularidade, afinal, ela surge para frisar “uma pluralidade descentrada, atravessada por 

muitos diferentes tempos. Ao mesmo tempo” (ALEIXO, 2020).  

Dessa forma, tendo consciência do que desborda tanto a escrita, quanto as 

reflexões aqui presentes, este trabalho não tem a intenção de seguir uma norma 

engessada e inflexível, considerando que a norma não comportaria grandes movimentos 

e, por isso, desconheceria a circularidade como fundamento desta escrita.  

Isso posto, decido adotar a efluência do gênero ensaio como recurso para a 

construção deste trabalho, haja vista que “o ensaio não almeja uma construção fechada, 

dedutiva ou indutiva” (ADORNO, 2003, p. 25) e, assim, possibilita que as palavras 

vibrem de emoção sem se calar diante do que as comoveu (ADORNO, 2003, p. 21).    

O que me comove diante da escolha deste tema é a percepção da ausência como 

fundamento de grande parte das teorias que são produzidas sobre o amor negro. Cuti, 

em um de seus poemas, diz que “não basta o sangue e o suor/imprescindível para eles/é 

o nosso coração” (CUTI, 2016). Sendo assim, o que vibra em meu corpo perante tal 

comoção é o intento em apreender e apresentar nosso muximba a partir de um lugar de 

possibilidade, vislumbre e encanto, não o deixando à mercê daqueles que nos querem 

doídos, descrentes, desencantados de nós mesmos.  

Decerto que nestas reflexões não há uma ingenuidade ou negação perante a 

solidez da dor, violência e ausência que assolou e ainda assola nossas memórias e 

narrativas afetivas, no entanto, opto por não deixar que tais atravessamentos sejam os 

únicos responsáveis pela construção da nossa afetividade. Permitam-me, então, que esta 

voz ecoe para além das cicatrizes, pois elas “nem deviam estar aqui” (EMICIDA, 2019).  

 

1.2 Bigorna: eis aqui o fundamento 

  

Poderia começar esta seção dizendo algo como: esta pesquisa nasceu de... No 

entanto, assim como tudo o que circunda as reflexões ou inflexões aqui propostas, esta 

pesquisa não tem um momento exato de nascimento. Talvez tenha sido despertada como 

uma ampulheta que entorna, aos poucos, no afluxo das experiências cotidianas, teóricas, 

emocionais, sensoriais, íntimas e coletivas.   
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Estes saberes foram sendo desenhados desde a minha infância, nas trocas entre 

eu e o outro; nas experimentações infantes; ao observar os movimentos de minha mãe 

no fiar da vida; na escola, no parque, na televisão, nos olhares a mim direcionados; nas 

descobertas de mim mesma; nas ausências, nos abandonos velados e incompreendidos. 

Afinal, nas experiências primárias, o corpo chega primeiro; o nome, a compreensão ou 

assombro, vêm depois. E tudo isso foi sendo construído nos entraves dos silêncios e 

silenciamentos, na contenção da palavra e nos movimentos íntimos em direção à fala. À 

vista disso, escolho chamar tais movimentos de bigorna: bloco de ferro sob o qual se 

forjam os metais. Há que se forjar o ferro para transformá-lo em ferramenta. Sendo 

assim, esta pesquisa não cessa no desembocar dessas compreensões e construções. 

Por isso, não é aconselhável que se aponte uma seta para algo que está em 

movimento constante; nesse caso, haveria dois grandes riscos: acertar o que não é alvo 

ou se perder do propósito do seu caminho. É por esse motivo que, nesta pesquisa, opto 

por não demarcar uma origem, mas fazer um circular e breve memorial do chão para 

que os pés encontrem o caminho.  

Há momentos em que nossa memória se rende à ação olvidável do tempo. 

Talvez algo tenha ficado pelo caminho, empoeirado, esquecido em algum espaço 

intangível da minha memória. Todavia, nas dobras de minhas lembranças não consigo 

recuperar nenhum encontro literário antes do relato que virá a seguir. Por isso, meu 

encontro desperto com a literatura começa assim: “Ora (direis) ouvir estrelas!”
6
  

(BILAC, 1988).  

Lembro muito nitidamente deste que acredito ser meu primeiro contato com um 

poema. Era uma aula de português, a primeira do dia, o relógio devia marcar 7h30min e 

a professora despertou-nos com tais palavras. Todos os que estavam presentes, como 

certamente devia ser da expectativa dela, ficaram surpresos e curiosos. Assim, 

encantadoramente, ela avançou, já com outra entonação na voz: “Certo, perdeste o 

senso!” (BILAC, 1988) e seguiu a leitura, enquanto todos os olhos e ouvidos vibravam 

com as palavras dela.  

Ao sair daquela aula, algo dentro de mim havia sido bagunçado por aquelas 

palavras que sequer compreendia. Decidi, naquele momento, que seria poeta. Foi 

naquela manhã de segunda-feira que a literatura passou a fazer parte da minha vida.  

                                                      
6
 O Soneto número XIII de Via Láctea ficou consagrado como a parte mais famosa da antologia poética 

de Olavo Bilac intitulada Poesias, publicada em 1888. 
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Minha trajetória literária, assim como a de muitas de nós, foi marcada 

inicialmente por referenciais canônicos que negam nossa existência ou nos impõem uma 

visão estereotipada sobre nossos corpos, o que, consequentemente, provoca distorções, 

apagamentos e distanciamentos das nossas linguagens.  

Contudo, a arquitetura da minha escrita não irrompe apenas deste lugar, já que, 

nestes contatos com diversas culturas na diáspora, nós, afrodiaspóricos
7
, aprendemos a 

nos relacionar e nos recompor nesses diálogos (SOUZA, 2007). Assim, havia ali um 

conflito furtivo entre aquelas leituras e as leituras que meu corpo experienciava no 

cotidiano; no mutuê que aciona a memória, como agulha afiada que vai tecendo 

pacientemente e firmemente um bordado entre tempos passados, presentes e futuros. 

Assim, a memória pode até se render aos apagamentos na língua, mas nunca no corpo 

ou na intuição.  

Tendo concluído o ensino médio, logo ingressei na graduação. Neste novo 

mundo, que talvez não fosse tão novo quanto insinuava, surgiram muitas coisas: 

entraves, encantos, negações, medos, travas, bloqueios, atravessamentos, pausas e um 

longo caminho de quase 9 anos. Em meio a todas essas coisas, aconteceu algo que 

redirecionou os meus caminhos e, talvez, tenha me colocado diante de mim mesma, 

agora por uma lente não mais quimérica: o meu encontro com a literatura negra. Ana 

Maria Gonçalves (2019) chamaria esse encontro de serendipidade como ela bem definiu 

na apresentação do livro Um defeito de cor: esta palavra descreve aquela situação em 

que descobrimos ou encontramos alguma coisa enquanto estávamos procurando outra, 

mas para a qual já tínhamos que estar, digamos, preparados (GONÇALVES, 2019, p. 

9). Eu, no entanto, prefiro chamar esse acontecimento de ngunzo
8
. Um encontro 

inevitável, porque é movimentado pelas energias que circulam de boca em boca, de 

mutuê para mutuê, de geração em geração. Ancestralidade latente. 

Assim, apresento este trabalho com o intento de que ele seja um ebó
9
 em 

agradecimento aos encontros vividos neste percurso e que, mesmo ao findar da 

                                                      
7
 A respeito da ideia de afrodiáspora, Nogueira (2014) pontua que ela abrange “[...] toda região fora do 

continente africano formada por povos africanos e seus descendentes, seja pela escravização entre os 

séculos XV e XIX, seja pelos processos migratórios do século XX. Ou seja, considerando a divisão do 

continente africano em cinco regiões – África Setentrional, África Ocidental, África Oriental, África 

Central e África Meridional -, podemos nomear aqui a reorganização em outros continentes como a sexta 

região, a afrodiáspora: a ‘África fora do continente’, sua cultura e sua história” (NOGUERA, 2014, p. 

40). 
8
 Entre os povos Kongo e para o candomblé de nação Congo-Angola, significa força vital (LOPES; 

SIMAS, 2020, p. 20). 
9
 Sei que existe uma expectativa pela definição dessa palavra. No entanto, não acho que caiba a mim, no 

corpo de um trabalho acadêmico, explicar ou esmiuçar algo que é fundamento nos terreiros de 
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graduação, continua ecoando. Aqui busco dar continuidade a um legado que vem sendo 

construído há séculos, por minhas ancestrais, fazendo ecoar esta voz que “recolhe em si 

a fala e o ato” (EVARISTO, 2008, p. 24-25) para falar sobre aquilo que elas não 

puderam.  Escolhi falar sobre o amor porque: 

 

Só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que as muitas 

identidades marginalizadas podem também, finalmente, reconfigurar a 

noção de conhecimento: Quem sabe? Quem pode saber? Saber o que? 

E o saber de quem? Para mim [...] não havia nada mais urgente do que 

sair para aprender uma nova linguagem. (KILOMBA, 2020, p. 13).   
 

Por isso, através da literatura, tenho condição, ferramenta e intenção de 

apresentar-nos uma linguagem de possibilidades nas nossas narrativas afetivas. Afinal, é 

através da palavra que temos a possibilidade de reelaborar, criar e potencializar as 

nossas existências. Que esse amor que foi negado ao nosso muximba seja moído, 

macerado, estilhaçado e transformado em cura, uanga, recriação.           

Assim sendo, pretendo, com este trabalho, produzir sentidos acerca do amor 

negro a partir de uma leitura interpretativa e crítica dos poemas de Cidinha da Silva e 

Gonesa Gonçalves. Nesse sentido, objetivo tecer essa escrita a partir de uma dicção 

ensaística, memorialística e autobiográfica. Para desenvolver este ensaio crítico, 

selecionei um poema de cada uma das autoras. São eles, respectivamente: Oxum, do 

livro Cata-ventos, de Gonesa Gonçalves (2020) e A voz funda do rio, do livro Canções 

de amor e dengo, de Cidinha da Silva (2016).  

Esse percurso de análise será trilhado da seguinte forma ao longo das próximas 

folhas: em Balsa para a travessia da grande água, proponho um meandro discursivo, 

ou um ponto de encruzilhada – um lugar onde existem ramificações de percepções, 

sensações e possibilidades – utilizando a balsa como metáfora de sustentação para os 

corpos e obras das escritoras escolhidas para compor este cenário, cujas escritas 

emergem nos apresentando dicções literárias a respeito do amor. O amor é a água que 

nos sugere esta travessia.  

Na seção 2, Adentremos a balsa, apresento as autoras e experiência poética 

afetiva pessoal de contato com elas. Além disso, apresento também a Coleção das 

Pretas organizada pela Editora Segundo Selo, que tem como objetivo a publicação 

                                                                                                                                                            
candomblé. Um dos grandes aprendizados que acolhi dentro do terreiro é que existem aprendizados que 

só se colhem na vivência, na prática. 
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exclusiva de mulheres negras, da qual o livro Cata-ventos, de Gonesa Gonçalves, que 

integra parte do corpus desse estudo, faz parte. 

Na seção 3, Mar aberto apartado das profundezas de meus afetos: descalçar 

para aterrar, reconstruo os meus caminhos pela literatura, partindo do encontro com o 

cânone literário brasileiro para questionar como ele circunscreve o imaginário de amor, 

o reconhecimento, e chegando ao meu encontro com a literatura afro-brasileira 

feminina, que é o que redireciona a concepção de afetividade, por meio da 

ancestralidade e memória.  

Na seção 4, O dengo como narrativa ancestral, desenvolvo uma discussão sobre 

o amor, entendido também como dengo (NUNES, 2017), partindo do corpo como 

construtor de narrativas. Para compor esse estudo são feitas duas leituras críticas: a 

primeira, através do poema Oxum, de Gonesa Gonçalves, evidenciando maternidade, 

ancestralidade e espiritualidade; a segunda, decorrente de A voz funda do rio, de 

Cidinha da Silva, enfatizando sexualidade e afeto entre mulheres. 

Por fim, nas Considerações Finais, estabeleço uma retomada do percurso de 

pesquisa e proponho perspectivas de desdobramento para estudos futuros. Desse modo, 

evidencio que a poesia de Gonesa Gonçalves e Cidinha da Silva nos apresenta aspectos 

que acionam nossas perspectivas de afetividade a partir de uma ótica que se desassocia 

da dor: dengo e ancestralidade, o erótico como potência criativa e o afeto entre 

mulheres. Essas são apenas algumas das perspectivas que optei por analisar aqui, no 

entanto, ainda existem muitas outras dimensões e reflexões acionadas a partir deste 

estudo e, sobre as quais, pretendo me debruçar em pesquisas futuras.  
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 “BALSA PARA A TRAVESSIA DA GRANDE ÁGUA”
10 

 

 

Inicio esta apresentação propondo-os uma travessia. Atravessar, no dicionário 

Priberam
11

 da língua portuguesa, é definido como “passar cruzando por entre” 

(PRIBERAM, verbete atravessar). Para muitos, a travessia é composta por linhas retas 

ou setas que apontam para um único destino, no entanto, não há linearidade nos 

caminhos que trilhamos ou transpomos ao longo de nossas vidas. “Passar cruzando por 

entre” já nos coloca diante de uma encruzilhada. Estar acima da água, à deriva, nos 

aponta várias direções. Estamos, portanto, diante do mistério e não há quem atravesse o 

mistério das águas sem recorrer a algum sustento.  

Desta forma, uso a balsa como metáfora para sustentar os corpos que acolhem as 

produções poéticas das mulheres que escolhi para compor (ou transpor) essa travessia 

junto comigo. Assim, a balsa não é um capítulo deste trabalho, é aquilo que direciona e 

conduz sua imersão no porvir deste texto. Esses corpos e suas produções literárias são a 

própria balsa, são o que “provoca curvaturas nos rituais de enunciação da dicção 

feminina” (MARTINS, 1996). É através dessas curvaturas que as escritas e escritoras 

emergem nos apresentando uma dicção negra-feminina-amorosa. A grande água é todo 

o mistério que compõe o amor.  Assim sendo, tudo o que constrói essas reflexões é 

tocado e modificado pela água.  

Sayão (SAYÃO apud LOPES; SIMAS, 2021) nos fala de um encantamento que 

parte do encontro com as palavras. Vejamos: 

 

Ouvi um tambor, segui seu chamado e fui encantada. O encanto veio das 

letras que brotam miudinhas, que constituem o chão de um viver atento, 

vibrante, agradecido, que sabe ouvir o que é e o que já foi, que sabe 

agradecer os que já viveram e que, por isso, ainda vivem. O encanto veio das 

palavras atuantes que geram vida porque tocam pessoas. [...] Que bom que 

ouvi o tambor e segui seu chamado.  (SAYÃO apud LOPES; SIMAS, 2021, 

p. 9).  

 

 

Assim, essa balsa e tudo o que desperta a partir dela surgiu de um processo de 

encantamento. No entanto, o encantamento que trago aqui não é um simples fascínio. É 

                                                      
10

 Verso do poema Cartas de Cidinha da Silva, que está na página 99 do livro Canções de amor e dengo. 
11

 Cf. verbete atravessar, dicionário Priberam. Disponível em: https://dicionario.priberam.org/atravessar.  

https://dicionario.priberam.org/atravessar
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feitiço
12

. Luiz Simas e Luiz Rufino (2020) trazem a noção de encantamento como “um 

princípio de integração entre todas as formas que habitam a biosfera, a integração entre 

o visível e o invisível (materialidade e espiritualidade) e a conexão e relação 

responsiva/responsável entre diferentes espaços-tempos (ancestralidade)” (SIMAS; 

RUFINO, 2020, p.7).  Foi esse encantamento o responsável pelos versos que inauguram 

essa escrita e por todos que sucederão.  

A noção de encantamento proposta por Simas e Rufino me aponta uma dimensão 

literária-ancestral. Não obstante, essa dimensão ancestral não está destituída do corpo-

matéria, porque não se trata de uma elevação do texto a tal ponto que ele, por si só, viria 

a tornar-se uma entidade. O texto, nesse caso, é ancestral porque é também corpo, e o 

corpo é o lugar onde a palavra e todas as forças se expandem, crescem, confluem, 

jorram. O texto talvez seja o ponto de encontro, o transe, a união entre corpo-espírito.  

Há um princípio de integração entre tudo o que nos constitui e nos movimenta. 

Estamos de pé no meio de uma encruzilhada cujos caminhos apontam algumas direções. 

Contudo, é preciso trazer o mar à memória antes de adentrar a balsa. O tema, assim 

como os corpos que me ajudam a compor todo o cenário para o despertar dessa 

pesquisa, não me permitem adentrar a balsa sem tocar nos pilares que a mantêm 

pairando nesse campo discursivo: a literatura negra feminina.  Evaristo (2009) traz uma 

reflexão sobre a existência não só de uma literatura afro-brasileira, como também 

pontua e afirma a existência de uma vertente literária negra feminina.   

O encontro com este corpus literário faz crescer em mim (e em tantas de nós) o 

reconhecimento e pulsão de vida. Digo isso porque, mesmo entendendo a língua como 

uma das maiores ferramentas no processo de colonização, tendo a literatura como parte 

desse tecido, aparentemente tácito, mulheres negras se propõem a rasurar esta mesma 

língua que nos feriu e nos roubou o poder de enunciação e anúncio das nossas próprias 

linguagens.   

Kilomba (2010) discorre sobre as reverberações de toda violência que nós, negras 

e negros, sofremos durante o processo de colonização e o tanto de impactos e travas que 

isso gerou na nossa psique. Ela traz o exemplo de uma máscara de ferro que era 

implantada entre a cabeça e a boca dos negros escravizados para submetê-los a uma 

                                                      
12

 Talvez haja uma expectativa de um aprofundamento nestes dois termos: encanto e feitiço. Mas repito, 

isso não é uma seção, é apenas uma balsa para sustentar e/ou conduzir sua imersão no provir desse texto. 

Opto por considerá-los, não como um mergulho conceitual, mas como circunferência deste trabalho. 

Porque, o que é o amor sem encantamento e feitiço? De toda forma, são termos que irão transversalizar 

esta pesquisa.  



19 

 

 

mudez.  Essa máscara desempenha um papel fundamental na forma como fomos (e 

ainda somos) silenciados há mais de trezentos anos. Instalada no rosto dos africanos/as 

escravizados com o objetivo de impedi-los de comer a cana de açúcar ou o cacau 

enquanto trabalhavam nas plantações, esse elemento de tortura teve como principal 

função implantar um senso de mudez e de medo. Se nos tiram o poder da enunciação, o 

poder da fala, nos tiram também nossa subjetividade e tudo o que nos faz humanos. 

Vejamos: 

 

A boca é um órgão muito especial, ela simboliza a fala e a enunciação. No 

âmbito do racismo, a boca torna-se o órgão da opressão por excelência, ela 

representa o órgão que os(as) brancos(as) querem – e precisam – controlar e, 

consequentemente o órgão que, historicamente, tem sido severamente 

repreendido. Neste cenário específico, a boca também é uma metáfora para a 

posse. (KILOMBA, 2020, p. 172). 

 

Se a fala pode ser usada como forma de manipulação e de posse, ela também 

pode ser usada à revelia de tudo isso. Lorde (2021), em uma palestra chamada A 

transformação do silêncio em linguagem e ação, diz que “no silêncio, cada uma de nós 

desvia o olhar de seus próprios medos – medo do desprezo, da censura, do julgamento, ou 

do reconhecimento, do desafio, do aniquilamento” (LORDE, 2021). Dessa forma, acredito 

que a literatura negra feminina seja uma ferramenta capaz de macerar, avultar, bagunçar 

e reconfigurar a linguagem.   

 Assim sendo, o ato de tomar a língua para si e a rasurar a tal ponto que ela deixa 

de ser unidade e passa a ser fratura, dobra, instrumento de uma dicção própria e íntegra, 

coloca o nosso fazer literário em um lugar que é mais do que texto: é mandinga, feitiço, 

ebó. Estou, portanto, falando de uma literatura que nasce do ventre e “violenta os 

tímpanos do mundo”
13

 (EVARISTO, 2008). 

Desse modo, essas mulheres são a reafirmação de um lugar na literatura que é 

definido a partir de uma dicção negra feminina. Elas são corpos-presença, corpos-

território-de-experiência, que atravessam lugares de semelhanças e diferenças entre si. 

São mulheres que escrevem a partir de uma artesania própria e escolhem se dizer 

através da poesia. Por isso, opto por anunciá-las a partir desse lugar comum a nós três, a 

poética da relação, abordada por Glissant (1928, [2005]). Para ele, toda a identidade se 

prolonga numa relação com o Outro.  

                                                      
13

 Trecho do poema Eu-mulher, de Conceição Evaristo, publicado no livro Poemas de recordação e outro 

movimentos.  
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No que abarca essa escrita, não pretendo me aprofundar nas discussões 

propostas por Glissant, mas não poderia deixar de incorporar suas percepções, pois, 

assim como ele, compreendo que há um lugar de encontro, aproximação e rasuras na 

extensão das nossas identidades quando estamos em contato com tantas presenças. 

Aleixo (2020) traz um conceito que ele chama de Dendorí
14

: uma poética-muitas. 

Acredito que a dicção literária negra feminina eflui de Dendorí, já que é individual-

singular, mas também coletiva-plural, porque é dotada de presenças. Quando falamos
15

 

dessa dimensão literária-ancestral e refletimos a partir da poética da relação, 

entendemos e respeitamos a ressonância de vozes, versos e literaturas tecidas em uma 

artesania de comunidade.  

Uma vez me disseram que a escrita é solitária e, por muito tempo, eu acreditei 

nisso, e, por esse mesmo tempo, estive distante de tudo aquilo que é também reflexo da 

minha existência, e, por isso, parte de mim.  Ao me conectar com a literatura negra 

feminina, me senti em expansão, assim, cada vez mais em convergência com os outros. 

As precipitações poéticas de cada uma de nós são a evocação de muitas que vieram 

antes e/ou dividem esse mesmo momento histórico, encarnadas no fazer literário.   

Dito isso, acredito que a minha identificação e reconhecimento com boa parte 

dos marcadores sociais que atravessam Cidinha e Gonesa, permitem-me trilhar um 

caminho cuidadoso para a leitura e a escrita dos corpos e produções dessas mulheres, 

fazendo dessa apresentação um lugar de anúncio respeitoso e potente. Desse modo, essa 

escrita não tem a pretensão de promover apagamentos ou distorções de vozes que têm 

tons e particularidades próprias. Pretendo, portanto, construir um lugar de expansão e 

costuras daquilo que já é um grande enredo: as falas e presenças dessas mulheres em 

exercício de suas vivências, sejam elas literárias ou não.  

A partir daqui, peço licença para deixar que a minha voz e palavras se misturem 

às de Cidinha da Silva e Gonesa Gonçalves, e assumo esse lugar de artesania da escrita 

para deixar-me confluir, tocar, misturar e confundir nos jeitos, linguagens e sentidos 

presentes nas nossas imagens e semelhanças. Nas nossas experimentações espirituais-

materiais-poéticas. Seguiremos juntas. 

 

                                                      
14

 Dendorí é um termo criado por Aleixo (2020) que quer dizer “dentro do orí” (palavra iorubá que 

significa cabeça).   
15

 Neste parágrafo, assim como em outros momentos do texto, opto por referenciar a pluralidade dessa 

escrita, pois ela está em conversa com Glissant, Aleixo, Martins, Gonesa, Cidinha e tantas vozes que 

passeiam dendorí. 
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2 ADENTREMOS A BALSA 

 

 

Cidinha da Silva e Gonesa Gonçalves são escritoras negras brasileiras 

contemporâneas, cujas obras escolhidas por mim para costurar essas inflexões são, 

respectivamente: Canções de amor e dengo (SILVA, 2016) e Cata-ventos 

(GONÇALVES, 2020). Nas linhas que se sucedem, irei convocá-las com a intenção de, 

no decorrer deste primeiro momento, apresentar as escritoras e suas obras. 

Nesse sentido, preciso pedir licença para caminhar pelos mistérios e perigos de 

um texto que foge às regras.  Antes de vislumbrar a balsa, quero reiterar que é 

necessário expandir o olhar, desvinculá-lo das normas pré-estabelecidas e da linearidade 

das escritas tradicionais, para seguir com essa leitura. Sei dos perigos que emergem 

dessa escolha, mas quem sou eu para conter a poesia?  Assumo esse lugar de perigo que 

é também milonga
16

, encanto, uanga
17

. Permita-se encantar com o texto, porque para 

uma pesquisadora nascer, a poeta não tem que morrer:  

 
DO NOSSO CORPO, CANÇÕES  

            para Cidinha da Silva 

 

pensar o amor 

para construir estrada  

que nos seja caminho.  

 

pensar o amor  

na dobra do corpo que não é só corpo 

é gonzo, é dengo, é ninho.  

 

pensar esse amor  

que nunca é e nem dever ser 

pensado sozinho.  

(QUEIROZ, [no prelo], p. 25)
18

 

 

Cidinha da Silva é mulher negra, lésbica, mineira, nasceu no ano de 1967 na 

cidade de Belo Horizonte e hoje, aos 55 anos, tem sua própria editora, 17 livros 

publicados em diversos gêneros literários, foi vencedora do Prêmio da Biblioteca 

Nacional (2019) com o livro de contos Um Exu em Nova York (SILVA, 2018), 

publicado pela editora Palllas, e tem suas obras traduzidas para o francês, alemão, 

catalão, espanhol, inglês e italiano. Além disso, Maria Aparecida (nome de batismo) é 

formada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e foi Gestora 

                                                      
16

 Milonga: palavra do kimbundu que pode significar “mistura” (CASTRO, 2001, p. 283) 
17

 Uanga: palavra do kimbundu que significa “feitiço” (LOPES, 2016, p. 249) 
18

 Poema autoral a ser publicado no livro Gonzo (QUEIROZ, 2023, [no prelo]). 



22 

 

 

de Cultura na Fundação Cultural Palmares. No ano de 2016, publicou pela editora 

Edições Me Parió Revolução o livro Canções de amor e dengo (Figura 1), o qual 

integra o corpus que sustentará as reflexões propostas neste trabalho.  

 

Figura 1 – capa do livro Canções de amor e dengo, de Cidinha da Silva (2016) 

 
Fonte: arquivo pessoal (QUEIROZ, 2016). 

 

Meu primeiro encontro com Cidinha aconteceu numa palestra chamada Mulheres, 

raça e afetividade, organizada pela professora Lívia Natália na Universidade Federal da 

Bahia, no ano de 2016. Hoje, anos depois, ainda consigo sentir a tamanha comoção 

daquele dia. Lembro que o auditório estava lotado de mulheres pretas, quase todas com 
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o mesmo ar de deslumbre que havia em mim. Peguei uma câmera com a intenção de 

guardar o que mais me tocou naquele momento: os olhos de Cidinha. No entanto, talvez 

a minha câmera pouco profissional, o meu encanto em excesso ou a minha 

inexperiência com a fotografia tenham me impedido de “capturar aquela existência”
19

. 

Mas, capturei um jeito de corpo, de uma das mulheres atentas às palavras dela, que era 

uma extensão daqueles versos: 

 
Figura 2 – O afeto avulta sentidos: plateia assiste à apresentação de Cidinha da Silva 

Fonte: arquivo pessoal (QUEIROZ, 2016)  

 

 Se, como nos afirma Noguera (2020, p. 58), “a palavra nos ajuda a organizar o 

mundo dos sentidos, o que, por consequência, gera efeitos no ambiente ao nosso redor”, 

a palavra de Cidinha, naquela noite, irrompeu os lugares materiais daquele ambiente e 

avultou os sentidos possíveis para o afeto ou para a percepção desse sentimento.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
19

 Referência ao poema O fotógrafo, de Manoel de Barros, do livro Ensaios Fotográficos (2000).  
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Figura 3 – O que escorre pelos olhos é também palavra: retrato de Cidinha da Silva  

 
Fonte: Academia Mineira de Letras.   

 

Não lembro com precisão dos versos que me atravessaram naquela leitura, das 

palavras só lembro que havia algo de maresia no título e talvez para além do título, 

também houvesse alguma água no tom afetivo e doce com que aquele poema foi lido.  E 

hoje, quase seis anos após tal encontro, a palavra de Cidinha me propõe uma travessia. 

Desta vez, àquele lugar que cronologicamente já passou, mas espiritualmente ainda está 

reverberando. O mistério do afeto torna o retorno possível. Retornemos, então.  

Naquela noite senti algo que não soube dar nome, nem corpo, mas ficou 

maturando no Tempo, como uma pedra que é lançada no ontem para no agora atinar o 

feito. Essa pedra lançada por Exu descortina meus caminhos no hoje e então me permite 

“pensar esse amor/que nunca é e nem dever ser/pensado sozinho” (QUEIROZ, [no 

prelo]).  Dessa forma, a poesia me possibilita evocar presenças outras. É assim que sigo 

convidando outras mulheres a essa roda:  
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ENCONTRO OU ENCANTO 

        Para Gonesa Gonçalves  

 

Soube que há, em algum lugar nesse mundo 

uma rua onde “todas as moças sorriem” e amam  

como cata-ventos tocados por bálsamos invisíveis.  

 

Disseram-me também, não lembro quando,  

querida, eu não lembro, mas assim disseram:  

vento que vem de dentro é mais que tempestade,  

é alento.  

 

Ouvi sua voz avultar segredos  

diante desses olhos de quem não dorme há dias  

você sussurrou, isso eu não esqueceria:  

 

Palavra soprada no Tempo  

nunca estará sozinha.   

(QUEIROZ, [no prelo], p. 50) 

 

Gonesa Gonçalves é mulher negra, bissexual, baiana, nasceu em Salvador no 

ano de 1988. É uma das idealizadoras do Sarau Enegrescência, que desembocou em 

uma antologia poética, publicada pela Editora Ogum’s Toques Negros em 2016, da qual 

eu, junto com vários outros poetas negros e negras, faço parte. Além dessa coletânea, 

Gonesa também organizou o livro Vozes de Reexistência juvenis: presente!, publicado 

pela Segundo Selo (2019). Tem poemas, contos e outros textos publicados nos livros O 

diferencial da favela – vol I e II, Coletânea Literária Enegrescência e Revista 

Organismo V. Cata-ventos é seu livro de estreia. Atualmente, cursa Arquivologia e é 

formada em Letras (2018) pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) – foi neste solo 

que nossos caminhos se cruzaram.  

Em frente ao Instituto de Letras da UFBA encontrei uma mulher de presença 

expansiva – não encontro de corpos, pois esse certamente já havia acontecido outras 

tantas vezes pelas andanças dentro e fora da universidade, mas um encontro de energias 

e trocas – e ela, com seu jeito de entrega espontânea, juntou-se a mim e a uma amiga, 

enquanto conversávamos num intervalo entre uma aula e outra, proporcionando-nos 

risos, reflexões e inquietações numa troca de talvez uma hora sobre experiências 

afetivas. Aqui, a ancestralidade
20

 tece meu primeiro encontro interativo com Gonesa, 

mas as reverberações deste encontro eu só descobriria alguns anos depois.   

Em um segundo encontro com a escritora, fui marcada pelo alcance de suas 

letras, linguagens e texturas. Não lembro com precisão qual foi o texto, mas lembro da 

                                                      
20

 “Há uma epistemologia no caos, bem como na ordem. A epistemologia da ancestralidade caminha de 

uma a outra. Ela é uma epistemologia que nasce do movimento, da vibração, do acontecimento.” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 4).  
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sensação de susto, deslocamento e imersão – nesta sequência – que aquela escrita me 

provocou. Era lançamento da coletânea poética do Projeto Enegrescência
21

 e foi nas 

semeaduras possíveis à literatura que nos reencontramos, por outra ótica, talvez a mais 

bonita: a ótica do afeto.   

 
Figura 4 – Expandir-se através das palavras: retrato de Gonesa Gonçalves.  

 
Fonte: Moisés A. Neuma/Agência Mural 

 

À medida que fui ouvindo os hiatos e avanços marcando o tempo nas falas de 

Gonesa, comecei a perceber as ramificações desse corpo que arde temporão
22

, que 

aguça todos os meus/nossos sentidos e me coloca frente à minha própria imagem. E, 

acrescento, conduz-me a um mergulho num rio que deságua (também) de meu próprio 

corpo, ocupando e ampliando tudo, inclusive os limites entre vida e obra.  

“É preciso comprometer a vida com a escrita ou é o inverso? Comprometer a 

escrita com a vida?” (EVARISTO, 2005). Ouso dizer que talvez seja preciso e possível 

nos comprometer em criar ligaduras, encontros, borrões entre escrita e vida, entre corpo 

e texto, voz e gestos. Ouso um pouco mais ao sugerir que Gonesa faz isso quando nos 

                                                      
21

 O projeto Enegrescência é um projeto voltado à divulgação das literaturas afro-brasileira e africanas, 

por meio de organização de saraus e da formação de um acervo digital de obras e autores. A coletânea 

poética foi fruto desse projeto e produto de um concurso literário, publicada pela Ogum’s Toques Negros 

em 2016.  
22

 Referência ao poema Piratas, do livro Cata-ventos de Gonesa Gonçalves (2020, p. 15).   
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provoca essa sensação de imersão em nossas próprias densidades. Afinal, somos, como 

bem teoriza Beatriz Nascimento ((NASCIMENTO apud RATTS, 2006), corpo-

documento, corpo dotado de memórias. Para Nascimento ((NASCIMENTO apud 

RATTS, 2006), o corpo negro em diáspora contém em si a história de nossos ancestrais, 

e esta memória reverbera no nosso jeito de corpo, de vida, ainda que não tenhamos 

consciência disso. 

Retomo o conceito “pessoa-muitas” proposto por Aleixo (2020), para dizer que 

somos pessoas povoadas de outras pessoas e que todas essas energias estão circulando 

dendorí de cada um de nós. Assim sendo, progressivamente, nossos corpos vêm se 

misturando, borrando, construindo documentos-comuns, narrativas que se aproximam e 

se distanciam. Pessoa-muitas, neste caso, se apresenta como um questionamento ao 

pensamento ocidental que centraliza o eu no presente, sem considerar a ancestralidade, 

e tampouco as nódoas de encontros que mudam rotas e ampliam nossas bifurcações.  

A poética dendorí, desse modo, “já não reivindica uma singularidade (não se 

trata de um ‘eu-lírico’)” (ALEIXO, 2020), porque se refere a uma pluralidade que 

atravessa e se manifesta nos nossos modos de existir. É partindo da consciência dessa 

pluralidade descentrada que minhas inflexões começam a ganhar consistência e 

sustentação. Penso que Aleixo conversa com Nascimento, que conversa com Evaristo, 

que conversa com Cidinha, que conversa com Gonesa, comigo e com tantas outras 

vozes, não necessariamente nessa ordem, mas com essas imbricações.  

Assim, não posso deixar de pontuar que quando fui chegando nesse cenário 

literário, havia as que já estavam e havia outras chegando junto comigo, fazendo parte 

de uma mesma geração de escritoras negras, como por exemplo, Gonesa Gonçalves. 

Nesse ritmo de pessoa-povoada, sigo me misturando com Cidinha, Gonesa e todas as 

vozes que acolhem, afirmam e potencializam a minha. Porque “Palavra soprada no 

Tempo/nunca estará sozinha” (QUEIROZ, 2023, p. 50).     

Aqui poderia, pela sensação cíclica que esses encontros me causam, repetir a 

citação de Sayão em que ela fala sobre o encantamento através das palavras e sobre o 

tambor que, quando dobra, é chamamento vibrando dentro de nossa cabeça. Mas faço a 

opção de ampliar ainda mais essa noção de encantamento, trazendo o ressoar elíptico de 

das palavras de Patrícia Silva (2020):  

 
(...) ah, o tempo, 

vento leve do caos que nos persegue.  

(SILVA, 2020) 
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O vento é quem determina a direção da balsa. Sigamos mar adentro. 

    

2.1 Coleção Das Pretas 

 

Além das Canções de amor de dengo, de Cidinha da Silva, este estudo tomará 

como base um poema de Gonesa Gonçalves publicado no livro Cata-ventos, que faz 

parte da coleção Das Pretas, sobre a qual tratarei neste tópico. O poema escolhido para 

compor este estudo foi Oxum, que se encontra na página 78 da referida obra.  

Há certo assombro e até repulsa, quando se pensa no caos e seus ventos 

dissonantes. Acredito que esse emergir caótico é característica fatal de tudo que envolve 

as artes. E é fatal porque não há escapatória, não há recuo e está à revelia da ordem. 

Quando usamos a palavra para reorganizar os sentidos do mundo ou para transpor 

aquilo que já está posto, estamos vivenciando o caos.  

A linearidade com que se olha para a história das artes e das literaturas, tão 

organizada e progressiva, esconde a fervura de ventos que estão longe de ser frios e 

ordenados. O caos é a complexidade, o lugar de circularidade, encruzilhada, dobraduras. 

O caos é impulso criativo e é a própria criação. Oyá nos ensina o poder transformador 

do caos. É a partir do timbre eloquente de seu grito que tudo se modifica e se renova. O 

grito de Oyá é tempestuoso, é impulso de vida. Neste ponto, retornamos ao lugar que 

inaugura essa apresentação e que estrutura a balsa: a literatura negra feminina. 

A literatura negra feminina traz em seu bojo a eloquência do grito de Iansã, Oyá, 

Matamba, Bamburucema, Kaiango
23

. E, ao contrário do que muitos podem pensar, não 

há uma constância nos tons de sua voz, porque, como podem perceber no verso que 

antecede, são muitas - e não poderia, nem conseguiria citar todas. Deste modo, trago 

esse exemplo para afirmar que é dessa forma com a nossa literatura. Não há uma 

consonância de vozes, mesmo que elas partam de um lugar de comunidade. A exemplo 

disso, temos a coleção Das Pretas, que está longe de trazer um timbre uníssono. Ao 

contrário, é caótico o dizer de muitas vozes-mulheres
24

. 

A coleção Das Pretas é um conjunto de obras organizadas pela Editora Segundo 

Selo que tem como objetivo a publicação exclusiva de mulheres negras. É coordenada 

por Silvana Carvalho da Fonseca e tem o conselho editorial composto por: Ana Carla 

Portela, Cristiane Santos de Souza Paixão, Hildália Fernandes, Maria Dolores Sosin 

                                                      
23

 Divindades cultuadas nas religiões de matriz africana que representam os raios.  
24

 Referência ao titulo do poema Vozes-mulheres de Evaristo (2008).  
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Rodriguez e Zoraide Portela. O projeto gráfico é de Thais Geckseni, ilustração de capa 

de Ildima Lima, diagramação feita por Livia Souza e a produção executiva por Fernanda 

Santiago.  Essa coleção surgiu no ano de 2020 com a proposta de: 

 
[...] somar esforços junto a outros empreendimentos editoriais que vêm 

contribuindo para o combate ao racismo na literatura e no mercado editorial 

brasileiro, atacando o problema no núcleo mais intransigente de sua 

formulação, que é a radical exclusão da mulher negra nos circuitos de 

publicação e distribuição do livro, no Brasil. (SEGUNDO..., [20--]). 

 

Até o momento, a referida coleção já publicou 11 autoras que trazem os mesmos 

marcadores sociais, no entanto, têm jeitos, tons e timbres poéticos muito distintos uns 

dos outros.  Dentre elas, Gonesa Gonçalves, com o livro Cata-ventos, que integra parte 

do corpus dessa reflexão e contribuiu para as discussões acerca do amor-negro que me 

proponho tecer nas seções que se seguem:  

 
Figura 5 – Capa do livro Cata-ventos, de Gonesa Gonçalves (2020) 

 
Fonte: arquivo pessoal (QUEIROZ, 2020). 
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A maior dimensão do amor, para nós, negros e negras, talvez seja a palavra. Na 

literatura negra feminina o ato de falar é expressão suprema de tudo o que abarca a 

nossa existência. Nossa palavra traz não apenas as dimensões da dor e do silêncio, como 

ainda sugerem e/ou insinuam cinicamente a respeito da nossa literatura. A dicção 

poética da afetividade negra-feminina traz aspectos da comunidade, da ancestralidade e 

de todo o sentir que vibra ao som dos ngomas
25

 no nosso corpo-território. Porque não 

existe nada sem ofó (palavra de encantamento).  

Convido-os agora a deixar-se tocar e modificar pelos mistérios da grande água a 

que chamam “amor” e que para nós, mais que amor, é dengo, é “a união dos corações 

em sublimação ancestral, o oriki que arrepia os pelos, pois ecoa por todo o corpo o axé e 

o poder dos orixás” (NUNES, 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25

 Ngoma: é uma palavra do quimbundo que significa tambor. É utilizado nas religiões afro-brasileiras de 

matriz Bantu para se referir aos tambores que são utilizados nos rituais (CASTRO, 2001, p. 254). 
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3 “MAR ABERTO, APARTADO DA PROFUNDEZA DE MEUS AFETOS”
26

: 

CONSTRUIR O CAMINHO, MAS ANTES, RUMINAR A PEDRA 

 

 

Decerto que o amor já passeou por uma série de definições, pensares e 

suposições. Essa não é uma busca nova, sabemos. Desde a Grécia Antiga, filósofos 

tentam desvendar ou definir quais caminhos nos levam a uma experiência amorosa 

plena e satisfatória. Na cultura Grega, foram traçadas três definições do amor: eros, 

philia e ágape (QUADROS, 2011, p. 165). De maneira concisa, o primeiro diz respeito 

ao amor sexual, o segundo refere-se à amizade e o terceiro, a um amor divino.  No 

tramar dessas definições, foram criados padrões e modelos de um amor que nunca 

coube ao corpo negro por apresentar-se de um lugar tão destoante das nossas 

precipitações afetivas, tais constatações ainda pairam violentamente sobre as nossas 

projeções amorosas.  Como discorre Assis (2020):  

 
Se uma historiografia unilateral, baseada apenas na perspectiva branca 

contribuiu para a consolidação de uma sociedade de bases políticas, 

econômicas e sociais racializadas, a parcialidade da produção literária 

contribuiu para fortalecer um imaginário racista, segundo o qual é impossível 

ao sujeito negro estabelecer relações amorosas e, consequentemente, 

constituir e manter uma família. (ASSIS, 2020, p. 12). 

 

Desse modo, por muito tempo, e ainda hoje, tentamos nos vestir de uma quimera 

desenhada dentro de um modelo irrisório para a nossa experiência afetiva.  Sobre essas 

representações, a escritora bell hooks (2021), em um dos seus estudos sobre amor, 

afirma que filmes, músicas, revistas, são os locais em que o nosso desejo por amor é, de 

alguma maneira, mencionado, e é através desses meios que buscamos subterfúgios para 

os nossos anseios amorosos. (hooks, 2021, p. 31-32). No entanto, são nesses mesmos 

locais que a narrativa do amor é mais deturpada e negada aos corpos negros. Se nos 

vemos sempre através da ótica da impossibilidade, do abuso, da dor, a crença em outra 

forma de manifestação desse sentimento torna-se cada vez mais impalpável.   

Sinto-me, portanto, na obrigação de ressaltar que tenho ciência de que, no que 

tange essas reflexões, talvez exista uma expectativa pelas definições do amor através 

dessa ótica eurocêntrica e hegemônica que nos impõem. Mas, devo alertá-los, leitores, 

não criem grandes expectativas em torno disso. Não pretendo me delongar por esses 

caminhos. O que pretendo fazer aqui nada tem a ver com essas repetições e reproduções 
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 Verso do poema Expectação de Patrícia Silva que está na página 12 do livro Ouroboros. 
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de forma maquiada de um modelo de amor que não nos cabe. Esse modelo “é encaixe 

imperfeito no nosso ori, no mutuê” (NUNES, 2017). Esse amor que, para eles, é 

Banquete
27

, não nos serve. 

No entanto, entendo a relevância e a importância de nos apropriar e conhecer o 

poderio do ferro antes de transformá-lo em ferramenta.  Conhecer os desníveis de um 

caminho é indispensável para iniciar qualquer travessia. Sendo assim, nesta seção, tenho 

a intenção de passear brevemente pelo meu encontro com o cânone literário brasileiro e 

como ele circunscreve o imaginário de amor que se estrutura através da literatura; meu 

encontro com a literatura afro-brasileira feminina, partindo do encontro com minha 

própria grafia neste fazer literário; e, por último, rasgar essa narrativa equivocada que 

diz que a dor é uma dimensão do amor negro. Convido-os a ladrilhar o caminho que se 

erige aqui.  

Por isso, se atente, acomode ou assuste, vamos ruminar a pedra. 

 

3.1 “O tambor toca, doído, nos lembrando do que (quase) esquecemos”
28

: 

descalçar para aterrar  

 
Às vezes, pensamos em memória como repetição exata, outras como 

evocações nem sempre precisas; entretanto, de todo modo, a memória no 

discurso cotidiano, está sempre associada ao passado, ou melhor, às leituras 

do passado realizadas a partir das lembranças cujos vazios preenchemos com 

as nossas experiência e criatividade. (SOUZA, 2007). 

 

A construção do caminho se inicia antes de pôr os pés no chão. O Xirê
29

 não 

começa quando os ngomas iniciam os toques e cantigas em pedido de licença. O Xirê 

começa no entornar da farinha no alguidar, no jorrar da água na quartinha. Por isso, todo 

caminho que fizemos até aqui pode ser lido como a preparação da casa, do padê ou da 

palavra, antes de abrir a porta que, nesse contexto, não é sinônimo de saída ou entrada, é 

trânsito, circulação, encruzilhada.   

                                                      
27

 Utilizei a palavra em referência aos filósofos da Grécia Antiga. Banquete foi um simpósio realizado em 

comemoração à conquista literária de Agatão. Reunidos, Aristodemos, Pausânias, Erixímaco, Fedro, 

Aristófanes, Sócrates-Diotima e Alcibíades decidem, como forma de entretenimento, realizar “um 

discurso de Louvor ao Amor, o mais belo que puder” (PLATÃO, 1972, p.177). Naquele momento, cada 

um dos presentes realizou um discurso sobre as suas concepções e percepções a respeito do amor. 
28

 Paráfrase de um trecho do livro Filosofias Africanas de Nei Lopes e Luiz Simas situado na página 11. 
29

 Xirê: ritual no qual são cantados os cânticos em louvor às divindades (Orixá, Vodum ou Nkisi) 

(CASTRO, 2001, p. 353). 
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Estamos agora diante da porta, e quem acredita em Nzila
30

 não entra em lugar 

nenhum sem pedir licença. Por isso, não poderia e, se pudesse, não optaria por avançar 

nesta escrita sem pedir permissão para cruzar, transpor ou imbricar traçados entre 

memória, lembrança, linguagem, experiência, criatividade e ação.  

Por isso, é assim que principio qualquer caminhada: Bandagira, Agô, nos dê 

licença.   

O que há de fundamento por trás da porta descobriremos juntos, nestas linhas ou 

entrelinhas que pretendem fiar cuidadosa e conscientemente um retorno. Não a esse 

passado que é construído erroneamente e insinua uma estagnação. Aqui falo do 

movimento enquanto fundamento da circularidade e, por isso, a escrita erige como 

afluências. Sendo assim, proponho desenhar uma escrita em devir: inacabada, 

extrapolando o tangível, a matéria (DELEUZE, 1993, p. 11).  

Para nós, afrodiaspóricos, cujas memórias “foram forjadas em tensões 

constantes, apropriações e reapropriações espontâneas ou obrigatórias” (SOUZA, 2017, 

p. 31), não há uma ideia de passado-presente-futuro como tempos distantes ou 

desassociados entre si. Dessa maneira, no avultar dessas reflexões, a memória principia 

ou anuncia este Tempo
31

 que não é tempo nenhum e é todos os tempos. E quando 

dançamos com Tempo, as águas se agitam.  

E o tão citado amor, o que seria sem a memória? Aquela que é acessada pela 

nossa construção familiar, seja ela qual for; moldada pelas mídias que consumimos, 

filmes, desenhos animados; a disneyzação
32

 de um amor que só é possível para as 

princesas brancas e os príncipes encantados; ou mesmo a literatura que nos é 

apresentada, inicialmente, na escola. As descobertas na lida de um corpo de mulher, 

negra, bissexual, candomblecista que, nos caminhos de tantas negações de suas 

existências, aprendeu que esse amor tão imaculado não nos cabe, não conta nada de 

nossa história; e, se conta, dissimula, distorce, corrompe.   

As representações de amor que permeiam minha memória me negaram a 

possibilidade e, por isso, precisei macerá-lo, destrinchá-lo, recriá-lo, para assim poder 

                                                      
30

 Nzila para o candomblé de nação Congo-Angola, refere-se à divindade da encruzilhada, da 

comunicação, dos caminhos. 
31

 A palavra Tempo grafada com letra maiúscula refere-se ao Nkisi Kitembu ou Tempo. Divindade 

cultuada nas religiões de matriz africana.  
32

 O termo disneyzação vem ganhando popularidade por conta da discussão sobre a literatura infantil e as 

culturas das infâncias. Trata-se de como o imaginário da Disney e suas produções vêm se incorporando na 

produção de sentidos e símbolos nas infâncias, especialmente diante do contexto de globalização. Para 

maiores aprofundamentos do tema, ver Giroux (1995) e Patricia Quitero Rosenzweig (2021).  



34 

 

 

vivê-lo. Lembrar aprendendo também a esquecer e, sobretudo, experimentar e criar, 

como anuncia Souza (2007) na citação que abre esta sessão.  

Assim, ao cruzar a porta estamos novamente diante da balsa.  

Desse modo, convido-os a lançar-se comigo nestas águas que também são 

memórias compondo um movimento de lembrar para esquecer. Lembrar que qualquer 

definição que não caiba ao nosso corpo “não pode servir como elemento simbólico, 

signos, para representar as formas de afeto que ocorrem entre negros e negras” (NUNES, 

2017). Com isso, decido tomar como ponto de partida os meus encontros com a 

literatura que também constroem o imaginário do que é o amor para pessoas negras e 

afrodiaspóricas. E, assim, diante desse processo de lucidez e consciência, descartar essa 

“tradição que se autointitula dona daquilo que não tem dono” (SAYÃO apud LOPES; 

SIMAS, 2021, p. 10).  

Isso posto, no decorrer desta seção, apresento, a partir de três dobras de tempo, 

os caminhos trilhados em direção à literatura negra e à reconstrução da percepção do 

amor que desembocou daí. Seguindo esses trilhos, a primeira dobra marca o momento 

de retorno, onde a memória avulta e reelabora as estruturas que foram construídas nos 

enredos com a literatura. A segunda se inscreve no momento em que começo a assentar 

e maturar aquilo que chega ao meu corpo, essa dobra é “forja de ferro cru, bruto, se 

derretendo para se transformar em ferramenta” (OMOLOJI, 2021). A terceira dobra, por 

sua vez, anuncia o instante em que me deparo com o meu corpo em expansão, dentro da 

literatura negra e, a partir daí, se transforma em ferro e ferramenta.  

É, talvez, essa terceira dobra que movimenta as ramificações que dão 

consistência a este trabalho. Isso porque meu encontro com a literatura negra é 

exatamente a fratura que me dobra ao campo de reflexão e consciência. É nesse sentir 

provocado pela experiência do encontro com essas literaturas que o meu corpo se dobra 

e faz o movimento de voltar e maturar: palavras que dão nome às fraturas a que chamo 

de dobras. 

As dobras que uso para tecer e marcar o tempo dessas memórias surgiram a 

partir de uma percepção de que todo corpo faz uma dobra quando é tocado por algo que 

o modifica
33

. Percepção esta que surgiu prematuramente como verso de um poema e 

acabou me conduzindo a reflexões de natureza teórica. Acredito que são, muitas vezes, 

                                                      
33

 A frase que desembocou nestas reflexões surgiu como verso de um poema, depois deu sustentação a 

construção do projeto do livro Gonzo (QUEIROZ, [no prelo]), trabalho poético autoral com publicação 

prevista para o início de 2023, que dialoga diretamente com este trabalho de conclusão de curso. 
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essas dobras são o que marcam as nossas singularidades, assim como nos conectam com 

uma similaridade que atravessa e une o coletivo. Acrescido a isso, “penso dobra como 

as bifurcações de um novelo, de uma trajetória que não é linear e que, à medida que vai 

se desenrolando, vai criando círculos de consciência dos encontros e dos mistérios 

presentes em tudo que nos toca” (QUEIROZ, 2023, p. 17).  

Isso é o que compreendo como um ponto de furo
34

 (BRANCO, 2000), um ponto 

em que há uma fratura provocada justamente pelo mistério do encontro e, no que 

compõe essas reflexões sobre fratura, ouso-me a expandir tal palavra ao ponto que ela 

extrapole o seu sentido e, além da quebra, possa também assumir o sentido de pausa. 

Uma pausa provocada pelo susto ou encantamento e que se torna responsável por 

medrar percepções. 

  

3.1.1 Voltar: primeira dobra 

 

Cantiga de amor sem eira/nem beira, 

vira o mundo de cabeça/para baixo. 

(DRUMMOND, 2006) 

 

Assim iniciam meus referenciais de amor nos meandros literários: sem eira nem 

beira. Ou, como Patrícia Silva constrói irretocavelmente, “sem praia para morrer na 

beira” (SILVA, 2020) porque, simplesmente, não havia (ainda) encontrado água 

abundante e fértil para medrar os caminhos entre o amor, as experiências e a literatura. 

E, durante muito tempo, tateei buscando elaborar ou simular uma dicção que não faria, 

em nenhuma instância, minha voz ecoar.  E não faria porque aquele não era o timbre 

que fazia meu corpo confluir, vibrar, expandir, sentir.  

Neste momento você que me lê pode estar tentando compreender de onde estou 

partindo ou, talvez, aonde quero chegar. Se o fundamento desta escrita é o retorno, me 

autorizo, então, à repetição: estejam atentos, pois estas linhas estão descomprometidas 

com a linearidade e, por isso, vez ou outra pode haver (e decerto haverá) uma pedra no 

meio do caminho
35

, vem daí a necessidade de ruminar a pedra. Voltemos. 

Inauguro esse retorno falando especificamente “da norma padrão, a musa 

esquálida e pálida, a torre de marfim que é campo de concentração linguístico para 
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 Ponto de furo seria o ponto em que todas as linhas se convergem em direção a uma única linha: “um 

ponto imaginário no infinito, para o qual convergem todas as linhas mestras – ou o ponto de furo: furo 

feito com agulha em qualquer tecido” (BRANCO, 2000, p. 24). 
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 Trecho do poema No meio do caminho, de autoria do escritor Carlos Drummond Andrade, publicado 

no livro Alguma Poesia, 2013.   
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torturar e dissolver gramaticalmente o nosso corpo-língua ancestral” (NUNES, 2017). 

Uma língua que não irrompe da nossa boca porque é açoite invisível que destrói as 

nossas linguagens de fora para dentro. Esse padrão impenetrável, frio, distante, foi 

durante muito tempo o modelo para o qual nossos corpos foram induzidos e, por vezes, 

inconscientemente, tornaram-se desejosos. Dessa forma, estando agora sentada diante 

da memória, fiando conscientemente essa volta, com o mutuê altivo (erguido e elevado), 

tenho o intento de trinchar esta língua canônica e rígida que se erige ante nossa voz.    

O cânone literário é, ainda hoje, responsável por validar ou restringir as trilhas 

que um texto faz no cenário literário e em todos os percursos além dele. Nesse sentido, 

“o cânone pode ser entendido como norma ou regra, e, por consequência, transforma-se 

em modelo” (MOREIRA, 2003, p. 90). Tal modelo passa a ser referência não apenas 

para determinar o modo como se escreve, mas também o modo como se deseja 

inscrever-se.  

Esse compilado de regras construídas através de um modelo hegemônico é um 

aparelho de poder desenhado para fortalecer as hierarquias de opressão e deslegitimar a 

diversidade. Desse modo, o cânone literário brasileiro se constituiu tomando como base 

discursos como o de Harold Bloom
36

 (2013 [1994]), que refletem um modelo 

eurocêntrico e excludente, como comprovou Regina Dalcastagnè (2012) na sua pesquisa 

sobre o perfil do escritor brasileiro contemporâneo. 

Nesta pesquisa, Dalcastagnè (2012) fez um levantamento dos autores premiados 

em todos os principais prêmios literários brasileiros (Portugal Telecom, Jabuti, 

Machado de Assis, São Paulo de Literatura, Passo Fundo Zaffari & Bourbon) entre os 

anos de 2006 e 2011, e constatou que, dos 30 escritores contemplados, 29 eram homens 

e apenas uma mulher. Além disso, em outra pesquisa coordenada por ela na 

Universidade de Brasília, os dados são ainda mais alarmantes, no que tange a 

homogeneidade racial: conclui-se que, dos romances publicados pelas principais 

editoras em um período de 15 anos (de 1990 a 2004), 93,9% dos autores são brancos.  

Isso reflete a forma como, muitas vezes, nossas construções são forjadas em 

ausências que mancham nossas percepções e turvam nossos saberes. Assim, as 

primeiras referências de leitura – homens, brancos, heterossexuais, cujas imagens se 
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 Ao discorrer sobre o assunto no livro O cânone Ocidental, Harold Bloom (2013 [1994]) profere 

discursos altamente elitistas, racistas, machistas e de deslegitimação de saberes e, ainda hoje, tal livro está 

incorporado no currículo de diversos cursos de letras e literatura pelo mundo, inclusive no Brasil, ainda 

que o referido crítico tenha incluído apenas um brasileiro na sua lista canônica: Carlos Drumond de 

Andrade. Sim, o poeta autor de No meio do caminho, cujos versos iniciam minha primeira dobra. 



37 

 

 

agigantam e enrijecem com a intenção de triturar tudo que é contrário à língua deles – 

foram forjando o meu imaginário, o meu tato e trato com a palavra e com meu corpo. 

Mesmo que inconscientemente, busquei reconhecer-me a partir da representação de um 

amor dito e experienciado por esses sujeitos e que ante a mim era apenas teoria, 

quimera, desejo sem fundamento e sem vibração, visto que: 

 

[...] os olhos brancos não querem nos conhecer, eles não se preocupam em 

aprender nossa língua, a língua que nos reflete, a nossa cultura, o nosso 

espírito. As escolas que frequentamos, ou não frequentamos, não nos 

ensinaram a escrever, nem nos deram a certeza de que estávamos corretas em 

usar nossa linguagem marcada pela classe e pela etnia. (ANZALDÚA, 2000, 

p. 229). 

 

É sabido que a língua é um grande mecanismo de poder e opressão, sendo assim, 

o racismo atua de forma muito estratégica tentando (e, por tantas vezes, conseguindo) 

nos fazer acreditar que nossa fala, nossa escrita, nossas expressões são irrelevantes. 

Sobre isso, Delcastagné também discorre:  

 
Imaginem o constante desconforto de se querer escritor, ou escritora, em um 

meio que lhe diz o tempo inteiro que isso é “muita pretensão”. Daí as suas 

obras serem marcadas, desde que surgem, por uma espécie de tensão, que se 

evidencia, especialmente, pela necessidade de se contrapor a representações 

já fixadas na tradição literária e, ao mesmo tempo, de reafirmar a 

legitimidade de sua própria construção. (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 15) 

 

 Assim, vão incutindo essa crença dentro de nós desde a infância, por todas as 

vias possíveis e isso vai crescendo como um parasita que age no íntimo, nos calando ou 

nos fazendo desejar falar a língua deles, através da nossa boca. Isso também se reflete 

nas nossas construções afetivas, já que tais representações atravessam tudo o que nos 

cerca. Desejamos, então, amar o amor deles, um amor limitado e cheio de inquisições.  

Esse modelo foi, durante muito tempo, uma seta apontada para uma única 

direção que, além de me distanciar de mim mesma, me aproximava do precipício de 

uma busca sem sentido e sem cabimento. Ainda assim, fui seguindo, entre tropeços. 

Espreitando meus passos, de soslaio, nas sacadas, debruçados nas esquinas entre uma 

estrada e outra, estavam os silêncios e silenciamentos, se confundindo, se misturando e, 

por tantas vezes, me fazendo parar. Em uma dessas pausas, me dei conta da pedra.  

Por consequência, ao tomar consciência da pedra, fui despertando para a 

maneira como tais silenciamentos funcionam como ferramentas de manipulação, 

controle e opressão; e entendi que nutri-los era como criar e alimentar monstros que 

ansiavam comer a minha língua.  

Daí inicia a maturação. 
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3.1.2 Maturar: segunda dobra 

 

Talvez hoje escreverei deste âmago profundo. Enquanto tateio as palavras e 

uma voz para falar do escrever, olho para minha mão escura, segurando a 

caneta, e penso em você a milhas de distância segurando sua caneta. Você 

não está sozinha. (ANZALDÚA, 2000, p. 233). 

 

A voz de Glória Anzaldúa foi o que me acordou para a escrita desta dobra.  

Enquanto a página em branco se impunha contra mim e eu, por teimosia ou por 

necessidade, tateava buscando qualquer palavra que violasse, de alguma forma, a 

aspereza desse silêncio, lembrei das tantas mãos que seguram esta caneta junto comigo 

e conclui: não há escapatória. A escrita me toma “[...] para registrar o que os outros 

apagam quando falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você” 

(ANZALDÚA, 2000, p. 232). 

Assim, a maturação é o despertar da consciência e principia no momento em que 

desperto para as navalhas e armadilhas em que o silenciamento me colocou e começo a 

buscar ferramentas não apenas para transformar o silêncio em linguagem e ação 

(LORDE, 2021), mas também para reconfigurar, triturar, recusar através da palavra, 

todas essas mentiras que inventaram sobre nós e não nos cabem, nunca nos coube.  É 

neste momento que assumo “[....] um compromisso com a linguagem e com o seu 

poder, também com a recuperação dela que foi utilizada contra nós” (LORDE, 2021). 

Nesse ponto, não mais estava entre as palavras, a observá-las, admirá-las, de 

longe e com medo, estava dentro, no cerne, no íntimo, no centro. Maturar é afiar as 

facas, é estratégia.  

Tornei-me escritora. A reinvenção de mim mesma e das minhas percepções 

sobre o amor afluem daqui.  

 

3.1.3 Sentir: terceira dobra 

 

O encontro, muitas vezes, está para além do previsto ou programado. Existem 

circunstâncias em que o encontro é incontornável e fatal. E é fatal porque não há 

escapatória, não há recuo e está à revelia da ordem37. É nos enredos do encontro que o 

mistério se fundamenta.  Não à toa, o encontro com a literatura negra é o que determina, 

adorna e alicerça tudo o que vem depois: as reflexões, os questionamentos, as 

compreensões – por vezes dolorosas –, as trocas, as dúvidas, a percepção da ausência, a 
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 Aqui a circularidade ou circunstância propõe uma repetição. Essa frase ressurge da p. 28 deste trabalho.  
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escrita em reconfiguração, inquietação, descompostura; o amor negro no seio da 

literatura.  

Acredito, com isto, que o contato com a literatura negra foi parte indispensável 

no avultar das minhas teorizações sobre a forma como o amor era inscrito na literatura, 

mesmo que naquele período (meados de 2016) ainda muito tímidas e, talvez, imaturas.   

Em 2016, recebi de uma amiga a notícia de que uma coletânea poética estava 

selecionando alguns autores para publicação em livro. Após muita insistência por parte 

dela, enviei alguns poemas, no entanto, aquele movimento, aos meus olhos, não 

presumia nenhuma possibilidade de concretização. Dias após, o retorno chegou com a 

aprovação dos poemas, publicados na Coletânia Poética Enegrescência (2016).   

Em sequência desse acontecimento, no mesmo ano, ainda que provocada por um 

movimento de descrença forjado no desejo, enviei alguns poemas para o volume 39 dos 

Cadernos Negros: poemas afro-brasileiros
38

, e, mais uma vez, fui selecionada para 

compor a coletânea junto a inúmeros poetas negros, os quais, desde então e até hoje, 

admiro e tenho como referências estruturantes nesta lida com a palavra.   

A verdade é que, àquele tempo, ainda não intuía as transformações que essas 

trocas iriam causar em todas as áreas da minha vida. Começou por provocar rachaduras 

no olhar de descrença que direcionava a mim mesma.  

Após os lançamentos dos poemas em coletâneas, uma enorme porta se abriu 

perante meus olhos e o sentir foi aguçado pela experiência. Não mais diante da porta – 

que, como já informei em outras passagens deste texto
39

, não é sinônimo de entrada ou 

saída, mas símbolo de trânsito, circulação, encruzilhada –, agora, dentro, no espaço 

tangível. Esse corpo, que não é apenas documento de uma memória, pois acolhe e 

revela o passado, mas também se inscreve no agora e nos projeta no amanhã, passou a 

se reconhecer enquanto território de experiência.  

Se, como afirma Ferraço,  

 

estamos incluídos, mergulhados, em nosso objeto, chegando, às vezes, a nos 

confundir com ele, no lugar dos estudos ‘sobre’, de fato, acontecem os 

estudos ‘com’ os cotidianos. Somos, no final de tudo, pesquisadores de nós 

mesmos, somos nosso próprio tema de investigação. (FERRAÇO, 2007, p. 

80).  
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 No ano de 1978, o surgimento dos Cadernos Negros foi um grande marco para a literatura negra. Essa 

coleção possibilitou a publicação e circulação de diversos autores negros e negras e, até hoje, continua 

publicando anualmente volumes que alternam entre os gêneros contos e poesia.  
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 O movimento de retorno e repetição é proposital. Característico dessa escrita que é circular e, por isso, 

faz esses caminhos de ir e vir.  
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Ouso ampliar as percepções implicando-me diretamente nesta escrita, já que, 

para mim, experiência é aquilo que fazemos daquilo que vivenciamos e como o nosso 

arcabouço interno conversa com o mundo.  Por isso, considero indispensável romper 

com algumas crenças que foram construídas em torno do amor negro, para ampliar a 

margem, criar certezas.  

 

BIGORNA 

 

Cabe ao amor  

forjar o ferro  

preparar as mãos  

para guardar a água na moringa.   

(QUEIROZ, [no prelo], p. 14) 

 

3.2 “O rio era largo a perder de vista/a margem/estreita e incerta”
40

: a dor não é 

uma dimensão do amor 

 

Podem me catalogar como quiserem. Apenas não esperem que eu vista as 

roupas que me dão. Ou entre em caixinhas por vontade própria. (SILVA, 

2016, p. 23) 

 

Não escrevo para atestar uma ausência de narrativas sobre nossas construções 

afetivas, afirmar isso seria disseminar mais uma mentira. Muito se fala sobre nós, sobre 

o nosso afeto, a nossa música, o nosso jeito, as nossas experiências. A questão principal 

aqui talvez seja ‘como’ e não ‘se’ essas narrativas são tecidas. Além disso, podemos 

também suscitar outra questão: quem está contando essas histórias? 

Cidinha da Silva, no poema-manifesto
41

 que inaugura esta seção, costura, entre 

os versos, uma recusa às falácias inventadas a respeito de nós. Cirúrgica, a escrita da 

autora não sugere sutilezas, não oferece pausas para os respiros injustos daqueles que 

nos querem aos seus moldes, vestindo o pouco que nos entregam. Conscientemente, me 

enrosco na língua de Silva (2016) e me empenho em expandir as lâminas para rasgar e 

rejeitar as falas brancocêntricas, ludibriosas e perversas.  

Escrevo, portanto, para afirmar que essa dor que, camuflada entre adornos e 

enfeites, a branquitude nos oferta e pressupõe que a tomemos como nossa, não é parte 

do nosso corpo. Assim, irradiada, imbricada, encorpada, integrada à palavra que sai da 

boca de Cidinha, reafirmo: não vamos entrar nessas caixinhas por vontade própria. A 
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 Verso do poema Cartas de Cidinha da Silva, que está na página 99 do livro Canções de amor e dengo 

(2016). 
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 Manifesto é o título do poema que está no livro Canções de amor e dengo (2016) 
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dor não é uma dimensão do nosso amor, aquele que, a partir daqui e desvinculado da 

dor, optarei por chamar de dengo
42

.   

Há um estudo desenvolvido por Davi Nunes (2017) que discorre sobre a recusa 

da palavra amor para referir-se à afetividade negra, visto que essa palavra reflete uma 

imagem que não acolhe os corpos negros. Sobre isso, Nunes evidencia que  

 

A palavra que dá conta de acoplar a nossa afetividade, no caso do Brasil, de 

abarcar a batida mandingueira do nosso coração, da magia e poesia do 

encontro ancestral de negros e negras, é a palavra de origem banto da língua 

Quicongo, totalmente inserida na variação do português falado 

principalmente por negrxs chamada de dengo. Óbvio que falo aqui do dengo 

em seu sentido mais profundo e ancestral, o supremo dengo. Não da 

significação subscrita nos dicionários brancos, que apequena os sentidos das 

palavras de origem africana. O dengo durante toda a história de escravização, 

favelização e racismo nessa diáspora de angústia, o Brasil, foi o instante 

eterno de libertação expressado num simples aconchego de esperança no 

desconforto cotidiano. (NUNES, 2017). 

 

Como observamos, esse caminho crivado pelo desconforto e falta não é novo, 

tampouco de simples resolução. Fomos marcados por uma estrutura de violências que 

nos assombra (e diminui) há mais de trezentos anos. Histórias mal contadas, negações, 

impedimentos, roubos, comparações, desprezos, impossibilidades. Como romper com 

tudo isso? Devo dizer que não anseio responder tal questão, afinal, não acredito na 

existência de uma receita a ser seguida de modo a apagar todos esses atravessamentos.  

Acredito, portanto, que criar rasuras nesses espaços e discursos, ouvindo, contando e 

experienciando nossas próprias histórias tem provocado grandes fissuras nessas 

estruturas.  

Todavia, não nego a existência da dor e das marcas que foram deixadas nos 

nossos corpos, na nossa psique, nas nossas emoções. Do mesmo modo, tenho ciência de 

que ainda existem muitas fissuras a serem feitas. Reconstruir nossas narrativas de afeto, 

deslocando-as desse lugar de ausências e buscas incessantes é um dos grandes desafios 

que circundam nossa existência.  

Tradicionalmente, mais do que ouvir falar, experienciamos a afetividade nas 

agruras da impossibilidade ou impermanência. Não apenas nas vivências físicas, mas 

nos discursos construídos em torno disso. Após o longo período de escravização dos 

nossos corpos e das nossas emoções, continuamos convivendo com o medo do sentir. Se 

nossos irmãos continuam sendo violentados e mortos, nossos filhos roubados dos 
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 Uma referência ao texto A palavra não é amor, é dengo de Davi Nunes (2017) que é e será citado 

algumas vezes neste trabalho.  
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nossos seios, nossa comida tirada da nossa mesa, como nutrir algo que pode triturar 

nossos corações?  Conforme bell hooks (2010):  

 

A prática de se reprimir os sentimentos como estratégia de sobrevivência 

continuou a ser um aspecto da vida dos negros, mesmo depois da escravidão. 

Como o racismo e a supremacia dos brancos não foram eliminados com a 

abolição da escravatura, os negros tiveram que manter certas barreiras 

emocionais. E, de uma maneira geral, muitos negros passaram a acreditar que 

a capacidade de se conter emoções era uma característica positiva. No 

decorrer dos anos, a habilidade de esconder e mascarar os sentimentos passou 

a ser considerada como sinal de uma personalidade forte. Mostrar os 

sentimentos era uma bobagem. (hooks, 2010). 

 

À vista disso, durante séculos, nos proteger desse sentir era a opção mais 

prudente, um mecanismo de nos defender da dor, da perda daquilo que vivenciamos de 

maneira distorcida, incompleta. A dicotomia não sentir ou dilacerar-se por sentir, eram 

lugares que já estavam condicionados para nós. Mais fácil para eles seria nos ver ter 

medo do sentir, porque é desse modo que mais nos distanciamos dos nossos muximbas. 

Por isso,  

 
Ainda que a dor também me crave 

fundo os dentes na carne 

quero força... 

 

para decepar essa mão que me afaga 

e escarrar nessa boca que me beija. 

(SILVA, 2020, p. 6) 

 

Dito isso, reafirmo que a intenção de não trazer a dor como espinha dorsal da 

nossa afetividade não tem a ver com a negação da existência das tantas violências a que 

fomos (e ainda somos) submetidos, ou dos danos que foram causados a partir disso. 

Tampouco tenho a pretensão de ditar fórmulas para adornar nossos afetos. Esta escolha 

desemboca do desejo em dilatar nossos lugares de possibilidades, potencializando os 

nossos afetos e reafirmando diariamente que existimos para além da dor. Desse modo, 

desassociarmo-nos da dor é nos reconectar com o dengo.  

Assim, a reformulação desse lugar de dor se configura também por meio da 

desconstrução das estruturas da língua e das múltiplas linguagens. Afinal, a língua é 

uma das grandes ferramentas de opressão e silenciamento.  Nesse sentido, cada vez 

mais epistemologias que fogem ao discurso hegemônico eurocêntrico são formuladas. 

As formulações pós-coloniais e decoloniais
43

, por exemplo, são exemplos de rasuras às 
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 Catherine Walsh compreende a decolonialidade como insurgência e oposição a desumanização da 

colonialidade, por isso “a decolonialidade é uma ferramenta que ajude a visibilizar estes dispositivos de 
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variadas nuances desse discurso, como a própria ideia de cânone que, por muito tempo, 

serviu como base irrevogável para as produções artísticas, culturais e literárias.   

Assim, as seções que se seguem irão trazer nossa afetividade a partir desse lugar 

de possibilidade, libertação e expressão de esperanças, apesar das negações cotidianas.  

Iremos ouvir e criar Canções de amor e dengo nos emaranhados da nossa literatura. 

Reitero, portanto, que não estou sozinha. Sou povoada e sou aquela que povoa, porque 

sou pessoa-muitas (ALEIXO, 2020).  

Junto a mim, dentro do mutuê, no corpo, na língua, estão: minhas mães, minhas 

ancestrais, bell hooks, Audre Lorde, Florentina Souza, Leda Maria Martins, Miriam 

Santos, Cidinha da Silva, Gonesa Gonçalves, Conceição Evaristo, Cristian Sales, 

Fabiana Prudente, Rosselinni Muniz, Carolina Barros, Larissa Monteiro, Larissa 

Queiroz, Luciany Aparecida, Cris Rosa, Zelina e muitas outras vozes que me ajudam a 

tecer esta escrita em constante movimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
poder e como uma estratégia que tenta construir relações – de saber, ser, poder e da própria vida – 

radicalmente distintas.” (WALSH, 2009, p. 23).  
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4 O DENGO COMO NARRATIVA ANCESTRAL 

 

nos braços do vento 

[cantiga de mamãe é alento] 

sente os encantos 

(GONÇALVES, 2020) 

 

Escrever, diferente do que consta nos variados dicionários da língua 

portuguesa
44

, não é apenas um ato de grafar palavras, letras ou sinais gráficos em uma 

página em branco. Ao menos não para nós, que concebemos a escrita como uma forma 

de inscrição dos nossos corpos no mundo. Escrever, nesse caso, é realçar, voltear 

sentidos através e no corpo, como bem elabora Leda Maria Martins (2003):  

 
Em uma das línguas bantu, do Congo, da mesma raiz, ntanga, derivam os 

verbos escrever e dançar, que realçam variantes sentidos moventes, que nos 

remetem a outras fontes possíveis de inscrição, resguardo, transmissão e 

transcrição de conhecimentos, prática, procedimentos, ancorados no e pelo 

corpo. (MARTINS, 2003, p. 64-65). 

  

Nesse sentido para nós, afrodiaspóricos, a escrita também surge e dança no e 

com o corpo, que não é pura e simplesmente matéria, porque é memória, ancestralidade, 

espiritualidade, movimento, entrega. Assim, escrever pode ser também incorporado 

como um gesto de corpo que, através da língua, atravessa temporalidades. Acrescido a 

isso, está o fato de que, com base na tradição africana, a palavra falada cria ligaduras 

entre o material e o espiritual, aspectos que não estão dissociados entre si (LOPES; 

SIMAS, 2020, p. 41).  

Em um dos seus ensaios mais recentes, Martins (2021) também afirma que “o 

gesto esculpe, no espaço, as feições da memória”. Assim, o gesto-texto, emitido na 

palavra, pode ser lido como extensão do corpo-matéria em confluência de sentidos. 

Gesto que extrapola a função de comunicação, tornando-se lugar de reinvenção, 

intuição, transcrição de saberes, dicções, encantos e sensações. À vista disso, tendo 

consciência da magnitude da palavra, nos apropriamos dela com a intenção de não 

apenas rasurá-la, mas adorná-la com o que temos de mais bonito: as nossas 

textualidades.  

Com base nessas percepções, há algum tempo, passei a reiterar a premissa de 

que nossas narrativas partem do corpo. Decerto que não estou cunhando nenhuma 

teoria, afinal, esse é um saber que nossos mais velhos vêm ensinando há muito tempo e 
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 Embora alguns dicionários apontem mais de quinze definições para o verbo escrever, a primeira que se 

apresenta ainda é “representar por meio de caracteres ou escrita” (HOUAISS, 2017, s.v. Escrever).  
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de diferentes maneiras. É através da zuela
45

, por exemplo, que evocamos Nkisi, Vodum, 

Orixá. A palavra tem e é ngunzo.  Partindo disso, e com base nos saberes que compõem 

a tradição africana, a palavra também possui um caráter sagrado, espiritual, que se 

associa às forças ocultas nela depositadas. (LOPES; SIMAS, 2020, p. 41). Por isso, é 

fundamental que se tenha dimensão do que a literatura escrita por pessoas negras traz 

em seu bojo.  

Assim sendo, o dengo que proponho pensarmos aqui parte de um vínculo e um 

compromisso com um legado e vivência ancestral. Falar sobre nossas possibilidades e 

realidades afetivas no que tange os encantos por nós vividos é tornar palpável aquilo 

que, pelas interdições, roubos e violências, o povo negro em diáspora forçada não pôde 

experienciar de forma livre.  

A literatura negra, no entanto, é um terreno fértil para o plantio das nossas 

sementes, de forma que “essas perspectivas únicas e atravessadas por subjetividades 

fornecem novas possibilidades de enxergar o negro na sociedade, agora como um ser 

humano digno e capaz de dar e receber amor” (ASSIS, 2020, p. 14). 

Há ainda outro ponto que considero importante: as linhas que nos propõem essas 

tessituras afetivas afluem de mãos que sabem e sentem as potências e responsabilidades 

que advêm do nosso afeto. Estamos, portanto, diante de Kalunga
46

. Essa palavra, entre 

os Kongo, simboliza “a fonte universal que fez, faz e fará as coisas acontecerem ontem, 

hoje e, acima de tudo, amanhã” (LOPES, SIMAS, 2020 p. 83). Partindo disso, entendo 

Kalunga como a escrita de um presente que se materializa no ontem, no agora e no 

amanhã. Além disso, Kalunga também pode acolher outros sentidos como: os mistérios 

da morte e da vida, já que é também água em sua profundidade e amplidão; mar. Esse 

afeto, então, é a própria água
47

, em suas profundidades e complexidades.  

Isso posto, nas dobraduras que virão a seguir, vamos avultar sentidos e 

interpretar os poemas: Oxum, de Gonesa Gonçalves (2020, p. 78), para falar sobre o 

dengo como lugar de pulsão ancestral e espiritual; e A voz funda do rio, de Cidinha da 

Silva (2016, p. 95-96), para versar sobre o dengo como uma “autoconexão 

compartilhada” (LORDE, 2021), o afeto que é tecido e adornado entre mulheres e o 

erótico como força criativa.    
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 Zuela: cantar, falar. Palavra do Kimbundu. (CASTRO, 2001, p. 357).  
46

Palavra do Kimbundu, com múltiplos significados a ela atribuídos:  o mar, o fundo da terra, o abismo; 

divindade poderosa (CASTRO, 2001, p. 192).  
47

 Reiterando o que foi dito em Balsa para a travessia da grande água.  
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desce uma dança em seus ombros... 

o amor baixa ali  

e lhe convida pra dançar...  

(ONAWALE, 2019, p. 42) 

 

Convido-os, então, para ouvir, construir e partilhar, sopro, hálito, feitiço e vida 

nestas trilhas que virão a seguir. 

 

4.1 Oxum: nossas narrativas partem do corpo  

 

Nossos corpos tensos 

Nossos corpos densos  

Venceram quase todas as competições. 

Nossos poemas formam um grande rio. 

E amamos e nos demos. 

E nos demos e amamos. 

E de nós fez-se um mundo. 

(LOPES, 1996) 

 

Afirmar que nossas narrativas partem do corpo pode começar por suscitar 

algumas inquietações acerca de como este corpo negro foi (e ainda é, em diversas 

circunstâncias) representado no cânone literário brasileiro, predominantemente escrito 

por mãos brancas.  

Considerando que o corpo negro tem sido há muitos séculos “violado em sua 

integridade física, interditado em seu espaço individual e coletivo pelo sistema 

escravocrata do passado e, ainda hoje, pelos modos de relações raciais que vigoram 

nossa sociedade [...]” (EVARISTO, 2009, p. 18), também no cânone literário brasileiro 

essas violações são acionadas e alimentadas.  

Aqui, conduziremos uma breve reflexão sobre como se constroem as narrativas 

sobre o corpo da mulher negra no cânone brasileiro, para confrontá-las com a escrita 

afro-brasileira, tomando por base o poema Oxum, de Gonesa Gonçalves, com o intento 

de construir um caminho narrativo contrário ao hegemônico.  

É sabido que a literatura brasileira canônica, assim como os fatores econômicos, 

raciais e sociais que nela vigoram, têm um compromisso fiel de preservação e 

retroalimentação de uma imagem historicamente estereotipada da mulher negra como 

aquela que é considerada apenas como um corpo que passa pelos lugares de procriação, 

sedução e sexualização – objeto de satisfação dos homens – e, quando mãe, é aquela 

que cria as crianças brancas, dando a elas o que não puderam dar aos seus filhos. A 

partir disso, e como bem situa Evaristo (2009, p. 23): 
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A personagem feminina negra não aparece como musa, heroína, romântica ou 

mãe. Mata-se no discurso literário a prole da mulher negra, não lhe 

conferindo nenhum papel no qual ela se afirme como centro de uma 

descendência. À personagem negra feminina é negada a imagem de mulher-

mãe, perfil que aparece tantas vezes desenhado para mulheres brancas em 

geral. E quando se tem uma representação em que ela aprece como figura 

materna, está presa ao imaginário da mãe-preta, aquela que cuida dos filhos 

dos brancos em detrimento dos seus. (EVARISTO, 2009, p. 23). 

 

Assim, a essa mulher negra é negado o direito de exercer o dengo-materno e, por 

consequência, as crianças geradas desses ventres também têm esse afeto negado, 

violado e roubado. Desse modo, além da negação que se perpetuou durante muitos anos 

e de diversas formas na sociedade, a literatura exerce a função de retroalimentar esse 

imaginário através da escrita e reescrita de personagens que reproduzem tais padrões.  

Às mulheres negras estão sempre reservados os lugares de espera, busca ou 

violação desse afeto. No entanto, a partir do estudo das produções literárias negras, 

Assis (2020) pontua que essa vertente da literatura conseguiu sobreviver a séculos de 

brutalidades, e possibilitou a criação de fissuras nessa narrativa hegemônica que 

estigmatiza o corpo negro, colocando-o sempre nesse lugar estereotipado que é fruto de 

determinações e limitações brancas, burguesas e racistas (ASSIS, 2020, p. 14).  

Sendo assim, a literatura afro-brasileira se inscreve rompendo esses lugares de 

expectativas comuns e “subverte não só o sistema literário brasileiro, mas também 

contesta a história brasileira” (EVARISTO, 2009), que insiste em invisibilizar todas as 

construções positivas que partem dos nossos corpos, saberes e fazeres. Em vista disso, 

podemos encontrar uma imensa construção literária que emerge de muitas vozes negras 

com o intento de produzir novos sentidos e possibilidades nesse cenário literário. Sobre 

isso, Leda Maria Martins afirma que 

 

É do locus da ficção e da poesia que a escritora negra, em particular, busca 

rasurar esses vícios de figuração, vestindo a personagem negra feminina com 

novos significantes que indicam outras possibilidades de significância e de 

interferência nos processos de alçamento do corpo feminino como corpo de 

linguagem. Traduzindo sua condição binária de mulher e negra, as escritoras 

afro-brasileiras, em muitas de suas produções, elegem o corpo feminino 

como tema, do qual derivam a artesania da escrita. (MARTINS, 1996, p. 

112).   

 

É a partir do crivo desses vícios de figuração que o corpo negro feminino passa a 

ser descrito e inscrito como aquele que experiencia o afeto, a criação e a expansão de 
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todas as suas possibilidades. É desse lugar que emerge a voz de Gonesa Gonçalves no 

poema Oxum: 

 

Oxum 

para Dona Mauricia, minha mãe 

 

minha mãe 

filha do ouro 

era dessas que sabia das coisas  

e nada dizia 

[com a boca] 

 

tragava o cigarro 

arregalava os olhos 

e eu entendia o recado  

 

continha em seu sábio peito 

os maiores mistérios do mundo  

e nas suas fortes mãos  

os carinhos de confortar mais profundos  

voou em tempestade  

e das plantas mais bravas  

podou espinhos  

 

descobriu atalhos  

e se hoje eu não caio  

é porque mainha  

rainha do ouro  

alicerçou os meus caminhos.  

(GONÇALVES, 2020, p. 78) 

 

Nessa precipitação poética, a mãe não é apenas aquela que exerce a maternidade, 

mas também aquela que pôde ser maternada. Podemos notar isso quando, logo após a 

palavra mãe que aparece no primeiro verso, outro verso irrompe anunciando que a esse 

corpo coube também o lugar de filha:  

 
minha mãe 

filha do ouro 

(GONÇALVES, 2020, p. 78) 
 

Diante disso, nos 21 versos que compõem o poema, a autora açoita anos de 

negação desse afeto e transfere esse corpo para um lugar de ressignificação afetiva. 

“Essas perspectivas únicas e atravessadas por subjetividades fornecem novas 

possibilidades de enxergar o negro na sociedade, agora como um ser humano digno e 

capaz de dar e receber amor” (ASSIS, 2020, p. 14). Assim, num hiato mínimo que 

enoda gerações entre um verso e outro, emergem diversas possibilidades de 
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manifestações desse dengo. Estamos falando de uma filha que materna e ama porque 

pôde ser maternada e amada.  

Sobre esse afeto, que é circular, porque é ofertado de uma geração para a outra, a 

escritora bell hooks (2021) discorre: “acredito fortemente que se meus pais tivessem 

sido bem-amados pelos pais deles, eles teriam dado amor aos filhos. Eles deram aquilo 

que receberam [...]”. Desse modo, Gonçalves usa a palavra para rasurar um ciclo de 

escassez e dores, além de provocar uma reelaboração da imagem desse corpo. Através 

dessa leitura, pode-se vislumbrar o corpo dessa mulher margeando linguagens de afeto 

que transbordam em gestos e corta os espinhos das plantas mais bravas:  

 

voou em tempestade  

e das plantas mais bravas  

podou espinhos  

(GONÇALVES, 2020, p. 78) 
 

Junto a esses espinhos se esvaem as agruras de nosso muximba. Desse modo, 

nos enlaces dos versos que compõem esse poema, a autora faz o uso da imagem poética 

para reinscrever esse corpo negro feminino enunciador de sentidos, como elabora Ratts 

(2006), quando nos diz que é através da memória corporal que a linha do corpo negro 

continua desenhando o espaço entre os fios da memória e da identidade. Além disso, a 

memória corporal ainda é responsável por criar um espelho que nos indaga (RATTS, 

2006, p. 69) e, dessa maneira, nos reposiciona diante de nós mesmos. A partir daí, a 

imagem refletida deixa de corresponder às expectativas do olhar do branco e passa a 

espelhar sintaxes nossas.   

A poesia pode, então, vir a ser um registro de uma memória, uma língua ou 

mesmo a construção ou reelaboração do corpo através de uma dicção que não é 

puramente enunciativa ou puramente poética, porque é milonga, transe e trânsito. Pode-

se, então, através da literatura afro-brasileira, transitar por diferentes lugares, 

temporalidades e sentidos, visto que a palavra pode ser fragmento histórico e, ao mesmo 

tempo, um ato de reconstrução de narrativas.  

Desse modo, o que Gonesa Gonçalves faz nos veios de Oxum, ao refletir essa 

imagem da mãe que cuida e ama, é nos permitir olhar através “do espelho da raça e 

reconstruir identidade e corpo” (RATTS, 2006, p. 68), por meio de uma experiência 

afetiva palpável, vívida. Experiências que partem do corpo, mas não estagnam, porque 

são movimento, ação, energia.  
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continha em seu sábio peito 

os maiores mistérios do mundo  

e nas suas fortes mãos  

os carinhos de confortar mais profundos 

(GONÇALVES, 2020, p. 78) 

 

Makota Valdina (2018) diz que espiritualidade é “acreditar que estamos 

rodeados e impregnados de essências e de energia de Nkisi, Orixá e Voduns”. Em 

consonância com esse pensamento, essa voz oxúnica que enveia todo o poema é um 

transitar dessa energia uterina, materna, dengosa, amorosa, espiritual e corpórea. Aqui o 

aspecto da maternidade aflui para outros córregos que extrapolam a materialidade e 

transcorrem pela ancestralidade, espiritualidade e memória.  

 

era dessas que sabia das coisas  

e nada dizia 

[com a boca] 

 

tragava o cigarro 

arregalava os olhos 

e eu entendia o recado 

(GONÇALVES, 2020, p. 78) 

 

Como dito na introdução desta seção, nossas narrativas se inscrevem no e com o 

corpo. Desse modo, nosso corpo é também língua e linguagem, território de 

ensinamentos e aprendizados. Nos versos acima, a autora narra os ensinamentos 

apreendidos através do gesto de corpo da mãe, do olhar, do silêncio que independe da 

materialidade das palavras para se fazer compreensível.  

O silêncio, neste caso, não se configura como silenciamento, mas como 

reverência, fundamento aprendido nos terreiros de candomblé, onde em muitos 

momentos a palavra não precisa ser proferida para que haja compreensão do que está 

sendo dito. Aqui, o silêncio não fala, o silêncio é. Ele significa. O silêncio se faz sentido 

porque é também palavra. Ou melhor, no silêncio, o sentido é (ORLANDI, 2007).  

Assim, pairando sobre o corpo dessa mulher-mãe, há os mistérios de um 

caminho longo e o silêncio de um corpo que sabe (e sente) as possibilidades e 

responsabilidades do existir e, por isso, ensina a perceber o corpo também como 

documento, território de experiências e aprendizados. 

Imbricadas, ancestralidade e espiritualidade circunscrevem todos os versos do 

poema. A começar pelo título, que já anuncia de onde essa voz ecoa e quais vozes estão 

em confluência com ela. Assim sendo, não estamos falando apenas da maternidade 
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exercida com base na materialidade, estamos falando também dos aspectos espirituais 

que podem evocar ou deslocar esse sentimento-ação para outros territórios. O corpo 

negro pode, então, ser aquele que se recolhe e sai da camarinha refazendo narrativas de 

divindades africanas (RATTS, 2006)
48

. 

Nesse mesmo movimento, o corpo-mãe deixa de ocupar apenas o espaço físico 

pautado na matéria e se torna linguagem, divindade, entidade, ancestral, memória, 

natureza, energia. Assim, logo no título, é possível entrever um abẹ̀bẹ̀
49

 que, em 

movimento, espelha imagens e vozes que não são fixas ou individuais, porque refletem 

uma comunidade de mulheres (mães, filhas, netas, avós, bisnetas) ancestrais, todas em 

experiência de liberdade afetiva.   

 

Os patriarcas brancos disseram: “Penso, logo existo”. A mãe negra dentro de 

cada uma de nós – a poeta – sussurra em nossos sonhos: “Sinto, logo posso 

ser livre”. A poesia cria a linguagem para expressar e registrar essa demanda 

revolucionária, a implementação da liberdade. (LORDE, 2021). 

  

Assim, a palavra mãe vai estriando todo o poema e se enleva ante as lexias de 

valor semântico similar. A referência à mãe aparece três vezes entre o título e os últimos 

versos. No entanto, poderíamos também considerar a maternidade tácita nas palavras 

Oxum e filha. Sendo assim, seriam 5 repetições entre o título e o último verso do poema.  

No poema de Gonçalves, podemos flagrar a imagem da mãe crescendo e 

implementando liberdades; cresce tanto a ponto de cair no lugar de miudeza: mainha. 

Não essa miudeza que, para alguns, se apresenta como sinônimo de desimportância, ao 

contrário disso, quando assim, flexionada ao diminutivo, torna-se ainda mais potente 

porque é cotidiana, frequente, naturalmente familiar, fluída.   

 
e se hoje eu não caio  

é porque mainha  

rainha do ouro  

alicerçou os meus caminhos. 

(GONÇALVES, 2020, p. 78) 

 

Existe uma cantiga de caboclo, muito conhecida nas religiões de matriz africana, 

que diz: “três pedras dentro dessa aldeia, uma maior, outra menor, a mais pequena é que 
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 “O corpo negro pode ser, também em parte, aquele que foge, mas que conquista temporadas de 

tranquilidade, aquele que se recolhe no terreiro e sai da camarinha refazendo, em movimento, narrativas 

de divindades africanas; [...]” (RATTS, 2006, p. 67)  
49

 Nas religiões de matriz africana, aqui no Brasil, abẹ̀bẹ̀ significa espelho e é utilizado pelas Orixás 

Oxum e Iemanjá. Para o Yoruba, idioma do qual origina-se a palavra, abẹ̀bẹ̀ significa abano de mão. 

(VANDER, Olukó. 2021). Disponível em: https://educayoruba.com/abebe-nao-e-espelho-aula-de-

yoruba/.  

https://educayoruba.com/abebe-nao-e-espelho-aula-de-yoruba/
https://educayoruba.com/abebe-nao-e-espelho-aula-de-yoruba/
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nos alumeia”. Assim, é nesse lugar de pequeneza que a palavra-pedra mãe se 

engrandece e engravida muitas bocas; isso se deve ao fato de que ela passa a ocupar o 

lugar de intimidade. A palavra mãe é pensada aqui como pedra porque ela é o que dá 

sentido a todo o poema. E, por isso, é ela a chave de leitura, o susto, o que faz parar para 

discernir, compreender, maturar a leitura. Essa pedra que agora encobre a palavra, já 

não é mais aquela responsável por atravancar caminhos, mas por alicerçar. É o 

firmamento dos pés, antes da queda. 

A pedra mainha é, então, aquela que alumeia
50

 todo o poema porque é a chave 

interpretativa. É o que fundamenta e assenta esse afeto em sua forma mais íntima: 

efluindo do ventre, fonte responsável por irrigar nossas vidas.  

 

4.2 A voz funda do rio: autoconexão compartilhada e o erótico como força criativa  

 
o jeito que sua palavra vai dizcosturando a forma de  

uma palavra,  

se reinventando em outra logo também descosturada  

pra revelar o fio impermanente do sentido.  

(NASCIMENTO, 2016, p. 78) 

 

 

Inauguro esta reflexão como quem deseja entrar no texto, se misturar às 

palavras, se reinventar e tecer ligaduras entre corpo e texto ou corpo e experiência 

afetiva ou literatura e língua; quiçá entre todas essas coisas que compõem o fio 

impermanente dos sentidos.  

O desejo citado acima, notoriamente, circunscreve não apenas esta seção, mas 

todo o estudo porque, em consonância com o pensamento de Polesso (2020), acredito 

que à distância não é possível observar as minúcias da paisagem nem sua humanidade 

(POLESSO, 2020). Além disso, retomo a afirmação de que nossas narrativas se 

inscrevem no e com o corpo que é também linguagem. Desse modo, 

 

Quando escrevo, escrevo com meu corpo inteiro, de lugares geográficos (não 

apenas espaciais, mas culturais, políticos, sexuais, econômicos etc.) 

específicos, com confluências e, ao mesmo tempo, transitórios. Lugares que 

também são construídos nas tensões e afinidades coletivas, em relação a 

outras escritas. Isso não quer dizer que a minha escrita vai ser o reflexo exato 

de quem sou, isso quer dizer que a minha prática criativa será afetada pelo 

meu estar no mundo nessas condições. (POLESSO, 2020, p. 5) 
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 Utilizada a grafia de acordo com a forma como a palavra é pronunciada pelos caboclos nessa cantiga. O 

mesmo que alumia, com o sentido de iluminar.   
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 A partir da ideia de lugar geográfico (mas também epistêmico e teórico) 

ocupado por corpos de mulheres lésbicas que escrevem, Natália Polesso (2020) reflete 

sobre performances de gênero, interseccionalidade e decolonialidade para delinear uma 

proposta ética e estética para o que entende como literatura lésbica e rasurar próprio 

termo (lésbica) utilizado para denominar esses corpos. Isso posto, antes de avançarmos 

nas discussões aqui propostas, acredito na necessidade de um breve retorno. 

Retornemos, então.  

Como abordado nas discussões que antecedem esta, é sabido que a construção 

afetiva das pessoas negras em diáspora foi historicamente massacrada por violências, 

interdições e apagamentos, em suas vivências cotidianas, bem como na literatura. No 

entanto, quando afunilamos um pouco mais as discussões e passamos a expandir as 

perspectivas, surge outra dimensão do afeto que tange esses corpos: as mulheres que 

amam outras mulheres
51

.  

Sobre isso, as perguntas que chegam rasgando os tímpanos e a língua são: onde 

estavam esses corpos nos espaços sociais, bem como na literatura ou nas artes de modo 

geral? Decerto escondidos, acuados, amedrontados perante as ameaças e represálias 

constantes. Como, então, construir terrenos férteis para florescimento de um afeto que 

sequer poderia ser mencionado? Experienciar tal sentimento era, então “como deglutir a 

própria boca, repleta de fala” (EVARISTO, 2016, p. 51).  

A respeito de tais ausências e impedimentos, Santos (2018) discorre:  

 
A mulher, como personagem literária, teve sua subjetividade moldada pelo 

olhar de uma cultura muitas vezes misógina e estereotipada, delineada pelas 

letras majoritariamente masculinas da literatura ocidental. Se os estereótipos 

de gênero são comumente aplicados às personagens femininas nos textos 

literários, o que dizer das personagens lésbicas, categoria tantas vezes 

invisibilizada pela sociedade, dentro e fora do terreno artístico. (SANTOS, 

2018, p. 14) 

 

Desse modo, pode-se dizer que as mulheres negras são empurradas, há séculos e 

de diversas formas, para esses lugares de negação das suas potencialidades, já que 

compreendemos o afeto como um caminho de potencialização das capacidades de ser e 

sentir. Ou seja, uma mulher negra que ama outra mulher de forma consciente e livre 

acaba por insinuar uma ameaça, criando “[...] f(r)icções que atualizam metáforas e que 

propõem certa resistência à heterossexualidade, à cis-heteronormatividade, à regulação 

dos corpos femininos” (POLESSO, 2020, p. 5).  
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 Aqui me refiro a todas as mulheres que amam outras mulheres para além do gênero de nascimento e 

das concepções binárias. 
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Nesse sentido, por reconhecer o poder dos nossos corpos quando se expandem 

livremente através das suas semânticas, sintaxes e gestos de corpo ou língua, opto por 

“ultrapassar as representações de dor e sofrimento” (SANTOS, 2021, p. 6) a que nos 

condicionam.  “Se pela literatura nossos corpos têm sido há muito vilipendiados, é pela 

literatura que se pode construir outras possibilidades representativas para eles [...]” 

(SILVA, 2018, p. 19). Acrescido a isso, criar e visibilizar narrativas que emergem desse 

afeto entre mulheres, seja ele lesboafetivo ou não, é tensionar as normas da língua e, 

sobretudo, ressignificar, reivindicar, criar e recriar espaços onde esses trânsitos sejam 

possíveis (POLESSO, 2020). Sobre isso, Natália Polesso também pontua: 

 
E se a noção de sujeito que herdamos do ocidente foi fundada na língua, na 

autorreferência do sujeito na linguagem, não posso deixar que essa mesma 

linguagem me domine, negando a minha existência. Nem que me impeça de 

discutir a minha posição política e teórica no mundo com a minha própria 

língua. É preciso efervescer, transbordar outros significados. Não quero 

palavras esturricadas pelo sol e pelo sal da teoria, da crítica, do pensamento 

ocidental, colonizado. Não quero palavras recalcadas pela opressão, palavras 

murchas, palavras-falta. Quero palavras gordas, larvas espumosas aquosas 

que estourem sobre nossas línguas como supernovas deixando durar seus 

gostos extravagantes e inexplicáveis. Quero a palavra lésbica abrindo minha 

boca com línguas, sibilos, oclusões sorridentes, fricativas ruidosas, abertas e 

plurais. (POLESSO, 2020, p. 12) 

 

Partindo dessa ideia, ao discutir esse afeto entre mulheres, proponho um 

emaranhado de línguas, bocas, falas e mãos que se molham e se trançam umas nas 

outras. Para tal, baseio-me no conceito de “autoconexão compartilhada”, proposto por 

Lorde (2021), além de convocar outras vozes e suportes – sejam eles poéticos ou 

teóricos – que me darão subsídios para fiar esse tecido interpretativo de A voz funda do 

rio, de Cidinha da Silva:  

 

A voz funda do rio 

 

    Quando ela diz meu nome  

em tom grave, quando ela ri forte e  

divertida, há uma força telúrica que  

escapa do lago e faz redemoinhos 

 insondáveis.  

     Quando ela diz venha, é sopro  

de vida, fogaréu de alegria para  

meu coração que quer tanto segui-la.  

     Quando ela diz tô com saudade  

de tu, me derreto como manteiga  

ao sol. Assim, com gosto do  

que se come, do que se degusta.  

Eu deixo de ser obliqua e me  

torno pronome-sujeito na língua da  
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mulher que me ama.  

(SILVA, 2016, p. 95-96) 
 

Fruir um texto literário é nos permitir revisitá-lo. Voltar para maturar as 

sensações e percepções. É a partir da repetição que as coisas se expandem, se mostram 

ou se modificam. Nessas idas e vindas, os entremeios que emergem de A voz funda do 

rio me fazem buscar qual o epicentro desta poesia ou qual o timbre dessa voz. Poderia 

facilmente concluir que o eixo central destes versos é a mulher amada, mas talvez esse 

fosse o caminho mais fácil e, além disso, correria o risco de reduzi-la a um corpo 

quando, na verdade, nada nesta leitura é singular.   

Além disso, a leitura poética nunca é simples, nunca é aquilo que se apresenta à 

primeira vista, sempre há o que se descobrir nas arestas, nas margens e nas funduras ou 

fissuras provocadas pelas palavras. Para ler um texto literário é necessário despertar os 

olhos, ler com o corpo inteiro e mais: “leitura é coragem e permissão” (DUCASO, 

2020).  Por isso, quando me dobro e retorno incontáveis vezes ao texto, a rigidez do 

óbvio vai ruindo e desvelando novos caminhos. Há que se ter coragem para caminhar 

pelos desvios da leitura.  

Nesse sentido, as fraturas provocadas por essas voltas, me fazem intuir quatro 

caminhos interpretativos para ouvir esta voz que não é uníssona, porque não se 

assemelha à Musa das epopeias. Não parte de um centro e sim de uma consonância de 

vibrações. Assim, não há um epicentro, há estriamentos, bifurcações, dobras. A voz é 

mulher, mas é também redemoinho, natureza, movimento, sopro de vida, rio calmo e 

tromba d’água; sensação.  

Ouso, então, expandir um pouco mais as percepções e dizer que aquilo que 

avulta das sensações é o poder do erótico. Aqui me refiro ao erótico cunhado por Audre 

Lorde (2021), que revela a força vital presente em cada uma de nós mulheres. Talvez, 

então, seja esta a força centrífuga: o poder criador e uterino do erótico feminino.  

Para Lorde (2021), o erótico é historicamente reduzido para o lugar do sexo, e 

quando abreviado a esse lugar, acaba por inibir sua potência, que é a capacidade vital de 

prazer, a potência criativa que habita ontologicamente cada mulher. A autora, 

entretanto, propõe rasuras na construção do imaginário sobre o erótico, descentrando, 

sobretudo, a representação que emerge da lógica patriarcal. Para ela, a força da 

descoberta de si, da experiência enquanto mergulho, dobra, é um descolamento que 

conduz este feminino a si mesmo e cria prazer em tocar-se, molhar-se com a própria 

existência que se amplifica na interação com o outro.  
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Nesse sentido, acredito que é este erótico que circunscreve uma narrativa 

amorosa dividida em quatro atos enunciativos ao longo da poesia de Cidinha da Silva. 

Isso posto, opto por fraturá-lo em quatro dobras interpretativas, a fim de destrinchá-lo, 

macerá-lo para expandir percepções, fiar leituras que dançam no e com o corpo:  

 

4.2.1 Redemoinhos insondáveis 

 
Quando ela diz meu nome  

em tom grave, quando ela ri forte e  

divertida, há uma força telúrica que  

escapa do lago e faz redemoinhos 

 insondáveis. 

(SILVA, 2016, p. 95) 

 

Nesse enlevo poético, Silva anuncia que é quando essa voz emerge das funduras 

do rio, evocando chamamentos, que a narrativa amorosa começa a ser delineada em 

consonância com a natureza que é corpo, matéria, energia. E essa natureza não é 

destituída do humano porque ela é também humana. Assim, a mulher amada é também 

parte dessa natureza e é através da sua língua, do ato da fala, que tudo se fundamenta.   

Podemos notar isso quando ela repete no início de cada estrofe o enunciado 

“quando ela diz” e, à medida que esses versos vão se repetindo, novas metáforas vão 

surgindo, conduzindo o leitor a uma experiência sinestésica que irrompe junto aos 

chamamentos proferidos pela voz amada.  

Tomando como base a tradição africana, Lopes e Simas (2020) apontam que o 

Verbo, além de criar aquilo a que dá nome, tem a função de preservar, destruir e recriar 

o mundo.  Assim, quando essa voz do dengo evoca o nome daquela que ama, destrói 

esse mundo pré-determinado pelo Ocidente que subalterna o corpo da mulher, seus 

desejos e seu erótico e, justamente por rasurar esse lugar de violências, cria um novo 

mundo. 

É nesse movimento que o corpo extrapola a materialidade, e toda a natureza é 

despertada: o riso, uma força telúrica que escapa do lago e provoca redemoinhos 

insondáveis. Nos dicionários, a palavra insondável remete exatamente a essa ideia de 

extrapolar a materialidade: algo de que "não se pode encontrar o fundo ou o limite [...] 

que não se pode perscrutar; inexplicável, incompreensível" (HOUAISS, 2017, s.v. 

Insondável). 

Assim, acontece o sopro de vida. A palavra atuante (LOPES; SIMAS, 2021) põe 

em movimento forças que se potencializam através dessa conexão. 
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4.2.2 Sopro de vida  

 

Quando ela diz venha, é sopro  

de vida, fogaréu de alegria para  

meu coração que quer tanto segui-la. 

(SILVA, 2016, p. 95). 

 

Autoconexão compartilhada é um conceito criado por Lorde (2021) que diz 

respeito ao compartilhamento do gozo, seja ele físico, emocional, psíquico ou 

intelectual, com outra pessoa. Esse compartilhamento faz com que se crie uma conexão 

consigo, por meio do autoconhecimento, e com a outra. Assim, essa autoconexão 

compartilhada é uma extensão do gozo que se sabe capaz de sentir, um lembrete da 

capacidade de sentir (LORDE, 2021, p. 71). 

Partindo do pensamento de Lorde (2021), podemos pensar esse chamado da 

amada como pulsão de vida, a palavra proferida por essa boca adoçada pelo afeto, como 

elemento capaz de criar extensões de si que eclodem quando entram em contato com a 

força vital do erótico que também está presente na outra. Sobre isso, Polesso (2021) 

também pontua:  

 
Se o desejo lésbico transcende as categorias do sexo, se ser lésbica contesta 

esse edifício chamado sexo, se deixa de reatualizar o mito da feminilidade, se 

quebra os contratos com a heteronormatividade, se busca novas formas de 

masculinidades, se rompe com a inveja do falo, se confunde essa ficção 

reguladora do gênero, se questiona a universalidade da opressão, se não 

conforma com a economia fálica, flácida e masculinista das estruturas de 

parentesco, então, a lésbica desestabiliza todas essas premissas sobre as quais 

fundamos a sexualidade e a civilização. Portanto, gozam, sim, mais 

plenamente. (POLESSO, 2021, p. 12) 

 

Nesse sentido, a voz funda do rio desestabiliza e rasura todas as premissas 

construídas de maneira equivocada através dessa ideia masculinista, acostumada, 

estagnada, falida sobre nossos afetos e acende um fogaréu imparável dentro dos nossos 

corações.  

Geralmente associado ao ato de transmutar, o fogo que aparece como desfecho 

do verso, arremata a ideia de centelha de vida, não como um fogo que consome, mas 

como uma etapa do amor, como propõe Nogueira (2020) ao falar da paixão. Nesse caso, 

a paixão transmuta, mas não destrói, ao contrário, impulsiona a vida com alegria e gozo. 

A autoconexão compartilhada emerge do rio e transmuta não apenas o que se queima, 

mas a própria natureza do elemento água que se dobra ao encontro do fogo, elementos 

estes que compõem a vida.  
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Em seguida, Silva (2016) anuncia a próxima etapa de estar viva: comer. E brinca 

com o ato inato da natureza molhando na boca aquilo que encharca o sexo. 

Gosto do que se come de mão. Despido de pudores ou receio. Gozo latente. 

Pulsão de vida.  

 

4.2.3 Gosto do que se come  

 
Quando ela diz tô com saudade  

de tu, me derreto como manteiga  

ao sol. Assim, com gosto do  

que se come, do que se degusta.  

(SILVA, 2016, p. 95-96) 

 

Que gosto tem a palavra dengo quando roça entre língua e dentes, engravidando 

toda a boca? Que gosto tem a experiência palpável desse afeto vívido, livre, 

incontornável? Que gosto é esse que avulta os sentidos e torna a língua uma grande 

potência criativa e criadora?  

Cidinha da Silva, em uma das poesias que compõem a obra Canções de amor e 

dengo diz que: 

 

quando ela quer 

quer com a força de uma queda d’água 

incontestável, indomável, irresistível  

(SILVA, 2016, p. 65)  

 

Esse querer é justamente a força do erótico em exercício de expansão de si e do 

outro. É a força vital que nos coloca em exercício de expansão do nosso corpo, dos 

nossos conhecimentos, das nossas pulsões de vida. O erótico, nesse caso, não se trata do 

que fazemos e sim do quão entregues e completos nós podemos estar no fazer. 

 

O erótico é uma dimensão entre as origens da nossa autoconsciência e o caos 

de nossos sentimentos mais íntimos. É um sentimento íntimo de satisfação, e, 

uma vez que o experimentamos sabemos que é possível almejá-lo. (LORDE, 

2021, p.68). 

 

Desse modo, se saber capaz de sentir, a torna capaz de direcionar esse 

sentimento para qualquer campo em que se exista o desejo, seja a escrita de um poema, 

seja a leitura de um livro, seja as experimentações afetivas (LORDE, 2021). Sobre isso, 

Lorde (2021) também diz que, para ela, não existe diferença entre escrever um bom 

poema e caminhar sob o sol junto ao corpo da mulher que ama. Nesse sentido, podemos 

compreender a experiência do erótico como um reconhecimento das suas capacidades 

de gozo e criação, e por isso, esse corpo se põe em revelia ao imaginário cunhado pela 
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colonização de caráter cristão, que coloca o sexo em um lugar de pecado, sujeira, 

impureza.  

Dessa forma, a análise da poesia não pode ser feita através de um olhar estático, 

cheio de pudores e normas, através dessa lírica-amorosa hegemônica (ASSIS, 2020, p. 

15), haja vista que a autora parte de uma ambientação imagética que irrompe e golpeia 

essa fixidez que dita quem merece ou pode sentir prazeres.  

O reconhecimento dessas potências é, desse modo, a possibilidade de recriação 

de mundos. Assim, o que Silva faz em A voz funda do rio, é criar lugares de encantos, 

onde, em diálogo com Gonesa Gonçalves, “todas as moças sorriem/e escondem na sua 

face um saber amar leve e doce” (GONÇALVES, 2020, p. 38). Sobre isso, Santos 

discorre: 

 
Na literatura, essas personagens, amantes de outras mulheres, das quais se 

esperaria submissão, levantam o desejo transgressivo: de quem se esperaria o 

fetiche vem a ruptura da ordem falocêntrica do desejo e a criação de outras 

formas de experimentar tesão e afeto, como insurgentes flores brutas 

desviantes. (SANTOS, 2018, p. 14).  

   

 As religiões afro-brasileiras que cultuam Nzila ou Exu consideram-no como a 

boca do mundo, sempre faminta e que mistura o humano e o divino, logo, 

historicamente demonizado na cultura ocidental. Fomos ensinadas reiteradamente a 

rejeitar tudo o que estivesse de alguma maneira associado ao recurso do erótico. A 

autora, no entanto, fala desse erótico com consciência e reconhecimento da sua 

potência. Não por acaso, traz a boca como fundamento do poema, essa boca é, no 

entanto, aquela que faz uso da língua, seja para falar ou para degustar, comer. Além 

disso, pode-se entender o ato de comer como gozo, um gozo que é tão vital quanto o ato 

de deglutir. Por isso, evocar e experienciar todos os aspectos desse dengo é um anúncio 

de pulsão vital.  

O gosto despertado através dessa poesia é, então, o gosto da possibilidade, da 

liberdade, da experiência do gozo. O gosto insurgente das flores brutas desviantes. 

 

4.2.4 Pronome-sujeito na língua da mulher que me ama  

 
Eu deixo de ser obliqua e me  

torno pronome-sujeito na língua da  

mulher que me ama.  

(SILVA, 2016, p. 95-96) 
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Nessa última estrofe há uma quebra no fluxo da leitura.  A autora reconfigura a 

estrutura rítmica e imagética que vinha margeando os versos do poema através do ritmo 

cadenciado provocado pela repetição da frase ‘quando ela diz’; enunciado que, ao longo 

do poema, vai conduzindo, não apenas a amada, mas todo o entorno, a uma ação.  

Nessa fratura, a pessoa amada passa a atuar como condutora dos movimentos, 

não apenas como conduzida: “Eu deixo de ser oblíqua e me torno pronome-sujeito na 

língua da mulher que me ama”. Assim, as palavras que evocam dessa boca-rio são o 

feitiço, encantamento responsável por comover ou acordar toda a natureza, inclusive a 

potência daquele corpo que é amado. Afinal, segundo o pensamento de Lorde (2021), 

nosso conhecimento erótico “torna-se uma lente através da qual esmiuçamos todos os 

aspectos da nossa existência” (LORDE, 2021, p. 72). 

A língua, então, é acionada como lugar de recriação de si, autopercepção, 

autoconhecimento; metáfora que abarca fala e ato, excitação e gozo. Evocação e 

anúncio de movimento. É “fluidez da linguagem em seu próprio rio-processo. Palavra é 

ação” (POLESSO, 2020, p. 9). Dessa forma, a língua é parte do corpo, mas também é 

palavra que molha e rasura todos os sentidos; e que, quando assume a posição de 

pronome-sujeito, criva e borra as normas linguísticas, hegemônicas, “produzindo modos 

novos de observação e de criação” (POLESSO, 2020, p. 8) da própria língua.  

Nos afluxos desses movimentos, o pronome oblíquo que, nas normas 

gramaticais da língua portuguesa, não assume a função de sujeito do enunciado, porque 

exerce função de complemento, sofre uma modificação em sua arquitetura e torna-se 

aquele que também faz parte de toda a ação, que se comove e se movimenta junto ao 

que o comoveu, pois: 

 
[...] não somos abstrações discursivas, tampouco somos a distinção 

cartesiana. Não somos o binarismo fundamental corpo-mente. Não somos 

apenas como nos pensamos senão a materialidade desse fenômeno. Sou 

corpo pensante no mundo. (POLESSO, 2020, p. 11). 

 

Esses corpos, então, deslocados, desviados, reconstruídos, dengados, excitados, 

expansivos, passam a assumir o lugar de sujeito da experiência amorosa. Corpo-ação. 

Dessa forma, nota-se que o erótico como poder é o fio condutor da poesia e que este, em 

seu sentido sexual, paira sobre o texto, mas não o centraliza, justamente por não existir 

centros ou musas. Esse corpo descentrado e que é natureza tece sua própria existência 

por meio da língua (pronome sujeito) e, sobretudo, da linguagem enquanto verbo, ação 

e movimento, tomada de poder de si.  
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5 “POR CAMINHOS, DIQUES E RIACHOS”
52

: CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O afeto não está associado a uma narrativa única. Não pode estar. Não deve 

estar. Mesmo diante das interrupções e violências nesse processo de diáspora forçada, a 

ancestralidade foi e é responsável por conservar uma memória corporal latente e vívida 

que não nos deixa esquecer todas as potências desse sentimento-ação que, mesmo ante 

as negações, continua vibrando entre mutuê e muximba.  

Assim, o amor negro, o dengo, em uma perspectiva afrodiaspórica, se anuncia 

golpeando séculos de subalternidades a que nossos corpos foram submetidos, 

retomando e reconstruindo narrativas de afeto, rompendo com imagens de fixidez 

impostas através de uma história fragmentada, contada através da ótica do colonizador. 

No entanto, a história dos nossos afetos não começa com a escravização dos nossos 

corpos, as nossas construções e vivências afetivas são muito anteriores a isso. 

Desse modo, a literatura produzida por pessoas negras afrodiaspóricas emerge 

de uma necessidade de narrar nossas próprias histórias, quebrando séculos de 

silenciamento, imposições, violações, dores e reducionismos. Por esse motivo, nos 

percursos deste estudo, como discutido na segunda parte da seção três, optei por negar a 

dor como um aspecto do amor negro e o faço na esperança de estilhaçar essa 

ambientação imagética fantasmagórica que assombra o imaginário coletivo construído 

pelo racismo e toda colonização.  

Ciente disso, a leitura crítica da literatura produzida por pessoas negras não pode 

ser construída tomando como base um referencial canônico ocidental, já que tais teorias 

não dão conta das múltiplas referências e experiências que a literatura afro-brasileira 

traz em seu bojo. Com isso, nota-se que a poesia de Gonesa Gonçalves e Cidinha da 

Silva apresenta aspectos que acionam nossas perspectivas de afetividade: dengo e 

ancestralidade, o erótico como potência criativa e o afeto entre mulheres. Essas são 

rasuras possíveis que escolhi analisar aqui, mas existem ainda outras dimensões e 

reflexões acionadas a partir deste estudo. Por isso, sinto-me também borrada e 

emaranhada dessas obras e vivências literárias.  

E, por suscitar tantas reflexões e inquietações, tais rasuras têm-se apresentado 

para mim como horizontes de pesquisa no que tange o amor negro e suas representações 

e reinscrições dos nossos corpos, da nossa língua e dos nossos saberes na literatura.  

                                                      
52

 Verso do poema Lúnula de Gonesa Gonçalves que está na página 47 do livro Cata-ventos (2020). 
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Contudo, esses caminhos não se findam. Este texto, e tudo o que emerge com 

ele, está ainda reverberando sentidos, desejos e propensões de futuro. O afeto ainda é 

um desafio na nossa experiência e ousar escrevê-lo, contá-lo, inscrevê-lo, vivenciá-lo, 

recriá-lo, é espiritual, político e transgressor. 
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