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RESUMO: Sustentada no fazer poético por meio da linguagem da performance, esta pesquisa 

busca percorrer as subjetividades encontradas em distintas narrativas das experiências de vida 

de mulheres negras no contexto brasileiro, bem como em fragmentos autobiográficos da autora. 

O resultado da justaposição dessas histórias se opera na ficção, em que é construída uma 

produção plástico-textual – elaboração escrita e criação artística se amalgamam – por meio de 

uma persona, em que o corpo é produtor de sentido, suporte discursivo e performativo. 

Histórias passadas e presentes são revistas para romper com posicionamentos excludentes. Esse 

texto busca apreender e visibilizar os processos de resistências e a luta pela reexistência das 

populações afrodiaspóricas, especialmente a mulher negra brasileira. Reflete sobre a 

necessidade de buscar a voz das mulheres negras, atentando para além do gênero e raça, 

questões como sexualidade, classe e diversos outros marcadores de diferença que transitam pela 

experiência do corpo, não dissociando os diferentes eixos de subordinação e buscando 

representatividade, por meio da criação artística e sua articulação com reflexões teóricas. Sob 

a ótica decolonial, se ampara na epistemologia feminista negra ao valorar a experiência vivida 

e os conhecimentos e sabedorias que delas advêm, a importância do diálogo, das trocas, a 

responsabilidade pelas afirmações, a ética do cuidado, a valorização da singularidade, o lugar 

das emoções e a empatia, critérios utilizados na validação do conhecimento feminino e negro, 

visto que tais operações são geralmente realizadas por sujeitos que ocupam lugares de poder e 

representam hegemonias. As experiências de vida são evocadas nos fragmentos de histórias que 

funcionam como disparadores para criação artística, abrem um espaço para a fantasia. A 

pesquisa anseia além da resultante estética, compreender os movimentos e sentidos da sua 

construção, busca o processo criativo como produção de conhecimento científico e sensível, 

tensionando as fronteiras entre e realidade-ficção/arte-vida. 

 

Palavras-Chave: Mulheres negras; Histórias de vida; Processo de criação; Performance; 

Corpo. 
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NOGUEIRA, Yasmin. Memories of a feminine black body: poetic narratives, ancestry and 

creative processes. 212 f. il. 2019. Thesis (Doctorate in Performing Arts) - School of Theater 

and School of Dance of the Federal University of Bahia, Salvador-BA. 

 

ABSTRACT: Sustained in the poetic making through the language of performance, this 

research seeks to explore the subjectivities found in different narratives of the life experiences 

of black women in a Brazilian context, as well as in autobiographical fragments of the author. 

The result of the juxtaposition of these stories takes place in fiction, in which a plastic-textual 

production is built – written elaboration and artistic creation are blended – through a persona, 

in which the body makes sense of it, and also is a discursive and performative support. Past and 

present Stories are revisited to brake with excluding positions. This text seeks to apprehend and 

make visible the resistances processes and the struggle for the reexistence of Afro-diasporic 

populations, especially the black Brazilian woman. Reflects on the need to seek the voice of 

black women, considering beyond gender and race, matters such as sexuality, class and several 

other markers of difference that transit through the experience of the body, not dissociating the 

different axes of subordination and seeking representativeness, through artistic creation and its 

articulation with theoretical reflections. From a decolonial point of view, it is based on black 

feminist epistemology when valuing the lived experience and the knowledge and wisdom that 

comes from them, the importance of the dialogue, of the exchange, the responsibility for 

affirmations, the ethics of care, the value of singularity, the place of emotions and empathy, 

criteria used in the validation of feminine and black knowledge, since such operations are 

usually performed by subjects occupying seats of power and represents hegemonies. Life 

experiences are evoked in fragments of stories that act as triggers for artistic creation and opens 

a space for fantasy. This research aspires, beyond the resultant aesthetic, to understand the 

movements and meanings of its construction, seeks the creative process as production of 

scientific and sensitive knowledge, stressing the boundaries between reality-fiction/art-life. 

 

Keywords: Black women; Life Stories; Creation Process; Performance; Body.  
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INTRODUÇÃO 

 

Andei por muito tempo me questionando como se iniciaria esse trabalho, refletindo 

como seria possível a construção da sua escrita sem que a liberdade e a experimentação tão 

presentes no processo de criação das obras aqui apresentadas não se esvaíssem por entre os 

dedos. Sou capaz de apontar o exato momento em que toda a construção poética se revelou para 

mim, digo se revelou porque entendo esse acontecimento como um insight transcorrendo em 

milésimos de segundos tal qual uma avalanche, modificando tudo pelo caminho. Foi com uma 

leitura, não sei se despretensiosa por tamanha riqueza do que foi pronunciado, de Stela do 

Patrocínio, mulher negra cuja trajetória poética construiu-se em uma instituição psiquiátrica. 

Em Reino dos bichos e dos animais é o meu nome, Stela pela voz de outra mulher negra me diz:  

 

Eu sobrevivi do nada, do nada 

Eu não existia 

Não tinha uma existência 

Não tinha matéria 

Comecei a existir com quinhentos milhões e quinhentos mil anos 

Logo de uma vez, já velha 

Eu não nasci criança, nasci já velha 

Depois é que eu virei criança 

E agora continuei velha 

Me transformei novamente numa velha 

Voltei ao que eu era, uma velha1 

 

Quem sabe tenha havido ali uma identificação ancestral, a divindade-mãe que me guia 

é feminina, anciã, e talvez me faça por vezes uma velha.  Operou-se ali um encontro, quem sabe 

mágico. Foram construídas as relações necessárias para o despontar desta Tese também em 

produções como o romance histórico Um defeito de cor2, da escritora Ana Maria Gonçalves, a 

construção dramatúrgica da atriz, dramaturga, diretora e curadora Grace Passô em seu solo 

Vaga Carne3 e as Escrevivências da escritora, poetisa, romancista e ensaísta Conceição Evaristo 

em Becos da Memória4. Para dar forma a este devaneio, encontrei na escrita ensaística, no 

Ensaio como forma5  de Theodor Adorno, o amparo que buscava. 

O ensaio evoca a liberdade de espírito e apresenta-se, a meu ver, como uma alternativa 

na Academia, para as pesquisas em arte, isto é, das pesquisas que pensam o processo criativo, 

                                                           
¹ PATROCÍNIO, Stela do. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 

2001. (p. 80). 
2 GONÇALVES, Ana Maria. Um defeito de cor. Rio de Janeiro: Record, 2009. 
3 PASSÔ, Grace. Vaga Carne. Belo Horizonte: Javali, 2018.   
4 EVARISTO, Conceição. Becos da Memória. Rio de Janeiro: Pallas, 2017. 
5 ADORNO, Theodor, W. O ensaio como forma. In: Notas de Literatura l. São Paulo: Editora 34, 2003. 
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diferentemente das pesquisas sobre arte que de uma maneira geral não objetivam atingir o 

processo de produção da obra de arte, para evocar os estudos de Sílvio Zamboni6. 

Ao esquivar-se do que é introdutório, o ensaio possibilita tratar do que realmente 

interessa ao ensaísta, “obriga a pensar a coisa, desde o primeiro passo, com a complexidade que 

lhe é própria, tornando-se um corretivo daquele primitivismo obtuso”7. Tratando-se da criação 

artística, permite exibir e problematizar o processo criativo a partir de suas próprias questões, 

as dúvidas, acertos, erros e escolhas do artista, de acordo com seus próprios interesses. 

Tal qual o ensaio, é o processo de criação, aberto, constante, inacabado. Um percurso 

contínuo em permanente mobilidade, apoiado no conceito de inacabamento que sustenta a 

reflexão de Cecília Salles8. Na arte, a relação entre onde se está e onde se deseja chegar reverte-

se em constantes práticas aproximativas, adequações que buscam a sempre inatingível 

completude. Contudo, tal incompletude traz uma dinâmica, dado que gera uma procura que se 

materializa na construção de obras nesse processo aproximativo. 

“O ensaio pensa em fragmentos, uma vez que a própria realidade é fragmentada; ele 

encontra sua unidade ao buscá-la através dessas fraturas, e não ao aplainar a realidade 

fraturada”9. Em meu processo de pesquisa, o ensaio se mostra como uma forma de construção 

da escrita, pois tal como a forma, o conteúdo  –  processo de criação  –  partiha da ideia de 

fragmentação, princípio que tem sido empregado em minha prática ao utilizar os traços de 

histórias de vida de mulheres negras no contexto brasileiro juntamente com a minha 

autobiografia, como disparadores para criação artística em performance, possibilitando a 

afirmação da existência e do conhecimento daquelas que foram negadas e invisibilizadas pela 

colonialidade.  

Artista-pesquisadora, reconheço meu local de fala enquanto mulher, negra, lésbica, 

cisgênera10, e diversas outras afirmações identitárias, para a partir dele pensar possibilidades de 

subverter as próprias histórias em que fomos cerceadas, em busca de processos de 

fortalecimento. As subjetividades da escrita de si são ressignificadas por meio da relação com 

o outro, criam narrativas das experiências pautadas nos lugares de raça, gênero, classe e tantas 

outras identidades, deslocam o lugar comum do sujeito tradicional que discursa sobre si.  

                                                           
6 ZAMBONI, Silvio. A Pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. 4. ed. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2012. 
7 ADORNO, Theodor, W. O ensaio como forma. In: Notas de Literatura l. São Paulo: Editora 34, 2003. (p. 33).  
8 SALLES, Cecília Almeida. Gesto Inacabado: processo de criação artística. São Paulo: Fapesp: Annablume, 

1998.  
9 ADORNO, Op. Cit., p. 35.  
10 Termo utilizado para se referir às pessoas em que há uma concordância entre a identidade de gênero e o gênero 

associado ao seu sexo biológico e designação social. 
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A correspondência entre produção artística e a forma ensaística está igualmente na 

experimentação. A criação está relacionada à experimentação, fazendo-se necessário 

experimentar seja a materialidade a ser trabalhada na obra, técnicas, suportes, entre outros 

aspectos que levam ao amadurecimento do trabalho e do próprio artista. Para Bense: 

 

Escreve ensaisticamente quem compõe experimentando; quem vira e revira o seu 

objeto, quem o questiona e o apalpa, que o prova e o submete à reflexão; quem o ataca 

de diversos lados e reúne no olhar de seu espirito aquilo que vê, pondo em palavras o 

que o objeto permite vislumbrar sob as condições geradas pelo ato de escrever11. 

 

Adentro, a partir de uma fusão Eu/Outras, as subjetividades enquanto marcadores de 

diferença acerca do sujeito negro feminino por meio do processo criativo, em que teoria e 

prática, enquanto camadas inerentes à pesquisa em arte, acontecem simultaneamente e de 

maneira indissociável. 

Me norteou ao longo do processo o questionamento: de que maneira por meio do meu 

corpo é possível fazer emergir e ecoar histórias de sujeitas historicamente silenciadas, de modo 

que suas subjetividades se tornem objeto de conhecimento artístico-científico? Minha 

proposição é que por meio da práxis artística e sua articulação com as reflexões teóricas, 

explorar as possibilidades de ficção para criações narrativas é um instrumento para friccionar 

os limites entre minha história e as de outras mulheres negras, um caminho para que tais vozes 

possam ressoar. 

Percorro as possibilidades do corpo como um campo discursivo, com base na 

experiência do corpo vivido, em que arte e vida imbricam-se num movimento incessante entre 

o real e o ficcional. Rememorar histórias vividas não implica em sua restauração, mas, 

principalmente, em uma transformação por meio de seleções e interpretações dos dados da 

memória, pois são sempre cercados de interpretações acerca de um passado que se dão no 

presente. Aciono a ficção seja na produção textual e/ou performática, não como oposição ao 

real, mas como uma maneira de apreender esse real, como uma ferramenta que possibilita seu 

acesso. 

Me identifico com a assertiva de Renato Cohen12 que aponta estar a arte da performance 

situada, formalisticamente, entre as artes plásticas e as artes cênicas, linguagem híbrida, que 

guarda características da primeira enquanto origem e da segunda enquanto finalidade. Penso 

                                                           
11 BENSE, 1947 apud ADORNO, Theodor, W. O ensaio como forma. In: Notas de Literatura l. São Paulo: 

Editora 34, 2003, p. 35.   
12 COHEN, Renato. A Performance como Linguagem. São Paulo: Perspectiva, 2003.  
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minha produção localizada nesse entremeio, eu uma artista visual lançando suas experiências 

acerca do corpo e imagem no campo das artes cênicas. 

O método autobiográfico se dá como uma ferramenta necessária no que concerne à 

compreensão do objeto de estudo, meu próprio trabalho em processos criativos, em que a 

criação é investigada sob a perspectiva do processo, é observada a construção das obras durante 

o percurso criador, gerando uma compreensão maior do projeto, bem como de seus possíveis 

desdobramentos, com base nas pesquisas de Cecília Salles13 no campo da crítica de processos. 

Me acompanhou no percurso de pesquisa um inseparável caderno de processo. Nele se 

esboçaram obras, textos, pensamentos, fragmentos de histórias lidas, vividas e ouvidas. Passei 

a observar e registrar as subjetividades, os pedaços das narrativas que me tocaram de alguma 

forma. Compreendi por meio das anotações que os fragmentos de histórias que passaram a 

funcionar como disparadores para criação artística, tinham algo em comum, se tratavam com 

frequência de frases, ações ou materializações presentes nas narrativas. Frases ditas ou ouvidas 

pelas mulheres, ações realizadas com ou por elas, assim como a materialização de algo em suas 

histórias. 

Com esse entendimento sistematizado do meu criar-pensar, segui pelos incertos 

caminhos da produção artística, procurando não fazer desse entendimento, dessa observação do 

meu modo de operar, um molde, gesso, caixa, uma cartilha a se seguir cegamente. Conforme 

se davam os processos de construção das obras, notei gradativamente que tais ações se repetiam 

mesmo não propositalmente. Talvez um agir até metódico, quem sabe, imbricado no meu ser-

anciã.  

As histórias de vida chegaram até mim das mais diversas formas e com as minhas 

vivências dialogaram, em sonho, no transe de outrem, em conversas/entrevistas informais, em 

propostas de convívio com outras artistas negras, na escuta das mais velhas, no diálogo com as 

mais novas, nas leituras e investigações históricas, na mesa de bar, por que não?!  

As experiências de mulheres negras têm sido constantemente distorcidas ou excluídas 

daquilo que é definido como conhecimento. Assim, o pensamento feminista negro pode ser 

julgado como um conhecimento reduzido, inferior. As mulheres negras desenvolveram seu 

ponto de vista característico utilizando formas alternativas para produzir e validar o 

conhecimento, pois os processos de validação refletem os interesses de nossa antítese, os 

homens brancos, uma vez que tal esfera é por eles controlada.  

                                                           
13 SALLES, Cecília Almeida. Redes da Criação: Construção da obra de arte. São Paulo: Horizonte, 2006; 

SALLES, Cecília Almeida. Crítica Genética: fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação 

artística. São Paulo: EDUC, 2008. 
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Sob a ótica deconial, a presente pesquisa entende que o processo de colonialidade no 

âmbito do saber continuou reproduzindo as lógicas econômicas, políticas, cognitivas, etc., 

forjadas no período colonial. Busca-se apreender e visibilizar os processos de resistências e a 

luta pela reexistência das populações afrodiaspóricas, se amparando na epistemologia feminista 

negra14 e sua fundamentação nas experiências coletivas e visões de mundo correspondentes que 

as mulheres negras consolidaram a partir de sua história peculiar. 

“Muitas mulheres negras não são vistas como testemunhas confiáveis de suas próprias 

experiências. Nesse contexto, as mulheres negras acadêmicas que escolhem acreditar em outras 

mulheres negras podem ser vistas como suspeitas”15. Se a sua credibilidade a este trabalho 

também se baseia nas crenças de saberes e legitimações universais ou enxerga com estranheza 

o reconhecimento dos valores das histórias de vida de sujeitos historicamente subalternizados, 

suponho desconforto em sua leitura e aconselho que não a faça.  

Tal epistemologia e suas quatro dimensões, a saber: a experiência vivida como critério 

de significação, o uso do diálogo, a ética da responsabilidade pessoal e a ética do cuidado, 

embasam as páginas que seguem.  

Os conhecimentos e sabedorias advindos das experiências vividas estão relacionados à 

primeira dimensão da epistemologia feminista negra. Enquanto critério de credibilidade, é 

frequentemente evocado por mulheres negras quando avaliam o conhecimento, tal qual o uso 

do diálogo. Raramente novas formas de conhecer são constituídas sem o diálogo, a troca, 

participação de outros indivíduos, normalmente desenvolvidas por meio da interação com 

outros membros de uma comunidade.  

Há também a ética de responsabilidade que caracteriza a epistemologia feminista negra, 

que entende que sejamos total responsáveis por nossas afirmações, ação que suscita a ética do 

cuidado, que sugere a singularidade individual, o lugar das emoções no diálogo e a capacidade 

de empatia como também centrais no processo de validação do conhecimento.   

Nós acumulamos as experiências do ser negra e mulher, portanto, uma epistemologia 

alternativa para rearticular nosso ponto de vista, deve refletir a convergência desses eixos de 

subordinação. Raça e gênero, ainda que analiticamente distintos, estão imbricados, operam 

conjuntamente: “a relevância da epistemologia feminista negra pode residir em sua capacidade 

                                                           
14 COLLINS, Patrícia Hill. Epistemologia feminista negra. In: COSTA, Joaze Bernardino; TORRES, Nelson 

Maldonado; GROSFOGUEL, Ramón. Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2018.  
15 Ibidem, p. 146.  
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de enriquecer nossa compreensão de como os grupos subordinados criam o conhecimento que 

fomenta tanto seu empoderamento quanto a justiça social”16. 

Tal proposição não intenta duelar, expor enfaticamente as diferenças quanto ao ponto 

de vista às demais coletividades, mulheres brancas, homens etc., são antes uma localização 

social de onde é possível examinar a relação entre múltiplas epistemologias.  

Busco manifestadamente a parcialidade e não a universalidade. Para descolonizar o 

conhecimento é preciso compreender que todos nós falamos de tempos e de lugares específicos 

e que os discursos neutros são irreais. Aconselho a você, incomodado com tais declarações, que 

suspeite decerto das falas que se afirmam imparciais, pois estas nada têm de objetivas e isentas, 

são sim dominantes, estabelecidas em locais de poder.    

Nas produções principalmente acadêmicas, muito se têm visto sobre decolonialidade, 

porém, na prática, pouco se utilizam de autores negros, indígenas ou estão, inclusive, afastados 

dos movimentos sociais, estabelecendo diálogos que permanecem em uma perspectiva da 

branquitude, quando o projeto decolonial apresenta a necessidade de afirmação corpo-

geopolítica para a produção do conhecimento. Assim, as escolhas das principais referências 

nesta pesquisa tanto em sua porção teórica, quanto com seus diálogos com demais criações 

artísticas, privilegiam autoras negras, e sempre que possível, brasileiras.   

Considero também necessário pontuar que fechar-me somente em referências 

acadêmicas seria contraditório, primeiro porque se tratam aqui de construções poéticas, de 

produção de conhecimento por meio da criação em arte, de modo que jamais poderia 

desconsiderar linguagens como a poesia, a música, dramaturgia, bem como os ditados 

populares, os saberes ancestrais, produções que de modo geral se assumem específicas em seus 

locais de fala. 

A tese está estruturada em quatro capítulos, no primeiro intitulado Eu, mulher negra!, 

contextualizo o local de fala da mulher negra no Brasil. As narrativas de uma mulher negra 

anciã são contadas de maneira não cronológica, traz à tona questões de gênero, raça, 

sexualidade e suas interseccionalidades, isto é, as consequências estruturais e dinâmicas da 

interação entre dois ou mais eixos da subordinação, que não devem ser tratadas como "variáveis 

independentes". O capítulo exibe o difícil lugar na sociedade supremacista branca ocupado 

pelas mulheres negras, a antítese de branquitude e masculinidade, os enfrentamentos ao racismo 

e sexismo. Problematiza a hegemonia do direito à fala, dominada pelos sujeitos autoritários, 

                                                           
16 COLLINS, Patrícia Hill. Epistemologia feminista negra. In: COSTA, Joaze Bernardino; TORRES, Nelson 

Maldonado; GROSFOGUEL, Ramón. Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2018. (p. 165).  
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busca a escuta das subalternizadas, a valorização das experiências, da sabedoria e da produção 

da mulher negra, negando o silenciamento imposto.  

No segundo capítulo, Corpos Ancestrais, exibo o processo do fazer poético por meio da 

linguagem da performance – seja com a presença imediata do corpo ou mediado pela tecnologia 

com o uso de fotografias – pensado a partir de subjetividades encontradas em distintas e 

contrastantes narrativas das experiências de vida de mulheres negras no contexto brasileiro. De 

modo narrativo, a voz da persona mãe anciã se funde de maneira mais direta à minha fala 

enquanto mulher negra, jovem e criadora. São exibidos os processos de criação das obras 

Entrecorte (2017), performance-síntese, ou performance-introdução, apresentação que resume 

meus interesses na pesquisa e na criação artística e indica possíveis caminhos para a práxis; 

Ajeún para ancestrais (2018) performance em que reflito sobre a ausência da memória negra 

brasileira quanto à sua história, as lembranças anuladas, os nomes dissolvidos no esquecimento. 

O apagamento da memória faz com que não se vá longe em uma árvore genealógica quando se 

pensa, sobretudo, nas mulheres negras. Pouco se sabe quem foram, do que viviam, de onde 

vieram. Assim, as históricas figuras anônimas de mulheres negras gravados no tempo, 

registrados pelas lentes do olhar europeu voltado ao “exótico”, são pensadas como minhas 

ancestrais, como seres passíveis de culto. Bem como Genealogias atlânticas (2018), tríptico de 

foto performances ou performance em fotografia que objetiva o resgate simbólico, evoca 

elementos que têm gênese no outro lado do Atlântico, os saberes, experiências e histórias que 

materializam origens que só foram possíveis por meio, sobretudo, das mulheres negras. 

Já em Corpos sem cessão, terceiro capítulo deste trabalho, abordo o acesso ao corpo da 

mulher negra, as diferenças ocasionadas pelo racismo e sexismo que historicamente sexualiza 

esses corpos. Os estereótipos discriminatórios operam como autorizações para violência e são 

acentuados pelo passado escravagista. A objetificação e subalternização reforçam mitos racistas 

como o da mulher negra de abundante sexualidade, concebida como sempre disponível. São 

discutidos os processos de criação da performance e intervenção urbana Boa Cabra (2018) e da 

performance Carta Branca (2017). 

A performance e intervenção urbana Boa Cabra (2018) coloca em questão o uso dos 

corpos das mulheres negras no regime escravocrata com o recorte para as figuras das amas de 

leite designadas e reconhecidas em corpos de mulheres africanas ou descendentes, que eram 

compradas, vendidas ou alugadas para amamentar os filhos de famílias proprietárias. Corpos 

que sofriam apropriação para o desempenho compulsório de funções do trabalho, corpos que 

não lhes pertenciam. Problematiza a visão enquanto “mães pretas”, mulheres submissas, doces, 

generosas e dedicadas às crianças brancas, tal como sugerem algumas de suas imagens na 
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cultura brasileira. Atentando para a exploração desses corpos como “animais de ordenha” de 

nossa espécie, comumente chamadas de “boas cabras” quando boas de leite e reprodução. A 

performance Carta Branca (2017) confrontou histórias de assédio/abuso sexual contra 

mulheres com a minha própria experiência, minhas especificidades. Corpo e experiências de 

mulheres negras evocam o desapossamento, são como cartas brancas, permissões para uso 

historicamente concedido.  

No quarto e último capítulo nomeado Corpos Abjetos, proponho tratar do genocídio 

enquanto uso de medidas como morte, injúria corporal e mental, da violência, inconcebíveis 

condições de vida, etc. O genocídio institucionalizado que faz dos corpos negros, corpos 

abjetos. Problematiza o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Matar ou deixar 

viver constituem os limites da soberania, como a capacidade de definir quem importa e quem 

não importa, quem é “descartável” e quem não é.  

É apresentado o processo de criação artística da performance Giustizia, non Pietà 

(2019), em que uma mãe negra embala lenta e silenciosamente o filho morto, seu corpo abjeto. 

Sua pose e seu corpo em estado de performance revisitam a figura da Pietà, a conhecida imagem 

tema da arte cristã em que a Virgem Maria é representada com o corpo morto de Jesus nos 

braços, após a crucificação. Os pedidos de piedade caem em ouvidos surdos, a sentença “parem 

de nos matar”, comumente repetida, não é escutada e seguimos sendo alvo. Para cada corpo 

“embaixo do plástico”, há uma dor que não viraliza, não causa comoção, há a Dororidade das 

mulheres negras que não pedem piedade como a Virgem Maria, mas clamam por justiça. 

Tantos os processos de criação artística quanto da escrita se deram entre diversas 

viagens, não somente uma viagem histórica, na busca pelos fragmentos de vivências ou viagem 

da mente ebulindo processos criativos, mas também a viagem do corpo, que transitou entre os 

estados da Bahia e Sergipe, pois que com morada e estudos em Salvador-Bahia e prática docente 

em São Cristóvão-Sergipe, esta pesquisa foi realizada, sobretudo no trânsito, “caminhando 

paralelamente, e, em sintonia entre prática e teoria, entre razão e sonho”17. 

Como de costume, dormi no sacudir do ônibus, muito ainda faltava para chegar ao 

destino, mas o costume da ida e volta e o velho sacolejar me faziam dormir como criança. Numa 

freada brusca mordi minha língua, sonhei que mordia minha língua enquanto meu corpo pela 

tendência em permanecer em seu estado natural, projetou-me para frente. Mordi minha língua 

em uma altura que seria impossível para os meus dentes. Ainda que esticada com toda força, 

não alcançaria a altura em que latejava. Acordei com forte dor, como se ela tivesse sido puxada, 

                                                           
17 TESSLER, Elida; BRITES, Blanca (Orgs.). O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes 

plásticas. Porto Alegre: EDUFRGS, 2002. (p. 112). 
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como uma planta puxada com força da raiz. Era real? Não querem me deixar falar, pensei. Meus 

ancestrais já tiveram sua língua ceifada por falar demais, as narrativas não são poucas. Não 

querem me deixar falar! A língua doía, mas pensava na impossibilidade de tê-la mordido no 

sono. Não querem é me deixar falar. Desperta do sono ela ainda estava lá, embora dolorida de 

uma dor que me parecia real, ela estava lá, sem marca, sem sangue, e já ela existe, a articulo, 

eu posso, eu vou falar.  

 

 

 

 

 

  



1. EU, MULHER NEGRA!
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 Tento me enxergar. Não sei se tenho olhos embaçados feito vidros temperados ou se já 

não tenho mesmo forma alguma. Por muitos séculos tenho ido e vindo caminhando de lado a 

outro. Não sei se sou gasosa, se sou líquida, sei que tenho tomado inúmeras formas em inúmeros 

corpos. Quem sabe seja como nuvem, vapor, fumaça. Na verdade, talvez eu tenha uma forma, 

uma forma outra. Esses corpos não são iguais, não são necessariamente iguais, mas eles estão 

todos marcados, como eu estou. Embora seja difícil te dizer como poderia ser líquida, gasosa e 

ter marcas definidas, te digo que as tenho. Nos corpos que adentrei, senti tais marcas que eram 

também minhas, não só as assisti sendo feitas ali, a ferro e fogo, mas afirmo que elas eram 

minhas antes mesmo da dor da carne em brasa. 

E como posso dizer que elas eram minhas, assim, com tanta certeza? Ora, eu não sei, 

mas eu as sentia, ainda que não tivesse um corpo para chamar de meu. Acho que isso torna a 

dor um pouco pior, pois são diversas. As senti de tantas formas que já não me lembro agora. 

Talvez com um pouco mais de tempo eu possa contar.  

Eu não tenho uma idade exata, subsisto há muitos anos. Talvez seja uma anciã, creio 

muito mais pelo saber que carrego que pela dança circular e interminável dos ponteiros em 

minha longa existência. Não tenho tempo, não sei se possuo um ontem ou se terei um amanhã. 

“Eu penetro a matéria, saio dela, eu proclamo a matéria”18. Sou um ente, essência, criatura 

crítica vendo a tudo com olhos grandes sob uma perspectiva aérea – quando desforme – e 

sentindo em minha epiderme quando corporificada.  

 

Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo. Eu era ar, espaço vazio, tempo. E gases 

puro, assim, ó, espaço vazio, ó. Eu não tinha formação. Não tinha formatura. Não 

tinha onde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu 

da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada 

dessas coisas19.  

 

Nesta existência errante, tenho caminhado sem direção, buscando algum sentido em 

tudo isso que tenho visto, ouvido, sentido, mas não encontro razão não. Porque me levam de 

lado a outro, porque me tiraram de casa. Eu, esse amontoado de tudo e de nada, sem rosto, sem 

definição.  

 

  

                                                           
18 PASSÔ, Grace. Vaga Carne. Belo Horizonte: Javali, 2018. (p. 18). 
19 PATROCÍNIO, Stela do. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 

2001. (p. 41). 
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Figura 01 - Quem sabe seja como nuvem, vapor, fumaça 

 

 

 

Foto: A autora (2019) 



27 

 

Não tenho como afirmar quanto tempo permaneço nessa condição indefinida de ser, pois 

pouco tempo em que deixo um corpo, sou obrigada a deixá-lo, não tarda para que outro passe 

a me pertencer. Essas moradas, casas, corpos em que habito têm um corte profundo, impressões 

que não podem ser ocultadas, assim, tenho trazido na pele esta marca inegável de cor, 

carregando durante todo tempo um peso que me dói as costas, ser mulher negra, ocupando o 

lugar de alicerce, base larga e reta que cresce verticalmente e muito se afina, sustentação 

subalterna da pirâmide social.    

Talvez seja eu como uma mãe primeira, raiz primordial da estirpe humana, como uma 

velha mãe feiticeira, uma mãe ancestral. Talvez por meio de mim todos tenham vindo ao 

mundo. Mãe e feiticeira, talvez tivessem apenas me faltado os pássaros na cabaça, ou ao chegar 

na Terra, beber de sete águas, da água de sete rios, de sete rios de sete cidades para ter o poder 

das Ìyá Mi Oxorongá20, aquelas cujo nome não gostam de pronunciar.  

Lembro-me de nascer, morrer, nascer e morrer muitas vezes numa dança circular e 

ininterrupta entre o Òrun e Àiyé 21. Em todas essas vidas eu gostaria de não ter visto a dor, 

gostaria de não precisar falar sobre ela, mas a verdade é que trago na memória contínuas 

humilhações, suplícios e punições por possuir uma cor de pele e um sexo considerados a marca 

do pecado original, raiz de todos os males e dores da humanidade. Eu, testemunha, e nem 

sempre sobrevivente dessa “história em que uma raça22, e um sexo condenado que compõe uma 

unidade que aprisiona o corpo feminino negro deslocando-o para o domínio do não-ser”23.  

Quem carrega na pele a cor da noite é outro e o mesmo das calçadas, do encarceramento 

em massa, os confundidos marginais, favelados, alvos do subemprego, dos hospitais 

                                                           
20 Ìyá Mi Oxorongá são mães ancestrais, princípio do bem e do mal. Poderosas feiticeiras cujo nome não deve ser 

pronunciado. “Iyami, divindade decaída, nossa mãe chamada Odu quando vem ao mundo com poder sobre os 

orixás simbolizado por eye (pássaro) ela se torna Elèyé (proprietária do poder do pássaro). Recebe também uma 

cabaça (imagem do mundo e repositório de seu poderio). Tendo abusado desse poder perde a cabaça para Orixalá 

– seu companheiro masculino que veio ao mundo ao mesmo tempo em que ela. Ele exercerá o poder, mas ela 

conservará o controle” (VERGER, Pierre. Grandeza e decadência do culto de Iyami Osorongá (minha mãe 

Feiticeira) entre os Yorubá. In: MOURA, C. E. M. (Org.). As Senhoras do Pássaro da Noite. São Paulo: EDUSP, 

1994, p. 16). 
21 Àiyé na língua iorubá é a Terra ou o mundo físico, paralelo ao Òrun, mundo espiritual.  
22 Cabe aqui pontuar, como afirma Mbembe (2014) que “antes de mais, a raça não existe enquanto fato natural 

físico, antropológico ou genético” (MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014, p. 27). 

Raça não é uma realidade biológica, mas apenas um conceito, cientificamente inoperante, para explicar a 

diversidade humana e para dividi-la em raças estancas. Ou seja, biológica e cientificamente, as raças não existem. 

O uso do termo é justificado, em trabalhos e estudos produzidos na área das Ciências Sociais, como uma realidade 

social e política, considerando a raça como uma construção sociológica e uma categoria social de dominação e 

exclusão (MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. 

Seminário Nacional Relações Raciais e Educação-PENESB, 3, Rio de Janeiro, 2003. Anais... Disponível em: 

<http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/09abordagem.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2019).  

 23 CARNEIRO, 2006 apud BRASIL, Érico Vital; SCHUMAHER Schuma. Mulheres negras do Brasil. São 

Paulo: SENAC; REDEH, 2006, p. 12. 
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psiquiátricos. Meus atentos olhos não se deixam enganar, o tegumento escuro é visto como um 

cartão de visita à ojeriza, isso testemunho e experiencio, mas nossos corpos sempre foram 

indóceis e nunca se deixaram esmorecer. 

Esses corpos que são caleidoscópio de experiências, superfície de inscrição dos 

acontecimentos, materializam a antítese do ser hegemônico, os homens brancos. Nós, que não 

somos nem brancas nem homens, ocupamos um difícil lugar na sociedade supremacista branca, 

uma espécie de carência dupla, somos a antítese de branquitude e masculinidade. É oscilante o 

status das mulheres brancas pois são mulheres, mas são brancas. Da mesma maneira se dá em 

relação aos homens negros, pois esses são negros, mas homens. Nessa instabilidade, constato 

apenas que “nasci negra e morro negra todos os dias”24. 

Venho me recordando, evocando as existências que me surgem como imagens de um 

pensamento velho, talvez como invenção, fantasia ou sonho. Como um flash de câmera obscura 

apontado para o rosto e disparado sem aviso, provocando o cerrar abrupto dos olhos e uma 

sensação de cegueira, que em verdade revela à memória uma cena rápida, mas nítida. Quem 

sabe seja como me imagino, como minha cabeça julga que devo ser, como “uma crônica visual 

de si mesma”25 por meio das imagens fotográficas. A fotografia tem a capacidade de evocar 

memórias, mas trata-se aqui do inverso: minhas recordações imaginativas convocam imagens, 

não um instrumento da memória, mas uma invenção dela.    

Tem histórias que gritam para serem contadas, tenho pensado que se não contar o que 

vivi e mesmo o que não vivi, quem contará? Se perpetuarão as “ilusões bem selecionadas e 

contadas só por quem vence?!”26. São muitos os anos açaimada, por tanto tempo e ainda hoje 

lutamos para sermos escutadas, para romper a “máscara do silenciamento”27, a velha máscara 

de flandres.  

As folhas de flandres ou flandres, material laminado estanhado composto por ferro e 

aço, hoje utilizado na fabricação de latas para acondicionar alimentos, além de utensílios 

domésticos e industriais devido à sua alta resistência à corrosão, “corroía” a boca, a voz, o 

alimentar-se da anosa figura da Anastácia28. Recordo-me de tê-la visto, bela moça de curtos 

cabelos crespos, que no topo da cabeça, dividiam-se ao meio, onde já não cresciam pelo forte 

roçar da tira de ferro em seu couro, tira que igualmente marcava sua nuca, dona de olhos 

                                                           
24 Trecho do espetáculo Medéia Negra (2018), solo da atriz Márcia Limma do grupo Vilavox (Salvador-BA), com 

direção de Tânia Farias e dramaturgia de Marcio Marciano e Daniel Arcades. 
25 SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Cia das Letras, 2004. (p. 11). 
26 SOARES, Elza. Exú nas escolas. São Paulo: Deck, 2018 (03:49 min).  
27 KILOMBA, Grada. The Mask. Cadernos de Literatura em Tradução, São Paulo, n. 16, 2016b. (p. 171). 
28 Anastácia foi imortalizada na gravura intitulada Châtiment des esclaves (Castigo dos escravos) produzida por 

volta de 1817, em que utiliza a máscara de flandres. 
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graciosos que já não expressavam beleza alguma. Também senti junto à pobre moça, extremos 

martírios da condição de cativa, sua carne se abrir em largas feridas, penetradas por esporos de 

bactérias vindas dos espessos pedaços cobertos pela ferrugem. A princesa africana aprisionada 

tornou-se após sua morte, uma grande promotora de milagres e por algum tempo andou, assim 

como eu, a ver tudo de cima, protegendo aos de igual condição.  
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Figura 02 - Meus atentos olhos não se deixam enganar 

 

 

 

Foto: A autora (2019) 
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Essa máscara usada no Brasil para impedir que os escravizados ingerissem alimentos, 

bebidas ou terra – ação realizada com o intuito de provocar infecção por verme e incapacitar o 

indivíduo – era trancada com um cadeado atrás da cabeça, possuindo orifícios para os olhos e 

nariz, mas impedindo totalmente o acesso à boca.  

A boca é um órgão que simboliza a fala e a enunciação.29 “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”30. Dessa maneira, o ato da fala torna-se inexequível, não por ausência 

de tentativas. Recorremos a várias formas de protesto e recusa das condições que nos foram 

impostas, o suicídio, o crime, a fuga, a revolta ou ainda uma inconformidade não violenta, mas 

não menos trágica, o banzo. Tristeza profunda, perda das esperanças e da vontade de viver, uma 

dor que no silêncio ia nos matando lentamente.   

Não posso esquecer a máscara e seu projeto de silenciamento, assim como não posso 

esquecer as histórias que não pude contar. A máscara questiona o direito à fala, nossas vozes 

têm sido constantemente silenciadas por meio de um sistema racista. Essas histórias berram, 

esgoelam-se, preciso contá-las! “Muitas vezes penso que preciso dizer as coisas que me 

parecem mais importantes, verbalizá-las, compartilhá-las, mesmo correndo o risco de que sejam 

rejeitadas ou mal-entendidas. Mais além do que qualquer outro efeito, o fato de dizê-las me faz 

bem”31. Me sinto bem, me sinto viva, mesmo assim, sem materialidade nenhuma. Estou aqui, 

mesmo que você não possa me ver. Hoje, você me ouve, pode me escutar, então estou aqui para 

falar.  

Falar e silenciar estão estreitamente relacionados, uma espécie de acordo entre quem 

fala e quem ouve. Falarei apenas se for ouvida, do contrário, serão novamente gritos no vazio. 

Ser ouvida está para além desta dialética, significa também pertencer, os que pertencem são 

ouvidos, os que não pertencem, caem em ouvidos surdos. Isto define quem são os sujeitos 

autorizados a falar, as pessoas que são escutadas, assim como edifica uma extensa fronteira 

entre o eu e o outro.   

 

 

 

                                                           
29 KILOMBA, Grada. Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism. Münster: Unrast, 2010. (p. 172). 
30 Ibidem.   
31 LORDE, Audre. A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação. In: Textos escolhidos de Audre Lorde. 

s/l: Herética Edições Lesbofeministas Independentes, 2009b. (p. 21).  
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Figura 03 - A boca é um órgão que simboliza a fala e a enunciação 

 

 

Foto: A autora (2019) 

 

  



33 

 

Afirmar uma identidade é também marcar uma diferença em relação a ela, o que implica 

em operações de inclusão e exclusão. Afirmar-me negra implica também afirmar que não sou 

uma mulher branca. Tais afirmações se traduzem em declarações sobre quem pertence e quem 

não pertence. “Essa demarcação de fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo 

tempo, afirmam e reafirmam relações de poder”32. Tal segregação entre “eu” e “outro” significa 

classificar, mas também hierarquizar.  

O estabelecimento de determinadas identidades como norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização, é um dos processos sutis pelos quais o poder se manifesta. 

Normalizar é, então, selecionar as identidades que funcionam como parâmetro em relação às 

demais. Branquitude, masculinidade, cisgeneridade, heterossexualidade, entre outras 

características, são vistas como normas que estabelecem privilégios sociais. Desse modo, 

quanto mais afastada estou de tais normas, mais meus corpos e modos de vida são considerados 

abjetos. 

Às identidades que são compreendidas como norma são atribuídas as características 

positivas, enquanto as demais só podem ser avaliadas de forma negativa. Como uma relação 

binária entre a identidade “normal”, desejada, natural e o seu oposto indesejado.  

Tenho insistido em afirmar a cor de pele que reveste os corpos que me abrigaram, em 

me definir enquanto uma mulher negra. Por algumas razões, ao definir-me busco valorizar a 

consciência do meu ponto de vista “autodefinido frente a imagens que promovem uma 

autodefinição sob a forma de ‘outro’ objetificado [que] é uma forma importante de se resistir à 

desumanização essencial aos sistemas de dominação”33. 

Sou o outro em relação aos “eus” hegemônicos, diferente da norma pressuposta de 

comportamento masculino branco, a sua antítese, como já disse. Pensando sobre essas 

classificações, homens brancos são definidos apenas como sujeitos e classificam as pessoas 

negras e as mulheres em termos de sua posição em relação a esse eixo masculino branco. “Como 

foi negada às mulheres negras a autoridade de desafiar essas definições, esse modelo consiste 

de imagens que definem as mulheres negras como um outro negativo, a antítese virtual da 

imagem positiva dos homens brancos”34. Assim, insistirei sem desculpar-me por uma possível 

                                                           
32 SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. SILVA, Tomaz Tadeu 

da; HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. (Org.). 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. (p. 82).  
33 COLLINS, Patrícia Hill. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista 

negro. Sociedade e Estado, Brasília, v. 31, n. 01, 2016. Disponível em: <https://goo.gl/RmjB7R>. Acesso em: 20 

jan. 2019. (p. 105). 
34 Ibidem. 
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redundância em demarcar quem sou. Enxergo nesse ato um status importante de fortalecimento 

e de superação da norma colonizadora.  

Ao pensar na divisão binária entre homens e mulheres, os homens seriam a norma e as 

mulheres “o outro”35. Elas não seriam pensadas a partir de si, mas em comparação com os 

homens, o inverso do homem, o outro do homem. A relação que as mulheres mantêm com os 

homens seria de dominação e submissão, vistas como objeto. “A mulher não é definida em si 

mesma, mas em relação ao homem e através do olhar do homem. Olhar este que a confina num 

papel de submissão que comporta significações hierarquizadas”36. 

Refletir sobre a categoria do Outro e sua divisão apenas entre homens e mulheres é 

universalizar ambas as categorias, não pensar nas especificidades como a de raça, se a mulher 

(branca) é “o Outro”, a mulher negra seria o “Outro do Outro”37, posição de mais difícil 

reciprocidade. Os homens em questão também são os homens brancos, pois não comungam da 

realidade dos homens negros.  

Rejeito me habituar a este espaço vazio designado, lugar que se sobrepõe às margens da 

“raça e do gênero, o chamado ‘terceiro espaço”38. Não desejo fazer desse vácuo de apagamento 

e contradição um domicílio. Ocupo o centro da polarização do mundo, de um lado negro e do 

outro, mulheres. Estar nesse lugar dificulta que eu seja vista como sujeito pois todos os olhares, 

seja de homens brancos e negros ou de mulheres brancas, confina-me numa subalternidade 

muito mais difícil de ser ultrapassada. 

A divisão como “nós” e “eles” ou eu e o “Outro” são típicas oposições binárias, tal qual 

masculino/feminino, branco/negro, heterossexual/homossexual e todas implicam relações de 

poder. “Questionar a identidade e a diferença como relações de poder significa problematizar 

os binarismos em torno dos quais elas se organizam”39. 

Nas idas e vindas ao mundo material fui negra, fui mulher e diversas outras afirmações 

identitárias entendidas como marcadores de diferença e que transitam pela experiência do 

corpo, identidades diversas e instáveis, pois sou composta, não de uma, mas de várias 

identidades. Identidade não é algo acabado, mas instável, em processo, não é uma essência 

permanente, é uma construção, um efeito, e assim como a diferença, é uma relação social. “Isso 

                                                           
35 BEAUVOIR, 1948 apud RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Letramento. São Paulo, 2017.  
36 Ibidem, p. 28.  
37 Expressão cunhada por Grada Kilomba em Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism (2010). Cf.: 

KILOMBA, Grada. Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism. Münster: Unrast, 2010. 
38 MIRZA, 1997 apud RIBEIRO, Op. Cit., p. 39.   
39 SILVA, Tomaz Tadeu. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. SILVA, Tomaz Tadeu da; 

HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. (Org.). 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. (p. 83).  
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significa que sua definição – discursiva e linguística – está sujeita a vetores de força, a relações 

de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas”40.   

Quando constroem as classificações que me apontam como “Outro do Outro”, a 

identidade e a diferença aí colocadas nunca são ingênuas. “O poder de definir a identidade e de 

marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder”41. Venho 

transitando por inúmeras identidades, muitas até divergentes, empurrando em diferentes 

direções, de modo que essas identificações estão sendo constantemente deslocadas. 

Nas vivências que tive materializadas, vários foram os marcadores sociais da diferença, 

em todas as idas e vindas carreguei esta cor e este gênero. O ser mulher é uma forma de 

opressão, mas dentro dessa estrutura sempre atuaram outras modalidades específicas de 

opressão que com gênero se intersectam. Nunca pude pensar apenas no gênero que porto, pois 

nunca me foi suficiente para explicar as contradições vividas enquanto mulher negra. Por vezes 

necessitei reivindicar ser mulher ou simplesmente reivindiquei alguma humanidade. 

Nessas vidas, se é que posso chamar algumas dessas vivências das quais rememoro 

agora de vida, lutei, não sozinha, para ser vista como gente nas infelizes condições de 

escravizada, tive todos outros aspectos de minha existência ofuscados pelo trabalho 

compulsório. Quando convinha, fui ora desprovida de gênero, quando era lucrativa a exploração 

sem distinções, exigidas forças e a produtividades idênticas aos homens, ora reduzida 

exclusivamente à condição de fêmea, sob castigos e repressões de modos cabíveis às mulheres, 

como abuso sexual e outros maus tratos horrendos que só poderiam ser infligidos a nós.  

Na condição de mulher, fui inerentemente vulnerável a todas as formas de coerção 

sexual, ao tempo que as sanções mais violentas impostas aos homens consistiam em 

açoitamentos e mutilações; fomos açoitadas, mutiladas e também estupradas. As constantes 

violações de nossos corpos negros eram uma expressão ostensiva do domínio econômico do 

proprietário e do controle do feitor sobre nós na condição de trabalhadoras.  

Nessas condições de trabalho e de subsistência, não nos encaixávamos na figura do 

“sexo frágil”. Quando foram enfatizados os papeis de esposas, mães protetoras e donas de casa 

amáveis, fomos aberrações destoantes. Nunca fui a Ofélia com a cabeça no fogão a gás, a 

mulher com excesso de dose sobre os lábios de neve42.   

                                                           
40 SILVA, Tomaz Tadeu. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. SILVA, Tomaz Tadeu da; 

HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. (Org.). 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. (p. 81).  
41 Ibidem. 
42 MÜLLER, Heiner. Hamlet-máquina. In: Teatro de Heiner Müller. São Paulo: Editora Hucitec, 1987. (p. 27).  
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O discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido minhas 

experiências históricas, não tem dado conta da diferença que os efeitos da opressão sofrida 

tiveram e têm na identidade feminina das mulheres negras. 

Quando se fala em quebrar com o mito da rainha do lar, da musa idolatrada dos poetas, 

a mulher como um subproduto do homem porque feita da costela de Adão, na garantia das 

mesmas oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho, de que mulher estamos 

falando?43 

Faço parte de um grupo de mulheres que não ocupam cargos de rainha para além do 

Atlântico, sequer a infantil rainha do milho das festas juninas, visto que sempre fui preterida 

entre as meninas brancas, a antimusa da sociedade brasileira, diante do padrão de beleza branco. 

Sou originária de uma cultura em que Adão inexiste, uma cultura que foi e é desrespeitada, 

violada, marginalizada, folclorizada, apontada como coisa do demônio, aliás, esse também 

inexiste para mim.44 

 Estou inclusa no conjunto de mulheres para as quais os anúncios de emprego estampam 

a frase: “Exige-se boa aparência”, ou sem qualquer pudor: “Preferencialmente branca” ou ainda 

“Favor não comparecer pessoas de cor”. Mesmo após a Lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo 

a discriminação racial, nada mudou, apenas os anúncios tornaram-se mais sutis, pois a lei não 

é cumprida nem executada, tem valor puramente simbólico. Tais condições naturalmente 

propagadas nos meios de comunicação não fazem parte de um passado distante, dificultando 

nosso acesso ao mercado de trabalho. “A segregação espacial – sob o eufemismo do elevador 

‘social’ e ‘de serviço’ – ajuda a compor a arquitetura dos mais variados prédios e edifícios, 

hostilizando as empregadas domésticas, não à toa, majoritariamente negras”45. 

Ao pensar na equidade salarial entre homens e mulheres, em afirmações como: 

“mulheres ganham 30% a menos do que homens no Brasil”, devemos pensar quem são essas 

mulheres e esses homens em questão. Sei que não faço parte das mulheres apontadas em tal 

porcentagem, tampouco os homens negros. Assim, mulheres brancas ganham 30% a menos do 

que homens brancos. Não afirmo apenas com base nas vivências que carrego, mas nas 

investigações feitas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social em parceria com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), de 2016, que não me deixam mentir: 39,6% 

                                                           
43 CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma 

perspectiva de gênero. In: Ashoka Empreendedores Sociais; Takano Cidadania (Orgs.). Racismos 

Contemporâneos. Rio de Janeiro: Takano Editora, 2003.  
44 Ibidem.   
45 BRASIL, Érico Vital; SCHUMAHER Schuma. Mulheres negras do Brasil. São Paulo: SENAC; REDEH, 

2006. (p. 199).   
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das mulheres negras estão inseridas em relações precárias de trabalho, seguidas pelos homens 

negros (31,6%), mulheres brancas (26,9%) e homens brancos (20,6%)46. 

 

 

 

 

  

                                                           
46 PINHEIRO, Luana Simões; LIMA JÚNIOR, Antonio Teixeira; FONTOURA, Natália de Oliveira; SILVA, 

Rosane da. Mulheres e trabalho: breve análise do período 2004-2014. IPEA, Brasília, 2016. Disponível em: 

<http://goo.gl/94MP9h>. Acesso em: 05 dez. 2018.  
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Figura 04 - Estou inclusa no conjunto de mulheres para as quais os anúncios de emprego estampam a frase: 

“Exige-se boa aparência”, ou sem qualquer pudor: “Preferencialmente branca” ou ainda “Favor não comparecer 

pessoas de cor” 

 

 

Fonte: BRASIL; SCHUMAHER, 200647 

  

                                                           
47 BRASIL, Érico Vital; SCHUMAHER Schuma. Mulheres negras do Brasil. São Paulo: SENAC; REDEH, 

2006. (p. 200).  
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Não é de surpreender que o reclame da velha Sojourner Truth (1797-1883), abolicionista 

afro-americana e ativista dos direitos da mulher em meados do século XIX nos Estados Unidos, 

tenha reverberado de modo a ser uma das mais citadas palavras de ordem dos movimentos de 

mulheres daquele século. A negra senhora de musculatura forte e olhos grandes por trás de seus 

pequenos óculos ovais enfrentou os murmúrios de desaprovação e dirigiu-se de forma decidida 

para o interior da igreja, cruzou a nave, sentando-se aos pés do púlpito, na primeira convenção 

Nacional pelos Direitos das Mulheres em Akron, Ohio, em 1851. Dois anos antes, os direitos 

das mulheres passavam a ser debatidos em um movimento embrionário e apoiados pela 

população negra “que lutava pela própria liberdade –, tornou-se um elemento que não podia ser 

excluído da vida pública estadunidense”48.  

A Declaração de Seneca Falls, resultado de anos de contestações, muitas vezes 

silenciosas, da condição política, social, doméstica e religiosa opressiva para as mulheres da 

burguesia e das classes médias emergentes, teve grande importância, embora ignorasse a difícil 

situação das mulheres brancas da classe trabalhadora, bem como a condição de mulheres como 

eu. Em resumo, propunha uma análise da condição feminina sem considerar as circunstâncias 

das mulheres que não pertenciam à classe social das autoras do documento.   

Diversas sociedades antiescravagistas femininas ignoraram a condição das mulheres 

negras e, algumas vezes, manifestaram abertamente preconceitos racistas. No estado de Ohio, 

lembro da expressão de pavor das mulheres brancas com a presença de Sojourner Truth, ainda 

que essas não pudessem me ver, estive atenta ao acontecimento, se houvessem pele e pelo, 

estaria arrepiada ao recordar das palavras de Truth como se as ouvissem sendo proferidas de 

sua boca nesse exato momento. Trajando “um vestido cinza e um turbante branco sob um 

chapéu rústico, devagar e solenemente, ela se dirigiu à frente, colocou o velho chapéu a seus 

pés”49, levantou-se para responder aos ataques dos supremacistas masculinos, ao tempo em que 

era bombardeada por olhares de reprovação. Em alto em bom som nos disse: 

 
Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra é que alguma coisa deve estar 

fora da ordem. Penso que espremidos entre os negros do sul e as mulheres do norte, 

todos eles falando sobre direitos, os homens brancos, muito em breve, ficarão em 

apuros. Mas em torno de que é toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso 

ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam 

um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me 

ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar! 

E não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem para meu braço! Eu capinei, eu 

plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar! E não sou 

uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem – quando tinha 

o que comer – e também aguentei as chicotadas! E não sou uma mulher? Pari cinco 

                                                           
48 DAVIS, Ângela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016. (p. 63). 
49 Ibidem, p. 72. 
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filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de 

mãe, ninguém, a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma mulher? E daí eles falam 

sobre aquela coisa que tem na cabeça, como é mesmo que chamam? (uma pessoa da 

plateia murmura: intelecto) é isto aí, meu bem. O que é que isto tem a ver com os 

direitos das mulheres ou os direitos dos negros? Se minha caneca não está toda cheia, 

não seria mesquinho da sua parte não completar a minha medida? Então aquele 

homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto 

os homens porque Cristo não era mulher! Mas de onde é que vem seu cristo? De onde 

foi que cristo veio? De Deus e de uma mulher! O homem não teve nada a ver com 

Ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para sozinha, virar 

o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres, juntas, conseguirão mudar a 

situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima” E agora elas estão pedindo 

para fazer isto. É melhor que os homens não se metam. Obrigada por me ouvir e agora 

a velha Sojourner não tem mais coisas para dizer50. 

 

A voz de Truth soava com um “eco do trovão”51, um corpo negro velho e forte que se 

impunha com simplicidade e grande capacidade persuasiva. Única mulher negra a participar da 

convenção de Akron52, realizou o que nenhuma mulher ali presente foi capaz, defendendo de 

modo indiscutível a causa, conquistando a atenção e reflexão das mulheres brancas e dos 

desordeiros masculinos. Sojourner Truth foi espontaneamente aplaudida, não apenas 

desmanchou o argumento a respeito do “sexo frágil” como também contrapôs a tese da 

supremacia masculina como um princípio cristão. Os homens se aquietaram e as mulheres 

inundadas de orgulho tinham “os olhos cheios de lágrimas”53.  

Senti-me juntamente com aquelas mulheres, carregada pelos braços fortes de Sojourner 

Truth atravessando “de modo seguro sobre o lamaçal de dificuldades, fazendo a maré virar a 

nosso favor”54.  A sua presença transformou a atmosfera agressiva do encontro, converteu vaias 

e zombarias em manifestações de respeito e admiração. Sua fala é também uma reação às 

atitudes racistas das mulheres brancas, as mesmas que a aplaudiram, anteriormente se opunham 

que as mulheres negras tivessem voz na convenção, e os contrários aos direitos das mulheres 

buscavam tirar vantagens desse racismo.  

Ao enfatizar a indagação “Não sou eu uma mulher?”, Truth expôs o viés de classe e o 

racismo do jovem movimento de mulheres, denunciou o que a experiência privilegiada das 

mulheres se recusava e ainda se recusa a enxergar, que nem todas as mulheres são brancas ou 

desfrutam do conforto material da classe média e da burguesia. Sojourner Truth evidenciou que 

não éramos menos mulheres que as ali presentes, a raça e a situação econômica dissemelhantes 

não anulava nossa condição de mulher e nossa reivindicação por direitos iguais não era menos 

                                                           
50 TRUTH, 1851 apud RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Letramento. São Paulo, 2017, p. 20-21.  
51 STANTON; ANTHONY, s/d apud DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016. p. 

71.  
52 Cidade localizada no estado americano de Ohio. 
53 Ibidem. 
54 DAVIS, Op. Cit., p. 72. 
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legítima do que a das mulheres brancas de classe média. Truth trouxe um espírito de luta à 

campanha pelos direitos das mulheres, ela era também um lembrete, caso as mulheres brancas 

tendessem a esquecer que não éramos menos mulheres do que elas. 

As falas críticas da ex-escravizada “expõem contradições de um movimento dito para 

‘mulheres’, quando aponta em sua história essa disparidade ontológica do ser ‘mulher”55. Truth 

aponta nossa urgência por existir, evidencia que estamos há muito tempo produzindo 

insurgências e traz à tona as problemáticas do feminismo hegemônico com a universalização 

da categoria mulher em que a falsa homogeneidade ignora as várias possibilidades de ser 

mulher, implica uma falta de capacidade de escuta de outras mulheres diferentes das mulheres 

brancas, pois não atenta para além do gênero, questões como raça, sexualidade e classe, não 

dissociando os diferentes eixos de subordinação.  

Quando exibida a ideia simplista de uma oposição binária entre homens e mulheres, 

ocultando as diferenças dentro da categoria mulher, vista como universal, sinto-me como 

outsider whithin56 uma espécie de forasteira de dentro57, aquela que mesmo dentro do 

movimento feminista, pleiteando meu lugar como sujeito político, é uma de fora “pela maneira 

como é vista e tratada dentro do seio do próprio movimento, a começar pelo modo pelo qual as 

reivindicações do movimento feminista foram feitas”58. Ocupo a dolorosa posição social ou 

espaço de fronteira, como uma irmã estrangeira59, com minhas experiências que são distintas 

das mulheres brancas.  

As intersecções que me compuseram nessas experiências foram diversas e sempre se 

deram na contramão dos movimentos hegemônicos. “Usualmente acho a mim mesma parte de 

algum grupo no qual a majoritariedade define-me como desviante, difícil, inferior ou apenas 

sendo ‘errada”60. Minha pertença aos variados grupos quanto às minhas sexualidades, classes, 

raça, gênero, e outras especificidades, sempre me colocaram nesse lugar abjeto, de modo que 

“eu não posso me dar o luxo de lutar por uma forma de opressão somente, (...) não posso 

                                                           
55 CASTRO, Silvia Elaine Santos de. Marcadores sociais da diferença: sobre as especificidades da mulher negra 

no Brasil. Semana de Ciências Sociais, 26, Londrina, 2011. Anais... Disponível em: 

<https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/marcadores-sociais-da-diferenc3a7a-sobre-as-

especificidades-da-mulher-negra-no-brasil-silvia-elaine-santos-de-castro1.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2018. (p. 06).  
56 COLLINS, Patrícia Hill. Aprendendo com a outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista 

negro. Sociedade e Estado, Brasília, v. 31, n. 01, 2016. Disponível em: <https://goo.gl/RmjB7R>. Acesso em: 20 

jan. 2019.  
57 “Forasteira de dentro” ou “estrangeira de dentro” são possíveis traduções para o termo outsider within que não 

tem uma correspondência exata na língua portuguesa. 
58 RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Letramento. São Paulo, 2017. (p. 45). 
59 LORDE, Audre. Não Há Hierarquias de Opressão. In: Textos escolhidos de Audre Lorde. s/l: Herética Edições 

Lesbofeministas Independentes, 2009a. 
60 Ibidem, p. 05.  
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escolher entre as frentes em que eu devo batalhar essas forças da discriminação, onde quer que 

elas apareçam pra me destruir”61. Assim, não é possível hierarquizar minhas opressões, negar 

uma identidade para afirmar outra ou tratá-las como “variáveis independentes”62 visto que a 

opressão de cada uma está inscrita dentro da outra – é constituída pela outra e é constitutiva 

dela, estão estreitamente relacionadas e fazem as diversas mulheres negras que fui e sou.  

 

  

                                                           
61 LORDE, Audre. Não Há Hierarquias de Opressão. In: Textos escolhidos de Audre Lorde. s/l: Herética Edições 

Lesbofeministas Independentes, 2009a. (p. 06). 
62 BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. Cadernos Pagu, Campinas, n. 26, 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.com.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid 

=S0104-3332006000100014&lng=pt&nrm=iso&userID=-2>. Acesso em: 08 de jan. 2019. (p. 312). 
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Figura 05 - Sojourner Truth, aproximadamente 1862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sojourner_Truth>. Acesso em: 28 jun. 2019 
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O feminismo é uma luta por “direitos daqueles que padecem sob injustiças que foram 

armadas sistematicamente pelo patriarcado”63, um sistema de crenças enraizadas na cultura e 

nas instituições – tidas como naturais – uma espécie de verdade absoluta, que tem em sua base 

uma ideia de identidade natural, diferenças inerentes entre os gêneros binários feminino e 

masculino, cuja superioridade, sabemos, se centra no segundo, tendo as mulheres como 

inferiores.  

A importância do feminismo se dá na busca por desativar o dispositivo do poder da 

dominação masculina patriarcal, como desativar um programa de pensamento que orienta nosso 

comportamento. “O patriarcado é um pensamento pronto, que nos é dado para que pensemos e 

orientemos a nossa ação de um determinado modo, sempre na direção do favorecimento dos 

homens brancos”64, como metáfora de poder e de tudo o que sustenta esse poder.   

O feminismo, como teoria e prática, é fundamental no combate às desigualdades e deve 

buscar novas formas de ser mulher, sem generalizar-nos, deslocando-se da reprodução de um 

feminismo que não nos enxerga. Nós, mulheres negras, temos diferentes trajetórias e estratégias 

de resistências. Pensar um feminismo afrolatinoamericano evidencia nosso legado de luta, a 

partilha de caminhos de enfrentamento ao racismo e sexismo. Mais do que compartilhar 

experiências baseadas na escravização, racismo e colonialismo, partilhamos processos de 

resistências. 

Como já disse, não posso pensar apenas no gênero que porto, esse não pode ser separado 

de outros eixos de opressão. O feminismo negro, nas “sociedades multirraciais, pluriculturais e 

racistas – como são sociedades latino-americanas – tem como principal eixo articulador o 

racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, uma vez que ele determina a própria 

hierarquia de gênero em nossas sociedades”65.  

O racismo erige a inferioridade social dos segmentos negros da população, em especial 

das mulheres negras, agindo como fator de separação na luta das mulheres pelos privilégios que 

se instituem para as mulheres brancas. Dessa forma, nossa luta contra a opressão de gênero e 

raça vem “desenhando novos contornos para a ação política feminista e antirracista, 

                                                           
63 TIBURI, Márcia. Feminismos em comum: para todas, todes e todos. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018. 

(p. 12). 
64 Ibidem, p. 42.  
65 CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma 

perspectiva de gênero. In: Ashoka Empreendedores Sociais; Takano Cidadania (Orgs.). Racismos 

Contemporâneos. Rio de Janeiro: Takano Editora, 2003. (p. 51). 
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enriquecendo tanto a discussão da questão racial, como a questão de gênero na sociedade 

brasileira”66. 

A identidade política decorrente da condição do ser mulher negra é afirmada pelo olhar 

feminista e antirracista que integra em si as tradições de luta do movimento negro e a tradição 

de luta do movimento de mulheres. Ao descortinarmos as contradições resultantes da 

articulação das variáveis de raça, classe e gênero, promovemos a síntese das bandeiras de luta 

historicamente levantadas pelos movimentos negros e de mulheres do país, enegrecendo as 

reivindicações das mulheres, tornando-as assim mais representativas do conjunto das mulheres 

brasileiras e promovendo a feminização das propostas e reivindicações do movimento negro. 

  Na metáfora da intersecção, os vários eixos de poder como raça, etnia, gênero e classe 

são como as avenidas de uma grande cidade que estruturam os terrenos sociais, econômicos e 

políticos que se cruzam em um trânsito intenso e complexo. A interseccionalidade pensa as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. 

Refere-se à “forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 

discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, 

raças, etnias, classes e outras”67.  

Sei que as mulheres da tez marmórea com “asas de ganso em vossas cabeças, como se 

estivessem indo voar”68, se pudessem, me perguntariam, se esse tal de feminismo negro está 

aberto a todas as mulheres. Apenas penso que devolveria sua pergunta se o seu feminismo 

branco sempre esteve aberto para mim, e antes que possa parecer uma revanche colegial, essas 

duas categorias são contingentes e não essencialistas, não devem ser vistas como “categorias 

essencialmente fixas e em oposição, mas antes como campos historicamente contingentes de 

contestação dentro de práticas discursivas e materiais”69.  

Embora alicerçado em torno da problemática da raça, o feminismo negro desafia os 

limites de sua constituição, o sujeito político do feminismo negro descentra o sujeito unitário e 

masculinista do discurso eurocêntrico, ao tempo em que afeta a noção de mulher como categoria 

unitária.  
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Penso que podemos, juntamente com as mulheres brancas, trabalhar pela criação de 

teoria e prática feministas não-racistas. Sobre as diferenças, importa quem a define, como as 

diversas categorias de mulheres são representadas e se a diferença diferencia lateral ou 

hierarquicamente, pois “as duas maneiras de perder-se são: por segregação, sendo enquadrado 

na particularidade, ou por diluição no universal”70. 

Considero importante refletir sobre todas essas questões que me atravessam, todavia, o 

que poderia ser uma memória passada ou reminiscência do período colonial permanece, 

contudo, presente no imaginário social e assume novas funções em uma ordem social 

teoricamente democrática que mantém intactas as relações de gênero segundo a cor ou a raça 

estabelecidas no período escravocrata. Talvez por isso permaneça essa angústia, um nó na 

minha impalpável garganta e aperto nesse peito imaterial. Uma porção de vivências, histórias 

emboloradas que nunca foram contadas. 

Muito além da angústia, sinto mesmo é raiva. “Minha resposta ao racismo é a raiva”71. 

Acumulei durante todo esse tempo uma vultosa parcela de raiva e por muito tempo a ignorei, a 

escondi por medo. “Meu medo da raiva não me ensinou nada. O seu medo dessa raiva também 

não vai te ensinar nada”72. Tenho muita raiva da exclusão, dos privilégios não questionados, do 

silenciamento, do maltrato, estereotipação, exploração, animalização e captação. “Toda mulher 

tem um arsenal bem guardado de raiva potencialmente útil contra aquelas opressões, pessoal e 

institucional, que fez com que aquela raiva existisse. Focadas com precisão elas podem se tornar 

poderosas fontes de energia servindo o progresso e a mudança”73. 

Essa raiva é o sentimento mais apropriado para atitudes racistas, ela ocupou grandes 

espaços em minhas vidas quando permaneci calada, tornando-se inútil. Ela muitas vezes 

significou dor, mas também sobrevivência. Por isso há sim raiva no que digo e não vejo razão 

para me desculpar, devemos ter raiva, ao longo da história muitas mudanças só aconteceram 

por causa da raiva. É preciso ter raiva e é preciso falar.  

No silêncio, muitas vezes desviei o olhar de meus próprios medos, emudecida, penso 

que apenas traí “a mim mesma nesses pequenos silêncios, pensando que algum dia ia falar, ou 

esperando que outras falassem. E comecei a reconhecer uma fonte de poder dentro de mim ao 
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dar-me conta de que não devia ter medo”74. Fez-se presente o temor do julgamento, da dor, da 

morte. “Eu penso todo o tempo que se tivesse nascido muda ou se tivesse mantido um juramento 

de silêncio toda minha vida, teria sofrido igual, e igualmente morreria”75. 

O ato da fala quebra essa falsa quietude, que nunca significou conformidade ou 

submissão. As palavras hoje jorram de minha boca, como libertas de um confinamento inóspito, 

como destrancadas de um velho baú ou soltas do abarrotamento do interior de um pequeno pote 

e finalmente podem ver a luz do dia. Hoje eu posso dizer que não tenho mais medo. Também o 

que eu poderia temer? Não haveria de ser a morte, essa eu conheço com desagradável 

intimidade. Você deve estar se perguntando que diacho faz aqui dando trela para uma mulher 

morta. Mas fique! Preciso mesmo conversar. Prometo não ser prolixa, se tivesse dedos os 

cruzaria agora fazendo um juramento, na ausência, os imagino.  

As experiências que carrego comigo constroem quem sou, o meu lugar de formação.  

“A ‘experiência’ é um processo de significação que é a condição mesma para a constituição 

daquilo a que chamamos ‘realidade”76. Das minhas experiências partem meu saber, minha 

produção de conhecimento. Inúmeras foram as vezes em que ao proferir qualquer 

conhecimento, a obsoleta e metafórica máscara me calou. Minha sabedoria é posta como 

desviada e desviante enquanto os discursos hegemônicos permanecem no centro, como norma. 

Quando eles falam – os que ocupam um lugar de poder –  é universal, objetivo, neutro, racional 

e imparcial, quando falo é específico, subjetivo, pessoal, emocional, parcial, extrapola as 

normas da epistemologia tradicional e é portanto inválido, impondo uma hierarquia violenta 

que me diz: “Você não deve falar!”.   

Não se pode negar a dimensão individual. Minhas vivências contêm experiências 

advindas da minha localização social, sendo necessário buscar compreender as condições 

sociais que constituem o grupo do qual faço parte e quais são as experiências que compartilho 

como grupo. É preciso marcar meu lugar de fala, pensar condições sociais que permitem ou não 

que o grupo ao qual pertenço acesse lugares de cidadania.  

Quaisquer traços de histórias que possam lhe parecer muito pessoais não são apenas 

privadas, são, antes, relatos de racismo e sexismo vividos em que minhas narrativas se unem a 

outras, pois não fui a única a vivê-los, tampouco vivi uma só vez. Assim lhe sugiro que não 
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aguarde por um discurso neutro, pois este é irreal, falamos de tempos e de lugares específicos 

a partir de realidades e histórias específicas. 

 A fala que se afirma neutra e objetiva também escreve de um lugar, realidade e história 

específicas, que jamais será neutra e objetiva, mas dominante. São escritas a partir de um lugar 

de poder. A crença em uma epistemologia universal desconsidera diversos saberes como das 

Iyalorixás e Babalorixás77, dos movimentos sociais, irmandades negras, a escrita de si. São 

sabedorias historicamente silenciadas e desautorizadas, ao passo que outras são fortalecidas. 

Como uma epistemologia mestre pode “julgar todo tipo de conhecimento originado de diversas 

localizações culturais e sociais?”78. É preciso conceber novas configurações de conhecimento 

e de poder, é necessário refletir sobre a localização das reivindicações de um conhecimento 

universal, pois esta está localizada em algum lugar e é escrita por alguém e esse alguém não 

está desconectado de sua história. 

Aqui tem valor as minhas diversas experiências, as vivências femininas e negras que 

têm constantemente “sido distorcidas ou excluídas daquilo que é definido como conhecimento, 

uma vez que homens brancos da elite controlam as estruturas de validação do conhecimento 

ocidental”79. Diante da subjugação de nossos saberes, o pensamento feminista negro utiliza 

formas alternativas para produzir e validar o conhecimento, recorre a outras formas para criar 

autodefinições e para estabelecer seus valores independentes.  

A epistemologia, enquanto teoria geral do conhecimento, investiga padrões utilizados 

na avaliação do conhecimento ou do porquê de os conhecimentos serem considerados válidos. 

“O nível epistemológico é importante porque determina quais questões são dignas de serem 

investigadas, quais abordagens interpretativas são utilizadas para analisar evidências e qual será 

a finalidade do conhecimento daí derivado”80. Os processos eurocêntricos de validação 

desqualificam a validade de toda essa minha conversa, puros relatos pessoais, vãos e inúteis 

para mais alguém além de mim.   

Os processos de validação espelham os interesses da hegemonia, o que convêm aos 

homens brancos de elite. Sujeitos que de modo geral, controlam as posições de autoridade de 

modo que o acesso negado a nós nesses espaços invisibilizou nossas contestações acerca dessas 

produções hegemônicas, que têm pouca ou nenhuma familiaridade com nossas realidades.  
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Nosso conhecimento e sabedoria são fundamentais para pensar a epistemologia 

feminista negra. É preciso ter sabedoria para viver enquanto mulher negra uma vez que o 

conhecimento sobre as dinâmicas das opressões que se intersectam é essencial para a nossa 

sobrevivência. “Enquanto membros de um grupo subordinado, as mulheres negras não podem 

se dar ao luxo de serem tolas, uma vez que a sua objetificação como ‘outras’ as nega a proteção 

conferida pela pele branca, pela masculinidade e pela riqueza”81. 

Minha experiência é o que separa o conhecimento da sabedoria. No contexto de 

opressões intersectadas, tal distinção é essencial, pois o “conhecimento desprovido de sabedoria 

é adequado para quem detém poder, mas a sabedoria é essencial para a sobrevivência do 

subordinado”82.  

Há importância no que digo, no que conto, há relevância no diálogo, na troca, as 

conexões são um componente essencial de processo de validação do conhecimento. Para nós, 

são raras as novas formas de conhecer que não perpassem a participação de outros indivíduos, 

elas se desenvolvem por meio do diálogo com outros, com nossas mais velhas, com os mais 

novos, com membros de nossa comunidade. O uso do diálogo remonta nossas raízes para além 

do atlântico. Há importância na fala, há que se valorar a escuta.  

 Os corpos como os que me envolvem suportam um silêncio imposto, sabemos falar por 

nós mesmas, mas há uma interdição que torna nossas vozes inaudíveis, a escuta sobretudo pelos 

sujeitos que detêm o privilégio da fala precisa ser reivindicada, os opressores não escutam os 

oprimidos. A simples problematização da escuta perturba a hegemonia da fala. “O homem 

branco falante é uma forma personalizada da velha soberania patriarcal. Um corpo presente, 

um modo de ser, a materialização concreta do poder, seu simulacro em estado bruto”83, 

detentores dos discursos e da produção da verdade. 

 O subalterno, então, não pode falar? Eu não posso falar? Já sabemos que não há valor 

atribuído à mulher negra, sobretudo pobre, como um “item respeitoso na lista de prioridades 

globais”84. Pois se não é possível nos escutar, aumentemos o volume. O silêncio do subalterno 

não pode ser uma declaração absoluta, não posso crer na impossibilidade de transcender esse 

lugar, confiar nessa assertiva é como legitimar a norma colonizadora, é como atribuir um poder 

absoluto ao discurso dominante. 

                                                           
81 COLLINS, Patrícia Hill. Epistemologia feminista negra. In: COSTA, Joaze Bernardino; TORRES, Nelson 

Maldonado, GROSFOGUEL, Ramón (Orgs.). Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Belo Horizonte. 

Autêntica, 2018. (p. 149).  
82 Ibidem.  
83 TIBURI, Márcia. Feminismos em comum: para todas, todes e todos. Rio de Janeiro, Rosa dos Tempos, 2018. 

(p. 58). 
84 SPIVAK, Gayatri. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. (p. 126).  
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Desejo romper com o silêncio instituído para os que foram subalternizados, com uma 

hierarquia posta, não mais ocupar um lugar na lata de lixo da sociedade brasileira85. Falar por 

mim mesma é assumir o risco “do ato de falar com todas as implicações. Exatamente porque 

temos sido falados, infantilizados (ifans é aquele que não tem fala própria, é a criança que se 

fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos)”86 agora “o lixo vai falar, e numa boa”87. 

Não venho ofertar palavras a verme algum, bastam-me os largos punhados de terra que 

me soterraram todos esses anos, tampouco tratam-se aqui de memórias póstumas, não há um 

cadáver a perecer, apenas um sujeito imaterial e falante que precisa expurgar suas anamneses. 

Essas lembranças pouco precisas, recordações gastas como fotografias manchadas pelo tempo. 

  Ao passo que conversamos, rememoro traços de histórias, trago à memória as 

experiências que transitaram pelos meus corpos, que meus olhos viram, meus ouvidos 

escutaram, meu olfato pôde sentir, meus pés pisaram, minhas mãos puderam tocar, que 

estabeleceram minhas ligações com o mundo material, com meu entorno, baseado sempre nas 

relações de troca e existência. Tais reminiscências estabelecem uma relação do presente com o 

passado, possibilitando não somente o afloramento de vivências longínquas, mas as percepções 

que aqui explano. 

 A subjetividade é evocada através da memória, minhas percepções interagem com as 

experiências passadas, tornando-se indissociáveis. As lembranças são como reconstruções, ao 

rememorar acontecimentos vividos, noto a impossibilidade de tratá-los em sua completude e de 

maneira explicativa. Também não tenho a intenção de narrar enfadonhamente uma sucessão de 

fatos, já que tem me escutado de maneira tão paciente até aqui. Mesmo que assim desejasse, 

dificilmente recordaria de todas as minhas vidas com precisão de minudências, não que esteja 

caduca, de muito me recordo, mas me pergunto sobre a necessidade de me ater às vivências 

como um roteiro engessado e didático, cercado por causas e consequências.  

 Busco sim as lembranças sem um rigor cronológico, me interessam os fragmentos de 

narrativas, os pedaços de uma possível autobiografia em que acumulo as funções de narradora 

e sujeito, arquivo, seleciono e interpreto dados da memória. As frações de histórias escordadas 

ganham sentido conforme emergem na memória, surgem sem ordenação, não são redondas, 

fechadas sobre si. Dar sentido a esses pedaços de histórias se dá também enquanto criação, não 

somente a representação real de algo já vivido. 

                                                           
85 GONZALEZ, Lélia. Racismo e Sexismo na cultura brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, São Paulo, 1984. 

(p. 225).  
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
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 Poderia dizer que minha ação é como biografemar88, ao ler a vida como um texto89, uma 

ferramenta de escrita de vida. Mas acredito que meu ato melhor dialoga com a escrevivência90 

ao se tratar de escrita e vivência, do contar de lembranças, das experiências minhas e de outras, 

femininas e negras tal qual autora da ideia, ao não me propor narrar cronologicamente 

acontecimentos vividos e buscar os fragmentos, ao não perseguir também uma verdade nos 

casos contados, admitindo, assim, a ficção. Em uma escrevivência, “as histórias são inventadas, 

mesmo as reais, quando são contadas”91. Longe de mentir, falo em ficção não como ilusão, mas 

na impossibilidade em atestar a veracidade do que conto. As “fantasias não existem para duelar 

com a razão; não são o oposto de realidade, ou de verdade. Elas põem em marcha uma escrita 

do desejo, que se propõe a falar do sutil da existência”92. 

 Assim, recuso a assinatura do pacto autobiográfico,93 seja em português, iorubá ou 

qualquer outra língua que eu possa falar, pois não acredito que um texto autobiográfico deva 

estar relacionado com a veracidade dos fatos, uma narração da trajetória de um indivíduo real. 

Criatura incorpórea, impalpável, sequer posso ser vista nesse momento, como posso falar em 

real? Como a escrita autobiográfica poderia ser uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma 

pessoa real faz de sua própria existência, quando atribui importância à sua vida individual, em 

particular sobre a história de sua personalidade”94?  

 De fato, sou narradora e personagem dos acontecimentos que relato, também autora, por 

que não? Correspondências que também são premissas desse tal pacto, mas que deveriam 

afirmar que todo conteúdo se trata de situações absolutamente verídicas de modo que uma 

autobiografia jamais poderia ser anônima, pois lhe faltaria o nome do autor, daquele que assina 

o pacto. Dessa maneira, não seria possível atestar se autor, narrador e personagem, de fato, 

coincidem. Dados que deveriam constar em um livro, desde sua a capa e folha de rosto, em que 

o nome deveria ser equivalente a uma assinatura e o nome do narrador enquanto personagem 

principal.  

Desejo firmar um outro pacto. Um pacto de escuta em que mesmo tagarelando como 

quem ingeriu a pílula falante – a propósito – sobre o inventor de tal feito e seus personagens 

                                                           
88 Biografema é um termo cunhado por Roland Barthes (BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland 

Barthes. São Paulo: Estação Liberdade, 1975).  
89 ALMEIDA, Laura Paste de. Sobre contar uma vida: imagens e fragmentos de histórias de ‘subjetivações em 

estado de pause’ na contemporaneidade. 2011. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória-ES. (p. 37). 
90 EVARISTO, Conceição. Becos da Memória. Rio de Janeiro: Pallas, 2017. 
91 Ibidem.  
92 ALMEIDA, Op. Cit., p. 38.  
93 LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 
94 Ibidem, p. 14.  
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(falarei em momento oportuno), você permanece aqui e não me deixa falando sozinha. Sei que 

me proponho ao diálogo, pelo menos assim o pensava, mas são tantos anos calada que se tornou 

inevitável essa espécie de monólogo.   

Os fenômenos dessa possível e fragmentada autobiografia reivindicam a valorização e 

geração de significado a partir da experiência. Tais fenômenos dizem respeito às minhas 

vivências enquanto mulheres negras diversas e várias outras afirmações identitárias que são 

marcadores de diferença. 

Das vezes que retornei ao Òrun, em algumas sequer compreendia o motivo de estar 

novamente ali, outras retornava decididamente, uma espécie de alívio, acalanto, como o 

aconchego de um colo macio e quente, uma irremediável fuga de uma desmaterialização 

dolorosa, já que diversas vezes o custo em me substituir por outra como um objeto quebrado, 

era menor que tratar-me como humana carente de cuidados.  

Tornar-me desprovida de Emí, da respiração, deixar de ter carne, nunca significou 

simplesmente um fim da vida humana, mas essas vidas terrestres se prolongaram em direção à 

vida além-túmulo, em algum dos nove espaços do Òrun, tanto que muito ainda me recordo 

dessas passagens que aqui narro em fragmentos. A morte não representa uma extinção, mas 

mudança de uma vida para a outra. 

Eu e meu povo sempre cremos na existência ativa dos antepassados, Òkú Òrun, 

Àgbagbà, ou ainda Èsà95, sujeitos de quem os seres humanos descendem e aos quais conservam 

relações afetuosas. Sou a ancestre ainda que destituída, muitas vezes, de Àíkú, vida longa, de 

uma vida com qualidade, mas sempre com trabalho, como o que faço agora revelando esses 

pedaços de histórias.  

Sou Àtúnwa, aquela que volta novamente96. Das partidas em direção ao Òrun, libertei-

me das restrições impostas pela Terra, nem sempre tive a sorte de estar banhada e penteada para 

ser recebida na morada dos ancestrais ou devidamente alimentada para não sentir fome durante 

a longa viagem. A cada partida, a cada ciclo, adquiri as potencialidades que posso hoje utilizar 

para beneficiar os que em Terra se encontram, minhas vivências acumularam conhecimentos, 

poderes que exerço sobre meus descendentes, que me clamam repetidamente: Ìyá mi! Ìyá Mi!97. 

Estou a escutar todos.  

                                                           
95 BENISTE, José. Òrun-Àiyé: o encontro de dois mundos: o sistema de relacionamento nagô-yorubá entre céu e 

a Terra. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. (p. 189).  
96 Ibidem, p. 203.   
97 Minha mãe na língua iorubá.  
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Em uma das breves passagens pelo Àiyé, ainda moça, tudo era um abarrotado de gente 

num tumbeiro que rangia fosse dia ou madrugada. Os mínimos raios de luz que penetravam por 

entre minúsculas brechas irregulares, me lembravam os passeios pelo mercado em dias anis, 

daqueles em que basta um forte raio de sol nos tocar para nos sentirmos felizes, vivas e livres. 

Os devaneios eram logo cessados pelas fortes dores, as cãibras nos pés e mãos apertados por 

outros corpos inertes, por vezes mortos.  

O breu insalubre tinha mesmo cheiro putrefato de morte. Ali estávamos, homens, 

mulheres e crianças num espaço que embora grande, era otimizado para caber o maior número 

possível, ou impossível, como peças empilhadas de um jogo de montar ou a água fluida e 

adaptável do espaço exterior. Conviveram ali sujeitos que advinham de diferentes lugares do 

continente africano, encontro de várias etnias que por vezes eram também inimigas. Juntavam-

se a nós fome, sede, suor, fezes, urina, sangue, toda a sorte de enfermidades.  

Os silêncios eram sempre breves, pois que rasgados pelas tosses secas e persistentes em 

carnes fracas, acompanhados de uma dificuldade respiratória agravada pela falta de ventilação, 

prostração, suor noturno e corpos quentes como brasa. Os escassos alimentos jogados nos 

compartimentos uma ou duas vezes por dia, fazia com que não fossem raras fraquezas e dores 

musculares, feridas que não fechavam, gengivas sangrentas e dentes amolecidos, também 

diarreia enxugando do corpo o pouco que lhe restava, vírus e bactérias encontraram morada 

perfeita para alastrarem-se.  

As boas lembranças teimavam em permanecer, talvez por isso também tenha 

conservado alguma sanidade. Eram frequentes as cores, os cheiros, os afetos. As incertezas 

tornavam minha mente inquieta, de modo que fiquei obcecada por decifrar o macabro enigma 

de onde estávamos, para onde íamos.  

Gostaria de não me lembrar deste dia, quando um homem de lá de cima mandou chamar 

as moças, só as de seios hirtos. Eu, que apenas tinha pequenos botões por desabrochar, vi nesse 

maldito chamado uma oportunidade de sair dali, de ver algo ou alguém que me fizesse 

compreender o porquê de tudo isso. 

Pouquíssimo pano me cobria, que velho e fétido foi facilmente rasgado para apertar o 

pequeno seio que me nascia, tão, mas tão apertado que me faltou ar. Olhando para mim, 

poderiam pensar que estava nova demais, e quem sabe não se interessariam. Misturei-me às 

moças que subiam as escadas. Algumas copiosamente choravam, outras sorriam, não 

imaginando o porquê dessa convocação, suponho. De cabeça baixa, subi as escadas.  

A fronteira entre o que via se distinguia apenas nos tons de azul, o horizonte a perder de 

vista era todo sal. Muitos homens, nada de terra e muito mar. Esses homens nos olhavam como 
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porcos sedentos, talvez equiparar esses sujeitos aos porcos seja um insulto aos pobres animais. 

Alguns deles puxaram as mulheres que caminhavam em minha frente pelos braços. Quando me 

tornei a primeira da fila, muitos riram, não sei se da imunda tira de pano ou da falta de peito 

mesmo, foi quando pensei que o plano corria bem.  

Não tardou para que surgisse um outro, tão alvo quanto os demais. Fazia um sinal com 

a cabeça que parecia questionar o porquê de ter sido poupada até então. Se aproximou com 

olhar perverso, tocando-me entre as pernas ao tempo que roçava sua outra mão no membro rijo. 

Esse corpo magro que era nada aos olhos do outro, era tudo que me pertencia e não podia ser 

violado. 

Essa não foi a primeira vez que morri, mas creio que foi a primeira vez que constatei 

que havia morte mesmo em vida. Eu estava ali, existia pulso, temperatura, frequência 

respiratória, pressão arterial, todos os sinais vitais me indicavam: Viva! As quartinhas98 podiam 

ainda jorrar água99, mas já poderiam ser esvaziadas e emborcadas100. Estava morta. Morta muito 

antes de sentir tais sinais se esvaindo. Morri pela falta de humanidade, pelo não-direito ao meu 

próprio corpo, pela impossibilidade de me governar, pela imunda condição em que me 

encontrava. 

Tentei esquivar daquele toque, não haviam forças. Minha cabeça ativa parecia não mais 

comandar aquele ínfimo corpo com agilidade. Um único pensamento pairava, retornar ao mais 

feminino dos elementos, aquosa são as lágrimas, o leite materno, o ventre. Retorno ao lugar de 

pertencimento, ao útero materno. Substância da vida e da morte, um convite para ela101. 

Dissolver-me no sal fecundo das águas, exercer alguma liberdade sobre mim. Não uma morte, 

assim funéria, mas uma morte libertária.  

A água é uma espécie de destino, já que a água corre sempre junto aos rios em direção 

aos oceanos, segue sempre um caminho pré-determinado102. Através das águas retorno ao 

ventre, retorno ao Òrun. Expurgo-me das dores, tenho meu corpo lavado, purificado. “Quero a 

morte lenta e calma. Quero boiar no profundo fundo do mar. Quero o fundo do mar-amor, onde 

deve reinar a calmaria”103. Esse corpo não foi alvo das representações pictóricas da bela mulher 

morta afogada indo ao encontro de uma natureza sublime, não alternou entre a sedutora e a 

virginal donzela, não foi ser dormente envolto em vestido de seda.  

                                                           
98 Utensílio de barro utilizado nos cultos afro-brasileiros. 
99 Quartinhas cheias de água são símbolos da vida ativa.  
100 Símbolo da vida que partiu. 
101 BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. São Paulo: Martins Fontes, 

1997.  
102 Ibidem. 
103 EVARISTO, Conceição. Olhos D’água. Rio de Janeiro. Pallas: Fundação Biblioteca Nacional, 2016. (p. 104). 
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Foi sim abrigado por Olocum104, a que acolhe rios e lagoas, rainha de todas as águas, 

aquela atada ao fundo do mar, sua morada. A cada dia mostra aos seres humanos a sua força, 

ao brotar das profundezas do oceano, exibe seus poderes sobre a vida e a morte. A mãe de 

Iemanjá105 recebeu minha vida em sacrifício, não como martírio, essa condição de sofrimento 

eu conhecia antes de adentrar as águas. Fui oferta.  

As fortes ondas que até então pareciam enfurecidas se abriram com o minguado peso 

que minha carne fazia em sua superfície, como um doce enlace em meio ao sal. “Me arde o sal, 

me espalha o sal, me espelha o mar, me acolhe o mar, me abraça o mar, me afaga o mar, me 

afoga o mar, me afunda o mar, me morre o mar”106. A imersão lenta trazia a sensação de casa, 

mar-lar, como quem após uma longa viagem, só deseja descansar. Ainda pelo caminho penso 

estar entre os meus, os beliscos de peixes pareciam beijos a me dizer “bem-vinda”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Divindade das águas, dona dos oceanos.  
105 Orixá feminina das águas salgadas. 
106 LUNA, Luedje. Iodo + Now Frágil. São Paulo: YB Music, 2017 (04:50 min).  



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 - As fortes ondas que até então pareciam enfurecidas se abriram com o minguado peso que minha 

carne fazia em sua superfície, como um doce enlace em meio ao sal 
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Não sei dizer quanto tempo fiquei desprovida de Emí, a duração da minha estadia no 

Òrun, mas rememoro agora quando pus os pés nessa terra, no país da miscigenação, da 

democracia racial, a suposta relação harmônica entre pretos e brancos, desfrutando iguais 

oportunidades de existência numa completa paridade social, do lusotropicalismo e da 

morenidade de Gilberto Freyre, o segundo maior país negro do mundo, só excedido, em 

população de ascendência africana, pela Nigéria, a nação cuja maioria negra segue sendo 

governada por uma minoria branca. 

 Ao aportar neste lugar fui surpreendida por um batismo católico e me nominaram 

Felicidade, parece-me de uma ironia sem tamanho que naquelas circunstâncias essa palavra 

fosse evocada, com toda a certeza não era a descrição de qualquer expressão de meu corpo.   

Nesse lugar perdura uma perversa desigualdade social, cujo mais altos índices de 

exclusão apontam muito especificamente para pessoas como eu, as mais profundamente 

afetadas pelo descaso e pelo esquecimento, e que, no entanto, têm uma valorosa e decisiva 

participação na formação e desenvolvimento do país, “arando a terra da vida com suas próprias 

mãos, palavras e sangue”107. 

As dores das minhas inúmeras histórias decorridas aqui não podem ser apagadas ou 

romantizadas as relações que me fizeram desumanamente inferiorizada. Tal conduta foi 

costumeira em nossa tradição cultural, em fantasiar a escravização e abrandar suas 

consequências. Durante séculos esse ordinário sistema desfrutou, embora possa parecer um 

ápice de loucura, da fama, sobretudo no estrangeiro, de ser uma instituição benevolente, de 

caráter humano – seria hilário se não fosse tão pavoroso. Banhado na mentira e dissimulação, 

o colonialismo português disfarçou sua fundamental violência e crueldade. 

Fomos interpretadas de um ponto de vista eurocêntrico que considerava nossos códigos, 

hábitos e costumes como inferiores àqueles vistos na Europa. As relações interraciais nas 

Américas foram construídas a partir da hierarquização das diferenças como justificativa para 

dominação colonial branca. Anterior às teorias raciais no Brasil, que se consolidaram no século 

XIX, o lugar social da animalização já estava reservado para nós, sujeitos do estranhamento. 

Berço do nosso genocídio praticado ontem e hoje. Genocídio institucionalizado, sistemático, 

embora muitas vezes pareça calçar sapatilhas de veludo, seja silencioso. 

Genocídio do nosso direito à liberdade religiosa, o nosso extermínio, desintegração de 

instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas. E mesmo com o suposto fim do regime 

escravagista, o genocídio não cessou. Posteriormente, fomos condenados e condenadas à 

                                                           
107 EVARISTO, Conceição. Olhos D’água. Rio de Janeiro. Pallas, 2016. (p. 18).  
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periferia das cidades, como se não pertencêssemos à ordem legal, expostos a um extermínio 

moral e cultural com sequelas econômicas e demográficas. 

Diversos são os trabalhos de cunho acadêmico que com o perdão dos sistemas de 

validação (eurocêntricos) são de uma grande inutilidade às necessidades da população negra 

brasileira. Essas brilhantes investigações científicas usam “o afro-brasileiro e o africano como 

mero material de pesquisa, dissociado de sua humanidade, omitindo sua dinâmica histórica, e 

as aspirações de sentido político e cultural”108. Esses estudos míopes vêm nos considerando 

como meros objetos excêntricos, negros ratos de laboratório.  

Recuso-me a ocupar tal lugar. Reforço a importância de afirmar minhas localizações nas 

estruturas de poder, assim como minhas experiências corpo-sensoriais. Nego a visão dos 

princípios da construção do conhecimento de tradição eurocêntrica como única e universal. É 

preciso reconhecer a nossa existência e o nosso conhecimento que foi apagado, invisibilizado 

e negado pela colonialidade.  

É impossível saber quantos fomos no infeliz translado imposto, quantos de nós entraram 

no país na mesma condição, não somente pela carência de estatísticas confiáveis, mas, 

principalmente, pelo ato de Rui Barbosa, então ministro das Finanças de assinar a Circular nº 

29 em 13 de maio de 1891 que determinou a queima dos documentos históricos e arquivos que 

tratavam de registros estatísticos, demográficos, financeiros, etc. relacionados ao tráfico 

negreiro para impedir que ex-senhores insatisfeitos com a abolição reivindicassem 

indenizações.  

Intentaram nos apagar da história, mas os papeis arderam no fogo, nas chamas do rei de 

Oió. Pois que seu oxê109 seja lançado sobre as pedras retirando-lhes faíscas, que elas acendam 

no ar “famintas línguas de fogo”110, que os raios disparados no alto da pedreira no auge de sua 

fúria nos tragam toda justiça. Kawò, Xangô!111. 

A tentativa de ocultamento de tais dados por Rui Barbosa não foi um ato isolado na 

manutenção do sistema de subjugação, a Igreja Católica e o mito de uma instituição 

humanizadora foi uma tentativa de encobrir suas ações racistas e cruéis. Como se não bastassem 

as conversões de novos fiéis na pia do batismo coagido, os feitos seguiam com o apoio irrestrito 

aos mandos e desmandos dos senhores, “não só aos bons e modestos, senão também aos maus 

                                                           
108 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: 

Perspectivas, 2016. (p. 40). 
109 Machado de dupla lâmina usado como paramento por Xangô, Orixá comumente associado à Justiça Divina 

pelos Iorubás. O equilíbrio da justiça entre os homens é representado pelo Rei de Oió. 
110 PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. 1. ed. São Paulo: Companhia das letras, 2001. (p. 245). 
111 Saudação a Xangô, Orixá da justiça, dos raios, do trovão e do fogo. 
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e injustos”112. O jesuíta padre Antônio Vieira pregava que deveríamos ser gratos pelo estado 

em que Deus nos havia posto, sendo nossa vocação semelhante à de seu Filho. Curioso é que a 

tal salvação viria pela imitação de Cristo, mas somente nós tínhamos o compromisso de seguir 

suas vivências, aos brancos não eram pregados tais martírios.  

Com o “término” da escravização e o início da era da República, se mantiveram os 

privilégios da elite branca e nós passamos de escravizados a libertos, quando isso de fato 

acontecia – para não cidadãos – permanecendo às margens da jovem nação. Os jornais da época 

apontavam-nos como sujeitos espalhados por habitações populares que engrossavam as fileiras 

das “classes perigosas”, ameaças em potencial. Os intelectuais discutiam a nossa extinção para 

a construção da legítima pátria republicana e reforçavam as políticas migratórias de brancos 

europeus para derrotar o primitivismo e a barbárie que acreditavam nos ser inerente.  

Apesar da figura de lânguida face esticada que parecia prestes a meter-se pescoço 

adentro, com bigodes que mais me remetem a vassouras imundas com o que saía de sua boca, 

carregava bonito nome, mais porque me recordo da brilhante Nina Simone do que do tal 

Rodrigues. Pois esse senhor que carecia de espelho ou de lentes corretoras para enxergar-se não 

branco, perpetuou-se com as asneiras de suas pesquisas ditas científicas.  

Raimundo Nina Rodrigues, médico psiquiatra que lecionou na Faculdade de Medicina 

da Bahia, considerado o pioneiro dos estudos afro-brasileiros, no fim do século XIX, iniciou 

seus estudos sobre os africanos valendo-se das teorias europeias e racistas para pensar o Brasil. 

Defensor de distintos códigos penais para brancos e negros, pois em sua crença seria necessária 

uma reformulação no conceito de “responsabilidade penal” visto que a infantilidade e o 

barbarismo seriam inerentes aos negros e mestiços, que não teriam condições de responderem 

por seus atos ante à Justiça.  

Para esse sujeito mal-apessoado, a raça deveria ser elemento condicionante da 

responsabilidade penal. Advogava que os códigos deveriam ser aplicados em consonância com 

as características raciais. Segundo seu pensamento, não deveríamos ser tratados em igualdade 

com os brancos por sermos biologicamente inferiores. Seu disparate segue ao afirmar que ao 

termos sido trazidos forçadamente ao “novo continente”, subimos de patamar, pois havíamos 

nos libertado dos labores embrutecidos e das misérias degradantes de nosso congênere africano. 

Teríamos adquirido “verniz pelo atrito com elementos étnicos superiores”113, teríamos 

                                                           
112 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: 

Perspectivas, 2016. (p. 62). 
113 RODRIGUES, Nina. As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil. Rio de Janeiro: Guanabara, 

s/d. (p. 122). 
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melhorado, mas não deixado de pertencer à nossa raça, que “não é adaptável às mesmas 

condições sociais do ariano”114. Não vamos deixar de pertencer nunca! 

Afirmava ainda que a mestiçagem seria um elemento negativo na formação do povo 

brasileiro pois formaria povos degenerados e fracos, conduziria o Brasil a uma tragédia social. 

Para mim, a negatividade se deu, sobretudo, quando se serviram de meus corpos sem qualquer 

consentimento. O atraso do país seria “o problema negro”, a mancha da negrura de nossos 

corpos, por estarmos em demasiado número. A salvação do país estaria, assim, no 

embranquecimento, no aumento do expressivo de brancos.  

Por mais nauseosas que possam ser tais considerações, não cessam por aí. Seu Nina foi 

capaz ainda de classificar minhas crenças religiosas como histeria ou manifestação patológica. 

Não sozinho, foi seguido por Doutor Alakija, outro psiquiatra ao qual também faltou melhores 

reflexões sobre sua imagem para notar a existência de significativa melanina. Alakija deu-se ao 

trabalho de realizar análise mental em “cavalos” de Candomblé, aferindo informações quanto 

ao “nível de inteligência” e “conhecimento geral”, que não fogem muito à linha de pensamento 

definida e sacralizada por Nina Rodrigues. 

Outras sandices viriam também dos escritos do Senhor José Bento Renato Monteiro 

Lobato com sua apologia à eugenia por meio da literatura. Afirmava que o Brasil era um “país 

de inferiores”, lamentava a incapacidade de consolidação de uma só “raça”, a branca, pois nós 

teríamos criado terríveis problemas para o país e a solução só seria possível com a injeção de 

sangue europeu. Pensava que a mistura de raças piorava o indivíduo quando do contato com 

nosso sangue negro, estragava as duas raças, fundindo-as. Nós perdíamos as “admiráveis 

qualidades de selvagem e o branco a inevitável piora de caráter”115. 

O entusiasta da eugenia, defendia a Ku Klux Klan116 e seus ideais, lhe repugnava a 

formação do povo de seu próprio país. Para ele, um “país de mestiços, onde branco não tem 

força para organizar uma Kux-Klan”117. Acreditava que se houvesse uma defesa desta maneira, 

                                                           
114 RODRIGUES, Nina. As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil. Rio de Janeiro: Guanabara, 

s/d. (p. 122). 
115 LOBATO, Monteiro, Monteiro. O Presidente Negro. São Paulo: Globo, 2009. (p. 92). 
116 Organização terrorista constituída por supremacistas brancos que surgiu nos Estados Unidos depois da Guerra 

Civil Americana. Tinha como prática a perseguição e ataques contra afro-americanos.  
117 “Paiz de mestiços onde o branco não tem força para organizar uma Kux-Klan, é paiz perdido para altos destinos. 

André Siegfried resume numa phrase as duas attitudes. ‘Nós defendemos o front da raça branca — diz o Sul — e 

é graças a nós que os Estados Unidos não se tornaram um segundo Brazil’. Um dia se fará justiça ao Klux Klan 

(…) que mantem o negro no seu lugar” (DIAS, Maurício. Monteiro Lobato, racista empedernido. Revista Carta 

Capital, 2013 Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/revista/749/monteiro-lobato-racista-

empedernido>. Acesso em: 27 jan. 2019, s/p). 
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estaríamos mantidos em nossos lugares. Mal sabia ele que “a gente combinamos de não 

morrer”118 e se fincados em terra, germinamos, florescemos. 

Com tais ideias estapafúrdias, se vivo, acredito que seria um excepcional votante de 

governos fascistas e azêmolas, algo que lamentavelmente parece estar em voga, com convicções 

de que a raça ariana prevalece sobre as demais e o contato entre elas  

resulta em seres inferiores, assim como apontando possíveis defeitos da raça como 

legitimadores de nosso extermínio. 

E se fomos preteridos por questões de raça, não seríamos de modo algum poupadas 

também quanto ao gênero. Tratadas como “negras de estimação”119, toda sorte de vitupérios foi 

direcionada a nós através da figura da Tia Nastácia. Ser de estimação que não me remete à 

afeição, mas à domesticação ou adestramento. Tal imagem nos é ainda comumente associada à 

negra empregada doméstica submissa que serve os senhores com seus dons culinários e cuida 

das crianças saídas de ventres brancos. 

Tia Nastácia é subjugada em diversas publicações de Lobato, desde apresentações em 

que a sua cor de pele é uma espécie de maldição, em que quebrado seu encanto, tornar-se-ia 

branca120, passando à pejorativa comparação com uma macaca pela fala da desrespeitosa 

boneca falante121 e ainda em escrita que a tem como protagonista – Histórias de Tia Nastácia 

– a personagem principal poderia ser a desaprovação das crianças em relação às histórias 

contadas, pois que talvez tenha mais destaque que a sabedoria da narradora das histórias122.  

Não me furto em dizer que a pobre Anastácia, trabalhadora doméstica da família Lobato, 

tenha vivido idênticas amarguras da personagem, distante de uma vã e despretensiosa 

inspiração.  

Fomos sim a maior parte da força produtiva nas Américas, durante e depois da 

escravização, e permanecemos sem a devida visibilidade na história brasileira, fomos 

                                                           
118 EVARISTO, Conceição. Olhos D’água. Rio de Janeiro: Pallas, 2016. (p. 106). 
119 “Narizinho tem sete anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho 

bem gostosos. Na casa ainda existem duas pessoas — tia Nastácia, negra de estimação que carregou Lúcia em 

pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo” (LOBATO, Monteiro. Reinações de 

Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 1921, p. 04). 
120 “Respeitável público, tenho a honra de apresentar vovó, Dona Benta de Oliveira, sobrinha do famoso Cônego 

Agapito Encerrabodes de Oliveira, que já morreu. Também apresento a princesa Anastácia. Não reparem ser preta. 

É preta só por fora, e não de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou, condenando-a a ficar assim até que 

encontre um certo anel na barriga de um certo peixe. Então, o encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa 

loura.” (LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 1921, p. 04). 
121 “Sim, era o único jeito – e Tia Nastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma 

macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na 

vida senão trepar em mastros” (LOBATO, Monteiro. Caçadas de Pedrinho. São Paulo: Globo, 1933, p. 55). 
122 “Não são engraçadas, não têm humorismo. Parecem-me muito grosseiras e até bárbaras – coisa mesmo de negra 

beiçuda, como Tia Nastácia. Não gosto, não gosto, e não gosto!” (LOBATO, Monteiro. Histórias de Tia Nastácia. 

São Paulo: Brasiliense, 1957, p. 30).  
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determinantes nos grandes ciclos econômicos do açúcar, do ouro e do café. Estivemos nas 

fábricas desde o início da industrialização, também as principais protagonistas no trabalho 

doméstico e no comércio ambulante.  

Esses afazeres foram considerados como inerentes à “inferioridade racial”, funções 

menos importantes, desvalorizadas assim como a Tia Nastácia. Nos estereotiparam como 

trabalhadoras braçais, e/ou com sexualidade exacerbada, sempre distantes de qualquer 

referencial de positividade. Fomos, e ainda somos, os “pilares de sustentação econômica e 

social que asseguram a existência e o bem-estar de sucessivas gerações”123. 

Nossa participação foi constante na história do Brasil. Ainda sob a escravização, como 

empregadas domésticas, “mucamas”, ou papel materno com a figura da “mãe preta”, que ao 

invés de representar a aceitação da condição de subalternidade, era um processo de resistência, 

subvertendo através da canções de ninar com palavras africanas e pela linguagem ensinada às 

crianças. Assim, temos também grande influência na construção da língua, que poderia também 

se chamar “pretuguês”124.  

As ideias eugênicas se mostraram inviáveis no contexto brasileiro, nossos “homens da 

ciência” compreenderam a dificuldade de atingir um Brasil branco. Ao tempo que buscavam 

importar teorias raciais europeias, passaram também a pensar nas possibilidades para superar o 

passado colonial – visto agora como sinal de atraso – e viabilizar possibilidades de sucesso da 

República com sua população negra e mestiça. 

A desmedida exploração do meu corpo, a chamada mestiçagem, antes rejeitada, torna-

se uma qualidade positiva, o “enaltecimento da mistura racial como pedigree brasileiro”125. 

Foram feitas diversas adaptações nas teorias raciais europeias, adequando-as às especificidades 

do Brasil. Curioso é que se modificam os pensamentos, ideias são introduzidas, desenvolvidas, 

mas continuo pagando a conta. São esmaecidas violências físicas, explorações sexuais, pois o 

processo de miscigenação produziu uma sociedade singular, genuinamente brasileira.   

 

  

                                                           
123 BRASIL, Érico Vital; SCHUMAHER Schuma. Mulheres negras do Brasil. São Paulo: SENAC; REDEH, 

2006. (p. 229).  
124 A feminista negra Lélia Gonzalez, propôs, na década de 1980, uma releitura da figura da “mãe preta”, destaca 

a singularidade da língua brasileira que ao invés de português deveria se chamar “pretuguês” tamanha à influência 

da África e das mulheres negras na sua formação.   
125 Ibidem, p. 195. 
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Figura 07 - Anastácia, trabalhadora doméstica da família de Monteiro Lobato, com Guilherme, terceiro filho do 

casal, Taubaté-SP, 1913 

 

 

Fonte: Acervo Fundo Monteiro Lobato. Centro de Documentação Alexandre Eulálio, UNICAMP 
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Figuras como o antropólogo Gilberto Freyre fizeram da mestiçagem um símbolo de 

identidade nacional. Pontapé para a chamada “democracia racial”, Freyre acreditava que os 

colonizadores portugueses tiveram sucesso ao criar uma espécie de paraíso racial, enaltecia a 

civilização tropical com base na miscigenação, cultural e física entre negros, índios e brancos. 

Com seus eufemismos raciais, como o termo morenidade, distante de uma inocência com as 

palavras, comunga com o meu desaparecimento, buscando um embranquecimento da pele e 

cultura negras. 

Não bastasse a morenidade, empenhou-se em colocar-nos também como colonizadores 

do Brasil, com influência aculturativa sobre o ameríndio, com o que chamou de co-colonização. 

Segundo essa ideia, seríamos também responsáveis, juntamente com os colonizadores 

europeus, pelo genocídio das populações indígenas, cuja responsabilidade é inteiramente das 

classes dirigentes.  

Talvez seja realmente difícil recordar-se de memórias não vividas, creio que esse sujeito 

tenha desprezado o fato de nossa vinda para tais terras ter sido imposta sob condições 

desumanas. A desonesta fraqueza da memória do senhor Freyre é muito bem-intencionada, pois 

não é difícil lembrar que não ocupamos, sob tais circunstâncias, um lugar de poder que nos 

permitisse sermos também colonizadores. A democracia racial é uma falácia ontem e hoje. O 

valor prático das análises de Freyre “não estava, todavia, em promover o igualitarismo racial. 

A análise servia, principalmente, para reforçar o ideal do branqueamento”126.  

 Aos que acreditam numa amálgama racial harmoniosa, na inexistência de discriminação 

cultural, econômica, social, uma sentença: somos todos brasileiros qualquer que seja sua cor ou 

origem, convido-vos a viver um dia sob a minha pele. 

Às vezes me sinto cansada, tenho a sensação de muito remo, muito nadar em poça rasa, 

mas é preciso não ceder, é preciso amanhecer todos os dias, é preciso levantar, mesmo velha, 

cansada, mesmo quando o “corpo pede terra”127. Esse corpo que existe e reexiste, resiste. Há 

muito resiste! “Comecei a existir com quinhentos milhões e quinhentos mil anos. Logo de uma 

vez, já velha. Eu não nasci criança, nasci já velha. Depois é que eu virei criança. E agora 

continuei velha. Me transformei novamente numa velha. Voltei ao que eu era, uma velha”128.   

A cada alvorecer, renego o círculo vicioso de discriminação nas ruas, nos empregos, 

destravo as portas trancadas das oportunidades que nos negam muitas vezes possibilidades de 

                                                           
126 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: 

Perspectivas, 2016. (p. 51). 
127 EVARISTO, Conceição. Becos da Memória. Rio de Janeiro: Pallas, 2017. (p. 18).   
128 PATROCÍNIO, Stela do. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 

2001. (p. 80). 
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melhores condições de vida, rejeito as alegações de que tais estratificações não são raciais, mas 

puramente econômicas e sociais, como se a cor que carrego não fosse utilizada como 

justificativa para a subalternização. Sei o que já vivi nessas diversas vidas, os chavões racistas 

se repetem e os que vivem vendados ou se negam a enxergar o que lhes grita aos olhos, seguem 

crendo que o fator racial não determina a posição social e econômica na sociedade brasileira.  

 “Me gritaram Negra! (...) O que é ser negra?”129. Nem os que criaram a denominação, 

nem aqueles que são incluídos neste nome, desejam ser tratados como tal. Nome criado para 

significar exclusão, embrutecimento e degradação, “o negro é, na ordem da modernidade, o 

único de todos os humanos cuja carne foi transformada em coisa, e o espírito, em mercadoria – 

a cripta viva do capital”130. É também o nome que se dá ao “ressentimento amargo, ao 

irrepreensível desejo de vingança, isto é, à raiva daqueles que lutaram contra a sujeição e foram, 

não raramente, obrigados a sofrer um sem-fim de injúrias”131. 

 É o racista quem cria o inferiorizado, sofro por minha negrura na medida em que são 

impostas as discriminações, me extirpam valor. O racismo é a raiva irracional, o desprezo dos 

que ocupam posições hegemônicas, por aqueles que consideram inferiores. Raça é a invenção 

do inexistente enquanto fato natural físico, antropológico ou genético, invenção útil para, antes 

que qualquer coisa, nomear humanidades não europeias. O negro é constantemente produzido. 

“Produzir o Negro é produzir um vínculo social de submissão e um corpo de exploração”132. 

 “De um passado enraizado na dor, eu me levanto”133. Sou de reviravolta, sou de vida, 

sou de inventividade, sou de recriar, sou de vários tempos e várias histórias ao mesmo tempo. 

Tempo senhor cultuado aos pés da árvore sagrada, não para de passar.  

Não há uma mulher negra, há mulheres negras. Minhas experiências são ambíguas, 

diversas, são tons de pele, sexualidades, pertencimentos geográficos, práticas culturais, níveis 

de instrução, dentre outras tantas variáveis. Sou constituída de complexidade e sigo fazendo das 

diferenças uma plataforma de ação e lutas conjuntas, ocupando e construindo espaços. 

Não raro, equivocadamente sou acusada de “olhar somente para o próprio umbigo”. 

Revisitar as vivências que trago na memória e a de tantas outras, olhar para nós mesmas, que 

por tanto tempo fomos invisíveis, é essencial para trazer à tona nossas especificidades, é um 

caminho para passo a passo, desfazer pela resistência, o lugar de subalternidade historicamente 

                                                           
129 CRUZ, Victoria Santa. Me gritaron negra! Disponível em: <https://www.geledes.org.br/me-gritaron-negra-a-

poeta-victoria-santa-cruz/>. Acesso em: 20 jan. 2019. (s/p). 
130 MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014. (p. 19). 
131 FANON, 2008 apud MBEMBE, Op. Cit., p. 26. 
132 MBEMBE, Op. Cit., p. 40.  
133 ANGELOU, Maya. Ainda assim eu me levanto. (1978). Disponível em: <https://www.geledes.org.br/maya-

angelou-ainda-assim-eu-me-levanto/>. Acesso em: 05 jan. 2019. (s/p). 
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reservado a nós. “Nós somos as vítimas do roubo mais extenso da história. A vida exige 

equilíbrio”134. 

 Minhas histórias não foram e continuam não sendo contadas, um grito mudo, abafado 

me escolta. Por isso essa falação quase sem tempo de respiro, por isso essa ânsia em dizer tudo 

que digo. As classes dominantes brancas, muitas vezes armadas com bíblias e fuzis, têm à sua 

disposição poderosos implementos de controle social e cultural, do sistema educativo às 

comunicações de massas, minhas histórias não são contadas.  

O sistema educacional é uma ferramenta de controle na estrutura da discriminação. As 

disciplinas no ensino brasileiro seguem invisibilizando a história e cultura afro-brasileira e 

africana, ainda que o ensino seja obrigatório segundo a Lei 10.639/03, não efetivamente 

cumprida em função de um conjunto de intolerâncias e ignorâncias. Ao contrário, quando há 

referências a nós na sala de aula, comumente o sentido é de afastamento e alienação da 

identidade negra.   

Segue-se aprendendo sob o ponto de vista hegemônico, assim não somos referências 

conhecidas nas ciências, nas artes, na política e em tantas outras áreas do conhecimento, mas 

existimos! A ausência de referências da história não contada exibe um país que acredita na 

nossa existência a partir da escravatura e nos limita a ela. “Você pode me riscar da História com 

mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, 

eu vou me levantar”135.  

Nosso conhecimento e sabedoria vêm da experiência, do viver, somos provedoras, 

orientadoras dos destinos, guardiãs da ancestralidade através dos ensinamentos nas casas, nas 

famílias, nas escolas, nos terreiros. As vivências minhas e outras vão se con(fundindo)136, 

escrevo/conto vivências e a percepção de mim vai sendo também descoberta/construída. Por 

meio da memória estabeleço uma relação do presente com o passado, possibilitando não 

somente o afloramento das vidas longínquas, mas a percepção das vivências atuais. 

Penso no que mais poderia fazer com tudo isso que vi e vejo, vivi e vivo para além desse 

desabafo, desse lançar de palavras que anseiam adentrar algum ouvido atento. Não encontro 

outra razão de ser das minhas vivências que não a criação. Fazer um uso criativo das minhas 

histórias possibilita romper silêncios sem a necessidade de dizer uma só palavra, um agir 

imbrincado no viver. A práxis artística me chega como uma onda violenta, arrastando, sugando 

                                                           
134 ANGELOU, Maya. Eu sei por que o pássaro canta na gaiola. São Paulo: Astral Cultural, 2018. (p. 257). 
135 ANGELOU, Maya. Ainda assim eu me levanto. (1978). Disponível em: <https://www.geledes.org.br/maya-

angelou-ainda-assim-eu-me-levanto/>. Acesso em: 05 jan. 2019. (s/p). 
136 EVARISTO, Conceição. Becos da Memória. Rio de Janeiro: Pallas, 2017.  
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de mim e me faz construir, reconstruir, existir. Criar vem da angústia, do incômodo, do estado 

de tensão, é preciso estar inquieta para criar. Há um olhar colonizador sobre nossos corpos, 

saberes e produções. Refutemos esse olhar. Restam ainda muitos silêncios para romper e o peso 

do silêncio não me afogará. Não mais.  

 

 

  



2. CORPOS ANCESTRAIS
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Abri e cerrei os olhos diversas vezes na intenção de tornar nítida a vista turva e úmida. 

Tentei, não sei por que, amarrar em vão o pranto que jorrou feito cachoeira cristalina, brilhante 

e macia em manhã de sol, feito a morada bela de minha mãe. Não era choro de dor – ou talvez 

fosse – mas não era dor que sentia ali, talvez fosse uma dor que já senti, mas ela não vinha só, 

ela vinha acompanhada de um outro sentimento, uma sensação de não estar desamparada. 

Quantas mais sentiram tudo que senti? Quantas mais entenderiam aquele choro de criança, o 

meu estado emocional alterado, a chuva tórrida dos meus olhos? 

Lágrimas de tristeza e alegria são as mesmas, talvez por isso não saiba dizer o quanto 

de um ou outro sentimento continha nas minhas. Quanto mais apertava os olhos, mais contraía 

as glândulas lacrimais, tanto mais e mais chorava. A emoção intensa não cabia em mim, 

transbordava, queda d’água que inchava e avermelhava meus olhos.   

       Pensei que por ignorância minha não conhecia a mulher negra capaz de retratar a mim 

sem me conhecer, por onde esteve seu nome nas incessantes aulas de história da arte? Que 

história era essa afinal? Que ocultava de mim ter conhecido anteriormente o fazer de alguém 

que tanto falava sobre o meu ser, sobre as minhas vivências diversas. 

Turvo e úmido, enxergava-me ali. Mulher retinta de corpo projetado para frente, partes 

inferiores desproporcionais, como acometida por um desequilíbrio da quantidade de sangue 

descendo para lhe irrigar as pernas e subindo para regar o resto do corpo, causando-lhe um 

enorme inchaço. Ainda que estático, esse corpo sugere movimento, esforço, cansaço, dor. 

Carrega com seu próprio peso, um outro, muito maior, atado à cintura e pescoço por voltas e 

nós apertados de cordas. Me ferem, também me cortam.  

O ser avança, corta o ar com o calor do seu labor inumano e regular. Arrasta consigo 

mais do que um tronco preso a objetos, eis o peso que sentimos, que carregamos, sermos 

mulheres negras, sustentando, equilibrando sobre nossas cabeças toda a sociedade sem braços 

que auxiliem no árduo trajeto, quase impossível, pendemos para a esquerda e para a direita, mas 

seguimos em um desequilíbrio injusto e muitas vezes invisível.     

Por isso esse choro soluçante, sou eu, é você, somos nós, por isso esse incômodo 

emocionado, estou ali, não sozinha. As opressões históricas sofridas tocam a mim, a Rosana 

Paulino137 e tantas, tantas outras mulheres negras. Seguimos sustentando a tudo, mas 

                                                           
137 Artista visual brasileira, educadora e curadora. Doutora em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo e especialista em gravura pelo London Print Studio. Seu projeto artístico tem como 

foco principal as questões sociais, quanto à raça e gênero que dizem respeito à mulher negra e suas vivências na 

sociedade brasileira. Suas obras apresentam a combinação de algumas técnicas artísticas como esculturas-objeto, 

escultura-gravura, fotografia-pintura e instalações.  
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avançamos, diversas e jamais dispersas, caminhamos juntas, cúmplices, pois existem dores que 

só nós somos capazes de reconhecer: as experiências do nosso existir histórico. 

 
Figura 08 - Ainda a lamentar, Rosana Paulino (2011) 

Cerâmica fria, cordão, madeira, plástico e metal (23 x 8 x 49,5 cm) 

 

Fonte: <http://www.rosanapaulino.com.br/>. Acesso em: 02 mai. 2019. 

 

Há dores que acometem somente a nós, à nossa existência, um lugar em que mesmo a 

solidariedade e cuidado entre as mulheres não conseguem chegar. As especificidades do ser 

mulher negra não cabem na Sororidade138, a ideia de irmandade que pretende nos unir, deve 

também atentar para nossas diferenças, “não basta para Nós – Mulheres Pretas”139.  

Estamos unidas pela dor. É também a dor que perturba meus olhos ao ver Ainda a 

lamentar (2011) de Rosana Paulino, e ainda lamento que estejamos conectadas por tal 

desprazer. Mulher como todas as outras, vivencio a dor da violência cotidiana, seja física, 

emocional, patrimonial, moral, mas tenho também as minhas vivências marcadas pelo racismo, 

“e essa dor é preta”140. Sabemos que o movimento feminista foi pensado como um projeto 

único, moldado para mulheres que ocupavam lugares hegemônicos em relação às mulheres 

negras – mulheres brancas, ocidentais, de classe média. Reivindicar uma Dororidade141 é atentar 

                                                           
138 Palavra derivada do termo em latim sóror, que significa irmã. 
139 PIEDADE, Vilma. Dororidade. São Paulo: Nós, 2017. (p. 17).  
140 Ibidem, p. 16.  
141 Termo cunhado por Vilma Piedade (2017) com o intuito de sinalizar que existem questões específicas das 

vivências das mulheres negras que não cabem na expressão Sororidade. Somente as mulheres negras vivem no 

cruzamento entre o racismo e o machismo. 

http://www.rosanapaulino.com.br/
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novamente para as experiências das mulheres negras, tal qual reclamava a Sojourner Truth em 

1851.  

Embora tenham sido degradantes os inúmeros episódios dos quais me recordo já ter 

vivido, não afirmo que nossas dores sejam maiores, não enxergo utilidade alguma em medir 

aflições, não se trata aqui de uma disputa de padecimentos, mas somente nós sabemos as dores 

ocasionadas pelo machismo e pelo racismo. Com o intuito de efetivamente incluir-me e falar 

de meus dissabores, jamais poderia estar sustentado na exclusão, “um conceito parece precisar 

do outro. Um contém o outro. Assim como o barulho contém o silêncio”142. 

A Dororidade que nos une oferece um novo termo para tratar também das violências 

herdadas da colonialidade que marca ausências, produz silêncio, invisibilidade. Dororidade que 

contém “as sombras, o vazio, a ausência, a fala silenciada, a dor causada pelo racismo”143. O 

conceito não é fechado sobre si, acabado e imutável, mas circular e abrangente. Nunca está 

encerrado, definitivo, é marcado pelo movimento, pela multiplicidade e as reflexões sobre ele 

avançam, despontam, se modificam.     

A ideia de uma união pela dor pode ser recente, já que “Sororidade parece não dar conta 

da nossa pretitude”144, mas seu fardo é antigo, um velho conhecido. A escravidão violentou 

nossos direitos em diversas esferas, inventaram que somos fortes, assim, nossa dor não é 

relevante, pois suportamos, fomos feitas para tal. A roda do racismo gira, gira, mas não se 

modifica, apenas se atualiza. As dores das mães que perdem seus filhos e que merecem 

comoção têm cor. As que devem aguentar toda a dor de um parto também.  

Resistir é o que fazemos todos os dias, há séculos, desde a construção e formação da 

sociedade brasileira. Há muito estamos lutando por justiça, e mesmo silenciadas, violentadas, 

a luta pela equidade segue. 131 anos depois da dita abolição da escravatura, permanecemos com 

os piores indicadores sociais, nossos corpos permanecem marcados pela exclusão e pela 

imobilidade social. Por isso reafirmo que existem dores que somente nós somos capazes de 

compreender, pois a vivemos ou somos fruto delas, dores atuais, dores históricas, nossas 

existências estão conectadas.   

Nossas vivências são como uma grande rede, diversos são os elementos de interação, 

espécie de teia de acontecimentos, tendo nós como picos, pontos de encontro em que nossas 

histórias se cruzam em um movimento recíproco.  

                                                           
142 PIEDADE, Vilma. Dororidade. São Paulo: Nós, 2017. 
143 Ibidem. 
144 Ibidem, p. 17. 
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Por ora, cesso o movimento entre Òrun e o Àiyé, finco meus pés na terra e faço de um 

novo corpo morada, jovem e igualmente negro, um corpo e pensamento em criação. Crio “não 

apenas porque quero, ou porque gosto, e sim, porque preciso; só posso crescer, enquanto ser 

humano, coerentemente, ordenando, dando forma, criando”145. Crio pela necessidade de 

expurgar minhas dores, de revisitar as vivências minhas e de outras, as angústias e aflições que 

compartilhamos a partir das intersecções de gênero e raça. Mas também para celebrar quem 

somos, de onde viemos, nossa sabedoria, o saber de nosso povo. 

Laços interconectados crescendo por todos os lados e em todas as direções, tal qual as 

nossas vivências, são as relações estabelecidas nos processos de criação, ligadas às outras 

vivências que com as minhas dialogam. Amplio minha rede, crio interações que são 

indispensáveis no desenvolvimento do pensamento em criação. As obras em criação são “como 

um sistema aberto que troca informações com seu meio ambiente. Nesse sentido, as interações 

envolvem também as relações entre espaço e tempo social e individual”146. 

Me nutro da troca de informações com meus pares. As relações estabelecidas com outras 

mulheres negras possibilitam a proliferação de novos caminhos, que geram uma gama de 

possibilidades de desenvolvimento de obras, interferem nas minhas percepções, nas relações 

com a memória e a imaginação, causam modificações, propiciam conceber novas formas, 

alterar, converter, metamorfosear.  

A criatividade é um potencial inerente ao ser humano e a realização desse potencial, 

uma de nossas necessidades. “Criar é um agir integrado ao viver humano”147. Configuro as 

experiências do meu viver e dou-lhes significados, minhas inquietações, as perguntas, respostas 

ou mesmo a ausência delas me levam ao agir, imaginar, formar. “Criar é basicamente formar. 

É poder dar uma forma a algo novo”148. Em qualquer área de atuação, o “novo” criado, são 

novas coerências estabelecidas para a mente humana, fenômenos relacionados de um modo 

diferente e compreendidos em termos novos. “O ato criador abrange, portanto, a capacidade de 

compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar”149. 

 O processo de criação artística é dinâmico, trata-se de um ambiente flexível, sem fixidez 

e móvel. Nesse sentido, uma memória criadora em ação deve também ser vista na perspectiva 

da mobilidade “não como um local de armazenamento de informações, mas um processo 

                                                           
145 OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de criação. Petrópolis: Vozes, 2014. (p. 10). 
146 SALLES, Cecília Almeida. Redes da Criação: Construção da obra de arte. São Paulo: Horizonte, 2006. (p. 

02). 
147 OSTROWER, Op. Cit., p. 05.  
148 Ibidem.  
149 Ibidem, p. 09.  
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dinâmico que se modifica com o tempo”150. Muitas são as recordações, as situações vividas são 

locais que podem ser revisitados, não como um livro velho e empoeirado cheio de informações, 

mas um local que acesso e utilizo para o estabelecimento de relações, que estão sempre se 

modificando e adquirindo novas interpretações. 

Recordo as experiências, interligo meu ontem ao amanhã. “Ao contrário dos animais, 

mesmo os mais próximos na escala evolutiva, o Homem pode atravessar o presente, pode 

compreender o instante atual como extensão mais recente de um passado, que ao tocar no futuro 

novamente recua e já se torna passado”151. Nessa sequência de atravessamentos no tempo, 

retenho certas passagens e guardo-as numa ampla disponibilidade para eventos futuros 

imprevisíveis, torno-me apta a reformular as vivências anteriores, os resultados obtidos me 

orientaram em possibilidades no criar.   

Minhas intenções se misturam com a memória, essa amálgama é importante para o 

pensamento em criação. Nem sempre se dão de maneira consciente, nem precisam se 

equacionar com objetivos instantâneos. Por vezes descubro minhas intenções só após realizada 

uma ação, assim como quando considero algo no caminho da criação como um erro, que mais 

tarde se revela como intenções produtivas ou criativas válidas.  

É importante compreender o papel da memória no ambiente da criação artística. Ela está 

estreitamente ligada com a percepção que tenho no processo do criar, “nossas percepções 

interagem com nossa experiência passada, portanto, é impossível discutir percepção divorciada 

da memória”152. Ao longo do processo de criação são feitas coletas sensíveis, recolho aquilo 

que de alguma maneira me atrai. São meus modos de se apropriar do mundo. As sensações são 

diversas e me tomam de inúmeras formas, as percepções são intensas, mas fugazes, elas são 

responsáveis pela construção de imagens geradoras de descobertas que se expandem para 

diversos campos além da visualidade. Desse modo, é possível “compreender uma das funções 

das anotações: um modo de fazer durar esse instante e driblar o esquecimento”153.  

As percepções me chegam de diversas maneiras e sou tomada pelo medo de sua fuga. 

Assim, são registrados escritos nos rasgos de papéis que estiverem ao alcance, desenhos mal 

elaborados nos cadernos velhos, lembretes no guardanapo usado. “Os registros funcionam 

como uma memória sensível de possíveis bons encontros para a criação, cuja emoção é 

                                                           
150 SALLES, Cecília Almeida. Redes da Criação: Construção da obra de arte. São Paulo: Horizonte, 2006. (p. 

12). 
151 OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de criação. Petrópolis: Vozes, 2014. (p. 18).  
152 KOESTLER, 1989 apud SALLES, Op. Cit., p. 68.  
153 SALLES, Op. Cit., p. 68.  
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reativada nos atos de leitura e re-leitura”154. Recorro aos auxílios exteriores para reencontrar as 

lembranças em outros momentos ou para simplesmente localizá-las no tempo. 

Asseguro que necessitar materializar as lembranças não atesta minha caduquice, já que 

mesmo habitando um novo corpo permaneço velha. Antes, garanto a existência de documentos 

de processo, que além de instrumentos de memória, marcam os caminhos percorridos até à 

elaboração de obras ou simplesmente pensamentos como possibilidades de criações que se 

perderam pelo caminho, se fragmentaram, se dissolveram em outras produções. Penso que “as 

anotações de um artista oferecem, em uma visão panorâmica, as renitências de seu olhar: 

imagens recorrentes sob diferentes prismas”155. 

Ao falar de percepção, muitos dos lembretes escritos, desenhados ou horrendamente 

rabiscados, me chegam em sonhos ou no estado anterior ao adormecer, quando ao invés de um 

estado sereno da mente, me fervem associações, visualidades, textos em palavras animadas que 

parecem correr de lado a outro esperando que as capture.   

Amontoam-se rabiscos em desenhos que buscam capturar ideias e associações que 

surgem. Alguns dos esboços amadurecem e resultam em obras, outros metamorfoseiam, se 

unem a outras ideias, se ampliam ou simplesmente são descartados.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
154 SALLES, Cecília Almeida. Redes da Criação: Construção da obra de arte. São Paulo: Horizonte, 2006. (p. 

68).  
155 Ibidem. 
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Figuras 09 e 10 - Esboços de criação (2018-2019) 

 

 

 

 

 

 

Foto: A autora (2019) 
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Nos processos de criação, sejam quais forem as manifestações artísticas, “o ato criador 

tende para a construção de um objeto em uma determinada linguagem, mas seu percurso é, 

organicamente, intersemiótico”156. Em meu processo de criação, meu corpo é produtor de 

sentido, suporte discursivo e performativo. Nele emergem as minhas e tantas outras histórias. 

Embora o criar atravesse o meu corpo, o seu percurso, os documentos de seu processo se dão 

em diversas outras linguagens, sobretudo o desenho e a escrita.  

É também importante ressaltar o papel da imaginação, pois não há lembrança que não 

seja contagiada pela imaginação. A memória está ligada à imaginação e é seu trampolim. 

Assim, toda lembrança é, em parte, imaginária, mas não é possível haver imaginação sem 

lembrança. Ao recordar das diversas histórias nas minhas diversas passagens pela Terra, são 

inúmeras as conexões envolvendo diversos fatos e abordá-los de uma maneira completa seria 

uma tarefa impossível, tampouco é minha intenção, como já disse em outro momento.  O que 

me recordo ou julgo recordar está embebido na minha imaginação e nas minhas percepções 

atuais, no cruzamento entre “eu” e o “outro”, uma vez que o próprio conhecimento de si também 

perpassa os encontros e desencontros com o outro. 

 Venho me questionando sobre “que pensamentos governam minha prática”157 operando 

entre idas e vindas, acertos e erros, feituras e desfeituras, “recupero um pensamento complexo 

no topos indissociável entre princípio/proposta-processo-produto, coloco-me também no 

território das fronteiras, lugar de mobilidade, incerteza, conflito”158. 

Nas histórias de vida de mulheres negras, assim como as bagagens do meu vivido, passei 

a observar e registrar as subjetividades, os fragmentos das narrativas que me tocavam de alguma 

forma. Me recordo de uma fala da minha mãe: “se incomodou, doeu, leva que é teu”. Exerço 

um processo de colheita, de levar para mim, para meu processo criativo, tudo aquilo que de 

certo modo, me atinge. 

Percebi por meio das anotações, que os fragmentos de histórias lidas e vividas, meus 

disparadores para criação, tinham algo em comum, se tratavam com frequência de frases, ações 

ou materializações presentes nas narrativas. Frases ditas ou ouvidas por essas mulheres, ações 

realizadas com ou por elas, assim como materialização de algo em suas histórias, a exemplo de 

produtos resultantes de suas práticas laborais. 

                                                           
156 SALLES, Cecília Almeida. Redes da Criação: Construção da obra de arte. São Paulo: Horizonte, 2006. (p. 

84).   
157 RANGEL, Sônia. Processos de criação: atividades de fronteira. Revista Territórios e Fronteiras da Cena, 

São Paulo, v. 01, n. 03, 2006. (p. 04). 
158 Ibidem. 
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Por ora, esses são os princípios que têm dado sentido à minha práxis, princípios que não 

são fixos, permanecem abertos para as modificações advindas dos processos do próprio 

percurso criador, afinal “para lidar com a criação, necessário se faz provocar e suportar as 

incertezas, não se livrar delas, produzir experiências de múltiplas tentativas, chegar aos limites, 

lidar com a sobra e com a sombra, com o lixo e com as perdas”159. 

 

2.1. Entrecorte: uma performance-síntese 

  

Fim de uma tarde de verão, uma pequena sala ainda iluminada pela luz do sol. Envelopes 

brancos e pregadores dispostos sobre o piso de madeira. Alguns metros de barbante cortam a 

sala em diversos pontos, como uma grande teia suspensa, linhas que se interceptam. Sentada ao 

chão, trajo um vestido branco. Ao meu lado, uma tesoura e uma caneta-piloto preta. De 

expressão séria, ergo os braços em direção à cabeça e tateio meu cabelo crespo.  

  

Sobre as prateleiras, bonecas. Alvas feito a marmórea pele que buscavam as moças 

vitorianas com o pó facial Ofélia, a pálida e bela mulher morta. Olhos de mar aberto, 

contudo, rasos feito poças d’água. Seus fictícios cabelos eram feito tiras amarelas de 

seda ao sabor do vento. Os traços se repetiam, repetiam, para além da prateleira do 

quarto. Estavam na televisão, nas revistas, na festa de aniversário. Não pareciam 

comigo. Nenhuma delas. Estavam por toda parte, nesses lugares em que nunca estive, 

nesses lugares em que ainda não estou. Os acostumados a fazer das belas imagens, 

espelhos, nunca souberam os amargores do lado de cá. “Mas ela é tão bonitinha, tinha 

que puxar logo esse cabelo?”. As mais estúpidas torpezas ainda viriam ao associá-los 

aos íntimos e adultos pelos. Aos dois anos de idade, não compreendia o sentido das 

vilezas disparadas, mas pelas feições a mim direcionadas, não haveriam de ser 

agrados. Punha-me então a chorar. Sisuda e chorona, fui então apontada. Perdoem-me 

se os desagradei. Deveria sorrir? “Essa menina tem cabelo para umas três cabeças. 

Por que não alisa?”. Ah sim! Eles foram esticados por longos 16 anos. Conhecia a 

cara que tinha a beleza. Era aquela das velhas bonecas. Elas nunca foram negras160. 

 

Relato a supracitada narrativa do vivido ao tempo em que corto partes aleatórias do 

cabelo e as ponho no chão diante de meu corpo. Ao término da narrativa, porções de cabelo são 

postas no interior dos envelopes, nos quais são escritos nomes de mulheres negras brasileiras 

de diferentes épocas: Tereza de Benguela (Séc. XVIII), Luísa Mahin (Séc. XIX), Maria Felipa 

(? - 1873), Tia Ciata (1854-1924), Laudelina de Campos (1904-1991), Carolina Maria de Jesus 

(1914-1977), Antonieta de Barros (1901-1952), Luiza Bairros (1953-2016), Mônica Santana 

(1978) e Taína Soares (1983). Um a um, esses nomes são escritos e ditos em voz alta, ainda que 

                                                           
159 RANGEL, Sônia. Processos de criação: atividades de fronteira. Revista Territórios e Fronteiras da Cena, 

São Paulo, v. 01, n. 03, 2006. (p. 04).  
160 Notas da autora. 
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tímida. Os envelopes são pendurados com os pregadores de madeira na grande teia que cobre a 

cabeça de todos ali dispostos161. 

Penso a performance Entrecorte (2017) como uma performance-síntese, ou uma 

performance-introdução, uma espécie de exibição que resume meus interesses na criação 

artística e indica possíveis caminhos para a práxis. Na narrativa contada na ação, meu cabelo 

materializa esse fragmento do vivido. O material é então compartilhado, endereçado a estas 

mulheres por meio dos envelopes, com o acréscimo das colegas Mônica Santana e Taína Soares, 

outras mulheres negras ali presentes. Partilho, então, minhas dores com essas mulheres.     

As cartas “endereçadas” são instaladas no espaço construindo a imagem das redes de 

relações. São consteladas. A construção da rede com barbante exibe, para mim, a relação entre 

essas mulheres, a conexão entre nossas histórias. As histórias são como elementos de interação, 

estabelecem as conexões, os laços entre as mulheres, aquilo que as relacionam a partir dos 

fatores em comum, o gênero, a raça e suas interseccionalidades. 

Na performance apresentada, a narrativa contada parte de mim, das minhas vivências e 

caminha em direção à história de tantas outras. O cabelo substancializa minha experiência, o 

seu corte se dá como uma ação de assumir um cabelo natural, um “símbolo identitário, não 

apenas racial, mas fundamentalmente de gênero”162. Espécie de rito de passagem, tatear o Ori163 

– aquele que move meu corpo, o único dentre os deuses capazes de me acompanhar numa 

viagem sem volta além dos mares – e me desfazer dos cabelos faz rememorar os rituais de meus 

renascimentos que criaram laços entre mim e as divindades164. Todas as vezes em que morri 

nunca separam a cabeça de meu corpo para o enterro. E é lá está Ori, sempre esteve junto de 

mim, mesmo sem vida, sempre me acompanhou, em qualquer lugar165. 

                                                           
161 A descrição acima refere-se à breve performance concebida e apresentada no contexto da disciplina Processos 

de Encenação, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Sônia Rangel, no curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação 

em Artes Cênicas – UFBA, cuja proposta foi uma apresentação escolhendo-se aspectos do próprio processo criador 

na pesquisa em desenvolvimento para a produção de um experimento-instauração contendo os princípios, 

“rizoma”, “célula”, parte como amostragem do trabalho total. Posteriormente a performance integrou uma proposta 

de trabalho no Fórum Obìnrin, ocupação artística, feminista e negra no Espaço Cultural da Barroquinha em 

Salvador-Bahia de maio a julho de 2018, evento que reuniu mulheres negras da América Latina e do Caribe com 

objetivo de criar um espaço para experimentação artística.  
162 CRUZ, Cíntia Tâmara Pinto da. Cabelos mágicos: Identidade e consumo de mulheres afrodescendentes no 

instituto beleza natural. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira-BA. (p. 13). 
163 Palavra na língua iorubá que significa “cabeça”. 
164 A raspagem dos cabelos – ou orô - é parte da liturgia conhecida no processo de iniciação em religiões de matriz 

Africana, eminentemente o Candomblé.  
165 “Quando morre um sacerdote de Ifá, dizem que seus apetrechos de adivinhação devem ser deixados numa 

corrente d’água. Quando morre um devoto de Xangô, dizem que suas ferramentas devem ser despachadas. Quando 

morre um devoto de Oxalá, dizem que sua parafernália deve ser enterrada. Disse também Orunmilá: - Mas, quando 

os seres humanos morrem, a cabeça nunca é separada do corpo para o enterro. Não. Lá está Ori. Lá vai ele junto 

com o seu devoto morto. Somente o Ori pode acompanhar para sempre seu devoto a qualquer lugar. Pois o Ori é 
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Sempre carreguei sobre meu Ori cabelos fartos, volumosos e crespos. A eles comumente 

foram e são atribuídos valores negativos, a eles estão também associados a redução das 

possibilidades de emprego, o racismo na infância e adolescência, constituindo uma baixa 

autoestima, pois há uma relação muito estreita entre o cabelo e a autoestima das mulheres 

negras. 

Há também uma “conotação sexual atribuída ao cabelo, que corresponde não apenas à 

feminilidade como também à sensualidade, seja da mulher ou do homem”166. É a partir do 

cabelo que as mulheres podem ser comparadas ao padrão normativo, o conhecido “cabelo 

bom”, aquele cabelo que balança, que cresce em direção aos ombros, o cabelo sensual. Desse 

modo, o cabelo crespo é visto como a sua oposição binária, o “cabelo ruim”, constantemente 

rejeitado, motivo de inquietação desde o seio familiar, ainda na infância, quando para os 

meninos a solução é o corte a máquina o mais curto possível e as meninas tão cedo são 

apresentadas ao alisamento, como eu tão brevemente fui.  

Poderia até dizer que meus ouvidos se acostumaram às expressões de espanto, sempre 

foi comum escutar “haja cabelo”, “essa menina tem cabelo para umas três cabeças”, “que juba 

essa menina tem”, “como faz para pentear tanto cabelo assim?”, “que cabelo de bombril”, falas 

que me fizeram acreditar que o cabelo crespo precisava constantemente ser domado, amarrado, 

disfarçado. Tal noção produziu em mim o pavor do cabelo solto e me levou a constantes 

constrangimentos na adolescência quando a brincadeira dos meninos era retirar os prendedores 

dos nossos cabelos quando estávamos distraídas. Ainda recordo da sensação, o desconforto de 

me sentir desarrumada, como uma exposição de intimidade, como estar nua e indefesa diante 

de uma multidão a gargalhar.   

  

                                                           
o único que pode acompanhar seu devoto numa viagem sem volta além dos mares” (PRANDI, Reginaldo. 

Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 480). 
166 CRUZ, Cíntia Tâmara Pinto da. Cabelos mágicos: Identidade e consumo de mulheres afrodescendentes no 

instituto beleza natural. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira-BA. (p. 43). 
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Figuras 11 e 12 – Performance Entrecorte (2018)  

Espaço Cultural da Barroquinha (Salvador-BA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Fernanda Silva (2018) 
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Figura 13 - Registro do espaço. Performance Entrecorte (2018) 

Espaço Cultural da Barroquinha (Salvador-BA) 

 

Foto: A autora (2018) 
  

O alisamento dos cabelos crespos era como um ritual de intimidade no qual se buscava 

ser mulher, a “condição central da feminilidade”167. Me é nítida a lembrança de estar sentada 

em frente ao fogão marrom, no banco de madeira, na cozinha de azulejo amarelo claro, de costas 

para minha mãe que com a mão envolta em um pano de prato, colocava para esquentar o ferro, 

objeto cuja visualidade mais lembrava um instrumento de tortura, espécie de grande tesoura 

com as pontas achatadas, como pequenas placas retangulares, por onde o cabelo era pressionado 

e esticado em um movimento horizontal de cima para baixo, momento cercado por fumaça e 

não raro pequenas queimaduras no couro cabeludo, que eram entendidas como parte do 

processo de tornar-se bela.   

Apesar de hoje me ser extremamente incômoda a situação em que éramos submetidas, 

aquele era um espaço para a construção da identidade feminina da mulher negra. Digo éramos 

submetidas, porque não só eu passava pelo tal processo, como minha mãe, minha tia avó, e 

                                                           
167 CRUZ, Cíntia Tâmara Pinto da. Cabelos mágicos: Identidade e consumo de mulheres afrodescendentes no 

instituto beleza natural. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira-BA. (p. 64).  
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demais mulheres negras da família e vizinhança “no qual se alimentava o desejo subjetivo de 

ser vista, conquistada e amada pelo Outro”168. Naqueles dias, esse processo de alisar o cabelo 

não estava, para mim, diretamente associado “ao esforço de parecermos brancas, de colocar em 

prática os padrões de beleza estabelecidos pela supremacia branca. Estava associado somente 

ao rito de iniciação de minha condição de mulher”169.  

Alguns anos se passaram e mudanças ocorreram em relação às questões raciais, mas 

permanecemos obcecadas com nossos cabelos e o alisamento ainda é considerado um assunto 

sério. “O cabelo alisado está vinculado historicamente e atualmente a um sistema de dominação 

racial que é incutida nas pessoas negras, e especialmente nas mulheres negras de que não somos 

aceitas como somos porque não somos belas”170. Aproveitam-se da insegurança que nós 

sentimos com respeito a nosso valor na sociedade de supremacia branca e passamos a ser 

reconhecidas como consumidoras potenciais de toda sorte de produtos para os cuidados com o 

cabelo, de alisamentos químicos, que de certo modo substituíram a necessidade do ferro ou 

pente quente, a inúmeros produtos para cabelos crespos, relacionado aos modos aceitáveis de 

uso para o cabelo crespo natural.  

A obsessão com nossos cabelos geralmente reflete lutas contínuas com a autoestima e a 

autorrealização. Fomos ensinadas a enxergar nosso cabelo como um inimigo, como um 

problema que devemos resolver, um território que deve ser conquistado, parte de nosso corpo 

que deve ser controlada. “A maioria de nós não foi criada em ambientes nos quais 

aprendêssemos a considerar o nosso cabelo como sensual, ou bonito, em um estado não 

processado”171. 

Não é raro sermos ainda vistas como exóticas ao utilizar nosso cabelo simplesmente 

como ele é, somos interpeladas por pedidos para tocá-los, sem a compreensão que tocar no Ori 

de alguém exige cuidado, respeito. Somos questionadas sobre como fazemos para lavá-lo e se 

realmente o fazemos. “O nosso cabelo é percebido na cultura branca: não só como feio, como 

também atemorizante. Tendemos a interiorizar esse medo. O grau em que nos sentimos 

cômodas com o nosso cabelo reflete os nossos sentimentos gerais sobre o nosso corpo”172. 

                                                           
168 CRUZ, Cíntia Tâmara Pinto da. Cabelos mágicos: Identidade e consumo de mulheres afrodescendentes no 

instituto beleza natural. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira-BA. (p. 125).                           
169 HOOKS, Bell. Alisando o Nosso Cabelo. Revista Gazeta de Cuba – Unión de escritores y Artista de Cuba, 

2005. Disponível em: <coletivomarias.blogspot.com/.../alisando-o-nossocabelo.html>. Acesso em: 10 fev. 2019. 

(p. 01). 
170 Ibidem, p. 08.  
171 Ibidem, p. 04.  
172 Ibidem.  



83 

 

Apenas na idade adulta o cabelo natural me apareceu como uma possibilidade, visto que 

durante parte da infância e adolescência não conhecia mulheres negras que cultivassem seus 

cabelos naturais. Ter o cabelo alisado se dava como um passo praticamente obrigatório, de 

modo que jamais havia refletido sobre a possibilidade de não o fazer. Somente adulta realizei a 

transição entre o cabelo quimicamente tratado para o seu uso natural, passando pelo ritual do 

corte, somente depois de compreender as opressões machistas e sexistas que ditam os ideais de 

beleza com os quais não me encaixo. 

Ainda que cortar o cabelo seja algo indolor, esse corte do cabelo é um corte que fere, 

que machuca não o corpo físico, mas é um revisitar de memórias, de narrativas que nós 

mulheres negras temos em comum, é remexer nessas dores, é revisitar o alisamento precoce, o 

hábito de “embranquecimento” que nos atinge desde a infância, a negação, a imposição de 

padrões de beleza. A afirmação de uma identidade negra mexe com nosso psicológico, com 

todas repressões e negações passadas, mesmo que inconscientes, dessa identidade. O 

entendimento da beleza do corpo negro, do cabelo negro para muitas de nós foi um processo de 

desconstrução, pois muito cedo incorporamos os estereótipos negativos.  

 Assumir o cabelo crespo ou negar-se a sucumbir aos alisamentos químicos ou a ferro, 

ao uso de extensões de cabelos lisos de outras pessoas, o chamado mega-hair173 ou qualquer 

que seja a técnica utilizada do “arsenal contra os capilares crespos naturais”174 não é tarefa 

simples, é diariamente ser subjugada por nossa aparência e está relacionada à aceitação na 

escola, à inserção no mercado de trabalho, aos relacionamentos amorosos, ao racismo, ao 

racismo à brasileira. 

 Novamente nossas narrativas se cruzam, só nós conhecemos o que é essa dor, só nós 

somos capazes de viver a Dororidade, o compartilhamento da dor. Por isso, outra vez me 

comovo, me perturba assistir uma mulher negra tocar seus negros cabelos crespos e esfregá-los 

com força a uma gama de utensílios metálicos usualmente de origem doméstica. Esse corpo se 

encontra em uma posição incômoda sobre os paralelepípedos irregulares da calçada, é rodeado 

pelos utensílios de cozinha como panelas, tampas, fôrmas, colheres, etc. Seu pescoço é curvado, 

sua cabeça baixa e seus braços fazem o movimento incessante de ariar os utensílios, ora 

enxaguando, ora os polindo.  

                                                           
173 Termo em inglês utilizado para se referir a alongamento ou extensão de cabelo. 
174 SANTOS, Renata Aparecida Felinto dos. Rapunzel, cabelos que tocam o céu: a arte contemporânea como 

tratamento artístico/cosmético/estético a partir das performances de Juliana dos Santos e de Priscila Rezende. 

Revista Estúdio, artistas sobre outras obras, Lisboa, v. 08, n. 20, 2017. (p. 26). 
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 Seu traje me rememora muitas vivências passadas, os panos que nos vestiam, outra gama 

de dores. Referência às raízes históricas da opressão e juntamente com os cabelos “são conexos 

à aspereza e subalternidade que a sociedade brasileira reservou às negras como numa 

continuidade perversa dos afazeres do lar durante o extenso período de escravidão”175. A ação 

ininterrupta também metaforiza a escravidão estética, a ridicularização de qualidades próprias 

de nossos corpos são violências infligidas a nós, levam a negação destes, pondo nossas belezas 

sempre em dúvida.    

Bombril, famosa marca de esponja de aço para lustrar panelas de alumínio. Quantas 

vezes não ouvimos tal nome como adjetivo integrando uma extensa lista de apelidos pejorativos 

para se referir ao cabelo do indivíduo negro?! Na cena “o corpo se apropria da posição 

pejorativa a ele atribuída, transformando-se em uma imagem de confronto (...). É 

propositadamente desconfortável, não existe comodismo em sua visão”176. Priscila Rezende177 

defronta a mim e os sujeitos racistas que fazem uso das falas discriminatórias, somos obrigados 

a encarar tais expressões, “sem que haja opções para evasivas, subterfúgios ou digressões”178. 

 
  

                                                           
175 SANTOS, Renata Aparecida Felinto dos. Rapunzel, cabelos que tocam o céu: a arte contemporânea como 

tratamento artístico/cosmético/estético a partir das performances de Juliana dos Santos e de Priscila Rezende. 

Revista Estúdio, artistas sobre outras obras, Lisboa, v. 08, n. 20, 2017. (p. 26). 
176 REZENDE, 2017 apud SANTOS, Op. Cit., p. 26.  
177 Nascida em Belo Horizonte, 1985. Vive e trabalha em Belo Horizonte. Graduada em Artes Visuais pela Escola 

Guignard-UEMG (Belo Horizonte-MG) com habilitação em Fotografia e Cerâmica. Partindo de suas próprias 

experiências, aciona as limitações impostas, discriminação e estereótipos aos quais é submetido como sujeito negro 

e os confronta em ações corporais viscerais que buscam estabelecer com o público um diálogo direto, sem permitir 

possibilidade de subterfúgios ou evasivas. 
178 Ibidem.  
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Figuras 14 e 15 – Performance Bombril (2010), de Priscila Rezende (2013) 

Performance no Memorial (Belo Horizonte-MG)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Guto Muniz (2013) 
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 Meu cabelo e minhas escolhas em relação a ele significam muito para mim. Com isso 

não tenho a intenção de ditar como todas as mulheres devem utilizá-lo, independente da maneira 

que individualmente escolhemos usar o cabelo. É notório “o grau em que sofremos a opressão 

e a exploração racistas e sexistas, afeta o grau em que nos sentimos capazes tanto de auto amor 

quanto de afirmar uma presença autônoma que seja aceitável e agradável para nós mesmas”179. 

 As nossas preferências individuais, sejam elas enraizadas na autonegação ou não, não 

devem esconder o fato de que “nossa obsessão coletiva com alisar o cabelo negro reflete 

psicologicamente como opressão e impacto da colonização racista”180. Imersa em uma 

sociedade machista e racista como a brasileira, luto diariamente por permanecer em contato 

comigo mesma, com meu corpo, o entendendo e o aceitando como é. Meu cabelo crespo não é 

uma escolha, faz parte de mim, não mais escondê-lo é uma opção de simplesmente exibir quem 

sou. Nossos corpos já são demasiadamente desmerecidos, menosprezados, humilhados e 

mutilados em uma ideologia que aliena, passemos então a libertá-los e celebrá-los.  

 Pôr meu corpo negro no mundo é um ato político, criar, ocupar o espaço da arte também, 

já que ainda há uma crença que nos mantêm na cozinha, na limpeza, sempre servindo. Há muito 

somos vistas e representadas nesse lugar, metaforizado pelo “cabelo que lava e esfrega 

utensílios domésticos, o corpo que serve aos demais objetos, ao espectador”181, como visto em 

Bombril (2010).  

O imaginário racista nos liga apenas ao espaço da domesticidade, da casa colonial e 

posteriormente à burguesa. Não recordo de ter sido alvo de pinceladas e suspiros de amor, ícone 

de beleza estética imortalizado por obras de arte. Quando se fala que a representação da figura 

feminina é dada a partir do Paleolítico, cristalizando-se ao longo da história da arte, que a 

imagem de um ideal de beleza está entre os motivos mais frequentes ou que “investiu-se tanta 

beleza na imagem feminina que só muito dificilmente conseguimos ser lúcidos. ‘Bela’, ‘mulher’ 

e ‘imagem’ são termos que estão tão intimamente associados que quase se confundem”182, sei 

que tal “confusão” não me inclui enquanto sujeito-mulher.  

Tampouco tive o desejo de ser alvo da fixação romântica do culto da morte da mulher 

bela, que ganhou destaque no período vitoriano devido aos rígidos valores morais. Anseio 

                                                           
179 HOOKS, Bell. Alisando o Nosso Cabelo. Revista Gazeta de Cuba – Unión de escritores y Artista de Cuba, 

2005. Disponível em: <coletivomarias.blogspot.com/.../alisando-o-nossocabelo.html>. Acesso em: 10 fev. 2019. 

(p. 07).  
180 Ibidem. 
181 BISPO, Alexandre Araújo; LOPES, Fabiana. Presenças: A performance negra como corpo político.  O corpo 

negro invade espaços simbolicamente interditados. HARPER’S BAZAAR ART, São Paulo, abr. 2015. (p. 112). 
182 HIGONNET, 1992 apud MARTINEZ, Ana Carina de Blanco Magalhães. Ofélia como ficção do autorretrato. 

2013. Dissertação (Mestrado em Pintura) – Faculdade de Belas Artes, Universidade de Lisboa, Portugal, p. 08.  
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distância da forma central do imaginário dos homens, uma necrofilia cultural, um “padrão 

cultural de se matarem mulheres”183. Bastam-me as experiências de morte e nelas a beleza 

inexiste.  

Fomos ilustradas aleitando filhos alheios, vendendo os mais diversos produtos sobre o 

chão da rua, trabalhadoras anônimas nas fazendas, nas casas. Ariando panelas, enxugando 

cristais, lavando talheres, limpando metais. Em Limpando metais (1923) uma trabalhadora 

doméstica no interior de uma casa de família se localiza em quase metade vertical da tela entre 

uma mesa com diversos virtuosos objetos do alimentar-se de outrem, apertada entre a mesa e 

um armário ao fundo, cumpre seus afazeres com olhar vazio e distante, seu corpo sugere 

desinteresse na atividade realizada, sua expressão é de tristeza, talvez a refletir sobre sua 

condição.  

A pintura de Armando Vianna (1897-1992) foi realizada exclusivamente para concorrer 

à premiação do Salão Nacional de Belas Artes, em que conseguiu a Medalha de Prata. A 

ascendência negra enquanto neto de escravizada alforriada e o fenótipo negroide não impediram 

o pintor carioca de corroborar com a ideia de nos colocar no conhecido e estereotipado lugar da 

mulher negra feita para servir.   

E se as opções são desaparecerem pela miscigenação, permanecer reclusa na periferia e 

morros ou aprisionar-se na cozinha, façamos diferente. Já que assim somos representadas, que 

façamos nós mesmas a nossa representação na história, nossa imagem, nossos valores, o que 

carregamos, sabemos e somos. Façamos resistência ao racismo e ao sexismo, que auto 

representação seja uma “celebração radical de nossa condição e nosso respeito por nós 

mesmas”184.  

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
183 TIBURI, Márcia. Ofélia morta: do discurso à imagem. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 18, n. 2, 

2010. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104026X2010000200002/13620>. 

Acesso em: 21 jan. 2019.  (p. 302).  
184 HOOKS, Bell. Alisando o Nosso Cabelo. Revista Gazeta de Cuba – Unión de escritores y Artista de Cuba, 

2005. Disponível em: <coletivomarias.blogspot.com/.../alisando-o-nossocabelo.html>. Acesso em: 10 fev. 2019. 

(p. 08). 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104026X2010000200002/13620
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 Figura 16 – Limpando metais (1923), Armando Martins Vianna 

Óleo sobre tela (99 x 81 cm) 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora-MG 
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2.2. Genealogias Atlânticas  

 

Não viemos sós ou despidas de quem somos. Atravessamos o Atlântico carregando 

muito mais do que julgavam os asquerosos descorados ao olhar nossos corpos já ínfimos e 

desprovidos de qualquer bem material. Não sabiam eles que transportavam mais do que braços 

para trabalho, ventres para procriação, corpos para servi-los. Não sabiam que ali haviam muito 

mais seres do que seus olhos inférteis podiam ver. Vinham divindades, saberes, crenças. Que 

pobres de alma por acreditar que nada tínhamos! Estavam absolutamente enganados. 

 Viemos em torno de quatro milhões, entre meados do século XVI e metade do século 

XVII, congos, angolas, benguelas, cassanges, minas e tantos outros vindos dos mais diversos 

grupos étnicos, cidades e regiões do continente africano. Embora fôssemos comumente vistos 

como uma massa indistinguível, cada um de nós trazia sua história própria, espalhados pelas 

cidades do Império brasileiro, não consistíamos em um grupo homogêneo. Trouxemos conosco 

“referências familiares, étnicas, tradições culturais e religiosas que fortaleciam e 

fundamentavam a reconstrução das vidas deste lado de cá do Atlântico”185. 

 São diversas as maneiras de ser africana, a diversidade e riqueza cultural da minha terra 

primeira vieram conosco e se apresentam em diversos aspectos do viver brasileiro, nas festas e 

religiosidades, nos modos de vestir e de falar, no alimento, nos ofícios urbanos, etc. Hoje 

quando caminho pelas ruas da cidade de Salvador, na Bahia, observo o presente e relembro um 

passado. As mulheres negras que ainda vendem legumes, verduras, frutas e os mais diversos 

produtos em seus tabuleiros, me lembram as quitandeiras das ruas de Luanda,186 com seus 

tecidos aprumados sobre seus Oris, sustentando o peso de suas mercadorias. 

 Aqui chegados passávamos de africanos a cativos, muitos de nós resistíamos ao batismo 

para preservar nossos nomes étnicos ou religiosos, pois que são partes importantes de nossas 

memórias pessoais. Depois de esfaceladas nossas relações familiares, apartados uns dos outros, 

tornava-se árduo o trabalho de recompor nossa rede familiar consanguínea e nos 

identificávamos com outros homens e mulheres compondo uma grande família simbólica. 

Recorríamos aos elementos comuns de nosso passado, nos identificávamos nos locais recriados 

na diáspora como parentes étnicos, para além da mesma língua, nos uníamos por nossas crenças 

e práticas culturais. 

                                                           
185 BRASIL, Érico Vital; SCHUMAHER Schuma. Mulheres negras do Brasil. São Paulo: SENAC; REDEH, 

2006. (p. 16).  
186 Capital e maior cidade de Angola, localizada na costa ocidental do continente africano, banhada pelo Oceano 

Atlântico.  
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 Nós mulheres há muito resistimos, nos unimos, conhecemos a Dororidade. Nos 

reuníamos nas casas, nos locais de trabalho, nas irmandades religiosas. De nossas áfricas 

trazíamos “histórias, experiências e saberes de vida e liberdade, preservadas e estrategicamente 

transmitidas aos descendentes, marcando e pulsando a história e as identidades negras das 

gerações futuras”187. 

 As ondas agitadas do Atlântico carregaram saberes diversos, nossas tradições foram 

passadas oralmente e exercíamos muito mais que força de trabalho, fomos parteiras, 

benzedeiras, líderes religiosas. Enquanto sacerdotisas das religiões afro-brasileiras, no contexto 

extremamente discriminatório, que infelizmente se perpetua com o racismo religioso, 

mantivemos unidas ao nosso redor as comunidades afrodescendentes resistindo à imposição 

católica hegemônica, “o que significou a possibilidade de preservação das práticas culturais 

coletivas como as danças e jogos”188. 

  Com nossas famílias formadas para além dos laços de sangue, fomos capazes de resistir 

e preservar nossos valores. Não é nenhum despropósito afirmar que a cultura afro-brasileira foi 

sustentada em grande parte pela força feminina nos terreiros e irmandades e de lá se difundiu 

construindo valores da cultura nacional. Diversas são as manifestações culturais cujas origens 

retomam a nós e nossos lugares de origem primeira: samba, afoxés, maracatus, cirandas, 

congadas, jongo, bois-bumbá e tantas outras. 

 Os espaços religiosos eram locais de afirmação de nossas identidades como mulheres e 

como seres políticos, ali gestávamos uma mudança cultural, uma tentativa de afastamento das 

marcas do sistema escravista, íamos obtendo um certo reconhecimento social como guardiãs de 

uma parcela de valores da cultura nacional.   

 Nossa religiosidade foi aqui nessa terra reconstruída da maneira que foi possível, de 

forma fragmentada, diante da realidade aqui vivida, distante da liberdade. Novos ritos 

sacramentais nos eram impostos, o batismo, as missas dominicais. A religião cristã era com 

frequência presente nas casas, nas ruas, nas procissões. Nos organizamos em irmandades como 

estratégia de existência e resistência.  

 As irmandades negras além das atividades religiosas como as procissões, festas, 

casamentos, coroações de reis e rainhas, tinham um caráter social de extrema relevância, lá 

organizávamos assistência aos doentes e necessitados, concessões de dotes, proteção contra as 

perversidades dos brancos, ajuda para compras de cartas de alforria e garantíamos que as 

                                                           
187 BRASIL, Érico Vital; SCHUMAHER Schuma. Mulheres negras do Brasil. São Paulo: SENAC; REDEH, 

2006. (p. 23). 
188 Ibidem, p. 107. 
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partidas para o Òrun fossem feitas com dignidade, pois que frequentemente negros e negras 

eram desamparados no momento de morte, abandonados por seus senhores nas portas das 

igrejas ou nas praias, como se as ondas pudessem levar de volta o corpo já sem serventia.  

 Há quem enxergue nossas irmandades como um meio de controle social, instrumento 

poderoso de submissão, acomodação e aculturação, não considerando o fato de que 

transportamos para as associações religiosas cristãs um “ethos identitário de ser, pensar, agir e 

cultuar”189. Compúnhamos instituições de resistências, locais em que escravizadas e libertas 

podiam posicionar-se no jogo do sistema colonial, uma tentativa de reverter a situação a nosso 

favor.    

 Cuidávamos umas das outras, buscávamos garantir uma boa morte, com união e fé. 

Nossa devoção era exclusivamente feminina e na Igreja da Barroquinha no século XIX 

invocávamos Nossa Senhora da Boa Morte, local sagrado e grande reduto africano, onde 

também existia, desde o século XVIII, a Irmandade de Nosso Senhor dos Martírios. De lá 

saíram as fundadoras da Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, Recôncavo baiano, tal qual as 

fundadoras dos terreiros de Candomblé de nação Ketu190 em Salvador. 

 As memórias das irmãs da Boa Morte são essenciais para a recomposição da trajetória 

histórica da instituição. Conta-se que na Barroquinha habitavam a Igreja e o Candomblé, que 

marginalizado e perseguido como era e é, foi retirado do local indo parte para o Recôncavo 

baiano. O sincretismo católico-africano acontece pela necessidade que “o africano e seu 

descendente tiveram de proteger suas crenças religiosas, (...) efetivamente postas fora da lei 

pelo Brasil oficial só puderam ser preservadas através do recurso da sincretização”191. Do 

terreiro da Barroquinha originaram-se o Ilê Axé Ìyá Nassô Oká - Casa Branca, no bairro Vasco 

da Gama, Ilé Ìyá Omi Asé Íya Massé - Gantois, no bairro da Federação e Ilé Asé Opó Áfonjá, 

no bairro São Gonçalo do Retiro.   

 A irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte estabelece o elo entre vida e morte. Os 

símbolos do cajado, tocha e brasão, assim como as roupas, comidas e rituais fazem referência 

à passagem espiritual do Àiyé ao Òrun. A irmandade impactou a sociedade patriarcal da época 

e segue sendo uma representante de nossa resistência, mantém-se ativa com suas festas anuais 

e seus rituais permanecem secretos, resguardando a ancestralidade africana. 

                                                           
189 BAHIA, Governo do Estado da. Secretaria de Cultura. IPAC. Festa da Boa Morte. Salvador: Fundação Pedro 

Calmon, 2001. (p. 31).   
190 Ketu é a maior e mais popular “nação” do candomblé, uma das religiões afro-brasileiras.  
191 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: 

Perspectivas, 2016. (p. 133).  
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 Nós que zelamos pela morte também fomos capazes de curar e aparar a vida. Em 

diversas vertentes religiosas são abundantes as versões de histórias de santas, visionárias e 

milagreiras que compõem a religiosidade brasileira. Nossos saberes foram transmitidos de 

geração em geração, atuando como curandeiras, benzedeiras, parteiras, práticas rodeadas pela 

fé e pelo conhecimento da natureza. Ao lado das mulheres indígenas, fomos as primeiras 

responsáveis pelos cuidados com a saúde. As ervas, crenças e orações ligam nossas culturas às 

indígenas, culturas essas que distante de serem estáticas, se movimentam transformando e 

recriando práticas religiosas e médicas.  

 Mas fomos apagadas dos autos da história, embora as evidências comprovem a 

importância da nossa atuação. É sabido que nossos conhecimentos não são considerados 

válidos, são compreendidos como desviantes, condenados pelas autoridades como o 

“curandeirismo e a magia”192. As elites senhoriais de ontem, os sujeitos dos discursos 

hegemônicos de hoje, permanecem no centro, detêm a fala, são a norma. O universalismo do 

conhecimento permanece a nos desconsiderar, invalidam os saberes religiosos das nossas 

irmandades, das nossas vivências, os processos de validação não são negros e femininos, mas 

frequentemente nossa antítese, refletem posições de autoridade as quais nos são negadas acesso.  

 Ainda que negadas e invisibilizadas, seguimos produzindo conhecimento, criando, 

recriando, elaborando, formando. Ocupamos os espaços, os ressignificamos, construímos redes, 

nos conectamos, fortalecemos nossos discursos por meio do encontro, do diálogo, da troca. 

Foram dias quentes nem sempre ensolarados, embora não chovesse com a frequência e 

intensidade das chuvas do terceiro mês do ano, pois já era o quinto, quase prevendo o falso frio 

do sexto. Pedi agô193 as Ìyás 194 para adentrar o espaço sagrado, de resistência negra, Ìyá Nassô, 

Ìyá Detá e Ìyá Kalá deram origem ao Candomblé de Ketu tal qual conhecemos hoje, lá entrei 

de mansinho desligando-me do mundo lá fora, do barulho dos carros e ônibus, dos ambulantes 

e transeuntes.  

Lá foi também espaço de encontros, de pensamentos negros feministas em criação com 

o projeto OBÌNRIN - Ancestralidade, Residência Artística e Performance Negra Feminista195 

                                                           
192 BRASIL, Érico Vital; SCHUMAHER Schuma. Mulheres negras do Brasil. São Paulo: SENAC; REDEH, 

2006. (p. 179).  
193 Pedir licença, permissão.  
194 Palavra na língua iorubá que significa mãe. 
195 Idealizado e coordenado por Laís Machado. Atriz, pesquisadora, crítica e produtora formada pela ETUFBA. 

Autoidentificada como Alárìnjó, termo em Iorubá cuja tradução possível é aquela que canta e fala enquanto 

caminha, utilizado para designar sua atividade artística transdisciplinar em canto, atuação e performance. Membro 

fundadora da ÀRÀKÁ – Plataforma de Pesquisa Criação e Produção em Artes. Ex-Integrante do Teatro Base: 

Grupo de Pesquisas sobre o Método da Atriz (2011-2017). Membro fundadora da Revista Barril – Crítica das artes 

cênicas, onde atuou como colunista e designer (2016-2017). 
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entre os meses de maio e julho de 2018. A exposição Obìnrin196, com curadoria de Tina Melo197, 

objetivou evocar a memória das três Ìyás fundadoras do Candomblé da Barroquinha como 

disparadores para criações artísticas ao refletir sobre a memória e ancestralidade, o lugar da 

mulher negra contemporânea, as tensões históricas e problemas atuais.   

A exposição se dividiu em três etapas diferentemente configuradas seguindo o eixo 

central do projeto, refletindo sobre as mulheres negras e suas perspectivas de resistência, 

colaboração e criação. No primeiro momento intitulado Sankofa198, fui provocada a olhar para 

trás, visitar com minha poética artística as tramas ancestres, a narrativa sobre a origem do 

Candomblé da Barroquinha em torno das suas fundadoras Ìyá Nassô, Ìyá Kala e Ìyá Adeta, 

cujas histórias seguem repletas de brechas e apagamentos, a refletir sobre o presente e talvez 

vislumbrar um futuro.  

No segundo estágio chamado Abebé199, uni-me como integrante da residência artística 

a outras mulheres negras e artistas das mais diversas áreas, idades e locais de origem da América 

Latina e do Caribe, entre os estados brasileiros haviam residentes da Bahia, Maranhão, São 

Paulo e Amazonas, e dos países República Dominicana e Trinidad e Tobago. Nesta etapa 

refletimos, nos conhecemos, enxergamos umas às outras, conhecemos e compartilhamos 

produções, saberes, histórias de vida. 

Após três meses de intensas trocas, de contaminações entre linguagens artísticas, 

investigações e poéticas de criação, chegamos ao momento intitulado Ipadê200, a reunião, o 

encontro, os resultados e processos descobertos juntas. Exibição de produções coletivas, das 

proposições elaboradas no percurso, que foram sendo agregadas, expostas durante o processo 

de convívio bem como execução de obras específicas para este momento de reflexão, resistência 

e de celebração, do fortalecimento dos laços, dos afetos, da rede de cooperação e criação 

formada.   

No primeiro ciclo, Sankofa, pedi agô para adentrar o espaço cultural da Barroquinha 

com Genealogias Atlânticas (2018), performance que encontra na fotografia seu lugar de 

                                                           
196 Palavra em iorubá que significa mulher.  
197 Artista visual, educadora, figurinista e maquiadora. Doutoranda em Artes Visuais, nascida em Cachoeira, no 

Recôncavo Baiano, trabalha com visualidades da cena espetacular desde 2007, desenvolvendo figurinos, 

maquiagens e cenários para diversos espetáculos e direção de arte para filmes. Suas pesquisas e obras artísticas - 

que transitam pela performance, audiovisual, instalação, intervenção urbana e outros meios -, discutem as 

implicações entre raça e gênero na diáspora africana.   
198 Pássaro de duas cabeças que segundo a filosofia africana, uma cabeça está voltada para o passado e outra para 

o futuro, significa uma volta ao passado para ressignificar presente e futuro. 
199 Objeto distintivo do poder das mães ancestrais, serve também como espelho, usado na indumentária dos Orixás 

Oxum e Iemanjá.  
200 A palavra Ìpàdé significa "encontro, reunião". Ritual para o Orixá Exu executado antes de qualquer cerimônia 

interna ou pública do Candomblé. 
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acontecimento. A arte da performance dilatou as fronteiras entre as expressões artísticas ao 

desenvolver novos campos de atuação e proporcionar o diálogo entre diferentes domínios. “Os 

procedimentos interdisciplinares, as diversas práticas contidas na performance dificultam, ou 

mesmo impossibilitam, uma delimitação exata da sua abrangência”201. 

Sob influência dos estudos da performance e da crescente hibridização da arte no século 

XX, a fotografia, o vídeo e a encenação assumiram juntas um importante papel no processo de 

significação pois a imagem passou a ser pensada como parte constitutiva das atuações. A arte 

da performance se situa formalisticamente entre as artes plásticas e as artes cênicas, linguagem 

híbrida que guarda características da primeira enquanto origem e da segunda enquanto 

finalidade. Foi a partir, principalmente, dos anos 70 do século XX, que a concepção de 

“presença” na performance – inicialmente pensada para ser uma arte realizada ao vivo pelo 

artista – foi alterada, adquirindo outros modos de apresentação com a introdução de tecnologias 

de reprodução da imagem nas artes, quando os artistas passaram a utilizar com mais frequência 

o “real”, do corpo ao vivo e da “representação” desse “real” no corpo mediado. Assim, muitos 

artistas se colocaram diante da câmara em ações que podem ser entendidas como performáticas. 

Em Genealogias Atlânticas, meu corpo é instrumento de comunicação, sua ação é 

mediada pela imagem fotográfica que se distancia da função de registro, ação diretamente 

orientada para a imagem e não se torna menos autêntico como modo possível de apresentação, 

inscreve a performance no universo da imagem, que possui suas próprias circunstâncias de 

ordem técnica, histórica, estética e conceitual.  

 Corpo negro, feminino, piso forte sobre a areia úmida, carrego em meus braços uma 

grande rede azul anil enquanto caminho de costas para o observador em direção ao mar. Três 

terços subdividem a imagem vertical e horizontalmente. Três faixas se distinguem em sua 

divisão horizontal; céu, mar e areia, as três porções igualmente acompanham uma subdivisão 

desse corpo em cabeça, tronco e membros superiores e membros inferiores, corpo esse que 

ocupa também o centro da imagem em sua divisão vertical.    

A sequência do tríptico de fotografias possui caráter narrativo, sugere movimento. Em 

imagem subsequente esforço-me para o lançamento da rede com o deslocamento do corpo que 

gira na busca pelo impulso para o posterior ato de lançar. Meus braços se organizam em um 

arco oblíquo, os pés colidem com as ondas fortes que os fincam na areia, firmes como os passos 

das mulheres que me antecedem. 

                                                           
201 RIBEIRO, Valécia. Imagens de si: processos poéticos entre o corpo do artista e sua própria imagem na mediação 

tecnológica. 2012. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador-BA. (p. 113). 
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A imagem posterior encerra o ciclo da pesca, da busca, do resgate. Aponta para o 

lançamento da rede no Atlântico, retorna repleta de elementos que materializam ascendência, 

origem. Contas, búzios, fotografias familiares, velas, imagens de Orixás, livros, ensinamentos, 

ervas, abebé, Marafo de Exu202, oferta ao Orixá da comunicação, sem o qual os diálogos entre 

céu e terra não seriam possíveis. Os braços erguidos dão sustentação para a rede volumosa que 

oculta o rosto. Essa mulher, esse corpo são vários, diversas mulheres anônimas, apagadas, 

desconhecidas nas histórias oficiais. 

Corpo, mar, rede, ação de pesca, rememoram ancestrais, remontam às origens dos 

saberes para além do Atlântico, reavivam experiências de benzedeiras, parteiras, curandeiras, 

as irmandades, mães de santo, a fé e os mistérios que guardam as narrativas dessas mulheres, 

saberes de vida, liberdade e resistência transmitidas ao longo de gerações.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202 Aguardente ofertada a Exu.  



96 

 

Figuras 17 e 18 - Genealogias Atlânticas (2018) 

Fotos: Adriano Machado (2018) 
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 Figura 19 - Genealogias Atlânticas (2018) 

Foto: Foto: Adriano Machado (2018) 
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Os esboços em desenho e textos, ainda que mal elaborados, exibem a obra em gestação, 

seu planejamento, execução e crescimento. Não têm somente a intenção de relatar o passo a 

passo de sua construção, mas, principalmente, fazem compreender o estabelecimento das 

relações ao longo do percurso. Por meio deles revisito os movimentos que me levaram à obra, 

gerando compreensão ampla do projeto, bem como de seus possíveis desdobramentos. 

As imagens expõem os estudos dos significados das palavras que dão título à obra, 

comungam com as expectativas que tenho sobre os temas que suscitam minha ação 

performática por meio das fotografias. Utilizando os significados de genealogia como estudo, 

que tem por objeto a pesquisa da origem e da filiação das famílias, a exposição cronológica da 

filiação de alguém, cujas investigações possibilitam o conhecimento de sua descendência a 

partir de seus ancestrais, série de dados que compõem a história do desenvolvimento de um 

ramo qualquer da atividade humana, procedência, origem.  

Os esboços mostram também os estudos acerca dos objetos utilizados no interior da rede 

e seus significados de acordo com o discurso da obra, bem como o projeto de composição das 

imagens e suas possibilidades de montagem no espaço após impressas.  

 

Figura 20 - Esboços de Genealogias Atlânticas (2018) 

 

 

Foto: A autora (2018) 
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Figuras 21 e 22 - Esboços de Genealogias Atlânticas (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: A autora (2018) 
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A rede torna-se também metáfora para o encontro em minha proposição individual de 

integração entre as participantes no momento Abebé da residência artística. A rede como uma 

grande teia para exibir os laços existentes entre nós, os cruzamentos de nossas histórias. Em 

minha investigação interessam os fragmentos de vida, cujas subjetividades têm funcionado 

como disparadores para criação artística. A rede disposta sobre o chão da Barroquinha abrigou 

objetos levados pelas residentes Aline Brune, Ana Musidora, Dandara Baldez, Inaê Moreira, 

Maria Dolores Rodriguez, Keila Serruya, Marily Gallardo, Makeda Dyese, pela idealizadora do 

projeto: Laís Machado, e a visitante Fernanda Silva, que materializavam histórias que cada uma 

se propunha a compartilhar. 

 

Figura 23 - Atividade das residentes no projeto Obìnrin (2018) 

 

 

Foto: A autora (2018) 
 

A dinâmica da rede de pesca consubstancia meu modo de operação, meu criar-pensar 

de uma maneira ampliada e compartilhada de modo que os frutos desse momento expandiram 

minhas percepções dos diversos modos de ser mulher negra, que embora visto sob diferentes 
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óticas, distintas geografias e demais questões que com gênero e raça se intersectam, se cruzam 

em um movimento recíproco. O momento foi repleto de generosidade e afeto, pois partilhar o 

nosso vivido também reaviva dissabores. Nos acolhemos, compreendemos nossas dores e 

nossas potências. 

Genealogias Atlânticas resgata simbolicamente saberes, experiências, histórias, 

materializa origens que só foram possíveis por meio, sobretudo, das mulheres negras. A 

“retirada” do mar dialoga com o retirar-se da terra em Tempo (2018), projeto de Inaê Moreira203, 

que atravessa as linguagens da dança, performance e cinema. Apresenta um corpo negro 

horizontal, cujo rosto aterrado, silenciado, asfixiado, busca a superfície, livra-se da apneia. 

Lentamente move-se, desencova, se mostra, verticaliza, dança. 

 De deslocamentos sutis em solo ao plano alto. Retira-se do apagamento, do oculto, esse 

corpo de mulher negra, suas histórias e das demais desconhecidas, de narrativas impalpáveis. 

Tempo consubstancia o resgate das vozes esquecidas, abafadas, na tentativa de livrar-se da 

opressão colonial. “Revela uma margem do Atlântico Negro, ecoando as vozes das mulheres 

de antes, e das que hoje se movimentam na base da pirâmide social para subverter racismos 

cotidianos”204. 

 Como Sankofa, olhamos para trás para podermos caminhar, relembro meu passado, as 

vivências diversas, passado e presente se retroalimentam. Reflito sobre as experiências 

longínquas e compreendo questões contemporâneas sobre meu estar no mundo. Indagando 

sobre o presente, reflito sobre meu passado, revejo o já vivido, as condições históricas que 

fazem as nossas circunstâncias hoje, e retorno novamente ao aqui e agora, suas possibilidades 

e caminhos. Não estamos nem podemos estar distanciadas das que antes vieram, as 

rememoramos para seguir, para continuar seus projetos de derruir silenciamentos e toda 

opressão colonial, não mais permitir que se soterrem nossas histórias. Levantamos, retiramo-

nos debaixo dos grossos punhados de terra, das profundezas do Atlântico. 

 

  

                                                           
203 Graduada em Dança pela Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB. Licenciada 

em Dança pela Universidade Federal da Bahia e profissional de circo pela Escuela de Artes Urbanas de Rosário 

– Argentina. 
204 MOREIRA, 2018 apud NOGUEIRA; Yasmin; ONISAJÉ, Fernanda Júlia. O corpo ancestral da atriz negra nas 

artes cênicas da cidade de Salvador. Cadernos do GIPE- CIT, Salvador, v. 22, n. 41, 2018. Disponível em: 

<http://www.ppgac.tea.ufba.br/wp-content/uploads/2018/12/cad_gipe_cit-41.pdf.> Acesso em: 28 mar. 2019, p. 

42.  
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Figuras 24 e 25 – Tempo, de Inaê Moreira (2018) 

Salvador-BA 

 

 

 

Fotos: Juh Almeida (2018) 
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2.3. Ajeún para ancestrais  

 

 É lastimosa a ausência da memória negra brasileira quanto à sua história, as próprias 

trajetórias familiares não são conhecidas. O apagamento da memória faz com que não se vá 

longe em uma árvore genealógica quando se pensa, sobretudo, nas mulheres negras. Pouco se 

sabe quem foram, do que viviam, de onde vieram. Eu mesma se não tivesse tudo muito vivo 

dentro de mim, se não recordasse de minhas vidas passadas, dos diversos corpos que adentrei, 

se meu entendimento ancestral dependesse das recordações de outrem, certamente muito pouco 

ou nada saberia.  

 Tivemos nossas lembranças anuladas, nossos nomes dissolvidos no esquecimento, uma 

anulação “que resulta da violência ao trauma e que continua a se perpetuar na impossibilidade 

de resgatá-lo”205. Sabemos quem detêm o poder, quem são os sujeitos que têm vez e voz, além 

de uma identidade pessoal, nos foram negadas a identidade cultural para exercermos o direito 

de ser sujeito de uma cultura, com história própria. O racismo constrói o inferiorizado, os sem 

nome, sem cultura, os sem direito à identidade, desvaloriza os conhecimentos, os sem história, 

sem arte, sem ciência, sem filosofia, sem epistemologias.  

Mesmo anulados nomes e subjetividades, diversos rostos de mulheres negras foram 

gravados no tempo, registrados pelas lentes do olhar europeu voltado ao “exótico”. Fotógrafos 

em seus estúdios, viajantes, cientistas, que em terras brasileiras narram o que lhes é estranho, 

sujeitos de cores, costumes e feições inquietantes. Sobretudo no século XIX, as imagens 

fotográficas construídas ou elaboradas conforme costumes da época são recortes de um real 

vivido cuja parcela individual de cada ser fotografado é diluída em uma massa que se acredita 

uniforme, rotuladas simplesmente como escravizadas ou libertas, vendedoras, quituteiras, amas 

de leite. As diversas faces trazem para as imagens muito mais do que suas genéricas legendas, 

ali perduram uma infinidade de histórias não contadas.  

 Quem são essas mulheres cujos olhares atravessaram os séculos, que posam, encenam 

ou simplesmente vivem seus afazeres diários com suas vestes, seus tabuleiros ou acompanhadas 

das crianças brancas que de seus seios se alimentam?  

                                                           
205 ROLNIK, 2016 apud AZEVEDO, Fernando Antônio Gonçalves de. Epistemologia descolonizadora em artes e 

culturas visuais: resistência ao enclausuramento do conhecimento (inventações a partir da 32ª Bienal de São 

Paulo). Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26, Campinas, 2017. Anais... 

Disponível em: 

<http://anpap.org.br/anais/2017/PDF/S01/26encontro______AZEVEDO_Fernando_Ant%C3%B4nio_Gon%C3

%A7alves_de.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2018, p. 1603.  

http://anpap.org.br/anais/2017/PDF/S01/26encontro______AZEVEDO_Fernando_Ant%C3%B4nio_Gon%C3%A7alves_de.pdf
http://anpap.org.br/anais/2017/PDF/S01/26encontro______AZEVEDO_Fernando_Ant%C3%B4nio_Gon%C3%A7alves_de.pdf
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 A partir do século XVIII com o fortalecimento dos centros comerciais, houve grande 

prosperidade para aqueles que tratavam com esse tipo de atividade. A presença negra era a 

medida da condição social dos senhores, o número de escravizados definia o status. Mas não 

somente, a presença negra era a máquina que movimentava as engrenagens do Império.  

 Nas primeiras décadas do oitocentos, as ruas das cidades brasileiras começaram seu 

processo de urbanização e surgiu um ambiente propício ao trabalho ambulante em que 

sobretudo as mulheres passaram a ser vendedoras, quitandeiras206 ou de ganho. Tal atividade 

tem estreita relação com as sociedades africanas em que a responsabilidade pela subsistência e 

venda de víveres era feminina. Assim, as mulheres negras sejam elas escravizadas, livres ou 

libertas, utilizaram das experiências que possuíam e ocuparam lugar central no comércio 

itinerante. 

 Perambulavam pelas cidades carregando em seus cestos e tabuleiros toda variedade de 

produtos desde peixes, alimentos preparados, frutas e hortaliças até tecidos, charutos, velas e 

tantos outros itens. Muitas dessas mulheres tornaram-se responsáveis pela renda senhorial, 

trabalhando a ganho para pequenos senhores donos de no máximo três escravizados. A grande 

quantidade de anúncios para compra de mulheres que se dedicassem “ao ganho” nos jornais do 

século XIX, dão uma ideia do quão lucrativo era esse pequeno comércio para os senhores. 

A circulação das vendedoras ao ganho, contudo, demandava algumas regras por parte 

do senhor, a exemplo de Salvador em que era preciso uma autorização da Câmara Municipal a 

partir da solicitação de uma licença e do pagamento de uma taxa. A burocracia se estendia com 

a fiscalização permanente que poderia também recolher produtos, aplicar multas e cadeia. Tal 

prática parece ainda estar em vigor, visto que homens e mulheres trabalhadores ambulantes, 

principalmente negros, no século XXI encontram condições de trabalho praticamente idênticas 

a de alguns séculos antes. 

Mesmo com todas as dificuldades do labor urbano diário, muitas conseguiram além dos 

pagamentos dos valores estipulados ao seu “proprietário”, poupar dinheiro para a compra de 

sua alforria, de filhos e companheiros. Ser ganhadeira era também uma oportunidade de viver 

distante do senhor e dos controles rígidos.  

As quitandeiras circulavam por toda cidade e por isso eram também vistas como grande 

perigo, interpretadas pelas elites como ameaça à ordem política e econômica. No século XIX, 

quando sua presença se intensificou, estiveram à frente de embates com as autoridades, 

envolvidas em revoltas, contrabandos e acoitamentos de fugitivos. Utilizando de sua atividade 

                                                           
206 De origem quimbundu, o termo quitanda aparece em todos os povos de línguas bantu de Angola (BRASIL, 

Érico Vital; SCHUMAHER Schuma. Mulheres negras do Brasil. São Paulo: SENAC; REDEH, 2006, p. 61). 
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como meio de subversão, foram significativas em alguns movimentos como a Revolta dos 

Malês na Bahia em 1835, em que Luiza Mahin e outras quitandeiras participaram conspirando 

e fornecendo alimentos.  

Diante do contexto limitante da sociedade escravista, essas mulheres destacaram-se nos 

setores comerciais, erigiram estratégias de sobrevivência, subverteram por meio das brechas 

em seus ofícios, extrapolaram o domínio senhorial. Ainda que figuras importantes tenham sido 

reduzidas nas visualidades produzidas no século XIX a tipos humanos anônimos e sem nomes, 

sem subjetividades, sem importância.  

Imagens dos corpos dessas mulheres são visíveis no campo e nas cidades, nas ruas, nos 

lares, no cotidiano, remetem a diferentes funções e situações, corpos que são “mercadorias-

patrimônio-propriedades, representam bens, trabalho, riqueza e fazem operar dinâmicas 

políticas, econômicas, simbólicas e sociais”207. O corpo negro foi reproduzido em diversos 

suportes de comunicação, além da textual, em desenhos, pinturas, caricaturas e fotografias. Nas 

imagens são exibidas “paisagens mais ou menos estranhas ou exóticas para alguns, ou 

naturalizadas para outros, na ambivalência das imagens retratadas, não é possível deixar de 

reconhecer a mirada eurocêntrica e o desejo de civilização”208. 

Nas cenas, muitos desses corpos são exibidos alinhados, enfeitados, comportados, 

domados, intentam exibir a família, afirmar sua propriedade, “nessa condição, superexpostos, 

definem o lugar social dos que os possuem”209. Essas mulheres são exibidas sem nome ou 

sobrenome, apagadas da história, silenciadas. Não passam de corpos cativos, disponíveis para 

compra, venda, aluguel, transferência, marcados pela cor da pele e pelo gênero. São como 

“objetos-sujeitos de muitas memórias soterradas, subjugadas, sorrateiras, bem ou mal 

guardadas. Seus olhares não foram apagados e se insinuam como testemunhos de uma 

experiência que não é possível esquecer”210. 

Não digo que as imagens dessas mulheres é que atestam suas existências, que a 

fotografia e referente não se dissociam, “colados um ao outro, membro por membro, como um 

condenado acorrentado a um cadáver em certos suplícios”211. Crer nisso é comungar que não é 

mais a imagem que vemos, tornando a foto invisível. O que é visível, então, é a própria coisa, 

                                                           
207 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Fotografia e história, a existência e o vestígio remanescente: corpos 

negros de mulheres no ‘teatro de enunciados’ do Brasil oitocentista. Revista Transversos, Rio de Janeiro, v. 05, 

n. 05, 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799>. 

Acesso em: 20 mar. 2019. (p. 87).  
208 Ibidem. 
209 Ibidem. 
210 Ibidem, p. 88.  
211 BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. (p. 15).  

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799
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o motivo da fotografia. É preciso não levar até às últimas consequências a relação entre a 

imagem e o objeto, pois “esse encontro entre a ordem das coisas e a ordem das imagens pode 

resultar na ficção da transparência da imagem e, até mesmo, na indiscernibilidade das 

diferenças entre a coisa e a imagem”212. 

A imagem seria assim, não uma ilustração do exposto, mas seu próprio exposto, seria 

como confiar a existência dessas mulheres negras pelo olhar europeu sobre o que lhe é exótico. 

É preciso relativizar tal visão, afinal, ainda que a imagem desses sujeitos e os próprios sujeitos 

não sejam a mesma coisa, é inegável que de alguma maneira acessamos esses corpos mesmo 

em tempos tão distantes da feitura da imagem.  

As fotografias remetem a mulheres que existiram independente de suas fixações nos 

retratos. O conjunto dessas produções “assinala aspectos da singularidade do projeto de 

sociedade brasileira e, também, o esforço em construir uma materialidade expressiva da 

modernidade e do progresso civilizador”213. As mulheres negras sejam vestidas como sinhás 

portuguesas, europeias, em trajes africanos ou afro-brasileiros, foram reproduzidas em diversas 

técnicas de representação visual. As imagens circulam no país independente, sobretudo na 

segunda metade do século XIX, nas capitais de províncias, lugares em que são produzidas e 

exibidas as marcas de sociabilidade urbana nascente. “São expressivas da sociedade e da família 

que se queria dar a ler no ambiente ambivalente dos poderes e das relações sociais escravistas 

em meio aos desejos de modernidade, ou seja, expõem as condições históricas de sua 

produção”214. 

Chegavam ao Brasil os fotógrafos vindos da Europa e da América do Norte, também 

brasileiros, que montaram seus estúdios para produzir muitas das imagens que hoje 

conhecemos. A tecnologia na produção da imagem foi se aperfeiçoando rapidamente naquele 

século, possibilitando a captura de paisagens, das ruas e de encenações nos interiores dos 

ateliês. Houve uma considerável produção de imagens da população brasileira e investimento 

na distribuição e circulação dessas imagens. A maior parte das cópias fotográficas entre as 

décadas de 1850 e 1880 em todo o mundo eram feitas em papel albuminado e montadas sobre 

                                                           
212 ROUILLÉ, André. A fotografia entre documento e arte contemporânea. São Paulo: SENAC, 2009. (p. 68). 
213 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Fotografia e história, a existência e o vestígio remanescente: corpos 

negros de mulheres no ‘teatro de enunciados’ do Brasil oitocentista. Revista Transversos, Rio de Janeiro, v. 05, 

n. 05, 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799>. 

Acesso em: 20 mar. 2019. (p. 90). 
214 Ibidem, p. 92.  

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799
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um cartão. Seus formatos mais populares eram o carte-de-visite215 e o carte-cabinet216. “As 

imagens exprimiam os poderes e desejos de uma realidade que se materializava nos discursos 

de uma ‘comunidade imaginada”217 que precisava ser ressignificada para se afirmar como 

nação.  

Após a independência, a imagem da nação e sua população circulam em diferentes 

veículos. Com a fotografia, corpos negros femininos foram reproduzidos nas paisagens do 

cotidiano e exibem os locais reservados para sua representação na sociedade brasileira. São 

expostas autoimagens de um país que desejava sua equivalência com os estados europeus e o 

norte-americano. Uma possibilidade para construir alguma semelhança, principalmente com a 

Europa, era minimizando os efeitos da escravidão.  

Iniciou-se nesse período uma afirmação de identidade brasileira em que eram bem 

marcadas as divisões entre os incluídos e os excluídos da noção de brasilidade. Era preciso 

melhorar a imagem econômica e política do país, manchada pelo regime escravocrata. A 

encenação envolvia o uso de fotografias de negras brasileiras, tal qual a produção de catálogos 

com textos traduzidos, textos esses que em sua maioria justificavam a escravidão como uma 

necessidade no processo histórico do país e pontuavam as intenções brasileiras de erradicá-la 

no momento oportuno. 

Enquanto isso, continuavam sendo retratadas amas de leite, quitandeiras, lavadeiras, 

cozinheiras, passadeiras, engomadeiras, etc. Sugerem uma “cartografia que revela aspectos da 

história/historiografia, e demonstra o jogo em funcionamento de uma desigualdade social – de 

sexo-gênero, raça, condição civil...”218. O conjunto das imagens de corpos que foram 

escravizados referem-se ao cotidiano da escravidão. Revelam corpos para o uso, o trabalho, 

expõem tensões cotidianas, traços de uma profunda desigualdade, “mecanismos históricos de 

                                                           
215 O formato carte-de-visite designava fotografias de 9,0 x 5,5 cm produzidas a partir de um negativo de vidro, 

copiadas em papéis albuminados (tratados à base de clara de ovos) e coladas sobre cartões rígidos (CARDIM, 

Mônica. Identidade branca e diferença negra: Alberto Henschel e a representação do negro no Brasil do século 

XIX. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História 

da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 29).  
216 O formato carte-cabinet surgiu alguns anos depois, na década de 1860. Tratavam-se de provas de 14 x 10 cm, 

um tamanho padrão um pouco maior que os cartes-de-visite, que eram coladas sobre cartões de 16,5 x 10,5 cm 

com espaço para inscrições e decorações mais elaboradas (TURAZZI, 1995 apud CARDIM, Mônica. Identidade 

branca e diferença negra: Alberto Henschel e a representação do negro no Brasil do século XIX. 2012. Dissertação 

(Mestrado em Artes) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, p. 30).  
217 ANDERSON, 2008 apud CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Fotografia e história, a existência e o vestígio 

remanescente: corpos negros de mulheres no ‘teatro de enunciados’ do Brasil oitocentista. Revista Transversos, 

Rio de Janeiro, v. 05, n. 05, 2015. Disponível em: <https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799>. Acesso em: 20 mar. 2019, p. 98. 
218 CARNEIRO, Op. Cit., p. 102.  

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799
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dominação violenta que incidem na cultura, na vida psicológica, afetiva, elementos que não se 

dissiparam absoluta ou simplesmente com a abolição da escravidão”219. 

As imagens eram também tipificadoras. Tipificavam negros e negras como exóticos, 

erotizados, naturais. Muitas foram adquiridas nos estúdios fotográficos por viajantes, cientistas 

e colecionadores estrangeiros, também exportadas para a Europa, que se adequavam ao 

colecionismo de caráter etno-antropológico. Tem-se a hipótese de que os retratos de negros 

produzidos buscavam alcançar as expectativas das elites do período, que diante da iminente – 

e como sabemos – teórica abolição da escravatura, tinham a intenção de construir a 

inferioridade do negro a partir de suas supostas características exóticas e selvagens. Essa 

poderia ser uma estratégia para produzir a ideia de inaptidão para o trabalho livre assalariado e 

a exibição como domesticados viria a calhar para não repelir a imigração tão almejada de 

brancos europeus para o país.  

 Assim, nunca importou quem éramos nas fotografias, os retratos de pessoas brancas 

apresentam indivíduos, ao passo que a maioria de nossos retratos apenas expunham tipos 

humanos. Eram comuns os anúncios de estúdios fotográficos publicitando a produção e venda 

de variados retratos de negros como tipos negros ou “Tipos de Pretos”220. Nosso anonimato é 

exemplificado pela notícia no Diário de Pernambuco de 10 de abril de 1873, informe que trata 

de duas fotografias de Alberto Henschel e Francisco Benque disponíveis ao público na 

Exposição Nacional, de 1872, imagens que também integram a Exposição Internacional de 

Viena, realizada em 1873: 

 

Acham-se hoje exposto, até o meio-dia, no palácio da exposição nacional dous 

grandes trabalhos photograficos dos Srs. Henschel e Benque, destinados à exposição 

Internacional de Vienna d`Austria. São dous quadros, em que as figuras a luz e os 

menores accessorios disposto com verdadeira arte, formam um conjunto que agrada 

sobremodo à vista. Um delles apresenta um bonito grupo formado por suas 

Magestades, por S.S. A.A a Sra. princeza imperial e o augusto príncipe seu consorte, 

e pelos dous augustos príncipes, filhos do Sr. Duque de Saxe, que se acham nesta 

côrte. O outro representa uma dessas bahianas quitandeiras, debaixo do seu enorme 

chapéo de sol de fazenda branca, que lhe serve de barraca, e rodeiada de fructas do 

paiz perfeitamente grupadas. Naturalidade de posição, relevo bem pronunciado na 

physionomia da figura principal, boa luz, fundo consoante com os primeiros planos, 

                                                           
219 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Fotografia e história, a existência e o vestígio remanescente: corpos 

negros de mulheres no ‘teatro de enunciados’ do Brasil oitocentista. Revista Transversos, Rio de Janeiro, v. 05, 

n. 05, 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799>. 

Acesso em: 20 mar. 2019. (p. 102). 
220 KOSSOY, 2002 apud CARDIM, Mônica. Identidade branca e diferença negra: Alberto Henschel e a 

representação do negro no Brasil do século XIX. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 71.  

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799
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novidades de idea, tem, em summa, tudo o quanto é myster para torná-lo digno de ser 

visto221. 

 

Uma das imagens descritas é da família imperial, qualifica e lista o grupo de pessoas 

que posam. A beleza da imagem estaria mais nas pessoas que nela se apresentam que na própria 

composição da imagem. No outro retrato descrito, a importância está na própria imagem e não 

em quem ela retrata, apenas mais uma das vendedoras de frutas em meados do século XIX no 

Rio de Janeiro. São evidenciadas as habilidades técnicas do fotógrafo e dos elementos que 

formam a imagem, o guarda-sol, as frutas bem organizadas e demais elementos estéticos como 

a naturalidade da posição da figura principal, relevo bem pronunciado em sua fisionomia, 

iluminação, contrastes figura-fundo, etc.  

 

  

                                                           
221 Diário de Pernambuco, Recife, 10 abr. 1873 (apud CARDIM, Mônica. Identidade branca e diferença negra: 

Alberto Henschel e a representação do negro no Brasil do século XIX. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes) - 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

p. 11).  
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Figura 26 - Retrato da família imperial. Conde d'Eu, Dom Pedro II, a Imperatriz Thereza Christina Maria e a 

Princesa Isabel (Alberto Henschel e Francisco Benque, 1870) 

Rio de Janeiro. Albúmen, Carte-cabinet (10 x 13,9 cm) 

 

 

Fonte: CARDIM, 2012222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
222 CARDIM, Mônica. Identidade branca e diferença negra: Alberto Henschel e a representação do negro no Brasil 

do século XIX. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética 

e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo. (p. 12).  
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Figura 27 - Vendedora de frutas no Rio de Janeiro (Alberto Henschel e Francisco Benque, 1873) 

Rio de Janeiro. Albúmen, Carte-cabinet (10 x 13,9 cm) 

 

 

 

 

Fonte: CARDIM, 2012223 
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do século XIX. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética 

e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo. (p. 13).  
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O retrato da Família Imperial centra-se na figura masculina, os homens são os primeiros 

a serem vistos de acordo com a leitura ocidental em que o olhar caminha de cima para baixo, 

da esquerda para a direita. A imagem retrata um ambiente interno cercado por paredes e móveis, 

evocando uma ideia de civilidade. Contrapõe-se à vendedora de frutas no Rio de Janeiro, 

colocada em uma encenação de espaço externo, traz a ideia de natureza “equilibrada e 

controlada”224. De braços e colo à mostra, em meio às frutas fuma um cachimbo ao tempo que 

fita o observador, compõe uma atmosfera embora domesticada, de exotismo e erotismo tropical 

assim como da “harmonia do sistema escravagista brasileiro”225, aos olhares europeus.  

Na fotografia da Família Real todos são nomeados, o que não é feito no retrato da 

quitandeira, que representa um tipo de mulher negra, uma vendedora de frutas no Rio de 

Janeiro, sem nome, sem identidade e sem história. “Ao binômio Império-Escravidão, 

estabelecemos um paralelo com o binômio Família branca no poder-Mulher negra anônima 

escrava”226. A vendedora de frutas no Rio de Janeiro de Alberto Henschel e Francisco Benque 

de 1873 é apenas uma fotografia das inúmeras cujas mulheres negras estavam presentes com 

seus corpos, seus rostos e expressões apagadas. 

Talvez como um Punctum227 na imagem, algo que decorre dela mesma, que me toma 

independente do que busque meu olhar, me atinge e mobiliza involuntariamente o afeto, sou 

tomada pela expressão da mulher sentada com uma pequena cesta de frutas ao colo em que 

repousa uma mão. A outra sustenta-lhe o rosto. Embora haja outros elementos na imagem, tal 

qual outra mulher que ocupa toda a porção direita da imagem. É o semblante da mulher que 

encara a câmera que me punge, seu olhar é uma incógnita assim como sua história, uma fusão 

de seriedade com um escárnio colérico. Quem são as mulheres cujas narrativas oficiais apenas 

me informam: “duas jovens mulheres, bem vestidas, uma sentada olhando para a câmera e outra 

em pé, com cesto de frutas equilibrando sobre a cabeça”228, capturadas pela lente de Henschel 

em 1870?   

 

                                                           
224 CARDIM, Mônica. Identidade branca e diferença negra: Alberto Henschel e a representação do negro no Brasil 

do século XIX. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética 

e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo. (p. 43). 
225PRUSSAT, 2008 apud CARDIM, Mônica. Identidade branca e diferença negra: Alberto Henschel e a 

representação do negro no Brasil do século XIX. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 128.  
226 CARDIM, Mônica. Identidade branca e diferença negra: Alberto Henschel e a representação do negro no Brasil 

do século XIX. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética 

e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo. (p. 47).  
227 BARTHES, 1984.  
228 ARAUJO, Emanoel; SCHWARCZ, Lilia Moritz; SOUZA e SILVA, Ruy. Tornar-se escravo no Brasil do 

século XIX. São Paulo: Museu Afro Brasil, 2016. (p. 101).  
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Figura 28 - Duas jovens mulheres, bem vestidas, uma sentada olhando para a câmera e outra em pé, com 

cesto de frutas equilibrando sobre a cabeça (Henschel, 1870) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARAUJO; SCHWARCZ; SOUZA e SILVA, 2016229 
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século XIX. São Paulo: Museu Afro Brasil, 2016. (p. 101).  



114 

 

Aguça meu interesse o traje garboso da mulher sentada em três quartos de perfil, de 

olhar aparentemente distante, sua idade é mais avançada que as anteriores jovens com cestos 

de frutas, mas jamais ousaria arriscar algum algarismo. Apenas identificada como “mulher 

sentada portando ricamente joias nos dedos, braços e pescoço”, quem é a mulher do retrato de 

Marc Ferrez tirado em 1890? 

 

Figura 29 - Mulher sentada portando ricamente joias nos dedos, braços e pescoço (Marc Ferrez, 1890) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARAUJO; SCHWARCZ; SOUZA e SILVA, 2016230 

                                                           
230 ARAUJO, Emanoel; SCHWARCZ, Lilia Moritz; SOUZA e SILVA, Ruy. Tornar-se escravo no Brasil do 

século XIX. São Paulo: Museu Afro Brasil, 2016. (p. 119).  
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 Por mais que seu traje alvo contraste muito evidentemente com o restante da imagem 

em tons mais escuros, pois que a luz incide em suas costas, como que vinda da esquerda exterior 

ao enquadramento da cena, meu olhar se concentra na sombra que se forma em sua frente que 

parece se unir à cesta de frutas depositadas ao chão. Uma de suas mãos se deposita ao longo do 

corpo, a outra não é possível de ser vista, não sei se pela qualidade ou tonalidade da imagem. 

Será que sua mão esquerda se encontra próxima à cabeça, atrás do pano utilizado para equilibrar 

o tabuleiro? Teria a mulher depositado seus produtos ao chão pois que cansada de seu peso e 

de um possível longo caminhar em um dia quente? Quem é a mulher no retrato de perfil de Otto 

Hees capturado em 1900?      
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Figura 30 - Retrato de perfil de vendedora de bananas em Petrópolis (Otto Hess, 1900) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARAUJO; SCHWARCZ; SOUZA e SILVA, 2016231 

 

A mulher negra sentada com a criança branca no colo tem um olhar quase oblíquo 

apontando para fora da fotografia beirando esbarrar em sua lateral esquerda. A pose da possível 

ama de leite e da criança são como poses padrão, sentados de expressões sérias e até inquietas. 

A imagem é composta como parte do exercício de reafirmação das hierarquias, foram 

produzidas para exibir a família branca oitocentista, seus filhos e suas “mercadorias-

propriedades”232. Se repetem as imagens “tradicionais” das crianças e suas amas, o corpo negro 

                                                           
231 ARAUJO, Emanoel; SCHWARCZ, Lilia Moritz; SOUZA e SILVA, Ruy. Tornar-se escravo no Brasil do 

século XIX. São Paulo: Museu Afro Brasil, 2016. (p. 143).  
232 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Fotografia e história, a existência e o vestígio remanescente: corpos 

negros de mulheres no ‘teatro de enunciados’ do Brasil oitocentista. Revista Transversos, Rio de Janeiro, v. 05, 

n. 05, 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799>. 

Acesso em: 20 mar. 2019. (p. 91).  

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799
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cativo anônimo que serve ao branco tão jovem e já proprietário, inclusive dessas mulheres. 

Quem é a mulher com o bebê no colo, capturada por Lopes & CA em 1890? 

 

Figura 31 - Retrato de mulher de turbante sentada com bebê no colo (Lopes & CA, 1890) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARAUJO; SCHWARCZ; SOUZA e SILVA, 2016233 

 

É de uma incoerência desmedida que tais corpos tenham sido incontavelmente 

registrados, que seus rostos tenham sido fixados no tempo, e mesmo os encarando é como se 

fossem esmaecidos, cobertos por uma massa escura que os uniformizam, apagam todo e 

qualquer traço de individualidade. Pouco sabemos sobre essas mulheres negras impressas em 

                                                           
233 ARAUJO, Emanoel; SCHWARCZ, Lilia Moritz; SOUZA e SILVA, Ruy. Tornar-se escravo no Brasil do 

século XIX. São Paulo: Museu Afro Brasil, 2016. (p. 150).  



118 

 

carte-de-visite e carte-cabinet, menos ainda sobre as que sequer estiveram diante das lentes 

apontadas pelos olhares tipificadores.  

As produções das imagens do negro feminino não são neutras ou inocentes, a família, o 

sexo, a raça e a nação são modeladas nesses corpos. As imagens “expressam experiências 

singulares, impregnam o discurso social e despejam sentidos na sociedade do Brasil oitocentista 

e para além dela”234. Estão ali impressas uma história da sexualidade, da racialidade, da 

violência das relações sociais no país, os poderes do patriarcado escravocrata. As figuras 

anônimas aparecem em diversos veículos da linguagem visual, silenciosas, enigmáticas. “O 

discurso social tratou de estetizar, romancear, estilizar, glamourizar as imagens, ou delas não 

lembrar, às vezes delas esquecer”235. Assim como são esquecidas, em verdade são ignoradas 

suas histórias. 

A paleta de cores da tez é que define se saberemos ou não quem são os sujeitos das 

imagens, as descrições históricas comumente hão de pontuar os sujeitos brancos das 

representações visuais, raramente os negros, esses são tipos, conjuntos, sempre sem 

individualidade, subjetividade, cujo saber é também ignorado.  

Quem são os antepassados? Em que nos contariam suas narrativas? Quem cultuou essas 

mulheres, após partirem para o Òrun? As práticas da religiosidade em que cresci nessa vida não 

retomam diretamente minha origem negra, mas em muito dialogam com ela. Tendo o patriarca 

do núcleo familiar como sacerdote de religião japonesa, tive a infância marcada por idas à 

igreja, assim como cultos e liturgias realizados dentro de casa.  

Residi em diversas casas e em todas elas haviam grandes altares, não sei se realmente 

grandes em altura ou minha lembrança retoma a minha estatura infantil. Nesses altares, sempre 

foram muito rigorosamente cultuados nossos antepassados, sobretudo os mais próximos como 

avós, tios, tias, irmãos. Anterior à toda alimentação nossa, eram ofertados os mesmos alimentos 

a eles. Dispostos em pequenas porcelanas brancas, uma porção de cada prato. 

Muitos são os antepassados que não conheci. Ao tentar retomar uma árvore genealógica, 

esbarro nos apagamentos da história e torna-se quase impossível seguir retomando nomes e 

datas anteriores às bisavós materna e paterna. Há um corte fundo, brecha, ferida, fenda nas 

nossas histórias, tal qual nas das figuras anônimas das mulheres negras das fotografias vistas e 

em tantas outras. Ambas narrativas seguem incompletas, pois que sejam preenchidas cruzando-

                                                           
234 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Fotografia e história, a existência e o vestígio remanescente: corpos 

negros de mulheres no ‘teatro de enunciados’ do Brasil oitocentista. Revista Transversos, Rio de Janeiro, v. 05, 

n. 05, 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799>. 

Acesso em: 20 mar. 2019. (p. 97).  
235 Ibidem, p. 99.  

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos/article/view/19799
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se numa amálgama imaginativa, seriam assim, essas mulheres também minhas ancestrais, seres 

passíveis de culto.  

No pequeno altar montado, coberto por rendas brancas, as imagens históricas Duas 

mulheres jovens mulheres, bem vestidas, uma sentada olhando para a câmera e outra em pé, 

com cesto de frutas equilibrando sobre a cabeça de Henschel, 1870; Mulher sentada portando 

ricamente joias nos dedos, braços e pescoço de Marc Ferrez, 1890; Retrato de perfil de 

vendedora de bananas em Petrópolis de Otto Hees, 1900 e Retrato de mulher de turbante 

sentada com bebê no colo de Lopes & CA, 1890, são pregadas na parede. Trajando um longo 

vestido branco, me aproximo do altar com pequeno Alguidar236 com uvas frescas, o coloco sob 

o altar, me afasto e retorno portando outro com maçãs, depois tangerinas, bananas, pedaços de 

rapaduras, velas brancas. Acendo as velas, que ilumina as imagens. Me afasto e retorno com 

um grande Alguidar com todos os alimentos anteriores. Sento-me e pacientemente me alimento, 

posteriormente ofereço ao público que observa. 

 

Figura 32 - Ajeún para ancestrais, performance apresentada na VIII Mostra de Performance - Arte Negra, 

Imagem e Anonimato 

Galeria Cañizares, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
236 Recipiente forjado artesanalmente em cerâmica utilizado como base para oferendas aos Orixás. 

Foto: Keila Serruya (2018) 
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Figuras 33 e 34 - Ajeún para ancestrais, performance apresentada na VIII Mostra de Performance - Arte Negra, 

Imagem e Anonimato 

Galeria Cañizares, 2018 

 

Fotos: Keila Serruya (2018) 
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Ajeún237 está relacionado ao alimento, ao ato de comer que vai além de alimentar o corpo 

físico mais o corpo imaterial. Está também relacionado às distintas formas de agradecer e 

celebrar. Ofertar alimentos a essas incorpóreas mulheres representadas ali por meio das 

fotografias, a essas ancestrais, é uma maneira de regraciar por suas existências e resistências, 

de compreendê-las como fundamentais para a minha existência hoje. Tal qual aprendido com 

as crenças familiares, me alimento somente após ofertar às mais velhas e em seguida ofereço 

às pessoas presentes, um momento de confraternização. O alimento é dividido para produzir 

uma comunhão. 

Retomar a cultura visual oitocentista faz pensar os lugares das mulheres negras, 

problematizar a construção de seus corpos nas imagens, questionar suas identidades, as fissuras 

provocadas pelas histórias que não foram contadas, apenas encenadas, sobretudo, pelos olhares 

europeus, produzindo tipos pretos ou negros, borrando suas subjetividades. Fez-se necessário 

desnaturalizá-las, olhá-las sob um outro ponto de vista na tentativa de reconstruí-las em outras 

bases, pensando essas mulheres como peças-chave na construção de quem somos, como 

possíveis ascendentes na linhagem familiar.     

Revisitar tais imagens é relembrar as visões que nos colocaram como exóticas, 

subalternizadas, também erotizadas, de corpos disponíveis, ideias que funcionaram como 

autorizações para todo tipo de violência. Por mais que tentemos fugir da dor, ela parece nos 

vigiar como as lentes oitocentistas, é preciso subverter a lógica colonial, ressignificar o acesso 

ao corpo da mulher negra, as diferenças ocasionadas pelo racismo e sexismo que historicamente 

sexualiza nossos corpos. Não será dado nenhum passo atrás, não recuaremos, não nos 

curvaremos. Nossas mentes, nossos corpos permanecerão sem cessão.   

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
237 Palavra na língua iorubá que significa alimento, refeição, comida. 
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Não sei se foi um sonho ou pesadelo para ser mais exata, se meu corpo repousava e 

trabalhava tão somente a minha mente ou se aconteceram as cenas que julgo lembrar, que me 

passam na memória como filme, velho, mas nítido. Sei que me recordo de um enorme breu, 

uma escuridão sem tamanho. Um chão de terra vermelha batida, marcado por pisadas de 

grandes animais, iluminada apenas pela luz da lua e das poucas estrelas, que deviam recusar-se 

a serem testemunhas oculares do que ali se passava. Lembro-me de correr, correr 

desesperadamente e por boa parte da “lembrança” eu corria só, não sei o que tanto me 

apavorava, mas corria com muita pressa por entre as terras demarcadas com estacas de madeira, 

seria eu também propriedade marcada? Eu corria feito boi com medo de ser laçado. Eu era 

mesmo quase uma espécie de boi, de animal temendo o abate, era disso que corria. De um falo 

caucásico e enérgico, truculento e mal-intencionado.  

Era tomada pelo pavor, apressava o passo. Lancei-me contra um barranco, era quase fim 

da linha. Não, não era eu o bicho no cio, não era meu o corpo sedento. Desgosto é ser caça, ser 

mesa posta, para servir. Das tantas dores que eu seria capaz de narrar, talvez sejam essas as 

fendas perpetuamente abertas, feridas purulentas. Ter o corpo apontado como aquele que se 

pode dispor. As narrativas perversas diversas vezes me colocaram como tendente a tais atos, 

desejosa até. Tamanho disparate só viria dos que não compreendem meu pavor naquela corrida 

que não recordo ser ou não real. Mas a aflição de momentos como tais, são presentes, tangíveis, 

corriqueiros ontem e hoje. Algumas vezes essas corridas no chão de terra foram em vão e os 

efeitos devastadores, de imediato todo o dissabor de ser instrumento do prazer alheio, a longo 

prazo a incongruência da geração de um fruto que é ao mesmo tempo amado e amargo, mas 

que será igualmente pertencente a outrem. 

Meu desejo era que tais casos fossem relatos isolados na história, mas sabemos que não 

passa mesmo de um desejo, pois as narrativas são recorrentes, tão reais quanto absurdas. 

Estivemos sempre suscetíveis a todo tipo de assédio, violação e subjugação sexual. Vistas como 

bichos voluptuosos, encharcadas de erotismo, disponíveis, utilizáveis.  Mesmo antes da chegada 

nessa terra, ainda em viagem, nossos corpos eram objetos de desfrute das criaturas alabastrinas. 

Nos armazéns, ao aportar, após o período “de engorda”, passávamos pela vistoria dos senhores, 

tocadas, apalpadas, nos corpos das que serviriam nas tarefas de casa eram logo projetados um 

futuro de exploração física e sexual.  

Gostaria que tais histórias fossem tão fantasiosas quanto a construção de nossa 

sexualidade exacerbada. Era também comum a forma de exploração de nossos corpos para o 

trabalho sexual, obrigadas à prostituição como fonte de renda para os proprietários, pagando 

somas estipuladas, tal qual as escravizadas de ganho. “O Brasil herdou de Portugal a estrutura 
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patriarcal de família e o preço dessa herança foi pago pela mulher negra, não só durante a 

escravidão”237. Corpos-vitrines eram enfeitados “com joias, anéis e rendas finas para atrair os 

potenciais clientes”238. Algumas mulheres eram compradas e entregues a prostíbulos muito 

jovens. Mesmo se tratando de uma prática vista como incorreta por muitos escravocratas, a 

prostituição, inclusive infantil, foi sempre viabilizada com o consentimento da sociedade. 

“Ainda nos dias de hoje, a mulher negra por causa da sua condição de pobreza, ausência de 

status social, e total desamparo, continua a vítima fácil, vulnerável a qualquer agressão sexual 

do branco”239. 

Mas não era preciso estar “na rua” para ter o corpo explorado, servir a casa-grande era 

praticamente um sinônimo de servidão sexual, ademais passando a adquirir uma vida de amásia 

e concubina. Esta condição jamais significou proteção ou trabalho ameno, pois que além do uso 

pelo senhor, estávamos sujeitas a todo tipo de tortura das senhoras. “As relações entre senhora-

escrava240 eram baseadas na violência como forma de punição contra a escrava por ‘seduzir’ o 

senhor, ou seja, eram baseadas na agressão por ciúmes ou simples maldade”241. As relações 

dentro da casa-grande se davam repletas de conflitos e desconfianças, em muitos casos as 

escravizadas domésticas quando acusadas de concubinato, eram expulsas da cidade ou vila em 

que residiam.   

Fomos “pau para toda obra”, objetos comprados, vendidos, alugados em razão da nossa 

miserável condição. Além dos sofrimentos comuns aos homens, uma gama deles recaíam 

somente sobre nós, objetos sexuais, amas de leite, sacos de pancadas das sinhazinhas, porque 

além de escravizadas, éramos mulheres. Uma lógica ordinária diz: “o corpo não lhe pertence 

pela própria lógica da escravidão”242. 

Nossos corpos eram vistos como exóticos, despertavam a curiosidade dos europeus a 

ponto de ser motivo de investigações tão indecentes quanto as investidas sexuais. A pobre 

Saartje Baartman, nome africano traduzido para Sarah, trabalhava como prostituta em Paris, na 

casa de seu proprietário. Por todo o tempo que viveu na Europa, foi objeto de exibição pública, 

de exploração sexual e estudo científico. Ficou conhecida por “Vênus hotentote”, pelo torpe 

                                                           
237 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: 

Perspectivas, 2016. (p. 73).   
238 BRASIL, Érico Vital; SCHUMAHER Schuma. Mulheres negras do Brasil. São Paulo: SENAC; REDEH, 

2006. (p. 43).  
239 NASCIMENTO, Op. Cit., p. 73.  
240 O presente trabalho não utiliza a expressão escravo(a) – em desuso –, substituindo-a por escravizado(a), no 

intuito da desnaturalização da condição cativa. O termo escravizada permanece no trecho por tratar-se de uma 

citação direta de Giacomini publicada em 1982. 
241 GIACOMINI, 1982 apud CUSTÓDIO, Meliza da Silva. Mulher negra: Da inserção na história a inserção na 

propaganda. Revista de Iniciação Científica da FFC, Marília-SP, v. 05, n. 1/2/3, 2005, p. 39.  
242 Ibidem.  
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motivo de ter nádegas e lábios genitais anômalos aos olhos europeus. Mesmo morta após 

contaminada pela varíola, não obteve descanso, teve seu corpo e sua passagem dessa vida 

desrespeitados. “Tornou-se artefato de pesquisa de Georges Cuvier, que, a partir das medições 

de seu corpo, concluiu serem as hotentotes pertencentes a um grupo racial humano portador de 

hipersexualidade”243. 

Não bastassem as dores vividas, em 1815 Saartje Baartman teve seu corpo moldado em 

gesso pelo laboratório de Antropologia do Museu do Homem, em Paris, local em que voltou a 

ser exibida. Mesmo morta permaneceu tendo seu corpo utilizado ao bel-prazer dos homens 

brancos e dos seus pensamentos científicos. Em 1824 foram utilizadas ainda ilustrações de 

Baartman pelo anatomista Geoffroy de Saint-Hilaire no livro intitulado A história natural dos 

mamíferos com figuras originais coloridas, desenhadas a partir de animais vivos (1824). A 

imagem de Baartman foi apresentada como um dos 120 mamíferos na publicação, mesmo sendo 

uma mulher foi catalogada entre os animais desenhados vivos. Com toda a exploração do corpo 

de Saartje Baartman, incluindo ilustrações, moldes em gesso e até autópsia, 37 anos depois a 

anatomia de outra hotentote foi também motivo de investigação pelas lentes de Louis Rousseau, 

ajudante do antropólogo Étienne Serres no Museu de História Natural que fotografou de costas 

o corpo despido de Stinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
243 SAMAIN, 2001 apud CARDIM, CARDIM, Mônica. Identidade branca e diferença negra: Alberto Henschel e 

a representação do negro no Brasil do século XIX. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 61. 
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Figura 35 - Vênus hotentote, gesso pintado (1815) 

Paris, Museu do Homem, Laboratório de Antropologia 

 

Figura 36 - Stinée, fotografia (Louis Rousseau, 1855) 

Paris, Museu do Homem, Fototeca 

 

Figuras 37 e 38 - A história natural dos mamíferos com figuras originais coloridas, desenhadas a partir de 

animais vivos (Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, 1824) 

Paris, Muséum d‟Histoire Naturell, Biblioteca 

 

 

 

 

Fonte: CARDIM, 2012244 

 

Fomos julgadas e estereotipadas por nosso tipo físico como bizarras, lascivas, 

desfrutáveis, próprias ao uso das mais diversas formas. Cativas, não pertenciam a nós nossos 

próprios corpos. Moça, limpa, uma preta com bom e abundante leite, fui apontada e tão logo 

comprada, vendida, alugada. Eu e tantas outras fomos apenas corpos femininos, procriadores, 

aleitadores e escravizados, reconhecidos por nutrirem não nossos próprios filhos, mas os filhos 

de famílias proprietárias. Comumente africanas ou descendentes, em período etário que 

possibilitava a lactação e que, como propriedades que éramos, fomos nomeadas “em razão da 

possibilidade do usufruto do trabalho compulsório em relação a outros corpos – proprietários, 

                                                           
244 CARDIM, Mônica. Identidade branca e diferença negra: Alberto Henschel e a representação do negro no Brasil 

do século XIX. 2012. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética 

e História da Arte, Universidade de São Paulo, São Paulo. (p. 62).  

Figura 35 Figura 36 Figura 37 e 38 
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locadores, locatários –, na prática do aleitamento classificado pelo saber médico que nascia 

como ‘mercenário”245. 

Tive essa como outras existências marcadas pelo cotidiano de apropriação do corpo para 

o desempenho compulsório de funções do trabalho, o traço marcante do ser escravizada. As 

amas de leite no período oitocentista eram mulheres cativas que não possuíam os próprios 

corpos, tampouco os próprios filhos, corpo em condições de procriação, “em disponibilidade 

para o uso e o abuso, ao corpo definido a priori, pela natureza sensual, procriadora e nutriz, 

sobretudo pelas marcas que remetem à possibilidade da reprodução lucrativa”246. 

Localizadas como inferiores, a violência era impressa nos corpos, “consideradas 

pessoas-coisas, ou mercadorias-propriedades que, uma vez compradas ou alugadas, podiam-se 

usar sem regras ou limites para finalidades plurais conforme o interesse do proprietário ou 

locador”247. As violações sexuais de nossos corpos não eram sequer entendidas como estupro 

ou crime sexual, pois que não éramos vistas além de objetos utilizáveis, não eram consideradas 

nossas negações a tais atos, nossos quereres, nossas dores, a não cessão resultando muitas vezes 

em morte. Defloramento era somente mais um gesto violento entre tantos outros naturalizados 

de soberania do patriarcado escravocrata que utilizava a sexualidade para unir “em um único 

ato a dominação física e moral do outro”248. 

Essa era uma violência naturalizada nas ruas, nas casas e nos discursos sociais. Tais 

práticas eram apenas uma fração entre os episódios que integravam o cotidiano das escravizadas 

de modo geral e das amas de leite, quaisquer que fossem os ambientes de trabalho, nas casas 

dos proprietários, nas casas de locação e mesmo nos hospitais e instituições em que alugadas, 

nutriam as crianças enjeitadas.    

Pequenas bocas alvas sorviam descomedidamente em minhas mamas negras. As 

pequenas bocas já podiam engolir o mundo pois que seus donos tão jovens eram possessores 

de tanto enquanto eu, vivida, era apenas posse. Não só a esses nutri, mas aqueles tomados pela 

fome e abandono em locais como a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, junto a tantas 

outras que aleitaram na instituição. Éramos alugadas à Santa Casa afim de prover o alimento de 

recém-nascidos, alguns rejeitados por “outras mães e mulheres, que, igualmente dominadas, 

foram obrigadas a abrir mão de seu filho ou filha para manter a aparência de ‘honrada”249. 

                                                           
245 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Procura-se “preta, com muito bom leite, prendada e carinhosa”: uma 

cartografia das amas-de-leite na sociedade carioca (1850-1888). 2006. Tese (Doutorado em História) - 

Universidade de Brasília, Brasília-DF. (p. 16). 
246Ibidem, p. 17.  
247 Ibidem. 
248 SEGATO, 2005 apud CARNEIRO, Op. Cit., p. 17.  
249 CARNEIRO, Op. Cit., p. 28.  
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Nossos nomes eram organizadamente ordenados em pastas amarradas e escritas à mão, 

em listas avulsas de diferentes tamanhos e formas reunidas em um lote “entre outros 

procedimentos administrativos, (...) para o controle dos pagamentos efetuados aos proprietários 

e proprietárias das escravas, diretamente ou a seus procuradores”250. Nomes como Elvira, 

pertencente à Dona Anna Pereira de Andrade, Catharina, Olaria, Eva, Geraldina, Páscoa, 

Maximianna, Gertrudes, Isabel, Fortunata e Josepha Crioula, seguidos de seus proprietários ou 

proprietárias e dos valores pagos a essas ou esses pelos serviços constavam na “Folha para 

Pagamento dos Vencimentos do Mês de Janeiro de 1861 às Amas Internas do Estabelecimento 

dos Expostos”251. 

Os documentos exibiam as negociações entre a instituição e proprietários mensalmente, 

registrava a exploração de nossos corpos, corpos nutrizes presos no domínio do cativeiro, no 

trabalho compulsório como produtoras de leite, desapossadas de nós mesmas, de nossas vidas, 

do direito à maternidade, do aleitamento de nossos filhos. Mulheres nutrizes, matrizes 

produtoras de alimentos tal qual a impiedosa atual produção de leite animal.   

Me senti mesmo como um animal, bicho de ordenha, farta de seios sugados, obrigados 

a produzir alimento, não dois, quatro, quem sabe seis seios tal qual a Rainha (2006) de Rosana 

Paulino, sem soberania, sem reino. A rainha negra com numerosas mamas assim como a deusa 

grega Artemis252. Com olhos de vidro vigilantes espalhados pelo seu baixo-ventre, o que talvez 

não a impeçam de ser cega de sua condição, já que olhos lhe faltam na face. Múltiplos seios 

feito frutas no pé, se tantos tivesse como Artemis ou a Rainha esculpida em terracota e vidro, 

poderiam estar todos em ardor infeccioso pelo seu uso excessivo de glândulas vermelhas, 

mamilos rachados, num tempo puerperal não cuidado, mas explorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
250 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Procura-se “preta, com muito bom leite, prendada e carinhosa”: uma 

cartografia das amas-de-leite na sociedade carioca (1850-1888). 2006. Tese (Doutorado em História) - 

Universidade de Brasília, Brasília-DF. (p. 26).  
251 Ibidem. 
252 Escultura da deusa grega Artemis (Diana), localizada no Templo de Ephesus (550 a.C.), atual Turquia. 
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Figura 39 - Rainha (2006), de Rosana Paulino 

Terracota e vidro (55 x 36 x 24,5 cm) 

 

 
 

Fonte: <http://www.rosanapaulino.com.br/blog/rainha/>. Acesso em: 02 mai. 2019.  

 

 

  

http://www.rosanapaulino.com.br/blog/rainha/
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Os nomes marcados nas listas das amas de leite da Santa Casa sublinhavam nossas 

condições, se cativa ou forra, muitas vezes com indicações da etnia de origem ou da região de 

onde provínhamos. Tal qual os corpos, os nomes pareciam estar confinados pois que “sempre 

atrelados aos nomes e sobrenomes de seus proprietários e proprietárias. Sem a possibilidade do 

sobrenome, sem o controle sobre sua ascendência parental que o sobrenome explicita”253. 

A compra ou aluguel de amas de leite era um costume no antigo regime visto que o 

aleitamento não era uma prática usual entre as mulheres da nobreza. Eram sobretudo as 

escravizadas as responsáveis pelo alimento das crianças, “eram figuradas significando costumes 

que estavam arraigados e identificavam o passado colonial e a escravidão”254. Ainda que 

fundamentais para a nutrição tanto nos lares proprietários, quanto dos expostos na Santa Casa 

da Misericórdia, esses corpos não tinham valor. “Ao mesmo tempo que tão necessárias, também 

por serem cativas, eram consideradas identidades desprezíveis, e ainda depreciadas em suas 

práticas, sistematicamente questionadas pelo projeto da higiene”255. 

Na referida instituição, com frequência eram designadas de amas de leite as mulheres 

que trabalhavam em serviço interno, por sua disponibilidade ou disponibilização de seus 

senhores. As amas externas ou criadeiras eram geralmente pobres ou forras que tinham suas 

residências. Independente do regime de trabalho, eram todas mulheres em função da gravidez 

ou do parto que forneciam leite e sustinham os recém-nascidos de outras mães. Nas condições 

de cativas, eram poucas ou nenhuma a possibilidade de negociações ou recusa a tal serviço, 

quando definida pela condição de nutriz, “significativa da destinação biológica obrigatória”256, 

e de propriedade. Era então objeto para exploração sexual e econômica rentável como exibem 

os documentos da Santa Casa. 

Tal comercialização era também conhecida como “mercenário”, indicando que 

trabalhávamos ou servíamos por um preço definido ou “soldo” acordado com os proprietários, 

os quais não tínhamos acesso. Para mim, mercenário eram esses que agiam apenas pelo 

interesse financeiro no uso de nossos corpos. Outra folha dos documentos que registravam os 

valores pagos por nosso labor, a do mês de fevereiro de 1853 exibe 35 mulheres na função do 

aleitamento, das quais 29 eram cativas e 06 livres. Os nomes continuam sendo relacionados à 

origem ou cor. Nas anotações surgem com mais frequência as intituladas “crioulas”, as nascidas 

                                                           
253 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Procura-se “preta, com muito bom leite, prendada e carinhosa”: uma 

cartografia das amas-de-leite na sociedade carioca (1850-1888). 2006. Tese (Doutorado em História) - 

Universidade de Brasília, Brasília-DF. (p. 30).  
254 Ibidem, p. 35.  
255 Ibidem. 
256 Ibidem, p. 44.  
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no Brasil e também as chamadas pardas, consequência estrutural do uso do corpo negro 

feminino pelo sujeito branco, um processo de “embranquecimento” pela injeção do sangue 

europeu.     

Eram muito frequentes também a divulgação de nossos serviços nos classificados, a 

exemplo do Jornal do Commercio, estampado com eventos da Corte, busca por escravizados 

fugitivos e venda de diversas outras mercadorias. As páginas exibiam o poder e a violência 

infligidos a nós, “a dimensão da mercadoria, do corpo-coisa para venda ou aluguel”257 em 

anúncios como: “(...) Aluga-se uma ama, pardinha, de 16 annos, com muito bom leite, na rua 

Cosme Velho n. 26, Bica da Rainha (Larangeiras)”258 ou “Alugao-se duas amas, uma de 15 

annos de idade e outra de 17, tendo ambas leite superior, sendo o da primeira de 4 mezes e o da 

segunda de 8, sabendo lavar e engommar com toda a perfeição; na rua dos Felizes n. 2 em Santa 

Thereza, e a chave está na rua da Floresta n. 7K”259.  

Embrulha-me o estômago recordar dessa condição objetual em que éramos colocadas, 

coisas, peças, instrumentos negociáveis os quais eram apresentados repletos de adjetivos 

qualificando o produto, produto-corpo, produto-mulher, produto-leite, assim como as 

qualidades para a execução de afazeres domésticos, porque não bastavam os usos sexuais do 

corpo, o instrumento de procriação e aleitamento. Independente de nossas condições, se 

gestantes ou recém-paridas, a vantagem em nos adquirir estava também no investimento em 

obter além de uma ama, alguém para lavar, passar, engomar, coser, cozinhar e todas as demais 

ocupações com o lar.   

Sob o adjetivo prendada, éramos expostas como vitrine, afinal, a propaganda é a alma 

do negócio. Além dos atributos para a manutenção das casas, eram chamativas as frases que 

anunciavam o muito bom e abundante leite, a “imagem ideal de ama de leite requeria, portanto, 

que seus corpos fossem enaltecidos em termos dos atributos físicos e biológicos usualmente 

desejáveis, por exemplo, pelo fato da lactante ser “robusta” ou ter ‘leite sadio”260.  

O leite abundante era umas das importantes qualidades, deveríamos ser boas 

reprodutoras para que o alimento fosse frequente e novo, como a negra Elvira nos registros da 

Santa Casa, em que serviu por oito anos, de fevereiro de 1861 até junho de 1869. A escritura 

aponta por meio do nome da proprietária, tratar-se da mesma cativa, mas os papéis não detalham 

                                                           
257 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Procura-se “preta, com muito bom leite, prendada e carinhosa”: uma 

cartografia das amas-de-leite na sociedade carioca (1850-1888). 2006. Tese (Doutorado em História) - 

Universidade de Brasília, Brasília-DF. (p. 221).  
258 Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 de abril de 1872 (apud CARNEIRO, Op. Cit., p. 221).  
259 Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 09 de abril de 1872 (apud CARNEIRO, Op. Cit., p. 221).   
260 CARNEIRO, Op. Cit., p. 224.  
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sua condição de mãe, se tivera filhos e/ou abortos, apenas que seria boa de leite. “Elvira era 

uma daquelas consideradas como “boa cabra”261, como animal farto e disponível para boas 

práticas de ordenha.  

 

3.1. Boa Cabra 

 

Designada para usos diversos e ilimitados, incluindo práticas sexuais, a exploração 

mantinha um ciclo ininterrupto de produção e reprodução, enquanto ainda pudéssemos estar 

pejadas e amamentar, girava a roda da economia. Utilizadas de todas as formas para gerar lucro 

e prazer, não importavam os frutos de nossas entranhas, visto que nossas vidas poucos valiam.  

A dos negros rebentos menos importava pois o lucro tardava, sem contar que tais vidas sob as 

péssimas condições, pouco vingavam.  

Corpo-objeto, receptáculo tomado como posse através do ato sexual, a reprodução 

forçada. Desapossamento, posição de inferioridade “de sexo-gênero e de raça-etnia e exprimem 

a própria possibilidade do uso/abuso daqueles corpos de mulheres subjugados às formas da 

exploração compulsória”262. 

Escorria por entre as pernas líquido viscoso, espesso, vermelho e quente, não o natural 

que retornava de 28 em 28 dias quando não gestava fruto no ventre, não o sangue das minhas 

regras, mas o sangue violento do abuso, da violação. Rompidas as barreiras do não, da negação 

do ato, era dor que me escorria entre as pernas. Tais práticas “vincaram as relações sociais e 

sexuais da sociedade oitocentista sendo, portanto, naturalizadas nas vivências cotidianas das 

famílias proprietárias de escravos e também naquelas que não possuíam escravos, por estarem 

orientadas pelo imaginário do patriarcado escravista”263. 

Apesar dos nomes organizadamente anotados nos cadernos das instituições como a 

Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, ali não eram de fato os nossos nomes que 

importavam no documento, mas o controle financeiro do uso do corpo cativo. Não interessavam 

sob que circunstâncias éramos lactantes, se prenhas pela primeira vez, se vítimas de aborto –

natural ou provocado pelas inúmeras atrocidades as que éramos expostas – se tínhamos filhos 

que vingaram, se esses poderiam estar com tanta fome quanto os expostos da Misericórdia. 

                                                           
261 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Procura-se “preta, com muito bom leite, prendada e carinhosa”: uma 

cartografia das amas-de-leite na sociedade carioca (1850-1888). 2006. Tese (Doutorado em História) - 

Universidade de Brasília, Brasília-DF. (p. 51).   
262 Ibidem, 231.  
263 Ibidem.  
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O nome marcado nas folhas hoje amareladas não atesta quem fomos, continuávamos 

anônimas tal qual as registradas nas fotografias dos estúdios sob as lentes do olhar europeu, 

permanecíamos silenciadas. Quem foi a pobre Elvira por tantos anos servindo à Santa Casa? 

Quais as condições que fizeram de seu corpo um produtor assíduo de alimento? Registros de 

nomes não nos fizeram mais humanas que as próprias cabras. Uma tarja negra cobria nossos 

olhos, não para que não pudéssemos ver o que ali se passava, isso já estava muito bem impresso 

em nossos corpos, mas não éramos de fato seres identificáveis, de subjetividades irrelevantes. 

De tarja nos olhos e sangue quente e fresco escorrendo por entre as pernas, nossa 

produção leiteira era como a atual indústria alimentícia, produzindo para servir, para nutrir não 

os nossos, mas os outros, aqueles que ocupam principalmente uma posição de poder, que 

especialmente podem pagar. Fui às ruas exibir a dor. Nas imagens: vendada, ensanguentada, de 

seios cobertos com a embalagem que acondiciona o produto resultante da exploração da 

maternidade. 

Boa Cabra (2018) expôs o uso de nossos corpos no regime escravocrata, sua 

comercialização. Compradas, vendidas ou alugadas para amamentar crias alheias. Corpos que 

sofriam apropriação para o desempenho compulsório de funções do trabalho, corpos que não 

nos pertenciam, visto como disponível à procriação, aberto ao uso, também definido pela 

natureza sensual, procriadora e nutriz. 

Na residência artística OBÌNRIN, as ideias existentes quanto à elaboração de Boa Cabra 

se uniram às experiências de outras duas mulheres negras artistas no estágio Abebé da vivência 

no Centro Cultural da Barroquinha, contando com a participação fundamental de Keila 

Serruya264 e Aline Brune265. Keila agregou à obra toda sua experiência com criação de imagem, 

seja ela estática ou em movimento, elaborando a construção das fotografias de corpos de 

mulheres para posterior edição digital feita por mim, em que foram acrescentadas a tarja dos 

olhos e a larga faixa construída com embalagens de leite de origem animal.  

Para as fotografias posamos eu e Aline Brune. A composição da imagem, concebida 

com antecedência, previa corpos femininos negros em posição vertical, braços correndo ao 

longo do corpo, pernas entreabertas e pescoço ereto e firme como quem encara o observador, 

                                                           
264 Keila Serruya é manauara, cineasta, artista visual e produtora cultural. Graduada em Comunicação Social - 

Centro Universitário do Norte - UNINORTE. Como artista visual, traz a linguagem cinematográfica para espaços 

urbanos, galerias e utiliza suportes diversos para exibir/projetar suas obras. Concebe vídeo instalações para palcos 

em shows de bandas e espetáculos de dança. Produtora e assistente de direção em projetos, séries, curtas, longas 

metragens, espetáculos e intervenções.  
265 Aline Brune é artista visual e atriz. Mestranda em Artes Visuais pela UFBA, graduada em Artes Visuais pela 

UFRB. Trabalha com pintura e bordado sobre fotografias, performance e cinema, tendo atuado em alguns filmes 

e vídeos, bem como experimentando suportes diversos das Artes Visuais para a reflexão sobre as interseções entre 

gênero e raça, corpo e cidade.   
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embora o posterior acréscimo da venda não torne possível a visualização do olhar dessas 

mulheres. A posição das pernas foi pensada para que na intervenção urbana Boa Cabra, as 

imagens coladas nas paredes do centro da cidade de Salvador vazassem para os monumentos 

em que ficaram localizadas. Assim, a tinta utilizada como representação do sangue escorre por 

entre as pernas das mulheres nas imagens e seguem manchando, intervindo, vazando, 

ultrapassando os limites da própria imagem.    

 Em um dos primeiros esboços na concepção da obra, é possível visualizar a ideia da 

posição em que esse corpo ocuparia posteriormente na imagem, assim como o uso das tarjas 

nos olhos e nos seios, composta pela caixa de leite. No entanto, as primeiras ideias para tal obra 

se deram idealizando uma construção que utilizasse a técnica da serigrafia em tecido com a 

imagem em preto e branco, tendo o destaque para a mancha vermelha entre as pernas.  

O breve rascunho apresenta uma das diferentes possibilidades da obra, mostra a proposta 

se modificando em seu percurso. Recupero tais primícias do criar não com a intenção de relatar 

o passo a passo da construção da obra, mas de buscar compreender o estabelecimento das 

relações ao longo do trajeto, o processo do pensamento em criação. A narração da sucessão de 

acontecimentos não me levaria ao entendimento do movimento do criar, no rememorar para 

visualizar a construção do objeto artístico constato que os eventos são alineares, não podem ser 

“tomados como etapas, (...) mas como nós ou picos da rede, que podem ser retomados a 

qualquer momento pelo artista. Nossa leitura deve ser capaz de interconectar esses pontos e 

localizá-los em um corpo teórico formado por conceitos organicamente inter-relacionados”266. 

 

 

  

                                                           
266 SALLES. Cecília Almeida. Redes da Criação: Construção da obra de arte. São Paulo: Horizonte, 2006. (p. 

31). 
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Figura 40 - Primeiros esboços de Boa Cabra (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: A autora (2017) 

 

As já mencionadas redes de criação, que funcionam como um sistema criado pelo artista, 

com base “em determinadas características que vão atribuindo em um processo de apropriações, 

transformações e ajustes”267 importantes no processo de construção da obra, foram ganhando 

complexidade com o estabelecimento de novas relações. O convívio com outras mulheres 

negras artistas em suas diversas linguagens de atuação causou contaminações diversas de modo 

a modificar os rumos da criação em desenvolvimento. Não tenho o ato criador nas mãos, “mas 

apenas alguns de seus índices”268 em que o processo criador é também repleto de decisões que 

não deixam rastros. Não sou capaz de recordar em que momento os primeiros esboços se 

modificaram, quais os disparadores, as associações feitas para gerar alterações. Sequer seria 

possível imaginar como teria se dado a obra sem o aporte das artistas citadas e suas experiências 

de arte e vida.    

 Decisões tiveram que ser tomadas seguramente para que a obra se apresentasse como 

tal, negociações entre as ideias iniciais e as que surgiram, a determinação do que interessava 

para a elaboração do trabalho e o que deveria, ao menos ali, ser guardado ou descartado. Tais 

                                                           
267 SALLES, Cecília Almeida. Crítica Genética: fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação 

artística. São Paulo: EDUC, 2008. (p. 27). 
268 Ibidem, p. 26. 
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definições estão imersas nas minhas vivências, nas histórias minhas e nas que tive acesso, as 

relações culturais que me cercam. Na criação, espaço e tempo sociais estão sempre interagindo 

com a subjetividade do artista. Criar não é somente uma questão individual, mas não se abstêm 

de ser uma questão do indivíduo. O trabalho humano se dá dentro do campo do contexto 

cultural, abrange os meios materiais, os conhecimentos, as propostas possíveis e ainda as 

valorações.  

Ao recordar aqui esses meus fazeres, abordo obras e seus processos conjuntamente pois 

é impossível tratá-los em separado. Interesso-me pela obra de arte para além “da sua entrega ao 

público”, talvez por isso preserve e valorize os documentos dos próprios processos criadores. 

Investigo, acompanho atenta a elaboração das obras, quem sabe seja também uma possibilidade 

de melhor me conhecer ao retornar e perquirir sobre o realizado.  

Com o amadurecimento das ideais, cheguei à elaboração da intervenção urbana Boa 

Cabra (2018). A exploração do corpo negro feminino foi espalhada pela área central da cidade 

de Salvador como uma denúncia, para que pudessem ser vistos pelos transeuntes não só o ato, 

a ação do intervir sendo feita ali, mas seu posterior resultado ficando impresso, marcado por 

entre as ruas da cidade. O ato de interferir de algum modo na vida urbana, causou por vezes 

espanto ou mesmo incômodo. Duas mulheres negras269 em plena luz do dia imprimiam nas 

paredes algo que não era cartaz publicitário, havia mancha vermelha, havia corpo nu. O que 

seria aquilo além de vandalismo ou propaganda de apelo homossexual? Julgaram os policiais 

de serviço pelos arredores que não se contentaram em observar a ação, mas em gritar suas 

convicções. 

A ação seguiu, ora se conectando com as demais intervenções do centro da cidade, seus 

grafites, murais, publicidades, ora se destacando por entre as paredes em ruínas, tapumes de 

construções que se erguiam, em ambos os casos deixando estampado a figura da dor que tem 

gênero e cor. 

 

 

 

 

                                                           
269 Ação realizada por mim e Keila Serruya.  



137 

 

Figura 41 - Intervenção urbana Boa Cabra (2018) 

 

 Foto: Keila Serruya (2018) 
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Figuras 42 e 43 - Intervenção urbana Boa Cabra (2018) 

 

Fotos: Keila Serruya (2018) 
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Figuras 44 e 45 - Intervenção urbana Boa Cabra (2018) 

Fotos: Keila Serruya (2018) 
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  Figuras 46 e 47 - Intervenção urbana Boa Cabra (2018) 

Fotos: Keila Serruya (2018) 
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A construção das imagens para a intervenção urbana me conduziu a pensar 

desdobramentos para o trabalho. Entendendo que a obra apresentada, ou entregue ao público, é 

somente uma das inúmeras possibilidades de sua construção, no momento de encerramento da 

residência artística OBÌNRIN, senti a necessidade de materializar a imagem construída do corpo 

explorado, de ocupar o espaço da Barroquinha com meu corpo. Fui tomada pelo desejo de fazer 

da imagem corpo e do meu corpo uma imagem. A performance Boa Cabra (2018) interfere na 

paisagem do espaço, um corpo negro vivo e tal qual a imagem, sangra entre seus membros 

inferiores, tem seus olhos ocultos e seus seios cobertos pela embalagem comercial do leite 

animal.   

Estive no espaço de corpo presente, em meu corpo seu discurso, gênero e raça que são 

nele lidos e ganham outros contornos, camadas sobrepostas de histórias diversas, para além da 

vivência carregada nesse corpo presente, visto e que pode ser tocado. “Tanto a performance 

quanto a body art não trabalham apenas com o corpo e, sim, com o discurso do corpo”270. Nele 

um protesto, denúncia das formas de reprodução, do uso da sexualidade, do silenciamento 

dessas vozes e dessas dores.  

Ali permaneci, estática, imóvel, como nas figuras coladas nas paredes da cidade. Por 

cerca de duas horas pude ser vista na posição ereta travando uma luta com a respiração, a 

circulação sanguínea, as cãibras frequentes e o equilíbrio. Estar vendada possibilitou uma 

reflexão interna, uma concentração para permanecer na posição idealizada, uma espécie de 

confiança por não necessitar fitar olhares. A tarja negra que me cobria os olhos foi 

confeccionada em material pouco flexível, não se moldando ao rosto e permitindo um pequeno 

espaço de visão do plano inferior, conseguindo enxergar somente os pés das pessoas que por 

mim passavam. 

Com a vista voltada ao chão, pude ver pequeninos pés infantis e escutar suas indagações 

curiosas. “– Ela é de verdade?”, “– Mãe, é de verdade?”. Por longos minutos os pés estiveram 

ali, juntamente com seus olhos atentos os quais não pude ver. Seu interesse na descoberta de 

tratar-se ou não de um corpo real a fez tocar com as pontinhas dos dedos em minha mão, uma, 

duas, três vezes, não tendo sucesso na resolução do enigma. A quarta vez que tocou minha mão, 

a movi milimetricamente, o suficiente para que os olhares atentos constatassem: “– É de 

verdade! A moça é de verdade!”. 

 

 

 

                                                           
270 GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
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Foto: Shai Andrade (2018) 

Figura 48 - Performance Boa Cabra (2018) 
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Figura 49 - Performance Boa Cabra (2018) 

 Imagem: Shai Andrade 
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Foto: Shai Andrade (2018) 

 

 

Percorrendo horizontalmente o longo tecido branco ao chão, de caminhos irregulares e 

fluidos como um líquido que escorre, é possível ver fotografias antigas, rastros de memórias, 

pérolas em meio ao branco-leite. O alvo tecido fluido desemboca na imagem de uma mulher 

negra sentada, o longo do pano compõe sua roupa. Ana Musidora271 é a mulher que tem seu 

corpo como centro na cena na performance Leite Derramado (2013) e por meio dele rememora 

as amas de leite do período colonial. 

                                                           
271 Ana Musidora é artista do corpo e artista-educadora. Realizou seus primeiros estudos em Letras-Português, 

onde cursou três anos letivos desta graduação na Pontifícia Universidade Católica-SP, paralelamente aos trabalhos 

como produtora cultural junto a instituições públicas, centros culturais e coletivos artísticos autônomos. 

Bacharelada em Comunicação das Artes do Corpo com habilitação em Dança (nesta mesma instituição), pesquisa 

memória do corpo e estética do estereótipo abjeto para corpografias dissidentes, investigando o hibridismo entre 

as linguagens da dança e performance. Co-fundadora da Nave Gris Cia Cênica, atualmente desenvolve solos de 

dança junto ao Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo. 

Figura 50 - Performance Boa Cabra (2018) 
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Com seios desnudos, utiliza linha e agulha sobre sua pele no movimento de costura, 

unem-se no ato a pele e o “leite”. A tez como um marcador fenotípico de raça e o seio, o leite 

da mulher negra materializa as dores do corpo nutriz. Dialoga com a objetificação do corpo 

negro feminino, com a violência e o trabalho compulsório do sistema escravocrata. As “mães 

pretas” destituídas de seus próprios corpos e filhos, destinadas à criação, alimento e cuidado de 

outros. A performance estabelece relações entre tais figuras históricas na sociedade desde a 

escravidão e os papéis que coexistem no espaço social atual, que permanecem violentos e as 

relações romantizadas. 

 

Figura 51 - Leite Derramado, de Ana Musidora (2013) 

 

 

Foto: Mônica Cardim (2013) 

 

Agulha, seio e leite alinhavam as histórias de dores pouco conhecidas, de mulheres 

silenciadas, invisibilizadas, que o imaginário nas figuras das “mães pretas” cobriu com um véu 

de sentimentalismo poético.   
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As famílias proprietárias de amas de leite comumente procuravam uma distinção ao 

fotografar seus filhos, exibindo com eles suas escravizadas “que mais tarde, em idade avançada, 

são incorporadas no imaginário social como ‘mães pretas”272. Tais imagens traziam status para 

a família, representava a construção de uma memória familiar, com seus filhos e suas 

propriedades. “É visível o desejo de que essas imagens fossem retratadas, exibidas, distribuídas 

em álbuns e nas paredes do lar, mas também legadas à posteridade”273. 

As fotografias registram corpos-objetos de sujeitos excluídos, inferiorizados “e a eles 

confere (e neles reafirma) o lugar social da abjeção”274. Os cartes-de-visite difundidos entre as 

famílias da alta sociedade vislumbram o progresso e a civilização ao tempo que exibem com 

seus corpos-posses adornados, as zonas inóspitas e inabitáveis da vida social – zonas, 

produzidas e densamente povoadas por aqueles que não gozam (ou não devem gozar) do status 

de indivíduo.  

As figuras das “mães pretas” eram comumente vistas conforme sugerem algumas de 

suas imagens na cultura brasileira, como mulheres submissas, doces, generosas e dedicadas às 

crianças brancas. Sujeitos como Pierre Verger utilizaram de cenas de “mães pretas” aleitando 

crianças brancas para evocar “sentimentalismos piegas, de barato apelo emocional, que são 

características dessa escola de pesquisadores. Não conseguem, entretanto, obscurecer a 

natureza brutal e racista do sistema escravagista, exceto para aqueles que têm interesse em não 

querer ver”275. 

O entendimento das escravizadas, sobretudo domésticas, como amas de leite ou mães 

pretas, está imbricado na concepção machista da mulher e sua suposta vocação natural para a 

maternidade, sua inabalável capacidade para amar, zelar e nutrir rebentos alheios. 

Contraditoriamente não nos eram concedidos os direitos de sermos mães dos próprios filhos, 

nunca gozamos de uma condição mais respeitável do que como trabalhadoras. 

 O pintor, desenhista, vitralista e professor Lucílio de Albuquerque (1877-1939) em sua 

pintura Mãe Negra (1912), representou a mulher negra em ambiente paupérrimo, ou em “seu 

próprio ambiente”276 como anunciam algumas análises da cena, como se a miséria nos fosse 

                                                           
272 CARNEIRO, Maria Elizabeth Ribeiro. Procura-se “preta, com muito bom leite, prendada e carinhosa”: uma 

cartografia das amas-de-leite na sociedade carioca (1850-1888). 2006. Tese (Doutorado em História) – Programa 

de Pós-Graduação em História, Universidade de Brasília, Brasília-DF. (p. 391).  
273 Ibidem. 
274 Ibidem, p. 395.  
275 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: 

Perspectivas, 2016. (p. 68).  
276 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Algo além do moderno: a mulher negra na pintura brasileira no início do 

século XX. 19&20, Rio de Janeiro, v. 04, n. 02, 2009. Disponível em: 

<http://www.dezenovevinte.net/obras/obras_maraliz.htm>.  Acesso em: 05 mai. 2019.  
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inerente e não uma condição imposta, ou consequência dela. A mulher amamenta a criança 

branca ao tempo que fita a criança negra e seminua a que se supõe ser seu filho, deitado sobre 

o chão coberto com um pequeno e fino material. O calor do colo, o afago do enlace das mãos 

não repousa sobre o pequeno corpo negro, mas sobre o branco. Não é docilidade e ternura que 

enxergo na cena, mas o retrato da condição de vida e trabalho forçoso que se evidencia com a 

posição de seu corpo e seu olhar dirigido ao filho desfavorecido que igualmente perpetuará sua 

condição subalternizada.   

 

 

Figura 52 - Mãe preta (1912), Lucílio de Albuquerque 

Óleo sobre tela (180x130cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Museu de Arte da Bahia (Salvador-BA) 

Foto: Arthur Valle (2017) 
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Como “mães pretas”, éramos confidentes das “senhoras brancas, as responsáveis pela 

amamentação dos sinhozinhos e sinhazinhas e também pelos seus primeiros ensinamentos,”277 

brecha pela qual resistíamos à ideologia senhorial diariamente. Por meios das instruções iniciais 

na educação das crianças, difundíamos também nosso conhecimento, sobretudo por meio da 

linguagem. Os estereótipos a nós atribuídos como trabalhadoras braçais, amas de leite, donas 

de sexualidade exacerbada foram construídos distantes de um referencial de positividade, o que 

dificulta que seja visto nosso fundamental papel social na sociedade brasileira em questões 

como a construção da língua, profundamente influenciada por nossas origens e ensinamentos.     

O uso sexual de nossos corpos com o epíteto de miscigenação “seria uma ‘válvula de 

escape’ que arranjaria e acomodaria os conflitos étnico-raciais entre as três raças que formaram 

o Brasil, camuflando-se a violência do sistema racial, patriarcal”278. Freyre na década de 30 do 

século passado, após o declínio das teorias do racismo científico, acreditava que a miscigenação 

resultado do contato entre negros, índios e brancos, cuja conta foi paga sobretudo por nós 

mulheres negras, teria colaborado para uma reciprocidade racial sexual-afetiva, atenuando as 

desigualdades raciais entre senhores e escravizados. Me parece um deboche evocar qualquer 

sinônimo de afeto ao tratar dessas relações e um absurdo sem tamanho pensar que a 

miscigenação “que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social (...) entre a casa 

grande e a senzala”279.   

Meu corpo e minhas vivências só conseguem enxergar que a máxima contribuição do 

pensamento de Freyre foi a consolidação da imagem estereotipada sobre a sensualização da 

mulher negra e mestiça como objeto do desejo sexual. Presta também um desserviço à minha 

história com uma visão de papel atenuador que nós teríamos “nas relações de reciprocidade 

racial-sexual-afetiva entre negros e brancos”280, o que anula nosso papel nas lutas de 

resistências ao escravismo e à dominação patriarcal.  

A lógica patriarcal escravista se apropriou não só da nossa força de trabalho como 

cozinheiras, arrumadeiras, mucamas dos filhos da família branca, mas de nosso corpo como 

mercadoria/objeto nas “investidas sexuais dos senhores”. São sobre os nossos corpos que a 

sociedade patriarcal delineia “seus contornos mais brutais”281. As relações entre escravizadas e 

                                                           
277 BRASIL, Érico Vital; SCHUMAHER Schuma. Mulheres negras do Brasil. São Paulo: SENAC; REDEH, 

2006. (p. 198). 
278 PACHECO, Ana Cláudia Lemos. “Branca para casar, mulata para f...., negra para trabalhar”: escolhas afetivas 

e significados de solidão entre mulheres negras em Salvador, Bahia. 2008. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) 

– Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP. (p. 59). 
279 FREYRE, 2000 apud PACHECO, Op. Cit., p. 58.  
280 PACHECO, Op. Cit., p. 59. 
281 GIACOMINI, 1988 apud PACHECO, Ana Cláudia Lemos. “Branca para casar, mulata para f...., negra para 

trabalhar”: escolhas afetivas e significados de solidão entre mulheres negras em Salvador, Bahia. 2008. Tese 
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seus senhores, das amas de leite com as famílias, nunca foram aprazíveis ou atenuadoras das 

desigualdades como exibe Freyre em Casa Grande e Senzala (1933), mas configurada sob a 

exploração econômica e sexual, “o racismo e o sexismo seriam os pilares nos quais estes 

sistemas de opressão foram gerados no escravismo e perpetuados após a abolição”282. 

São falaciosas as relações de afeto entre os homens brancos e as mulheres negras no 

Brasil Colonial. Houve sim, uma miscigenação “forçada” “construída através da violência 

física-sexual e psicológica praticada contra as mulheres negras como fruto da lógica do próprio 

sistema escravista”283. As constantes fugas, rebeliões, motins e a formação dos quilombos são 

provas irrefutáveis de nossa inconformidade e insubmissão.  

No mito da democracia racial, a mulata seria a “prova” da abertura e saúde das relações 

raciais no Brasil, mas sua posição na sociedade pode ser exprimida de acordo com o execrável 

ditado popular: branca pra casar; negra pra trabalhar, mulata pra fornicar – no melhor sinônimo 

para ser dito aqui. A mulata é em verdade o “produto” da prostituição de baixo preço da raça 

negra, do estupro da mulher africana. “A implicação está em que após a brutal violação, a 

mulata tornou-se só objeto de fornicação, enquanto a mulher negra continuou relegada à sua 

função original, ou seja, o trabalho compulsório. Exploração econômica e lucro definem, ainda 

outra vez, seu papel social”284. 

Símbolos da “democracia racial”, nos mulatos (homens e mulheres) se concentraram as 

esperanças de “conjurar a ‘ameaça racial’ representada pelos africanos”285, primeiro degrau na 

escala da “branquificação sistemática do povo brasileiro”286, o que não lhes conferiam qualquer 

vantagem de status social, permanecendo em posição equivalente “àquela do negro: ambos 

vítimas de igual desprezo, idêntico preconceito e discriminação. Cercados pelo mesmo desdém 

da sociedade brasileira institucionalmente branca”287.  

A mulata brasileira, fruto do uso das mulheres negras como objetos de prazer dos 

colonizadores, é entendida como o produto nacional que merece ser exportado. “Mas se a 

qualidade do ‘produto’ é dita ser alta, o tratamento que ela recebe é extremamente degradante, 

                                                           
(Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas-SP, p. 50.  
282 PACHECO, Ana Cláudia Lemos. “Branca para casar, mulata para f...., negra para trabalhar”: escolhas afetivas 

e significados de solidão entre mulheres negras em Salvador, Bahia. 2008. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) 

– Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP. (p. 60). 
283 Ibidem, p. 61.  
284 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: 

Perspectivas, 2016. (p. 75). 
285 Ibidem, p. 83.  
286 Ibidem. 
287 Ibidem. 
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sujo e desrespeitoso”288. A figura da mulata foi construída enquanto objeto de discursos 

médicos, literários e carnavalescos, evocada sob as mais diversas metáforas de cores, 

fragrâncias e gostos, cravo e canela nas escritas de Jorge Amado (1912-2001), manjericão, 

cravo e baunilha para Aluísio Azevedo (1857-1913), descrições de mulheres que podem ser 

resumidas na idealização de sua graça, sensualidade, na sua capacidade de ser extremamente 

desejável.   

Sobretudo nos anos noventa do século passado a figura da Globeleza estampou vinhetas 

em canal brasileiro de TV aberta durante as coberturas do Carnaval, nua de corpo parcialmente 

pintado e purpurinado ao som da música-tema da emissora para o período carnavalesco. O 

corpo sensual da passista que samba com sua cintura fina, seios hirtos e sorriso no rosto era 

exibido ao longo da programação diária, corpo-atração, corpo-consumo. Construída como um 

objeto de desejo, tornou-se um símbolo nacional. Na vinheta da Globeleza, “temos uma espécie 

de mulata estilizada, abstrata, ou imaginária, que resume ou sintetiza todas as suas 

antepassadas”289. 

Síntese da miscigenação sexual e racial, é a mulher erótica, cheia de ginga, alegre, 

disponível. Ela é produzida, discursiva e performaticamente, por literatos, intelectuais, artistas, 

mídia e pelo turismo, com o imaginário social existente em torno do Brasil como um paraíso 

de mulatas. Imaginário esse que articula relações de poder e disputas em torno da identidade 

nacional, racial, de gênero e sexualidade.  

O discurso turístico ajudou a construir e divulgar o imaginário social acerca da mulata. 

“A imagem do Brasil foi construída em torno dos imaginários de paraíso natural e sensualidade 

das mulheres”290, compreendidas como símbolo da mistura de raças, síntese do povo brasileiro, 

marcadas pela permissividade sexual. Em momentos como o da Ditadura Militar no Brasil 

(1964-1984), o turismo passou a ter maior relevância com a criação da EMBRATUR (Empresa 

Brasileira de Turismo) que passou a divulgar maciçamente o país como o paraíso de mulatas, 

reafirmando a “identidade nacional em torno da harmonia/mestiçagem/sexualidade/paraíso”291.  

Aos empresários do turismo pouco importaram (como pouco importam) os motivos que 

fazem os turistas virem ao país. Motivados pelos próprios interesses econômicos, o imaginário 

de mulheres disponíveis é um atrativo que vem a calhar, ainda que a motivação dos turistas seja 

                                                           
288 NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: 

Perspectivas, 2016. (p. 74). 
289 CORRÊA, Mariza. Sobre a invenção da mulata. Cadernos Pagu, Campinas, n. 06-07, 1996. (p. 40). 
290 GOMES, Mariana Selister. A (des)(re)construção do Brasil como um Paraíso de Mulatas. Revista Eletrônica 

de Turismo Cultural, São Paulo, v. 04, n. 02, 2010. (p. 51).  
291 Ibidem, p. 53.  
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sobretudo, o turismo sexual. “A ideia era exibir um país de cores, sabores e paisagens, um país 

continental, tropical, exótico, hospitaleiro, unido, formado por várias raças e culturas e repleto 

de mulheres sensuais”292. Lamentavelmente, tal pensamento se mantém e volta a ser debatido 

quando sujeitos racistas assumem posições de poder.  

Rememorar hoje sujeitos e ações como o apresentador de rádio (1957) e televisão (1971) 

Oswaldo Sargentelli (1923-2002) e o seu Show de Contemplação às Mulatas, me traz uma 

profunda náusea. Os shows de exibição de nossos corpos foram apresentados em casas noturnas 

nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e em diversos outros países, de símbolo da identidade 

nacional passamos a “atrativo turístico principal do Brasil e, assim, a imagem no Brasil no 

mundo. Como atrativo turístico, símbolo de uma indústria emergente – a indústria do turismo 

– ser mulata foi se transformando em profissão”293. 

Nesse contexto surgiram os cursos de Formação de Mulatas do SENAC do Rio de 

Janeiro realizados no final da década de 1980 e início da década de 1990, em parceria com os 

empresários do show de mulatas. O tal senhor Sargentelli passou a se intitular “mulatólogo” – 

o especialista em mulatas – e o entretenimento criado por ele permaneceu acontecendo tendo à 

frente sua sobrinha, Sandrinha Sargentelli. 

Não bastassem todas as vivências anteriores que marcaram meu corpo para o uso do 

trabalho, da exploração, da reprodução coagida, ainda somos vistas como hipererotizadas, 

mesmo com nossas críticas ao imaginário da mulata, permanecemos sofrendo com o 

silenciamento. “A figura da mulata foi naturalizada, cristalizada, essencializada – apesar das 

disputas discursivas que tentam desnaturalizar e criar outras possibilidades de ser mulher negra 

brasileira”294. A construção de tal imaginário é antiga, forte, enraizada e permanece sendo ainda 

construída e reconstruída nas relações de poder machistas e racistas.  

Também fala sobre mim e essas recordações que aqui explano o espetáculo Isto Não É 

Uma Mulata (2015)295. Olho com a atenção a moça de fardamento verde, comum às 

trabalhadoras de serviços gerais, vestimentas que quase magicamente ocultam, invisibilizam os 

sujeitos que os vestem. A moça é Mônica Santana296, que inicia seu segundo solo teatral 
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executando ações de limpeza ao tempo que o público tem acesso ao local de apresentação. Sua 

operação é como uma teia atrai-racistas, muitos se incomodam com a possibilidade de ter uma 

funcionária limpando, organizando o local. O racismo os cega de tal maneira que são incapazes 

de enxergar a suntuosa maquiagem que a figura ostenta e de constatar que o espetáculo já teve 

início.    

São diversas as camadas expostas em cena que denunciam a Dororidade, que versam 

sobre as questões que muito especificamente atingem a nós, mulheres negras, e nossos corpos 

desde o período colonial. Dentre os vieses do espetáculo, destaco as imputações sobre o que há 

pouco comentava, a erotização de nossos corpos, seu imaginário ligado ao universo da sensação 

corporal, a lubricidade, volubilidade, amoralidade ao tempo do sorriso no rosto, ginga e 

disponibilidade. 

A espetacularização da mulata é exibida de maneira irônica e admirável ao explorar 

ideias estereotipadas como as que permeiam a sucessora de Sargentelli, que crê na mulata como 

“uma beleza plástica sem fim e com certeza um talento extraordinário, principalmente no que 

diz respeito ao samba”297. Retirado o fardamento, se revela um luxuoso figurino, entre brilhos, 

veludos, pedrarias e salto alto, a sensualidade de uma mulata carnavalesca. Esse corpo é 

também embranquecido pela maquiagem e ganha agora uma peruca longa e loira.  

Completa com seus adornos, samba exaustivamente enquanto agradece aos nomes de 

sujeitos e contextos que fizeram desses corpos diversos, subalternizados. “Agradece sua 

invisibilidade, os anos de escravidão, a espoliação dos direitos. Cordialmente agradece – como 

bem se espera de uma mulata, ora vejam: doce, malemolente, sensual e maliciosa”
298

. O estado 

de seu corpo cansado sob o salto alto e ainda a sambar exibe a construção falaciosa da mulata 

e sua alegria, hospitalidade, seu samba inato no pé, sua disponibilidade que é vendida assim 

como seu estereótipo hipersexual.  
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Figuras 53 e 54 - Espetáculo Isto não é uma Mulata (2015) 

 

 

Fotos: Diney Araújo (2015) 
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Os estereótipos discriminatórios construídos sobre nossos corpos funcionam como 

espécies de autorizações para violências. A objetificação e subalternidade que reforçam mitos 

racistas como o da mulher negra de sexualidade exacerbada e disponível faz com que estejamos 

sempre no topo das listas quando os temas são assédio e abuso na infância, violência sexual, 

tráfico de mulheres, exploração sexual, entre tantos outros modos de agressão. Somos as 

maiores vítimas de assédio moral e sexual no trabalho, são sobre os nossos corpos que incidem 

as maiores porcentagens de morte materna e da violência obstétrica. “O racismo e o sexismo 

influenciaram as relações que determinaram a sociedade brasileira no seu momento fundador 

(...). Não há como discutir violência contra as mulheres sem discutir racismo e sexismo no 

Brasil”299.   

São evidentes que as diversas violências atingem a corpos como o meu de maneira 

desproporcional aos corpos brancos. As interseções entre as múltiplas formas de discriminação, 

baseadas em sistemas de desigualdades que se retroalimentam – sobretudo de gênero, raça, 

etnia, classe e orientação e identidade sexual – me colocam na mira da desproteção e do 

desamparo. O racismo e seus meios de ação hierarquizam corpos e justificam seus tratamentos 

desiguais, nós não ocupamos os espaços de poder e cidadania plena.   

Há um desequilíbrio nítido na balança, temos nossos direitos sociais, econômicos, 

culturais, em verdade, todos os nossos direitos, corroídos. Desconheço os indicadores que não 

apontem tais desigualdades, sejam dados da educação, escolaridade, desigualdade de 

rendimentos, nível de desemprego, acesso à Previdência, entre outros. Quando pautados 

o racismo e o sexismo “para além das questões materiais, das desigualdades no mercado de 

trabalho, das diferenças salariais, consideramos que, para as mulheres em geral e mais ainda 

para nós, mulheres negras, a questão do imaginário tem importância estratégica”300. As 

construções estereotipadas concernidas a nós como objetos de consumo e exploração sexual, 

aliados à ausência de políticas públicas de controle e responsabilidade midiática, também da 

indústria do turismo, que ao contrário da luta pela erradicação do imaginário sobre o livre uso 

dos corpos negros femininos, os reforçam, contribuem para que permaneçamos nesse lastimoso 

lugar.  
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É inegável que somos expostas a uma carga maior de violência301, – não evocando 

hierarquias de opressões, pois que já explanei sobre as associações entre os eixos de 

subalternizações – as diferenças raciais e étnicas associam-se a desigualdades sociais. “A etnia 

em si não é um fator de risco, mas a inserção social adversa de um grupo étnico/racial é que se 

constitui em característica de vulnerabilidade”302. A associação de gênero e raça, nos faz sofrer 

duplamente, é sabido que a “tradição escravista continua legitimando formas de violência, 

práticas impunemente toleradas de utilização dessas mulheres como coisa”303. As violências 

sexuais do período colonial seguem romantizadas, apenas adquirindo novas roupagens. 

Somos negadas cotidianamente. O racismo nos impõe uma posição inferior, enquanto o 

sexismo nos desqualifica enquanto mulheres, ações que dificultam nossa inserção em espaços 

institucionais, na representação política e possibilidades de ascensão social. “A luta por maior 

autonomia passa pela politização do corpo, no qual reverberam inúmeras reivindicações e 

transformações sociais e políticas, inclusive melhores condições de saúde”304. Assim, não basta 

sermos as principais em situação de violência sexual, estamos expostas a precárias condições 

de saúde.  

A atenção às mulheres em situação de violência sexual que integra as políticas públicas 

de saúde como um direito de todos e todas é um dever do Estado, não ocorre de maneira 

igualitária e eficiente para nós. O Estado ao não assegurar a todos a mesma qualidade de atenção 

à saúde, seja do ponto de vista regional e/ou ético-racial, nos submetem à ocupação de lugares 

desiguais nas redes sociais e trazermos conosco experiências desiguais de nascer, viver, adoecer 

e morrer305. 

A violência, sobretudo sexual, nos trazem “danos físicos, psíquicos e morais, resultantes 

da dominação, coação e desigualdades de força e gênero”306. Fere nossa dignidade, atinge nossa 

dimensão mais individual que é a sexualidade, nossa relação com o próprio corpo, com os 

desejos, as repressões, alteram as percepções de nós mesmas, a autoestima, o autocuidado, o 

                                                           
301 Segundo a pesquisa Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil (2017), realizada pelo Datafolha a 

pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que entrevistou mulheres de todo o país, mostrou que nos 

últimos 12 meses, mais mulheres pretas (32%) e pardas (31%) relataram violência do que as brancas (25%). 

Tratando do assédio, a porcentagem é ainda maior, em que 35% das mulheres brancas afirmaram terem sido alvo 

de comentários desrespeitosos ou algum tipo de contato físico contra 89% das mulheres negras.  
302 MESSIAS, 2008 apud VIANA, Alba Jean Batista; SOUSA, Eduardo Sérgio Soares; NEVES, Ednalva Maciel. 

Racismo nos serviços de saúde: a ausência do cuidado com as mulheres negras vítimas de violência sexual. Revista 

de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 07, 2015. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=505750949006>. Acesso em: 04 mai. 2019. (p. 66).  
303 MADERIA, 2005 apud VIANA; SOUSA; NEVES Op. Cit., p. 67.  
304 VIANA; SOUSA; NEVES, Op. Cit., p. 68. 
305 Ibidem, p. 69.  
306 Ibidem, p. 66.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=505750949006
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amor próprio. Tais ações modificam completamente nossa vida, de modo que passamos até 

mesmo a cogitar permanecer vivendo sem corpo, já que o esse foi tomado por outro tendo valor 

algum. São incontáveis as vezes nesse meu existir histórico, em que fui não só alma sem corpo 

como um corpo sem alma. Nem sempre há mares em que se possa atirar, nem sempre há força 

e poder para sobreviver inteira.   

Tenho a infelicidade de compartilhar tais vivências com diversas outras mulheres, os 

casos não deixam de acontecer e é lamentável que nem sempre sejam vistos pela sociedade 

como um crime, sempre justificados e principalmente incriminando a vítima. “As condições de 

escravidão, colonização, patriarcado e exclusão moldaram uma realidade e cristalizaram 

estruturas que são inadequadamente entendidas como legítimas”307. Mesmo com todos os 

esforços empreendidos nas últimas décadas, seguimos à margem da sociedade, tendo os direitos 

humanos e de cidadania constantemente negligenciados. 

A assistência às mulheres em situação de violência sexual, mesmo integrando as 

políticas públicas, é fato instável do qual não se pode atestar a permanência. Os serviços não 

atendem as necessidades das vítimas, “as ações são pontuais, fragmentadas, sem compromisso 

de continuidade na atenção (...) o profissional de saúde subjuga a abordagem da violência sexual 

aos saberes biomédicos, desarticulados do contexto biopsicossocial”308. Mesmo se tratando de 

uma questão de saúde pública, não há um recorte étnico racial quando se reflete sobre a 

violência sexual e o atendimento às vítimas. As desigualdades são notórias e persistentes e as 

políticas públicas, para que sejam efetivas, necessitam ser horizontais e atender às demandas 

locais, devem agir também no processo de desconstrução de discursos que mantêm e 

reproduzem desigualdades.   

É preciso pensar as questões raciais nas políticas de enfrentamento à violência contra a 

mulher, pois essa falsa homogeneidade na categoria mulher implica uma falta de capacidade de 

escuta das que da branquitude se distanciam. Também somos mulheres, como gritou no século 

XIX a velha abolicionista afro-americana Sojourner Truth, é preciso que tenhamos direito à 

saúde e à autonomia há tanto negada sobre os nossos corpos. 

 

  

                                                           
307 VIANA, Alba Jean Batista; SOUSA, Eduardo Sérgio Soares; NEVES, Ednalva Maciel. Racismo nos serviços 

de saúde: a ausência do cuidado com as mulheres negras vítimas de violência sexual. Revista de Pesquisa: 

Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 07, 2015. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=505750949006>. Acesso em: 04 mai. 2019. (p. 73).  
308 Ibidem, p. 74.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=505750949006
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3.2. Carta Branca 

 

Olho para o meu corpo negro, revisito todas as vezes em que minha não cessão foi 

ignorada, rememoro a corrida no chão de terra vermelha batida, o passo afoito e desembestado 

contra o falo caucásico e enérgico, truculento e mal-intencionado e todas as outras vezes que 

não distam tanto do tempo de hoje. Ao meu corpo foi dado carta branca, não posso chamar de 

coincidência a tonalidade da carta cuja expressão popular designa liberdade, absoluta permissão 

para agir como convém. A carta branca confere poder e os termos branco e poder jamais serão 

absolutas coincidências.      

Encaro a abertura dos diários dolorosos para a construção da performance Carta Branca 

(2017), criação que compôs o projeto Diário Rosa (2017), cujo tema central de debate foi o 

assédio/abuso sexual contra mulheres. Parti da autobiografia enquanto ferramenta para um 

conhecimento sobre mim, que perpassa os encontros com outras, buscando as subjetividades, 

as experiências vividas acerca do assédio e abuso sexual em suas diversas manifestações. 

Reflito sobre o acesso aos tantos corpos negros e femininos em que fiz morada, sobre as 

diferenças ocasionadas pelo racismo e sexismo que historicamente sexualiza esses corpos.  

Ocupação feminina e feminista, o projeto Diário Rosa, ocorrido no Teatro Gamboa 

Nova em Salvador-Bahia, de 01 a 11 de junho de 2017, envolveu mostras de filmes, bate-papos, 

música, exposições e o espetáculo teatral de mesmo nome como eixo do projeto, construído por 

meio de imersão biográfica trazendo à tona relatos de experiência das artistas envolvidas e de 

outras mulheres, e tendo, também, inspiração no livro O Caderno Rosa de Lory Lambi (2002), 

da escritora Hilda Hilst (1930-2004).  

No percurso da criação foram coletadas diversas histórias de mulheres sobre 

abusos/assédios/estupros via plataforma digital, de maneira anônima. Tais relatos conduziram 

o processo de criação do referido espetáculo, toda a ocupação do Teatro, assim como a 

performance Carta Branca. As histórias contadas se uniram às narrações das atrizes e demais 

artistas participantes da ocupação. Os processos de construção, tanto da performance Carta 

Branca quanto do espetáculo Diário Rosa, se centraram nas memórias pessoais e alheias, na 

abertura desses diários pessoais repletos de amargores, de narrativas dolorosas e veladas.  

As mãos como o toque indesejado, insistente, corriqueiro se fazem constantemente 

presentes em nossas narrativas, e nelas, o ‘não’ não é escutado, é ignorado ou mesmo há 

impotência para proferi-lo. O contato não quisto materializou um conjunto de mãos que passam 

a tocar meu corpo nu com a construção de uma vestimenta. Mãos brancas como a carta 
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concedida contrastam com o negrume de meu corpo, não há acaso. O toque amargo me une à 

outras mulheres e suas histórias, os desprazeres se fundem. 

Também é recorrente nas narrativas pessoais a necessidade de conviver não só com a 

dor dos assédios, mas, muitas vezes, com os próprios assediadores, constantemente pessoas 

próximas. Penso que muitas de nós vivemos vendadas, nos negando até a compreender que 

diversas passagens de nossas vidas foram abusivas. Dessa negação do enxergar, ou mesmo pela 

necessidade de o fazer, surge a venda dos olhos utilizada na ação.  

Em uma breve pesquisa de materiais, as luvas confeccionadas em látex pareceram um 

material aquedado para a confecção da roupa, sua maleabilidade permitia que pudesse ser 

preenchido pelo algodão sintético, material utilizado para tomar a forma da mão. A vestimenta, 

quando utilizada, se adequava ao formato do corpo.  
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Figura 55 - Esboço da vestimenta (2017) 

 

 

 

 

 

Foto: A autora (2017) 
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Figura 56 - Confecção da vestimenta (2017) 

 
Foto: Íris Faria (2017) 

 

O vestido e a venda compuseram o figurino da performance, cuja ação consistiu em 

caminhar pelas ruas próximas ao Teatro Gamboa Nova exibindo um corpo de mulher negra 

“agarrado”, “apalpado”, expondo seu desapossamento histórico. As brechas formadas pelos 

espaços entre as mãos do vestido deixavam escapar a nudez do corpo negro, que exposto no 

espaço público, ainda que cercado de transeuntes e do público que assistia do lado externo ao 

teatro, foi novamente assediado verbalmente.  
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Figura 57 - Detalhes da vestimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Íris Faria (2017) 

 

Após andar pelas ruas, adentro o foyer do teatro e lá permaneço, imóvel, durante alguns 

minutos. Por fim, a nudez se revela quando retiro o vestido e o penduro em um cabide situado 

ao lado de uma televisão, que passa a exibir nos dias que sucederam a apresentação ao vivo, o 

registro em vídeo, juntamente com o vestido exposto. A performance desdobra-se, então, em 

uma instalação, enquanto obra que permite o trânsito do observador, sua participação do espaço 

de corpo inteiro. 

 

Figuras 58 e 59 - Performance Carta Branca no espaço público (2017) 

 Fotos: Íris Faria (2017) 
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Figura 60 - Performance Carta Branca no Foyer do Teatro Gamboa Nova (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Larissa Lacerda (2017) 

        

A criação está relacionada à experimentação. Faz-se necessário experimentar seja a 

materialidade a ser trabalhada na obra, técnicas, suportes, seja outros aspectos que levam ao 

amadurecimento do trabalho e do próprio artista, que passa a melhor compreender seu próprio 

projeto poético. Alguns dias após a primeira das três apresentações de Carta Branca na 

ocupação Diário Rosa, notei a fragilidade das mãos de látex, que foram se rasgando devido à 

fricção com o algodão sintético, assim, outros materiais têm sido pesquisados no intuito de 

encontrar algum que possua a elasticidade do látex, porém, com uma maior resistência. Venho 

experimentando materiais como malha, luvas de tecido, dentre outros.  

A criação se vincula à espontaneidade, ela acontece sem regras, sem precisões, sem 

medo de falhas. São momentos de testes, incluem avanços e recuos e reivindicam uma liberdade 

no ato de formar. Carta Branca resulta de um processo de experimentação observada no estado 

de contínua transformação e segue se modificando, adquirindo outros contornos e reflexões.  

Um corpo que rememora vivências diversas na intersecção de gênero e raça e com outros 

corpos e memórias se conecta, busca romper estereótipos, denunciar a necessidade de 

autonomia sobre o próprio corpo, o seu uso violento ao longo da história, o não consentimento 
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e a imposição do desejo de outrem, as dores e imaginários acerca do corpo negro feminino que 

não se fixaram no passado e seguem sendo “justificativas” para controle e subordinação da 

sexualidade. 

Mantêm-se a luta antirracista e feminista. Nossos corpos ao reivindicarem serem nossos, 

vivos e de pé, constituem processos de resistências. Combatemos o poder de ditar quais vidas 

importam, as que vivem e as que não importam, as que são descartáveis. O cenário é correlato 

à guerra, mas o inimigo não dispõe das mesmas armas, vem somando munições seculares. Um 

combate desigual há tempo se engendrou, mas de cá não se abre mão do direito de existir ainda 

que hajam por aí cartas brancas, que autorizadas, assinadas e carimbadas, imprimem redondos 

alvos em nossos corpos. Que se despreguem e se rompam de nossa negrura suas postas 

abjeções!  

  

 

 

  



4. CORPOS ABJETOS
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Ainda me causam bastante confusão as saídas abruptas do Àiyé quando meu sangue 

quente ainda corre veloz nas veias, quando o ar passeia livremente entrando e saindo do meu 

corpo, quando ele não apresenta qualquer disfunção que promova a partida.  

Fui tomada de sobressalto quando segurava uma xícara de café, sempre gostei muito de 

café, é o que me despertava todas as manhãs. Para mim, tomar café com alguém, oferecer café 

a alguém é quase como um bom dia, não se nega a ninguém. Virava a esquina com a xícara de 

café fresquinho, recém coado, quando de surpresa encontrei os verdugos fardados. Eu os teria 

ofertado café, talvez fosse o que lhes faltava para ter um dia afável, mas não houve tempo. 

Projéteis bem orientados, que sabiam seu caminho, me terebraram peito e pescoço ou “laceração 

cardíaca e pulmonar de ferimento transfixante do tórax por ação perfurocortante”310. Fui ao chão. 

 Mesmo com grande audiência, não hesitaram em fabular um socorro. Pegue como 

objeto velho ou sujo, de qualquer maneira e sem o menor cuidado, posta em um camburão. 

Confundida com bandida, é o que dizem, mas portava uma xícara de café quentinho, recém 

coado. Corpo-nada, coisa alguma, migalhice. Com a abertura da porta traseira do carro, fui 

novamente ao chão e mesmo alertados sobre a mulher-carne sem vida exibida suspensa pelo 

pedaço do tecido que vestia, seguiu-se o trajeto. 350 metros de carne exposta dilacerada, atritada 

em asfalto quente, quente como o café recém coado que não pude tomar.  

 Corpo, quando não coberto pela tez marmórea, pode ser perigoso dispor de um. Estive 

assim, mais segura nas diversas vezes incorpórea. Corpo é essa coisa constantemente lida, 

julgada. Como aparenta, como deveria aparentar, como se porta, como deveria se portar. 

 Certa vez conduzindo minha moto, levando meu filho a um curso, fui novamente pega 

de surpresa pelos que ostentam o uniforme-poder. Tive o corpo avaliado e condenado ali por 

não se apresentar adequado ao quadro regulatório rígido de gênero – ato ou sequência deles que 

está sempre e inevitavelmente ocorrendo para a estabilização do corpo, um conjunto de 

imposições em que se credita naturalidade311 .  

 Por não figurar em meu corpo a feminilidade esperada, fui apontada pela branquitude, 

masculinidade, cisgeneridade, heterossexualidade, aqueles entendidos como enquadrados nas 

normas que se achavam no direito de decidir quem importava, como um corpo não-humano, 

desviante e desviado. Tive ali minha humanidade e vida negadas. 

                                                           
310 Descrição do Instituto Médico Legal sobre a causa do óbito de Claudia Silva Ferreira em março de 2014 na 

Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.  
311 Ideia de gênero elaborada por Judith Butler. Cf.: BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: Feminismo e 

Subversão da Identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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 Julgaram-se autorizados a revistar-me ferindo meu direito a não ter homens tocando 

meu corpo. As identidades enquanto mulher, negra, lésbica e quaisquer outras não 

categorizáveis aos olhos atrozes que me fitavam, faziam do meu corpo qualquer coisa sem 

valor. A recusa ao toque ilegal custou-me ferimentos no rosto, hematomas nos olhos e pernas, 

ou “isquemia cerebral e traumatismo crânio encefálico”312. Retornei ao Òrun sem direito à defesa 

das afirmações de que anterior a qualquer ato contra mim, eu teria desacatado e ferido os executores. 

 Igualmente apontada como menos humana por não me enquadrar na ordem de gênero 

vigente, tantas e tantas outras vezes fui sentenciada, alvo de horrendos crimes juntamente com 

muitas outras que do mesmo modo eram negras e divergentes dos padrões, travestis, mulheres 

e homens transsexuais, com frequência jovens e em situações de vulnerabilidade social313. 

 Nossos corpos, nossas existências causam incômodo, situadas em locais 

subalternizados, temos a ousadia de nos constituir como pessoas de direito, movendo as 

ferramentas que dispomos, desafiando a lógica imposta pelo machismo, racismo, classismo, 

pela homo, lesbo ou transfobia. Nossos corpos e modos de vida são considerados abjetos314. 

Somos repudiadas, negadas, desprezadas, avaliadas como desimportantes, o que nos torna 

“vítimas das mais diversas violências (...) formas simbólicas e materiais”315 desde o não 

reconhecimento de nossas identidades “até à violência física sofrida por conta destes ‘desvios’ 

que são tidos como ameaça ou afronta”316. 

 A abjeção não nos é inerente, é uma condição imposta, a exemplo da homossexualidade, 

que se torna abjeta frente à construção da heterossexualidade normativa. “A 

heteronormatividade, (...) é sustentada pela pretensa coerência entre sexo, gênero, desejo e 

prática sexual. Aqueles que, de uma forma ou de outra, embaralham estas categorias, as 

subvertem ou contradizem, são exemplos (...) de corpos abjetos”317. 

                                                           
312 Descrição do Instituto Médico Legal sobre a causa do óbito de Luana Barbosa dos Reis em abril de 2016 em 

Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. 
313 De acordo com o Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2018, 

levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), feito em conjunto com o Instituto 

Brasileiro Trans de Educação (IBTE), 163 pessoas trans foram assassinadas no Brasil no ano de 2018. Segundo o 

relatório, os alvos desses crimes têm cor e idade: 97% são travestis e mulheres trans, 82% são pretas ou pardas e 

60,5% têm entre 17 e 29 anos. Disponível em:  <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-

assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2019.   
314 Abjeto é uma noção central nos estudos queer e nas teorias da filósofa pós-estruturalista estadunidense Judith 

Butler (1956 -) no final do século XX. “Abjeção (no latim, ab-jicere) significa literalmente excluir, jogar fora ou 

longe e, portanto, pressupõe e produz um domínio de agência do qual é diferenciado” (BUTLER, 2011 apud 

SANTOS, Matheus Araújo dos. Abjeto em disputa:  dissidências ou não entre Bataille, Kristeva e Butler. In: 

COLLING, Leandro; THÜRLER, Djalma (Orgs.). Estudos e política do CUS - Grupo de Pesquisa Cultura e 

Sexualidade. Salvador: EDUFBA, 2013, p. 77). 
315 SANTOS, Op. Cit., p. 81.   

316 Ibidem.  
317 Ibidem. 

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2019/01/dossie-dos-assassinatos-e-violencia-contra-pessoas-trans-em-2018.pdf
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Pensar a abjeção vai além da questão da sexualidade e pode ajudar a pensar  o lugar de 

todos aqueles que não se encaixam no padrão hegemônico do homem branco, cisgênero, 

heterossexual e de classe privilegiada, pois  heterossexualidade normativa não é o único regime 

regulatório em funcionamento na produção do corpo. Embora a ideia de abjeto esteja 

relacionada às categorias sexuais e de gênero, não se limitam a elas. “Os corpos abjetos não 

podem ser reduzidos apenas a estes aspectos, necessitando ser pensados de modo muito mais 

abrangente”318. Dessa forma, o abjeto “relaciona-se a todo tipo de corpos cujas vidas não são 

consideradas vidas e cuja materialidade é entendida como não importante”319. 

 Refletindo sob a ótica interseccional, não dissociando eixos como gênero, raça, classe, 

sexualidade, entre outros, em que a branquitude, masculinidade, cisgeneridade, 

heterossexualidade, etc., são desejados e compreendidos como normas. Estar afastada de tais 

posições hegemônicas em todas essas vidas enquanto mulher negra e diversas outras 

identificações me fizeram compreender na prática os efeitos nocivos de me enquadrar na noção 

de abjeção. Sempre materializada mulher no contexto do machismo e negra no contexto do 

racismo, portanto sem valor, descartável.   

   Em uma das minhas existências, após mediar um debate com jovens negras promovido 

pelo partido político que integrava e deixar o local do evento acompanhada de uma assessora e 

meu motorista, não imaginava a possibilidade de haver ali facínoras a mando e à minha espera. 

O veículo em que me encontrava foi seguido por esses sujeitos que não hesitaram em parear os 

carros e realizar 13 disparos de arma de fogo, sem qualquer motivo aparente. Desses, nove 

acertaram a lataria e quatro ultrapassaram a barreira do vidro. Três desses projéteis guiados me 

atingiram na cabeça e um no pescoço, o motorista por ao menos três desses tiros nas costas e a 

assessora, única sobrevivente, atingida por estilhaços. 

 Afirmo que não haviam motivos aparentes porque naquele momento em que tudo 

acontecia tão rapidamente, não fui capaz de assimilar de pronto que se tratava tão 

declaradamente de uma execução e que era eu o destino da caçada. Por conta de convicções e 

de minha atuação política, militante socialista que se opunha à violência praticada e autorizada 

pelos detentores de poder, mulher, negra, feminista, bissexual, de origem periférica, meu existir 

no mundo desagradou a uma poderosa minoria. 

                                                           
318 SANTOS, Matheus Araújo dos. Abjeto em disputa:  dissidências ou não entre Bataille, Kristeva e Butler. In: 

COLLING, Leandro; THÜRLER, Djalma (Orgs.). Estudos e política do CUS - Grupo de Pesquisa Cultura e 

Sexualidade. Salvador: EDUFBA, 2013. (p. 81).  
319 BUTLER, 2002 apud SANTOS, Op. Cit., p. 81. 
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 Nosso viver é uma afronta, um corpo negro vivo persistindo e resistindo, provoca, 

confronta. Não houveram concessões, não houve o deixar viver para Cláudia Silva Ferreira, 

Luana Barbosa dos Reis, Marielle Franco e uma lista infindável de nomes. Habitar esses corpos 

é compreender que algumas vidas são consideradas menos valiosas que outras e não há 

hesitação em eliminá-las. 

 De modo geral, a dor preta é aquela que não viraliza, que não causa a comoção coletiva 

no mundo das redes sociais, não faz com que as notícias sejam indignadamente compartilhadas 

juntamente com enormes textos, circulem entre os assuntos mais comentados, movimentem 

uma onda já cansada de “somos todos fulano de tal” ou “pray for”320 (acrescente aqui alguma 

catástrofe natural, acidente ou situação incômoda que acometa sujeitos hegemônicos). 

 Após a extinção das leis do apartheid na África do Sul, não existe em todo o mundo o 

racismo institucionalizado, legalizado, embora diversas ações, na prática, apontem para uma 

conduta explícita que se sustenta sobretudo na possibilidade de morte. No Brasil, o mito da 

democracia racial impediu durante anos, e ainda impede, o debate nacional sobre as políticas 

de “ações afirmativas”. A crença de que somos todos iguais (quando convém), ainda alimenta 

uma cegueira em que o único resultado possível é a manutenção de privilegiados em seus locais 

de privilégio e os demais aprisionados diversas vezes sob quase impensáveis condições de vida 

– quando há possibilidade de vida. 

 Opera-se ontem e hoje um genocídio, “o uso de medidas deliberadas e sistemáticas 

(como morte, injúria corporal e mental, impossíveis condições de vida, prevenção de 

nascimentos), calculadas para o extermínio de um grupo racial, político ou cultural”321 ou ainda 

para eliminar a língua, a religião ou cultura de um povo. É a recusa do nosso direito de 

existência pela exterminação dos indivíduos que são julgados menos humanos.  

 O termo espanta aqueles que optam pela cegueira, por ingenuidade, ou melhor, por 

ignorância ou por impiedosa dissimulação. Mas me digam, sobretudo vocês, os com olhos 

arregalados de incredulidade, “o que se fez e se continua a fazer com o negro e com os seus 

descendentes merece outro qualitativo?”322. Desde o princípio do período colonial, até os 

presentes dias, há outra denominação ao que vem ocorrendo de modo institucionalizado, 

sistemático com toda população negra? Se houver alternativa nos sofisticados vocabulários, 

certamente ela servirá antes de qualquer coisa para amolentar a gravidade do que falo.  

                                                           
320 Tradução da língua inglesa para orem por.  
321 Webster´s Third International Dictionary of the English Language, Springfield: G&C Merriam, 1967 apud 

NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. São Paulo: 

Perspectivas, 2016, p. 16.  
322 FERNANDES, 2016, p. 19. 
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 O processo de escravização custou-nos a perda de um “lar”, dos direitos sobre o próprio 

corpo e perda de status político. “Essa perda tripla equivale à dominação absoluta”323, 

desvanecia-se qualquer humanidade. “O escravo, por conseguinte, é mantido vivo, mas em 

‘estado de injúria’, em um mundo espectral de horrores, crueldade e profanidade intensos”324. 

Nossas vidas poderiam ser retiradas a qualquer momento e sob qualquer capricho, eram 

propriedade de outro, não nossa. O direito de matar não estava sujeito a regras, qualquer hora 

ou maneira era válida. Em verdade, na maior parte das situações experimentávamos a morte em 

vida. Como vimos, com a abolição não se extinguiu o genocídio, este apenas ganhou outros 

contornos. 

Às vezes penso que desejaria viver em um filme, em que a qualquer momento pode 

surpreender com uma rápida inversão na lógica da narrativa, mas essa rápida mudança em nada 

se sustenta. Todo o processo por nós vivido tem raízes deveras profundas como erva daninha 

muito bem plantada. Fala-se muito nas sutilezas do racismo, não discordo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

por compreender que ele é diário, se manifesta em cada ato. Em cada seguida por seguranças e 

seus olhares tortos nos estabelecimentos comerciais, a cada impedimento de acesso a locais sem 

qualquer outra explicação que não passe pela cor, em cada descrença de que podemos ocupar 

cargos quaisquer no trabalho.   

Mas como sustentar que o racismo opera somente de forma sutil ao ver carros alvejados 

sem que haja tempo para desfeita de qualquer “mal-entendido”? Como relevar acontecimentos 

como um jovem sufocado pelo corpo bruto e feroz de um segurança – quanta ironia! – dentro 

de uma rede supermercados?  

Eu poderia infelizmente citar tantos casos que te cansaria escutar-me. O fato é que não 

há mal-entendido jamais! Mesmo porque crer em qualquer má compreensão sobre quem possa 

estar dirigindo no interior de um veículo ou mera confusão ou dedução precipitada sobre a 

identificação dos sujeitos, para citar de modo extremamente raso algumas condições, seria 

concordar com a aprovação da morte. Matar se dá como um exercício de direito. “Matar ou 

deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Exercitar a 

soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e 

manifestação de poder”325. 

 Há uma divisão entre as pessoas que devem viver e as que devem morrer e poderia até 

ser mais didática com a elaboração de uma paleta de cores para apontar que quanto mais escura 

                                                           
323 MBEMBE, Achille. Necropolítica. Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, n. 32, 2016. (p. 131). 
324 Ibidem. 
325 Ibidem, p. 123.  
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a tez do sujeito, mais facilmente exposto à morte ele está, mais se justifica uma relação de 

inimizade com as aproximações da noção do inimigo ficcional, aquele que é executado em prol 

de um bem comum. O estado de exceção monta as bases para o direito de matar. É com o 

genocídio da população negra que o racismo exibe sua face mais violenta. 

Minha pele é como alvo e não importa se ontem ou hoje, estive sempre de cara com a 

morte, muitas delas discorri aqui, não só a morte do corpo, mas o fenecimento da possibilidade 

de vida.  

Comumente o pretexto utilizado é o da guerra às drogas em que se convém localizar o 

inimigo tanto geograficamente, quanto materialmente. Raça, classe e gênero se intersectam para 

definir homens e mulheres negras, sobretudo nas comunidades periféricas, como a 

personificação do perigo que precisa ser combatido. “A ideia da política como guerra articula 

necropolítica, estado de exceção e ficcionalização do inimigo, construindo as bases normativas 

para o direito de matar”326.  

Com isso se dissimula o perverso ciclo, cujas bases históricas reservou as piores 

condições econômicas aos negros e negras que permanecem com dificuldades para mobilidade 

social. Plano perfeito! Olhos atentos às comunidades desviam atenção das grandes e luxuosas 

moradias. Protegem os que fazem funcionar a engrenagem da venda, do acesso às drogas, do 

arsenal bélico, do lucro. Os olhos vendados do senso comum sustentam a máxima da relação 

exclusiva entre favela e crime, fazem com que delitos cometidos por aqueles que têm poder 

tornem-se brandos ainda que quase sempre tenham proporções maiores. 

A existência do outro como esse que pode atentar contra a vida, que representa ameaça 

mortal, é um dos muitos imaginários de soberania, um perigo absoluto que se solidificou de 

modo que já não importa se o indivíduo porta uma arma ou um guarda-chuva. “Negro parado é 

suspeito e correndo é ladrão” dirão os “cidadãos de bem” que encobrem seu racismo sob a 

necessidade da segurança.  

E se há um inimigo a ser combatido, é natural, aceitável até, como em qualquer guerra, 

que haja morte de inocentes, declarando também com isso, que automaticamente todos os 

outros já foram julgados e condenados como culpados, ainda que não se tenha acusação, pois 

esta é fácil, forja-se. Assim, torna-se também banal a execução de crianças em seus uniformes 

escolares a caminho ou mesmo dentro da escola. Neste contexto, o Òrun recebeu Marcos 

Vinícius com seus 14 anos de idade, executado em operação policial no Complexo de Favelas 

da Maré, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, assim como Maria Eduarda, de 13 anos, 

                                                           
326 AIRES, Suely. Corpos marcados para morrer. Revista CULT, São Paulo, v. 240, nov. 2018. Disponível em: 

<https://revistacult.uol.com.br/home/corpos-marcados-para-morrer/>. Acesso em: 20 jun. 2019. (s/p). 

https://revistacult.uol.com.br/home/corpos-marcados-para-morrer/
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em uma escola pública de Acari, na Zona Norte do mesmo município. A lista é extensa “é um 

Estado doente que mata criança com roupa de escola”327. 
   Ao abrigo da sentença “bandido bom é bandido morto”, operam-se diversas mortes no 

país, que não podem sequer ser chamadas de pena de morte, pois para que haja pena seria 

necessário direito à defesa, mas a única defesa necessária é a da segurança pública. Para tal, são 

também aceitáveis ações como helicópteros em seus voos rasantes sobre territórios periféricos 

dispararem de dentro da aeronave contra supostos alvos no solo. Nesse contexto não me 

surpreendo com figuras ocupantes de cargo de governo e suas atuais exibições públicas de 

racismo, ódio e despreparo como cogitar a possibilidade de envio de “míssil naquele local para 

explodir aquelas pessoas”328, se referindo à Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio 

de Janeiro. Me espanta ainda menos que tal fala tenha sido em sequência, aplaudida pelos 

presentes. 

 Como ainda é possível que diante de tal cenário, haja quem negue o processo de 

genocídio? É concreto o assassinato de jovens negros diariamente ou a exposição à morte de 

maneira direta ou indireta perante alegação de suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas 

ou que as balas perdidas provinham das armas de criminosos. Esta última afirmação 

constantemente desmorona após análises de projéteis, mas acabam por se tornar fato 

insignificante, sem solução e, sobretudo, sem condenação cabível. “Nessas situações, o 

necropoder faz continuamente referência – e faz recurso sempre – à exceção do momento, à 

urgência da ação e à imagem do inimigo”329. 

 A relação entre política e morte, que funciona no estado de urgência e descrimina as 

vidas que merecem cuidado e proteção, das vidas que serão desprotegidas e passível de morte, 

constituem a necropolítica cotidiana, sistematizam a distribuição da morte bem como o 

encarceramento. O encarceramento em massa é também mecanismo do processo de genocídio, 

submetendo homens e mulheres, principalmente negros, a condições sub-humanas em todo 

país.  

O número de presos e das taxas de encarceramento crescem exponencialmente e poucas 

vezes os governantes se importaram com as consequências de um sistema superlotado.  O 

                                                           
327 Declaração de Bruna Silva, mãe de Marcos Vinícius. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/22/politica/1529618951_552574.html>. Acesso em: 25 jun. 2019. (s/p). 
328 Fala do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, durante a apresentação da expansão do 

programa Segurança Presente à Baixada Fluminense. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/witzel-causa-

polemica-ao-falar-em-mandar-missil-para-explodir-traficantes-na-cidade-de-deus-23741965>. Acesso em: 22 

jun. 2019. (s/p). 
329 AIRES, Suely. Corpos marcados para morrer. Revista CULT, São Paulo, v. 240, nov. 2018. Disponível em: 

<https://revistacult.uol.com.br/home/corpos-marcados-para-morrer/>. Acesso em: 20 jun. 2019. (s/p). 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/22/politica/1529618951_552574.html
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-causa-polemica-ao-falar-em-mandar-missil-para-explodir-traficantes-na-cidade-de-deus-23741965
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-causa-polemica-ao-falar-em-mandar-missil-para-explodir-traficantes-na-cidade-de-deus-23741965
https://revistacult.uol.com.br/home/corpos-marcados-para-morrer/
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desprezo inclui até mesmo a falta de informação e conhecimento sobre a população carcerária, 

a qual se estima hoje por volta de 700 mil pessoas presas em cerca de 1.430 estabelecimentos 

prisionais brasileiros330. 

 Sabemos que há uma enorme desproporção em termos de raça, faixa etária e gênero de 

modo que a população carcerária é majoritariamente formada por homens, jovens e negros e 

80% das pessoas presas respondem por delitos de duas naturezas: drogas e patrimônio como 

roubos e furtos331, dados que apenas reforçam os modos de operar da necropolítica.  

 As prisões funcionam também como uma espécie de depósito de uma população 

indesejada com a aplicação da pena de prisão para inúmeras situações em que poderiam ser 

efetuadas outras medidas ou mesmo medida alguma, não raro as narrativas de indivíduos postos 

na cadeia sem qualquer crime ou prova, por levarem consigo simplesmente materiais de 

limpeza, como o jovem Rafael Braga, absurda exemplificação da seletividade penal e do 

racismo institucional no Brasil. 

 O catador de recicláveis, então com 25 anos, no ano de 2013, por conta de seu perfil 

“criminalizável”, por fenotipicamente enquadrar-se no desenho do inimigo do Estado, durante 

um ato de protesto pela redução dos valores das tarifas dos transportes públicos do qual sequer 

participava, foi abordado pelos destinados, na prática, à “manutenção da segurança” e apontado 

como portador de material explosivo, mesmo quando constatada efetividade ínfima para 

explosão. Rafael foi julgado e condenado como tantos. 

 Embora de modo geral os homens negros e jovens representem a maior parte do sistema 

prisional, o Brasil possui a quarta maior população carcerária feminina do mundo e acredito 

que não é necessário novamente explicitar que há um recorte muito objetivo de raça e classe. A 

seletividade racial também aponta as mulheres negras como aquelas que são as mais suspeitas, 

de modo que o nosso aprisionamento ocorre deliberadamente. 

 Além da superlotação, os ambientes prisionais, em sua maioria, não são convenientes 

às demandas das mulheres, não possuem espaço adequado para gestantes, berçários, locais de 

aleitamento materno, atenção à saúde da mulher ou visitas. São violados diversos direitos 

fundamentais, o direito à maternidade, assim como o direito da criança de conviver com a mãe, 

direitos relativos à higiene, à integridade física e psíquica, à dignidade. 

                                                           
330 SILVESTRE, Giane; MELO, Felipe Athayde Lins de. Encarceramento em massa e a tragédia prisional 

brasileira. Boletim 293, São Paulo, abr. 2017. Disponível em: <https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5947-

Encarceramento-em-massa-e-a-tragedia-prisional-brasileira>. Acesso em: 24 jun. 2019. 
331 Ibidem.  

https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5947-Encarceramento-em-massa-e-a-tragedia-prisional-brasileira
https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5947-Encarceramento-em-massa-e-a-tragedia-prisional-brasileira
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 Nossas dores, nossas mortes, nosso encarceramento em massa e sua desumanidade não 

comovem, não geram revolta social. Com isso “o tempo parece suspenso, passado e futuro se 

enlaçam na necropolítica cotidiana”332. Os modos de reconhecer quais vidas, quais corpos são 

os considerados humanos, os que merecem e não merecem viver ou obter mínimas condições 

de vida foram construídos histórica e politicamente. “Para que uma vida seja deslegitimada 

como humana, diferentes procedimentos se articulam: a animalização, a objetificação, a 

abjeção, a construção de um inimigo mostra-se como recurso de grande impacto”333. 

 É como se nos encontrássemos fora do registro como humanos, como dissemelhantes 

àqueles que operam o genocídio. Se não há reconhecimento de humanidade, há espaço aberto 

para violência, para o extermínio, não há valor nessa vida. “Esses diferentes modos de exclusão 

do registro da humanidade inserem tais corpos e vidas em outra inteligibilidade, transformando-

os discursivamente em vidas destrutíveis em potencial e corpos marcados para morrer”334. 

 O racismo age de maneira primorosa na distinção e hierarquização do humano, na 

diferenciação sobre quem deve morrer e quem deve viver, sobre as vidas que serão protegidas 

e as que serão expostas “à política da raça [que] é, em última instância, ligada à política da 

morte”335. É o modo de regular as vidas importantes e as que podem ser descartadas. 

 Principalmente os espaços periféricos são os locais em que o Estado exibe suas duas 

atuações, primeiramente ausente ao deixar de ofertar as condições mínimas em termos de saúde, 

educação, cidadania etc., requisito mínimo para o acesso à preservação e proteção à vida. Por 

outro lado, age com a força da violência de seu braço armado agindo sobre os corpos apontados 

como adversários à manutenção da ordem, contornos por ele mesmo criados.  

 Os ciclos me são familiares, tal como este que se opera enraizado no racismo que 

primeiro desampara e como consequência do próprio desamparo, extermina. Aquela dança 

circular entre Òrun e Àiyé que a tanto tempo venho decorando o ritmo e os passos. Os ciclos se 

cumprem conjuntamente, se entrelaçam, se completam. Conforta-me ao menos saber que em 

algum plano, mesmo distante do terrestre, há o afago que por vezes desconhecemos aqui em 

tantas e tantas existências.  

    Nas diversas vezes imaterializada, das tantas observações e constatações que pude ter, 

notar que o direito à vida é o principal direito humano, o mais elementar deles, pode parecer 

óbvio, mas somente após ter diversas vezes esse direito ceifado ou mesmo preferindo entregar-

                                                           
332 AIRES, Suely. Corpos marcados para morrer. Revista CULT, São Paulo, v. 240, nov. 2018. Disponível em: 

<https://revistacult.uol.com.br/home/corpos-marcados-para-morrer/>. Acesso em: 20 jun. 2019. (s/p). 
333 Ibidem. 
334 Ibidem.  
335 MBEMBE, Achille. Necropolítica. Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, n. 32, 2016. (p. 128). 
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me a morte quando não mais havia vida nos corpos ínfimos, maltratados, quase nulos, habitados 

e que necessitavam até mesmo serem reivindicados como propriedade minha. Atinei para o fato 

de que esse direito não é absoluto, não está sempre e incondicionalmente garantido. 

 Alcançada hoje a democracia, o estado democrático tem o dever de zelar pela vida de 

seus cidadãos e cidadãs, todos eles. Assim, é preciso atentar igualmente que qualquer tentativa 

de desestabilização ou ruptura com a institucionalidade democrática traz consigo também a 

possibilidade de legalização do infringimento do direito à vida. Nesse jogo, é sabido como se 

sucedem as ações e que somos nós os marcados, cuja acentuação da melanina é o primeiro 

indicativo para a privação de tal direito. 

Mas, será que é preciso conjecturar sobre a relação entre a fragilização da democracia e 

a não garantia do direito à vida, como se no exercício dos nossos direitos e deveres nos últimos 

anos tivesse assegurado à população negra o direito de viver? Sabe-se da negativa, que ela tem 

raízes históricas e que perdura de igual modo.  

Um arrepio na espinha e a lembrança de tantas vidas retornaram à memória ao visualizar 

numa imagem em movimento uma mulher negra de grandes argolas prateadas, assim como seu 

corpo ao reluzir em brilho prata até à altura do pescoço, evidenciado pelo fundo escuro em 

segundo plano. Seu olhar me fita, me penetra ao tempo que gradativamente é possível ouvir o 

princípio do hino nacional brasileiro. 

Seus olhos parecem permanecer encarando os meus ao tempo em que o hino é 

nitidamente ouvido. Uma câmera lenta permite observar gradativamente a queda de líquido 

espesso e vermelho, lhe escorre sangue pela face. Seu olhar passa a também o fitar em expressão 

de pavor. Suas mãos igualmente prateadas tocam o sangue que lhe mancha. As imagens ao 

longo do vídeo alternam com denúncias em letras garrafais: “71% dos mortos por homicídio no 

país são negros”, “O Brasil lidera o ranking de mortes por arma de fogo”, “Indústria de armas 

financiou 21 parlamentares”. 

O hino é também cantado ao tempo que a quantidade de sangue que verticalmente jorra 

é acentuada. O semblante de horror toma a face de Keila Serruya e a minha, atenta ao que ali 

se sucede. A cantoria parece acompanhar o ritmo do sangue que em um corte abrupto de câmera 

surpreende ao exibir o rosto até então ainda visível, completamente encoberto pelo vermelho 

que permanece escorrendo feito cachoeira densa e escura, cheia e quente. As mãos vão ao rosto, 

circulam pelo corpo, pescoço, colo. Não há fôlego, não há pausa. O marchar de sangue torna 

irreconhecível o ser. Em meio ao hino agora é possível ouvir insânias dita por voz identificável. 
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Trata-se do então dirigente da Nação336, suas falas não são sandices, em verdade, são afirmações 

de sua necropolítica, suas articulações para o direito de matar.             

Um novo corte na imagem a faz retornar ao corpo limpo intocado pelo sangue. O hino 

é agora substituído pelo samba. O corpo que ainda brilha purpurinado ergue suas mãos e deixa 

cair o mesmo brilho que lhe cobre, seguidamente se projeta para frente e para trás da imagem 

até esmaecer e desaparecer no fundo negro.  

 A videoinstalação Sem Nome/Cem Mortos (2019) de Keila Serruya, materializa as 

questões que aqui exibi, problematiza a violação do direito à vida em que o racismo é a principal 

causa, apontando dados e estatísticas alarmantes acerca da atual conjuntura brasileira, bem 

como exemplifica o protagonismo das mulheres negras e seus processos de criação artística na 

denúncia do genocídio do povo negro. 

 

 

 

 
Figura 61 - Quadros do vídeo Sem Nome/Cem Mortos (2019) 

Direção, Arte e Performance: Keila Serruya (Benu) 

 

 

Foto: João Paulo Machado (2019) 

 

                                                           
336 Jair Bolsonaro, presidente da República eleito no ano de 2018. 
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Figura 62 - Quadros do vídeo Sem Nome/Cem Mortos (2019) 

Direção, Arte e Performance: Keila Serruya (Benu) 

 

 

Figura 63 - Videoinstalação Sem Nome/Cem Mortos (2019)  

Direção, Arte e Performance: Keila Serruya (Benu)  

Foto: João Paulo Machado (2019) 

Foto: João Paulo Machado (2019) 
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 Não estamos caladas a vislumbrar os excessos de nossas mortes, ao contrário, temos 

gritado, a pauta vem se transformando em denúncia, em luta por direitos. Estamos articuladas 

nos diversos fóruns, nos encontros, coletivos e movimentos negros, sejam eles partidários ou 

não, nas pesquisas acadêmicas, nas criações artísticas das mais diversas linguagens.    

 Ainda que saiba a gravidade do assunto, é dilacerante o constatar em números. O Atlas 

da Violência (2017) cru e seco me diz: “de cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 

71 são negras. Jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados todos os anos 

como se vivessem em situação de guerra”337. Os dados tornam inegável o que uma porção de 

impiedosos se negam a ver, que nossas mortes não são causadas exclusivamente por uma 

condição de classe, que somos a maioria pobre em situação de maior vulnerabilidade, sendo 

esta atravessada pela raça. 

Estou farta da explicação didática do quanto ser uma mulher negra é determinante para 

que a violência incida sobre mim com mais força. Foram muitas vidas sobrevivendo ou não, 

sob tal condição. Perdoe-me a minha falta de paciência, mas ponha-se em meu lugar caso dele 

não compartilhe.    

 Ainda que o racismo seja um crime inafiançável e imprescritível desde a Constituição 

Federal de 1988, este é presente e vivo todos os dias e todos os dias nos quer ver mortos. Os 

dados não cessam de exibir o que se agrava dia após dia, ano após ano. Entre os anos de 2005 

e 2015, a taxa de homicídio de negros cresceu em 18,2%, já a de indivíduos não negros diminuiu 

12,2%338. Ainda que em tal período da mostra tenha havido melhoria das condições de vida da 

população negra, devido às políticas de ações afirmativas, a violência letal tem sua forte 

ocorrência sobre o segmento negro da população. 

 Preciso marcar importante e igualmente tristes dados acerca dos recortes de gênero que 

analisam a relação das mulheres negras e a violência. Eles revelam que as mulheres jovens 

negras, como o corpo que agora me domicilio, as com idade entre 15 e 29 anos têm 2,19 vezes 

mais possibilidades de serem assassinadas no Brasil do que as brancas na mesma faixa etária339. 

Entre os mesmos anos de 2005 e 2015, a taxa de homicídios de mulheres brancas regrediu em 

7,4%, ao tempo que a taxa de mortalidade de mulheres negras aumentou 22%340. Informações 

                                                           
337 CERQUEIRA, D.; LIMA, R. S. de; BUENO, S. [et al]. Atlas da violência 2017. Rio de Janeiro: IPEA-FBSP, 

2017. (p. 30). 
338 Ibidem. 
339 BRASIL. Secretaria de Governo da Presidência da República. Índice de vulnerabilidade juvenil à violência 

2017: desigualdade racial, municípios com mais de 100 mil habitantes. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, 2017. 
340 CERQUEIRA; LIMA; BUENO et al, Op. Cit. 
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que me sinalizam o quanto não importa em que século me materializo, estou sempre posta 

diante da morte por trazer a negrura que me faz quem sou.    

 Compreender que a violência está sempre endereçada a mim e a meu povo e que este é 

apenas um elemento que se soma a uma série de desigualdades socioeconômicas, é o primeiro 

“passo para o desenvolvimento de políticas públicas focalizadas e ações afirmativas que sejam 

capazes de dirimir essas iniquidades”341. Mas é ainda muito pouco diante da gravidade do 

genocídio. Realizações práticas são necessárias para as políticas públicas de ações afirmativas, 

pois só terão eficácia se realizadas com “efetivo montante de recursos públicos, de articulação 

interministerial e interinstitucional, da superação da impunidade aos atos violentos praticados 

contra a juventude negra pela política, milícia, tráfico e pelos autointitulados cidadãos ‘de 

bem”342.  

São igualmente necessárias uma revisão da política nacional de segurança pública, a 

desmilitarização das polícias e um posicionamento democrático do sistema de justiça e do 

Congresso Nacional. Está também relacionado com as nossas mortes o auto de resistência que 

consta no Código de Processo Penal, o qual consente o uso de “quaisquer meios para que o 

policial se defenda ou vença a resistência. Determina também que seja lavrado um auto, 

assinado por duas testemunhas – o auto de resistência”343 . 

Com isso não digo que não seja também fundamental pensar na segurança de homens e 

mulheres ao exercerem as funções de seu trabalho, porém é sabido que se abre uma brecha para 

ações sobretudo racistas, com a possibilidade de afirmações de confrontos sem que os mesmos 

tenham de fato existido, como denunciado por cidadãos, familiares das vítimas, testemunhas 

oculares ou mesmo registros fílmicos. Sendo o sujeito negro, pobre e morador de comunidade, 

estará assim justificada a sua morte pela manutenção da segurança pública? 

 

4.1. Giustizia, non Pietà 

 

É sempre agitado o mês de fevereiro, em que geralmente o calendário do baiano já 

aguarda o Carnaval. Já faz quatro anos que a agitação não é mais a mesma para mim e outras 

11 mães da Vila Moisés desde que os estampidos ensurdecedores da sequência ininterrupta de 

                                                           
341 BRASIL. Secretaria de Governo da Presidência da República. Índice de vulnerabilidade juvenil à violência 

2017: desigualdade racial, municípios com mais de 100 mil habitantes. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, 2017. (p. 47). 
342 GOMES, Nilma Lino; LABORNE, Ana Amélia de Paula. Pedagogia da crueldade: racismo e extermínio da 

juventude negra. Educação em Revista. Belo Horizonte, v. 34, 2018. (p. 08).   
343 Ibidem. 
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disparos que cortaram o campo de barro da brincadeira de bola das crianças encontraram 

morada nos corpos negros, em 18 deles. 12 não mais se ergueram após despencar em meio ao 

barro, outros seis tiveram de fazer-se mortos para que os executores acreditassem no sucesso 

do trabalho realizado.  

Infelizmente tenho que admitir que não é com estranheza que recebo as justificativas 

para a chacina realizada no bairro do Cabula, na cidade de Salvador. Legítima defesa, troca de 

tiros com homens fortemente armados, é o que eles dizem. As versões divergem, mas quem se 

importa? A única verdade irrevogável são corpos negros mortos.  Mas é sempre preciso lembrar, 

por eles que jamais terão a chance de dizer o que se passou na madrugada de 06 de fevereiro de 

2015. 

O discurso da defesa social segue legitimando ações como essas e aponta quem são os 

inimigos, dividindo a sociedade entre as “pessoas de bem” e os criminosos. Traçado o perfil 

dos potencialmente perigosos, são definidos os que devem morrer. A realidade é de uma defesa 

estatal para apenas uma parte da sociedade, a sua banda mais nobre, aquela que para se sentir 

segura, necessita da morte do outro.   

A chacina é legitimada – aplaudida até! O medo da criminalidade, diariamente 

alimentado pela mídia, continua justificando a barbárie. Me pergunto o que faz com que alguém 

tenha a capacidade de correlacionar tal ato brutal com uma partida futebolística? A comparação 

esdrúxula e perigosa agrava-se quando dita em público e pela boca de um governador que não 

disfarça o menor interesse em que o caso seja investigado e nem se envergonha do terrível feito 

e efeito de suas palavras. Poucas horas após o hediondo ocorrido, teve a infelicidade de afirmar 

na mídia:   

 

É preciso ter a frieza e a calma necessárias para tomar a decisão certa. É como um 

artilheiro na frente do gol, que tenta decidir, em alguns segundos, como é que ele vai 

botar a bola dentro do gol, pra fazer o gol. Depois que a jogada termina, se foi um 

golaço, todos os torcedores da arquibancada irão bater palmas e a cena vai ser repetida 

várias vezes na televisão344. 

 

Como retirar a vida de alguém, em qualquer circunstância pode ser a coisa certa? Não 

há bola, não há gol, existem armas letais apontadas para vidas que desinteressam ao Estado. 

Como é possível que se mantenham os discursos de defesa da sociedade quando constatados 

                                                           
344 Fala do Governador da Bahia Rui Costa a respeito da chacina do Cabula. In: SANTOS, Bartira Macedo de 

Miranda. A Chacina do Cabula, a sentença relâmpago, gol contra os Direitos Humanos e o caos na segurança 

pública. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/chacina-do-cabula-sentenca-relampago-gol-contra-os-

direitos-humanos-e-o-caos-na-seguranca-publica-por-bartira-macedo-de-miranda-santos/>. Acesso em: 24 jun. 

2019. (s/p). 

https://www.geledes.org.br/chacina-do-cabula-sentenca-relampago-gol-contra-os-direitos-humanos-e-o-caos-na-seguranca-publica-por-bartira-macedo-de-miranda-santos/
https://www.geledes.org.br/chacina-do-cabula-sentenca-relampago-gol-contra-os-direitos-humanos-e-o-caos-na-seguranca-publica-por-bartira-macedo-de-miranda-santos/
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via laudo cadavérico que inúmeros ferimentos foram causados por disparos deflagrados de trás 

para frente – ou seja, com as vítimas de costas – tal qual parte dos tiros realizada de cima para 

baixo, causando perfurações na palma da mão, braços, antebraços e o atravessamento de projétil 

da cabeça até o queixo? 

Os laudos apontam também que a maioria apresentava pelo menos cinco marcas de tiros 

e alguns deles disparados a curta distância, de menos de 1,5 metro. Perdão pelas descrições que 

ainda me cortam o peito, mas as trago para que se compreenda o quão absurdo e doloroso é 

tudo isso. Tais características apontam que as vítimas foram mortas em posição de defesa, 

provavelmente encontravam-se deitadas, agachadas ou ajoelhadas. Os braços erguidos podem 

ainda indicar surpresa ou rendição, jamais indicará confronto. Não há o que se contestar 

enquanto execução sumária.  

Mas há sempre “um bem maior”, há que se pensar no “bem da sociedade”, fundamentam 

os canalhas, e nós, por acaso, não fazemos parte dela? Já faz quatro anos que a bola que rola no 

campo de barro não é a mesma, que a expectativa para o mês de fevereiro inexiste. Quatro anos 

após o massacre, temo caminhar nas ruas e esbarrar com os intermediários e executores do 

plano de extermínio, com os elogiados pelo bom serviço, jamais responsabilizados pela matança 

muito menos afastados do trabalho. 

Dos nove carnífices réus no caso, oito continuam nas ruas e apenas um foi inserido na 

reserva. Uma absolvição em tempo recorde apenas afirma que matar é legítimo. A pedido do 

Ministério Público da Bahia (MP-BA), tal sentença foi anulada e aguardamos que um novo júri 

seja marcado. A chacina do Cabula se deu por consequência do racismo estrutural que sustenta 

a violência estatal contra a população negra.  

A dor perdura, uma ação quase esquecida, existências também esquecidas, 

menosprezadas. Não aguardo por justiça sentada no sofá da sala vislumbrando o 

sensacionalismo intercalar a carne que se come com a carne humana que se mata, se justifica e 

se exibe como ação benéfica. Não sejamos “a mais barata do mercado”, sequer na potente voz 

de Elza345 ou que cantemos como Larissa346: “A carne mais barata do mercado foi a carne negra, 

agora não é mais!”. 

Perdas como a minha jamais serão benéficas. Por conta dela realizei a ação performática 

Giustizia, non Pietà (2019), em que trajando um longo, volumoso e alvo vestido branco com 

                                                           
345  SOARES, Elza. A carne. São Paulo: Maianga Discos, 2002 (04:19 min).  
346 Larissa Luz é cantora, compositora e atriz brasileira, regravou canção A Carne, interpretada por Elza Soares 

alterando o refrão “A carne mais barata do mercado é a carne negra” para “A carne mais barata do mercado foi a 

carne negra, agora não é mais!”.  
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excesso de pano nas pernas, com início na altura do busto, permitindo que meus ombros 

estivessem à mostra e sentada em um pequeno banco, carregava no colo um corpo sustentado 

pelos braços. Minha palma direita o aproximava do calor do seio, a outra mão também o 

segurava juntamente com as coxas que amparavam o peso débil e inerte de um corpo morto 

coberto por uma lona preta. Embalava lenta e silenciosamente o filho morto, seu corpo 

considerado abjeto. 

A construção da cena revisita a figura da Pietà, a conhecida imagem tema da arte 

cristã em que a Virgem Maria é representada com o corpo morto de Jesus nos braços após 

a crucificação. Acredita-se que as primeiras obras sobre o tema datam de finais do século XIII, 

na Alemanha, em que é chamada de Vesperbild. Ao longo da Idade Média o motivo expandiu-

se para outras regiões da Europa, materializado com frequência em pinturas e esculturas.  

Entre as obras mais famosas, contendo a cena da Virgem Maria e seu filho morto está a 

Pietà, esculpida em mármore no ano de 1499 pelo italiano Michelangelo Buonarroti (1475-

1564), notável artista do Renascimento. A obra também é conhecida como Pietà do Vaticano, 

por estar localizada atualmente no interior da Basílica de São Pedro, em Roma. Pietà, cuja 

tradução do italiano para a língua portuguesa é piedade, traduz o imaginário bíblico esculpido 

em um único bloco de mármore. O trabalho foi uma encomenda do cardeal francês Jean 

Bilheres de Lagraulas, que faleceu antes que a obra fosse concluída. Depois de finalizada, 

a Pietà foi então colocada no túmulo de Jean Bilheres, na Capela de Santa Petronilla, onde 

permaneceu durante 20 anos, até ser transferida para a Basílica de São Pedro, no Vaticano.  

A escultura exibe um trabalho técnico preciso e repleto de detalhes, com os ideais da 

beleza clássica típica do Renascimento. Baseou-se principalmente nas obras da Antiguidade 

Clássica e na sua mitologia, incluindo o pensamento humanista. Buscava-se a 

representação naturalista do corpo, mais próxima possível do real com base em estudos do 

corpo e das características humanas. 

Na Itália coexistiram temas tanto religiosos quanto os considerados profanos, o tema – 

Cristo morto no colo de sua mãe – era comumente representado sob a forma de escultura, em 

países como a Alemanha e a França. Na Itália foi frequentemente realizada em pinturas de modo 

que a Pietá de Michelangelo foi uma das primeiras a serem esculpidas no país. Concluída em 

apenas um ano, foi a única obra assinada pelo artista, realizada de maneira visível na faixa que 

atravessa o torso de Maria.  

A composição da Pietá foi realizada sob a forma piramidal, uma composição triangular 

que coincide as bases da escultura com as bases de um triângulo e seu vértice superior com a 

cabeça de Virgem Maria. Há também uma alteração na proporção do corpo do Cristo que é 
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esculpido menor que a estrutura corporal de Maria, a fim de melhor encaixá-lo na composição 

triangular. A obra impressiona pelos efeitos realísticos do drapeado das vestimentas de Maria, 

cujo volume pode ter sido habilmente pensado e executado para que não fosse notável a 

desproporção entre os corpos de mãe e filho. 

A expressão de ambos é de serenidade, o rosto da mãe possui uma aparência jovem do 

que poderia se supor para uma mulher com um filho de 33 anos – idade com que Cristo foi 

crucificado, segundo a Bíblia –, demonstrando talvez em seu semblante conformidade e 

resignação, com um padecimento idealizado. 

A imagem de Cristo apresenta os músculos relaxados de um corpo já sem 

autossustentação. São minuciosamente esculpidos músculos, ossos, costelas, tornozelos e 

joelhos. O semblante é de descanso no rosto moldado, segundo as feições de um homem 

europeu, como comumente é retratado na história da arte ocidental devido seu caráter 

eurocêntrico que desatende as narrações da própria Bíblia, de que Jesus teria nascido em Belém, 

cidade localizada na Palestina. Jesus seria, portanto, um homem típico do Oriente Médio. 
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Figura 64 - Pietà, (Michelangelo Buonarroti, 1499) 

Mármore (174 x 195 cm) 

Basílica de São Pedro, Vaticano 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2018-10/pieta-michelangelo-basilica-sao-

pedro.html>. Acesso em: 23 jun. 2019. 

 

 

  

https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2018-10/pieta-michelangelo-basilica-sao-pedro.html
https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2018-10/pieta-michelangelo-basilica-sao-pedro.html
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Carrego o filho morto e embalo a Dororidade que persegue as mães para além do 

território do bairro do Cabula. Enjeito a eterna apreensão que é ser uma mulher negra, ser mãe 

de um jovem negro e ter que alertá-lo diariamente sobre a necessidade de portar sempre seus 

documentos, evitar usar boné, gorro ou casaco, caso seja parado, jamais responder com 

grosseria, manter suas mãos sempre à vista, não andar sozinho, me informar sempre onde e com 

quem está. Digo tudo isso refletindo sobre o fato de que as mães brancas, principalmente de 

classe média, devem recomendar aos seus filhos levar o agasalho, pois podem se resfriar, ou 

quem sabe, não beber e dirigir.  

Não sei se seria tão somente metafórico dizer que permaneço a embalar o filho morto, 

pois que meus pedidos de piedade caem em ouvidos surdos. A sentença “parem de nos matar” 

comumente repetida, não é escutada e seguimos sendo alvo. Para cada corpo “embaixo do 

plástico”, há uma dor que não viraliza, não causa comoção, há o sofrimento das mães e mulheres 

negras que não pedem piedade como a Virgem Maria, mas clamam por justiça. 

 A performance intitulada Giustizia, non Pietà (2019) ou “Justiça, não piedade”, para 

uma tradução literal da língua italiana, em seu primeiro esboço exibe um dos diversos 

movimentos no processo de criação da performance que se concretizou após uma série de 

avanços, recuos, ideias modificadas e até mesmo abandonadas. Considero os rabiscos iniciais 

como uma possibilidade de visualização da composição da cena performática. Não haviam 

ainda ali concepções concretas de figurino ou materiais utilizados para a confecção do objeto-

corpo.  

 No primeiro esboço da performance o desenho exibe meu corpo desnudo com seios à 

mostra, vestindo uma saia longa e carregando no colo o objeto entendido como o corpo morto. 

A exposição dos seios na imagem rabiscada não significa necessariamente que esta tenha sido 

uma possibilidade pensada para a ação, atesta, para mim, que apesar de ainda não amadurecidas 

as ideias para a confecção do figurino, havia desde as primícias da obra a intenção de produzir 

uma roupa que explorasse o volume do tecido localizado nas pernas, para fazer uma alusão 

direta à Pietà de Michelangelo juntamente com a posição do meu corpo e a do objeto carregado. 
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Figura 65 - Primeiro esboço da performance Giustizia, non Pietà (2019) 

 

 

Foto: A autora (2019) 

 

  

https://context.reverso.net/traducao/italiano-portugues/giustizia
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A princípio a obra foi idealizada para ser realizada em vídeo, intentava a exploração da 

natureza híbrida da linguagem por crer na “capacidade do vídeo de interagir sobre uma grande 

gama de processos criativos e de atuar como um organismo conceitual na recondução de novas 

práticas discursivas”347. 

Eu buscava o encontro do corpo com o vídeo, com a máquina, por considerar o corpo 

mediado um potente meio para criação. Me interessa igualmente a permissão do vídeo para 

trilhar caminhos diversos, com possibilidade de desdobramentos em linguagens intermidiáticas 

como a videoinstalação, videoprojeção mapeada e/ou interativa e numerosas outras alternativas, 

bem como seus vários modos de apresentação ou mesmo de modificação da obra ainda que 

dada por concluída, podendo ser revisitada, reeditada, mixada, multiplicada.   

O vídeo pode ser considerado como uma arte do corpo. Nele “o corpo humano é, via de 

regra, usado como seu instrumento central. No caso do vídeo, trata-se quase sempre do corpo 

do próprio artista, na videoinstalação, muitas vezes, do corpo do espectador”348.  

No entanto, a criação de Giustizia, non Pietà, como videoperformance aguarda ser 

retomada no futuro visto que as experiências em vídeo foram precocemente testadas sem que 

houvesse ainda maturidade na concepção. O resultado foi uma produção que não me agradou 

sob diversos aspectos. As imagens foram concebidas sem a elaboração do figurino, com uma 

construção em tecido improvisado que não atendia às expectativas de vultuosidade que 

almejava de modo que em diversas cenas era possível ver o seu caráter pouco planejado, 

escapando um remendo ou outro.  

 O objeto-corpo também não tinha sido projetado e construído com antecedência. Como 

consequência, o objeto tornou-se desforme e extremamente insatisfatório, desassociado da 

forma que teria um corpo humano. Outro aspecto que me soou desagradável foi a ideia da 

utilização de sangue fictício sobre meu corpo, quando o efeito causado se apresentou apelativo 

e desnecessário, visto que a alusão a um corpo envolto em plástico preto, bem como a 

disposição da cena que remete a uma obra amplamente conhecida, por si só já trazem a ideia de 

violência e morte.    

Ainda consta na lista de desagrados o local para locação que por ser um pequeno espaço, 

não permitiu o enquadramento pretendido, que incluía um recorte exibindo somente a cena da 

performance, sem a intervenção de demais elementos da paisagem como a tábua de madeira no 

                                                           
347 MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. 2004. Tese (Doutorado em Comunicação) - Programa de Pós-

Graduação em Comunicação e Semiótica, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo-SP. (p. 56). 
348 SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: 

Paulus, 2003. (p. 267). 
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canto direito da imagem. De igual modo acredito que a meia parede de tijolos aparentes poderia 

ser mais agradável esteticamente se compusesse todo o fundo da imagem pois creio que o 

telhado da casa ao fundo causa uma interferência negativa.  

Após a primeira experiência da produção da performance destinada à imagem 

videográfica, tornou-se evidente a necessidade de aperfeiçoar o figurino, o objeto que é 

carregado na ação, bem como investigar possíveis locais para gravação que se adequem ao 

idealizado. Munida dessa bagagem, retornei aos rascunhos para reelaborar a obra.       

  

 

Figura 66 - Quadros da experimentação em vídeo de Giustizia, non Pietà (2019) 

 

 

Foto: Fernanda Silva (2019) 
 

 

Foram numerosos os esboços em desenho para pensar as possibilidades de figurino, 

destaco duas dentre as alternativas pensadas. Uma delas foi a produção de um vestido de manga 

curta de dimensões ajustadas ao tronco do corpo, porém demasiadamente largas nos membros 

inferiores e de extensão, ultrapassando a minha estatura. Após alterações diversas, a ideia foi 
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substituída por um vestido modelo “tomara que caia”, moldado às dimensões do busto e largo 

em toda sua extensão, almejando sensação de volume, que foi confeccionado em três metros de 

tecido tafetá branco.   

 

Figuras 67 e 68 - Esboços de figurino da performance Giustizia, non Pietà (2019) 

 

 

Fotos: A autora (2019) 
 

 

Também foram realizadas pesquisas de materiais e possibilidades de distribuição do 

peso para a estruturação do objeto utilizado na performance. Para que ele adquirisse o aspecto 

de estrutura física, foi necessário a costura de uma espécie de boneco, cujo efeito cadavérico se 

aproximou do desejado com a localização de pontos específicos para simulação de músculos 

relaxados, de um corpo entregue e já sem vida. Com a definição da ação com o boneco situado 

no colo e sustentado pelas minhas coxas e braço direito, os locais que precisavam de maior peso 

eram a cabeça, cintura, braços e pés, para que em sua completude não tivesse uma aparência 

rígida.   
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Figura 69 - Esboço da performance Giustizia, non Pietà (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: A autora (2019) 

 

 

A criação do boneco se deu baseada na rememoração do ritual da queima ou malhação 

de Judas comumente visto na infância, costume trazido pelos portugueses para o Brasil 

juntamente com a tradição do Catolicismo, que segue como manifestação da cultura popular. 

Tradicionalmente realizado na Semana Santa, mais precisamente no dia conhecido como 

sábado de Aleluia, consiste na confecção de um boneco do tamanho aproximado de um homem, 

geralmente com calças e blusas de manga preenchidas por serragens, trapos ou jornal. É também 

comum enfeitar o boneco com máscaras ou placas com o nome de políticos, técnicos de 

futebol ou mesmo pessoas que desagradam o povo. 
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Os bonecos-espantalhos são elevados ao mastro, poste, amarrados à árvore ou 

pendurados ao portão pelas ruas dos bairros para que neles sejam ateados fogo como punição a 

Judas Iscariotes pela traição a Jesus Cristo, segundo os relatos bíblicos.  

Para a criação do boneco em Giustizia, non Pietà, foram utilizadas roupas de malha por 

sua elasticidade que permitiam serem mais ou menos preenchidas conforme as necessidades 

constatadas durante o processo, com flocos de espumas usados nos locais que necessitavam de 

mais peso e algodão sintético para os demais em que não havia tal necessidade. 

 

Figuras 70 e 71 - Construção do objeto da performance Giustizia, non Pietà (2019) 

  

 

Posterior ao preenchimento das roupas, a confecção da cabeça do boneco se deu de igual 

modo, costurando malhas em formato arredondando e completando seu volume com os 

fragmentos de espuma. O mesmo foi envolto em aproximadamente dois metros de plástico preto 

atentando para a permanência das formas.     

 

 

  

Fotos: A autora (2019) 
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Figura 72 - Objeto da performance Giustizia, non Pietà (2019) 
 

 

Foto: Kelvin Marinho (2019) 

   

A documentação dos processos de criação de Giustizia, non Pietà no caderno sempre à 

tiracolo, funcionaram como registros de experimentações, permitiram a observação das 

diversas possibilidades que surgiram e foram testados os acertos, erros, imprevistos, as 

diferentes possibilidades de obras. Proporcionaram a compreensão do estabelecimento das 

relações ao longo do percurso, do pensamento em criação, que juntamente com a 

experimentação, a pesquisa e a espontaneidade, reivindicam a liberdade no criar fundamental 

para seu aprimoramento. Em suma, mostram os modos como as propostas foram se 

modificando e amadurecendo, de modo que foi possível apresentar seus primeiros resultados 

em ação ao vivo na IX Mostra de Performance: Arte Negra, Trânsitos e Insurgências 

Contemporâneas, realizada na Galeria Cañizares em Salvador-Bahia, no mês de maio de 2019. 

Antecipadamente ao horário marcado para o início da performance, segundo a 

programação do evento, às 18:30h se encontrava no local escolhido para a apresentação, o 

“corpo morto” envolto no plástico situado paralelamente a um pequeno banco. Assim, estava 

composta a cena que apenas me aguardava.  

Anterior à exibição de Giustizia, non Pietà, acontecia outra performance na antessala da 

galeria. Com o término desta apresentação, o público caminhou até o espaço em que eu me 

encontrava. Ao tempo em que as pessoas chegavam, posicionei-me sentada no banco, segurei 
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o “corpo morto” nos braços e realizei movimentos demasiadamente lentos, quase 

imperceptíveis por um determinado tempo. A ação se modificou sem nenhum sinal de pressa, 

passando a embalar ainda muito pacientemente o corpo inerte. O embalo foi alternado com 

singelas doses de afagos, ora pressionando o “filho-cadáver” sobre os meus seios, ora 

acariciando discretamente.   

Os movimentos revezaram entre o carinho, o afago e o embalo, acompanhados de uma 

respiração profunda e um olhar que fitava o público de maneira dispersa, sem fixação, sem que 

os olhos repousassem sobre alguém. De tempos em tempos o olhar se direcionava também ao 

filho, seguindo a sequência: embalo, afago, carinho. Em um dado momento ambas as mãos 

comprimiram todo o corpo no plástico contra o meu corpo-mãe vivo. Ainda de maneira 

vagarosa levantei conduzindo-o nos braços e caminhei, passo a passo e prolongadamente até 

me retirar de cena.  
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Foto: Kelvin Marinho (2019) 

Figura 73 - Apresentação da performance Giustizia, non Pietà (2019) 



194 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 74 - Apresentação da performance Giustizia, non Pietà (2019) 

Foto: Kelvin Marinho (2019) 
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Figuras 75 e 76 - Apresentação da performance Giustizia, non Pietà (2019) 

Foto: Fernanda Silva (2019)  

Foto: Kelvin Marinho (2019) 
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Durante a apresentação notei que o trabalho me solicitava um prolongamento com a 

duração do tempo, penso que talvez fosse necessário perdurar por toda a noite na ação, já que 

me encontrava como instalação no espaço, tal ato não destoaria ou atrapalharia as demais 

performances, constatação que deverá ser considerada para as próximas apresentações. 

As expressões do público, bem como os comentários pós-apresentação, me fizeram 

refletir o quanto revisitar uma obra mesmo amplamente relida na história da arte em diferentes 

contextos, quando associada à conjuntura política e social em que estamos imersos no país, tem 

a capacidade de provocar, de problematizar o genocídio diário vivido, presenciado, 

televisionado e de maneira absurda, ainda aplaudido pela seletividade do Estado, que 

permanece a apontar as vidas que importam e as que podem ser descartadas.      

O genocídio do povo negro é multicausal, uma amálgama de circunstâncias de ordem 

social, educacional, cultural, institucional. Pode-se apontar para a pobreza e a vulnerabilidade 

social, o tráfico de drogas, a violência urbana, a ausência de uma política democrática de 

segurança, a falta de condições básicas de vida, o acesso à educação, lazer, dignos postos de 

trabalho, o falho sistema de segurança pública, a impunidade policial, entre tantos outros 

fatores. Para tanto, sua causa é principalmente o racismo presente no Brasil desde os tempos 

coloniais. 

O racismo além de perverso é esperto, se esquiva, uma de suas artimanhas é se esconder, 

consegue se tornar até invisível. Ele tem a capacidade de se ocultar, ficar ali quietinho, agachado 

atrás da questão de classe, do Estado, da pobreza, da vulnerabilidade. Mas está ali como que 

misturado ao cimento que uniu os blocos de tijolos na construção do país, ele está nas estruturas. 

É capaz também de operar de maneira sobrenatural a mágica de fazer desaparecer seus 

praticantes. Vivo em um Brasil racista, mas não há racistas no Brasil! 

O danado turva a visão, faz com que o foco esteja sempre em outros fenômenos como 

circunstância de nossa situação desigual. Quando ancorado na chamada democracia racial, 

encontra caminhos livres para permanecer camuflado, mas agindo. Desviado de sua relação 

com a maioria dos problemas sociais, é extremamente complexa a sua possibilidade de 

erradicação pois não se atinge diretamente o problema real com as diversas soluções que são 

buscadas.    

Não há inocência no racismo, ele é violento e produz sempre violência, essa que atinge 

nossos corpos, os corpos negros aos quais “soma-se tudo de negativo que a violência racista 
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construiu no contexto das relações de poder, na luta de classes, na desigualdade de gênero e 

sexual”349. 

O racismo está historicamente imbricado nas relações de poder e se atualiza com o 

sistema capitalista. O racismo se retroalimenta, colhe os frutos do medo que produz 

principalmente aos que ocupam posições hegemônicas, provoca medo nas elites e na classe 

média, quanto mais dessemelhante, maior o medo do outro, faz com que esses indivíduos se 

sintam quase vítimas dos que foram ensinados a temer: negros, pobres, lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transsexuais, praticantes de religiões de matriz africana, entre tantos 

outros, de modo que se tornam não só cegos quanto aos seus privilégios, quanto justificam ou 

mesmo realizam atos de violência e injustiça contra os quais temem.  

 Mas nós temos buscado visibilidade, buscamos ocupar os espaços negados. A 

possibilidade de mobilidade social apavora as elites, é como a aproximação de uma ameaça 

daquele ficcionalmente moldado como o inimigo. Aumenta o medo e também a violência ou a 

autorização para ela, pois o que circula no imaginário social e racial brasileiro é a 

impossibilidade de que nós, os suspeitos, os perigosos, os abjetos, possamos nos deslocar e 

adentrar outros territórios.   

 Há muito existe e se acentua vertiginosamente o ódio, vivemos em um cotidiano 

perverso, que ceifa milhares de vidas, desestrutura famílias e traz dor às mães. É necessário 

repensar todas as instâncias de ordem social, educacional, cultural, institucional e outras, que 

fragilizadas e negligenciadas contribuem para o nosso extermínio. É preciso suplantar o racismo 

e para tal travar uma luta antirracista e antigenocida permanente. Devaneio que ainda nessa vida 

hei de ver a justiça e igualdade romperem os muros essencialmente edificados com o racismo, 

trazendo esperança a este ambiente pútrido. E me deixem ser piegas, cafona ou sonhadora em 

paz! 

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
349 GOMES, Nilma Lino; LABORNE, Ana Amélia de Paula. Pedagogia da crueldade: racismo e extermínio da 

juventude negra. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 34, 2018. (p. 13). 
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CONCLUSÃO 

 

Da janela sou impedida de ver paisagem, não porque trancada por ditas disfunções 

comportamentais que em verdade servem como modo de limpar meu existir no mundo como 

feito com Stela do Patrocínio e tantas outras, ou como as enclausuradas às vezes por motivos 

torpes que têm qualquer pena ou possibilidade de liberdade ceifada por sua condição de gênero, 

raça e classe. Ações em massa são tão vistas quanto condenações por portar uma xícara de café 

quentinho, às vezes guarda-chuva, material de limpeza. Não é seguro portar a nós mesmos. 

Não vejo paisagem pois que os edifícios muitos miúdos e estreitos foram construídos 

para caber mais e mais gente. Daqui da minha janela quase topa de frente com outra que se 

esbarra em outra e mais outra. Não vejo a rua, a grama, as pessoas porque me deparo com uma 

janela de cortinas fechadas. Não vejo o interior do cômodo, não sei quem reside ali. Vejo a mim 

mesma pelo reflexo do vidro. A mim mesma quem? Qual? Os reflexos dos vidros exibem nas 

janelas mais altas que cobrem a minha vista, o azul celeste. Me relembra a velha dança circular 

entre este plano e outro, esse caminho que nós conhecemos muito bem. Vejo a mim, vejo outras, 

outras de mim, outras de outras. Gostaria de agora utilizar minhas nostalgias para ser a velha 

chata que proclama aos mais novos: “mas no meu tempo não era assim!”. Mas sempre foi, as 

estruturas, os funcionamentos sempre estiveram postos e olha que não falo sobre essa vida só. 

A condição é secular. 

Contei aqui um pouco do que vivi nessas tantas vidas como uma mulher negra e algumas 

das questões que me atravessam como tal. Essas histórias há muito tempo estavam guardadas 

driblando o esquecimento. Sempre estiveram aqui em busca de uma oportunidade para serem 

lançadas, latentes em minha memória ainda que velha, gasta pelo tempo. Esse punhado de 

histórias falam não só sobre as individualidades das minhas existências, mas, ao serem 

ambíguas, diversas, abrangendo múltiplas variáveis, muitos tempos e lugares, falam por 

inúmeras outras que comigo compartilham o gênero e a cor em suas mais diversas tonalidades. 

Estamos unidas para além da Dororidade, do compartilhamento da dor das violências 

herdadas da colonialidade que marca ausências, produz silêncio e invisibilidade. Compartimos 

nossos saberes ancestrais, nosso poder de buscar subverter as lógicas que nos subalternizam. 

Todos os corpos em que fiz morada suportaram um silêncio imposto, uma interdição 

que torna nossas vozes inaudíveis, a escuta, sobretudo pelos sujeitos que detêm o privilégio 

vem sendo reivindicada. Nossas histórias permanecem não sendo contadas, do sistema 

educativo às comunicações de massas. Se os que dispõem dos implementos de controle social 
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e cultural não nos contemplam em suas pautas, pois que façamos nós as nossas. Não é porque 

não nos escutam que deixaremos de falar, pelo contrário, aumentaremos o volume, gritaremos! 

 Faz é tempo que eu estou aqui, não nesse corpo novo, nele acredito que ainda tenho 

muito o que viver, mas nos outros, e foram muitos, muitos! Tanto foi o que eu vi, vivi, ouvi. 

Tanto que hoje não só falo feito uma desembestada, mas também escrevo, escrevo para não 

esquecer, é preciso lembrar, mesmo do doído, é preciso lembrar.  

Tudo isso me propeliu, me pôs a criar. De início, a decisão em não limitar o que me 

interessava nessas inúmeras histórias como possibilidades no fazer artístico, partindo 

exclusivamente da interseção entre gênero e raça, me colocou diante de um gigantesco leque 

de alternativas. Definir previamente qualquer aspecto como preponderante significava silenciar 

vozes e disso já estamos fartas. Por isso, ao longo do processo aqui narrado, as vivências 

diversas é que guiaram todo o fazer e as reflexões por ele trazidas.  

A não determinação de um ponto de partida na seleção de vivências me levou a um 

modo de proceder cercado pela intuição. Enquanto ser que compartilha dos aspectos 

norteadores das criações, também artista e pesquisadora, fui de algum modo me deixando levar 

pelas memórias, pelas narrativas que evocam as dores mais veladas, pelo que me pungia, me 

puxava pelo peito. Com isso não digo que me afasto do grau de conscientização do processo de 

labor, pelo contrário, todos os processos de criação possuem seu caráter lógico, não exclusivo, 

que se constitui em notórias formas de arranjamento, ordenações conscientes e racionais. 

 Criar é ordenar, selecionar, relacionar. Intercalaram-se aqui o racional e o intuitivo tal 

qual teoria e prática, vida e ficção. É por meio dos processos criativos que busco romper 

silêncios, denunciar o olhar colonizador sobre nossos corpos, saberes e produções, que nego o 

conhecimento de tradição eurocêntrica como únicos e universais. 

 É preciso frisar o tempo das coisas, embora tenha muito falado e tantas histórias 

evocado, tenho a impressão de que tudo se passou rápido demais. Essa minha falação 

ininterrupta se sucedeu tão breve como as minhas vidas interrompidas, como um piscar de 

olhos. Minha noção sobre o tempo se dá de maneira alinear, tal qual essa nossa ligeira e tão 

intensa conversa. O que quero realmente dizer é que tudo isso se deu quase como um atropelo, 

me ferveram associações, gritos intuitivos, esboços e rabiscos desordenados nos cadernos de 

processos, uma vontade louca, ou melhor, uma necessidade inadiável de criar. Foi preciso 

expurgar, partejar, na velocidade em que surgiram em meu corpo e mente. 

 Assim acredito que seja agora, talvez sempre, necessário revisitar. Nada aqui é 

encerrado, completo, imutável, como eu não sou. O objeto artístico é sempre um resultado 

inacabado, em contínua transformação. As obras criadas e exibidas correspondem apenas a um 
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momento da criação, inserido em uma pesquisa mais ampla.  As criações estarão sempre abertas 

à modificação, serão sempre colocadas em movimento.  

 Permaneço inquieta – estado fundamental para criar – é preciso trocar, ouvir, falar 

inúmeras vezes. Acessar outros lugares, ir à rua, circular, fazer-me ver, ser ouvida. É necessário 

que toda produção artística desenvolvida nessa poética alcance outras mulheres negras, 

sobretudo, aquelas que não circulam nos espaços ainda elitizados e hegemônicos das galerias 

de arte, dos teatros, das universidades. Dos corpos ancestrais, sem secessão e abjetos, 

compartilhamos todas. Nós, mulheres negras! 

 Permanecem também desejos não realizados, ideias ainda não concretizadas pois que, 

talvez, ainda não totalmente amadurecidas, buscam gestos aproximativos, adequações, acasos, 

desvios, avanços, recuos, modificações, que enriquecem os resultados apresentados. Como o 

princípio de obra que desponta a partir do amplo projeto, sempre em curso em planos micros e 

macros, de nosso extermínio, com reflexões como Tamanho G de genocídio, possível 

performance ou intervenção urbana, joguete com as ações políticas estaduais que se exibem 

como grandes realizadoras de construções e reformas ao tempo que executam, em verdade, uma 

larga obra de genocídio contra nós.  

 Acredito também que nem tudo seja euforia, há de se deixar decantar, assentar, para que 

novamente possa ser mexido, espalhado, para que possa provocar novas reflexões, instigar 

criações outras.  

Há importância no que digo, no que conto, há relevância na conversa, na troca, por isso 

penso que esse nosso diálogo, embora saiba que sou eu a demasiadamente falante, pode 

interessar a mais alguém além de mim e você que pacientemente me escutou até aqui. Acredito 

que haja valor para outras mulheres negras e não negras, para artistas, pesquisadoras e 

pesquisadores, curiosas e curiosos, outros sujeitos tagarelantes e quem sabe até os incorpóreos, 

enfim, a todos os interessados em histórias de vida de mulheres negras, seus conhecimentos e 

suas produções artísticas.  

 Embora não habite agora um corpo velho como outrora, queria me utilizar novamente 

das palavras de Sojourner Truth e poder dizer que tudo que tinha para dizer já foi dito e que me 

dou por satisfeita após tanto explanar. Mas, seria uma grande mentira.   

Mesmo não vestida em carcaça anosa, até mesmo esta tem demonstrado seus sinais de 

cansaço com as dores nas costas que têm me acometido. Mesmo temporariamente eu apreciaria 

um bom descanso, não seria um adeus, agora que tenho alguma capacidade de falar, estarei 

sempre presente e disposta a tal. Mas, se descanso eu, jamais descansa o racismo e o sexismo. 

É preciso um olho aberto para dormir tranquilo.    
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 E antes que você pense que sou pessimista, te digo que quando tenho a audácia de cerrar 

ambos os olhos, vislumbro um futuro diferente, sei que tenho muito que lutar para que assim 

seja, por isso, ainda não me sinto tranquila, mas por ora, me despeço. Ciente do longo caminho 

a percorrer, do cuidado que deve ser diário para não adoecer ou ser levada feito enxurrada pelos 

efeitos cruéis das estruturas no Brasil implantadas. Me despeço ao menos com o alívio de saber 

que não estou só e que organizada com muitas outras e outros poderá ser possível rachar tais 

construções estruturais. 

 Assim, carregando várias em mim, sigo meu caminhar enfeitado com as miçangas, com 

santas águas doces. Penso até que poderei devido à fadiga dessa nossa conversa de hoje, quem 

sabe, fechar os dois olhos, quiçá sonhar.   
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