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“Agora   mais   do   que   nunca   as   ilusões   da   divisão,   ameaçam  

a   nossa   própria   existência.”  

Pantera   Negra   (2018)  

  

 

 

“Olhe.   Vai   ser   um   dia   difícil.   Mas   garanto   que,   160   dias   indo  

naquela   direção   não   vai   haver   nada,   a   não   ser   sal.”   

      Mad   Max:   A   Estrada   da   Fúria   (2015)   
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RESUMO  

 
 

Esta  pesquisa  busca  compreender  como  as  pessoas  colocadas  à  margem  e  o  poder              

responsável  por  essa  marginalização  ascendem  nas  imagens  do  presente  dentro  de  uma             

hegemonia  moderno-colonial-capitalista.  Extratos  das  obras  cinematográficas Mad  Max:  A          

Estrada  da  Fúria (George  Miller,  2015)  e Pantera  Negra  (Ryan  Coogler,  2018)  foram              

sobrepostos  a  outras  imagens  e  narrativas  do  real,  referências  da  hierarquização  das             

corporalidades-subjetividades  no  contemporâneo.  Em  meio  as  colisões  e  espaços  vazios           

ocasionados  pela  justaposição  das  narrativas  fílmicas  e  as  expressões  arrancadas  da  realidade,             

a  pesquisa  analisa  as  estratégias  estético-narrativas  a  partir  de  uma  mirada  decolonial.  O              

silenciamento/aniquilação  das  mulheres  negras  e  da  população  negra,  o  protagonismo  de            

mulheres  brancas,  a  exposição  da  visualidade  pautada  na  mentalidade          

moderno-colonial-capitalista  por  movimentos  de  câmera,  e  a  masculinidade  perversa  colonial           

branca   são   alguns   artifícios   estéticos   e   narrativos   analisados   neste   trabalho.   

 
Palavras-chave:   outros;   sujeito;   visualidade;   colonialidade;   ficções;    hollywood .    
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   INTRODUÇÃO  

  

Quem as  imagens  nos  dizem? Quem as  imagens  recalcam?  A  representação  e  a              

invisibilidade  demarcam  temáticas  intrínsecas  ao  conhecimento  do  indivíduo  sobre  si.  Este            

fato  me  cortou  pela  primeira  vez  aos  sete  anos  de  idade.  Após  o  almoço,  Aladdin  ( Aladdin ,                 

Ron  Clements,  John  Musker,  1992)  era  minha  escolha  diária.  Traçava  paralelos  na  minha              

consciência  infantil,  entre  a  criança  presente  nas  feiras  populares  de  Nova  Iguaçu,  e  a               

personagem  presente  nas  feiras  populares  de  Agrabah.  Aladdin  era  o  ideal  representativo:             

esperto,  sagaz,  autônomo,  popular  e  mesmo  em  uma  condição  de  pobreza,  alcançava             

aventuras,  viagens  e  uma  vida  com  caminhos  menos  desobstruídos  por  meio  de  artifícios              

mágicos.  Na  minha  identificação  tenra  com  aquela  representação  midiática  percebia           

semelhanças  extraordinárias,  partilhávamos  do  mesmo  cenário  até  certo  ponto  nas  nossas            

histórias:  a  feira,  os  bichos  exóticos  e  falantes,  papagaios,  e  certa  vez,  uma  arara,  as  frutas,  a                  

popularidade  dentre  os  comerciantes,  a  falta  de  recursos.  Toda  problemática  trazida  por  uma              

produção hollywoodiana  sobre  a  fábula  árabe,  junto  com  as  dessemelhanças  das  narrativas  do              

meu  real  íntimo  com  o  contado  por Aladdin,  eram  ignoradas  por  mim,  não  possuía  as                

ferramentas  para  apontá-las.  Uma  ficção  familiar  que  concedia  existência  e  sustentação  para             

um   real   próximo.   

A  escolha  da  temática  para  o  aniversário  do  oitavo  ano  de  vida  era  óbvia,  e  com                 

tremenda  decepção  recebi  a  notícia  da  inviabilidade  de eu  ser Aladdin.  Como  menina,  a               

fantasia  do  interesse  romântico  do  meu  símile,  Jasmine,  seria  mais  adequada.  Com  a              

insistência  das  afinidades  com  Aladdin,  veio  a  resposta  da  inverossimilhança  corporal:  antes             

de  tudo,  meu  cabelo  de  cachos  embaraçados  e  indomáveis  era  incompatível  com  o  liso  da                

personagem ;  segundo,  o  colete  do  protagonista  deixa  à  mostra  seu  peito,  e  mesmo  não  tendo                2

2  É  importante  pontuar  a  corporalidade  racializada  dos  dois  indivíduos  demarcados  até  aqui,  Aladdin  e  eu.  A                  
personagem  da  animação  de  1992  não  é  um  homem  branco.  Agrabah  é  localizada  em  algum  lugar  do  oriente                   
médio,  dando  a  Aladdin  uma  tez  mais  escura  do  que  as  habituais  peles  brancas  e  européias  dos  protagonistas                   
masculinos  desde Mogli  -  O  Menino  Lobo ( The  Jungle  Book ,  Wolfgang  Reitherman,  1967).  Entretanto  as  duas                 
personagens  da  Disney  partilham  de  uma  mesma  característica  que  se  encaixa  no  arquétipo  branco,  o  cabelo                 
liso.  Como  menina  na  década  de  90,  e  hoje  como  mulher,  assumo  uma  materialidade  branca  no  dia-a-dia  do  Rio                    
de  Janeiro,  conjuntura  social  abissalmente  racista  e  desigual.  Contudo,  é  curioso  pensar  que  um  dos  pontos  de                  
apoio  para  a  rejeição  das  similitudes  com  meu  desejo  de  ser,  recaiu  exatamente  sobre  os  respingos  lidos  como                   
não-brancos  do  meu  corpo:  o  meu  cabelo.  Até  a  adolescência,  uma  parente  próxima  da  família  se  referia  a  essa                    
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nenhum  indício  de  puberdade  crescendo  em  meu  tórax  à  época,  bastaria  adicionar  mais              

alguns  anos  e  os  seios  brotariam,  diante  desta  perspectiva,  era  melhor  evitar  “ideias”  na               

vizinhança  desde  já.  E  por  fim,  e  a  mais  irredutível  de  todas  as  objeções:  festas  temáticas                 

custam   muito.   

Fui  assombrada  por  minha  materialidade  do  futuro,  a  qual  me  incapacitava  de  assumir              

a  autonomia aladdiana ,  desvinculada  até  o  momento  a  fatores  de  gênero  e  racializações  no               

plano  da  consciência  plena.  Aos  sete  anos  constatei,  em  uma  escala  imatura  e  não  elaborada,                

o  que  todo  o  indivíduo  que  tenta  alçar  agência  para  além  do  local  onde  a  história  e  o  poder  o                     

colocou  constata.  Notei  pela  primeira  vez  a  negação  da  liberdade  de  existir  para  além  das                

familiares  incapacidades  financeiras  de  minha  família:  percebi  que  vivia  em  um  espaço  e  em               

um  tempo  onde  a  partir  da  minha  aparição,  seria  aplicado  um  filtro,  e  a  minha  existência  seria                  

colocada  em  prova  através  do  crivo  do  gênero  e,  de  certo  modo,  da  estética  branca  ideal,  até                  

para   uma   banal   festa   de   aniversário.   

Identifico  a  pequena  anedota  do  meu  passado  como  simplória,  e  ao  mesmo  tempo,              

como  um  exemplo  do  papel  basilar  dos  processos  representacionais  na  construção  das  formas              

de  ver,  sentir  e  existir  a  vivência  prática,  na  disputa  de  si  em  um  cotidiano  político.  Minha                  

vontade  pueril  e  o  subsequente  corte  sofrido  é  um  seixo  no  grande  muro  semântico               

responsável  por  moldar  e  abarcar  as  principais  narrativas  classificadoras  dos  indivíduos:  o             

gênero  e  a  raça.  O  corte  sofrido  desarmonizou  a  paridade  da  infância  com  o  desenho  da                 

Disney ,  a  ponto  das  minhas  afinidades  com  Aladdin  serem  abdicadas  e,  a  partir  da  inevitável                

imposição  da  passividade  atada  à  construção  do ser  mulher emergir  de  forma  indireta  no               

interior  deste  corte,  a  ideia  de  autogoverno  que  habitava  um  espaço  acessível  para  mim,               

ingressou  no  campo  semântico  masculino-branco.  A  nitidez  deste  campo  semântico  -  e  do  seu               

agora  oposto,  o  feminino  -  se  tornou  bem  mais  delineada,  com  mais  um  marco  distintivo.  Era                 

o   binarismo   cristalizando   em   forma   e   cor.   

Quem  as  imagens  nos  dizem? Quem as  imagens  recalcam?  As  duas  questões  se              

alimentam  de  uma  disputa  entre  si  após  o  pequeno  prólogo.  As  dinâmicas  da  representação  e                

da  invisibilidade  indicam  raízes  e  reverberações  no  conhecimento  de  si,  e            

concomitantemente,  o  conhecimento  de  si,  embebido  pelas  representações  que  povoam  o            

mundo,  alça  o  que  não  está  nitidamente  aparente.  O  indivíduo  disputa  as  representações,  por               

parte   do   meu   corpo   como    cabelo   de   cu   de   macaco .   
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vezes,  dentro  das  mesmas,  através  de  sua  vontade  de  agência  sobre  a  vida.  As  ruas  e  feiras  de                   

Agrabah  eram  familiares  pois  as  ruas  e  feiras  da  Baixada  Fluminense  eram  vividas,  e  portanto                

nascia  a  possibilidade  de  encontrar  um  caminho  para  além  das  últimas,  guiada  pela  vontade               

de  autonomia  e  astúcia  do  meu  ser,  características  encontradas  em  tons  vivos  no  meu  herói                

favorito.  O  concreto,  confundido  por  mim  com  a  representação  e  ela  com  seu  irmão,  o  real,                 

descompassaram,  até  certo  ponto,  a  semântica  do  binarismo  de  gênero  e  das  limitações              

estéticas  racializadas,  comprovando  a  assertiva  de  Bourdieu:  não  foi  possível  separar  o  real              

de   sua   representação   (1989).   

Como  disputamos  o  real  a  partir  das  representações,  já  que  estes  são  extensões  de  uma                

mesma  narrativa?  Ao  disputar  o  real,  disputamos  as  representações,  e  acessar  o eu ,  significa               

acessar  os  códigos  assimilados  pelo  indivíduo  gestados  nos  arredores  de  si.  Como  comenta              

Ricouer,  “o  sujeito  não  conhece  a  si  mesmo  diretamente,  mas  apenas  através  dos  signos               

depositados  em  sua  memória  e  seu  imaginário  das  grandes  culturas”  (1995,  p.  32).  Se  nos                

conhecemos  pelos  signos,  se  o  real  conforma  e  disputa  a  representação  e  a  representação               

conforma  e  disputa  o  real,  até  onde  é  possível  chegar  nos quens visíveis  e  dizíveis  do  presente                  

por   meio   das   imagens?   

Em  maio  de  2015,  numa  sala  de  cinema  de  São  Paulo,  a  ficção  e  o  real  deixaram                  

evidentes  seus  paralelos  novamente.  Em  meio  ao  clima  de  manifestações  a  favor  do              

impeachment  da  primeira  presidenta  mulher  eleita  democraticamente  no  Brasil,  Dilma           

Rousseff,  eu  assistia  a  poucos  metros  da  Avenida  Paulista,  um  dos  principais  palcos  das               

passeatas  do  movimento, Mad  Max:  A  Estrada  da  Fúria  ( Mad  Max:  Fury  Road ,  2015,               

George  Miller).  A  linha  central  da  narrativa  do  longa  traz  a  tentativa  de  fuga  de  cinco                 

escravas  sexuais  do  controle  de  um  déspota,  o  senhor  da  guerra  de  um  ambiente               

pós-apocalíptico.  Lideradas  por  Imperatriz  Furiosa,  a  protagonista  da  trama  se  faz  da  sua  alta               

patente  no  exército  do  tirano  para  acionar  a  evasão,  traindo  a  ideologia  patriarcalista,  levada               

ao  extremo  na  trama.  De  um  lado  teríamos  as  manifestações  mais  misóginas  já  retratadas  nos                

últimos  anos,  potencializadas  pelo  alto  cargo  ocupado  na  política  nacional  pela  presidenta,  o              

cargo  supremo;  do  outro  lado,  representações  estadunidenses  explicitando  a  misoginia  em  um             

“ambiente  controlado”,  a  ficção,  e  os  possíveis  caminhos  de  enfrentamento  para  lidar  com  o               

ódio   contra   as   mulheres.  
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A  produção hollywoodiana foi  contemplada  com  seis  estatuetas  no  Oscar  de  2016  e              3

foi  alvo  de  várias  análises  que  se  propunham  a  dar  o  veredito  se  a  obra  era  ou  não  feminista.                   4

Em  17  de  abril  do  mesmo  ano,  durante  votação  da  plenária,  a  imagem  de  um  deputado,                 

rodeado  por  homens  brancos  engravatados,  ele  mesmo  sendo  um,  trouxe  à  tona,  à  memória  e                

novamente  à  história,  o  coronel  Carlos  Alberto  Brilhante  Ulstra,  glorificando  as  torturas             

cometidas  contra  Rousseff  durante  o  período  de  ditadura  militar  no  Brasil.  Enquanto  o              

deputado  clamava  seu  “sim”  à  próxima  etapa  para  a  cassação  do  mandato  da  presidenta,  o                

quadro  capturado  acomodava  a  ideia  da  tortura  ao  corpo  da  presidenta,  a  tortura  ao  corpo  de                 

uma   mulher.   

As  aproximações  e  discrepâncias  entre  as  duas  imagens  apresentadas  rapidamente  nos            

fazem  ponderar:  o  que  pode  o  corpo  feminino  nas  imagens  do  presente?  Quais  são  os  nós                 

comuns  dentre  a  ficção  e  o  real?  Nas  semelhanças  entre  as  duas  tramas,  o  corpo  da  mulher                  

branca  como  narrativa,  envolve-se  em  quais  conflitos  narrativos  na  sua  construção  e  sofre              

quais  tipos  de  apagamento?  Por  quais  outras  vias  podemos  pensar  hoje  os  conflitos              

identitários-representacionais?  

Em  fevereiro  de  2018, Pantera  Negra  ( Black  Panther ,  2018,  Ryan  Coogler)  estreou             

nos  cinemas,  com  filas  de  entusiastas  pela  obra.  O  país  fictício  Wakanda,  localizado  no               

continente  africano,  através  de  uma  tecnologia  avançadíssima,  capacitada  pelo  elemento           

vibranium ,  não  partilha  do  passado  escravocrata  dos  seus  vizinhos.  A  produção  trouxe  à  cena               

3   O   filme   recebeu   os   prêmios   de   Melhor   Edição,   Melhor   Design   de   Produção,   Melhor   Figurino,   Melhor   Edição  
de   Som,   Melhor   Mixagem   de   Som,   Melhor   Maquiagem.  
 
4  Cito  algumas  das  resenhas  brasileiras  sobre  o  filme: Como  a  mitologia  e  o  feminismo  fizeram Mad  Max:                   
Estrada  da  Fúria  o  melhor  filme  do  ano .  Disponível  em:           
https://super.abril.com.br/blog/cultura/como-a-mitologia-e-o-feminismo-fizeram-de-mad-max-estrada-da-furia-o 
-melhor-filme-de-acao-do-ano/ .  Acesso  em  5  de  setembro  de  2018;  “Mad  Max:  Fury  Road” como  uma  complexa                
obra  feminista .  Disponível  em:     
https://www.metropoles.com/entretenimento/cinema/mad-max-fury-road-como-uma-complexa-obra-feminista .  
Acesso  em  5  de  setembro  de  2018;  Imperatriz  Furiosa  e  as  mulheres  feministas  em Mad  Max:  Estrada  da  Fúria.                    
Disponível  em:   
https://blogueirasfeministas.com/2015/05/21/imperatriz-furiosa-e-as-mulheres-feministas-em-mad-max-estrada- 
da-furia/ .  Acesso  em  5  de  setembro  de  2018; 77  provas  de  que Mad  Max é  um  filme  (bastante)  machista .                    
Disponível  em: http://mariliamoscou.com.br/blog/mad-max-machista/ .  Acesso  em  5  de  setembro  de  2018;           
Feminista  e  revolucionário,  ‘Mad  Max’  merece  o  Oscar  de  Melhor  Diretor .  Disponível  em:              
https://www.huffpostbrasil.com/jennifer-queen/feminista-e-revolucionario-mad-max-merece-o-oscar-de-melhor- 
d_a_21684718/ .  Acesso  em  5  de  setembro  de  2018;  Mad  Max  Estrada  da  Fúria –  Feminismo,  Patriarcado  e                  
Mulheres  Furiosas .  Disponível  em:     
http://www.nebulla.co/mad-max-estrada-da-furia-feminismo-patriarcado-e-mulheres-furiosas/ .  Acesso  em  5  de      
setembro   de   2018.  
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pautas  da  negritude,  como  o  afrofuturismo,  a  ancestralidade  e  a  ascensão  de  um  elenco               

majoritariamente  negro  em  um  filme  dos  estúdios  Marvel.  Com  mais  de  um  bilhão  de  dólares                

arrecadados, Pantera  Negra  pagou  o  custo  total  de  sua  produção  apenas  no  primeiro  final  de                

semana  em  cartaz .  A  sociedade  afrofuturista  wakanesa  se  constitui  como  uma  nação  negra              5

harmônica  em  seu  interior,  sem  o  sofrimento  racista  das  sociedade  miscigenadas  por  meio  da               

escravização,  da  expropriação  e  da  colonização  dos  corpos  e  mentes  de  pessoas  de  Áfricas  no                

passado.  Achille  Mbembe  descreveu  em  uma  matéria  no  jornal Le  Point  sua  experiência  ao               

assistir   o   longa-metragem   acompanhado   de   duas   turmas   de   jovens:  

 

 
Para  quem  sabe  ler  entre  as  imagens,  para  quem  sabe  escutar  os  ritmos  e  casá-los  ao                 
pulsar  históricos,  os  fios  estão  lá  plenamente  manifestos.  Nas  sequências  de  cenas,             
pairam  mil  ombros,  mil  correntes  de  pensamentos  (...),  da  negritude  ao            
afrocentrismo,  do  afropolitanismo  ao  afrofuturismo.  Esse  filme  é,  sem  dúvida  o            
primeiro  do  gênero,  uma  façanha  intelectual;  um  cenário  e  um  espetáculo  de             
grandes  ideias  e  correntes  de  pensamento  que  têm  acompanhado  nossos  esforços            
por   “sair   da   grande   noite .  6

 
 

Um  dos  principais  pontos  de Pantera  Negra  apresenta-se  no  núcleo  de  personagens             

principais  do  filme,  a  centralidade  da  narrativa  é  tomada  por  mulheres  negras:  Nakia,  Okoye,               

Shuri  e  a  rainha  Ramonda.  Um  mês  após  a  estreia  do  longa  no  Brasil,  Marielle  Franco,  a                  

quinta  vereadora  mais  votada  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  mulher  negra,  bissexual  e  mãe,                7

5  Os  custos  estipulados  para  a  produção  giram  em  torno  de  200  milhões  de  dólares.  Disponível  em:                  
https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=marvel2017b.htm .   Acesso   em   19   de   janeiro   de   2019.   
 
6   Tradução   de   Yasmim   Yonekura.   Disponível   em  
https://medium.com/@yasmimdeschain_4591/pantera-negra-uma-na%C3%A7%C3%A3o-negra-emerge-achille 
-mbemb%C3%A9-d3d8c3846ea1 .   Acesso   em   19   de   janeiro   de   2019.   
 
7  A  orientação  sexual  de  Marielle  Franco  é  ponto  de  atrito  dentro  do  movimento  lésbico  e  bisexual.  A  relação  de                     
14  anos  com  Monica  Benício  e  a  atuação  na  câmara  dos  vereadores  pela  pauta  LGBTQI+,  como  o  calendário                   
oficial  ao  Dia  da  Visibilidade  Lésbica  no  Rio  de  Janeiro,  atrelou  o  nome  da  vereadora  mais  fortemente  ao                   
movimento  lésbico,  ela  mesmo  se  referindo  a  pauta  como  “nossa”  em  um  vídeo  da  sua  página  oficial  no                   
Facebook ,  publicado  no  dia  16  de  agosto  de  2017.  Disponível  em:            
https://www.facebook.com/MarielleFrancoPSOL/videos/ao-vivo-da-c%C3%A2mara-dia-da-visibilidade-l%C3 
%A9sbica-acaba-de-ser-reprovado-por-apenas-/454851141567150/ .  Acesso:  14  de  abril  de  2019.  No  dia  06  de            
abril  de  2018  atendi  como  ouvinte  ao  Seminário Por  um  Brasil  sem  Racismo  e  Sem  Violência  de  Gênero ,                   
organizado  e  promovido  pela Casa  das  Pretas ,  projeto  da  ONG Coisa  de  Mulher ,  que  tem  como  intuito                  
desenvolver  atividades  fomentadoras  de  transformações  políticas  e  sociais  para  as  mulheres  negras.  Durante  a               
mesa Racismo,  Violência  e  Lesbofobia:  visibilidade  e  resistência ,  uma  palestrante  que  havia  discursado  em  outra                
mesa  do  mesmo  dia,  contrapôs  a  fala  de  uma  conferencista  que  afirmou  a  sexualidade  de  Marielle  como  lésbica.                   
A  palestrante  ressaltou  o  fato  de  Marielle  ter  se  identificado  como  bisexual  na  sua  última  aparição  pública,  na                   
noite  de  seu  assassinato,  na  própria Casa  das  Pretas ,  local  de  onde  seu  carro  saiu,  destinando-se  para  a  casa  da                     
vereadora,  sendo  interceptado  no  meio  do  caminho.  A  informação  da  reunião  é  potencializada  por  um  post  feito                  
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teve  o  carro  abordado  no  trajeto  para  casa  e  foi  assassinada  no  bairro  Estácio,  junto  com                 

Anderson  Pedro  Gomes,  o  motorista  do  veículo.  Franco,  símbolo  emblemático  na  luta             

antirracista  e  antissegregacionista,  militava  contra  a  violência  do  Estado,  insidiosa  sobre  os             

corpos  negros  do  Rio  de  Janeiro.  Mbembe  traz  o  fio  condutor  dessas  imagens,  os  “mil                

ombros  e  mil  correntes  de  pensamentos”  da  negritude,  entrelaçadas  na  história  e  no  agora.  As                

mulheres  negras  ascendem  na  ficção  de Pantera  Negra ,  mas  Franco  ao  ascender  em  uma               

representatividade  política,  sofre  a  tentativa  de  apagamento  radical,  apagamento  este  ainda            

combatido  enquanto  estas  palavras  são  escritas,  pelos  grupos  sociais  que  a  acolhiam  e  a               

acolhem   como   símbolo   da   luta   antirracista,   anti-machista   e   anti-colonial   do   Estado.   

Esta  dissertação  é  uma  tentativa,  dentre  tantas  linhas  possíveis  de  aproximação  e             

distanciamento  entre  a  ficção  e  o  real,  traçar  nas  miragens  que  nascem  dessa  dinâmica,  uma                

reflexão  sobre  o  presente,  sobre  os outros no  presente.  O quens  cujo  o  nome  se  atualiza  nesta                  

escrita  para  a  mulher  branca,  a  mulher  negra,  as  pessoas  negras,  os  dissidentes,  os  estranhos                

corpos  na  tela, os  outros .  É  um  esforço  de  mapear  um  lugar  não-cínico  sobre  o  agora  a  partir                   

de  imagens  em  conflito.  De  uma  constelação  de  imagens  distintas,  esta  escrita  tentará  se               

aproximar  da  mirada  conjurada  por  Mbembe,  “para  quem  sabe  ler  entre  as  imagens,  para               

quem  sabe  escutar  os  ritmos  e  casá-los  ao  pulsar  históricos,  os  fios  estão  lá  plenamente                

manifestos”.   

Ao  tentar,  percebi  que  escrever  sobre  o  presente  é  um  desafio.  As  questões  e  conflitos                

identitários  são  linhas  fixas  na  história,  cotidianas,  avivadas  ou  sublimadas  nos  campos  macro              

e  micropolítico.  De  convivência  simultânea,  as  linhas  macro  e  micro,  são  por  vezes              

anacrônicas,  e  tomam  legitimidade  a  partir  dos  mecanismos  de  evidenciação  vigentes  de             

determinado  período,  podendo,  por  exemplo,  eclodir  nos  livros  didáticos,  longas-metragem,           

também  na fanpage do Facebook da  vereadora.  No  dia  23  de  setembro  de  2017,  Marielle  fez  uma  publicação,                   
celebrando  o  Dia  da  Visibilidade  Bisexual,  também  se  inserindo  na  causa  em  seu  texto,  “estamos  juntas!”.                 
Disponível  em:   
https://www.facebook.com/MarielleFrancoPSOL/photos/a.219501235102143/469911253394472/?type=3&theat 
er .  Acessado  em  14  de  abril  de  2019.  Considero  que  a  elaboração  da  sexualidade  não  é  conclusiva,  dessa  forma                    
utilizarei  no  texto  a  última  declaração  de  Marielle  sobre  isso,  levando  em  consideração  a  interpelação  feita  no                  
evento  que  estive  presente  e  o  argumento  da  palestrante  que  abordou  o  não-protagonismo  dos  bisexuais  dentro                 
do  movimento  LGBTQI+.  Entretanto  assumo  a  possibilidade  de  Marielle,  em  um  futuro  que  não  aconteceu,  de                 
se  reconhecer  como  lésbica.  Demarco  este  movimento  não  apenas  para  abordar  os  atritos  de  como  a  imagem  da                   
vereadora  foi  contemplada  perante  o  movimento  lésbico  e  bisexual,  mas  principalmente  de  como  a  assunção  de                 
uma  identidade  sexual  é  também  uma  disputa,  que  traz  ao  mesmo  tempo  um  processo  de  elaboração  inventiva                  
das  experiências  do  indivíduo  e  uma  categoria  política  estanque  atrelada  a  uma  pauta  comum  dentre  um  grupo                  
identitário.  
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jornais,  ou  nas  conversas  trocadas  nas  calçadas  das  casas .  Minhas  capacidades  reduzem  as              8

formas  de  apresentação  e  de  aproximação  destes outros e  seu  surgimento  nas  narrativas  que               

chegam  ao  grande  público.  Tateei  por  um  tempo  mudo  e  improfícuo  até  visualizar  as               

ferramentas   necessárias   para   esboçar   essas   páginas   em   branco.   

A  metodologia  emprestada  vem  do  desconforto,  do  dissabor  do  não-entendimento  por            

onde  toda  a  pesquisa  começa.  Na  sustentação  do  dissabor  da  não  compreensão,  encontrei  as               

ferramentas  para  tentar  resvalar  o  que  veio  como  desejo,  uma  pesquisa  não-cínica.  O              

mal-estar  do  presente  indicará  o  caminho  deste  trabalho.  As  reflexões  sobre  os  filmes              

estabelecem  múltiplas  relações  com  o  que  estava  acontecendo  no  contexto  político  brasileiro             

e  internacional,  enquanto  as  mesmas  estavam  se  formando,  identifiquei  a  tentativa  de  trazer  à               

tona   essas   relações   e   recortei   os   casos   do   mundo   que   as   encerra   e   as   mimetiza.  

A  proposta  de  Suely  Rolnik  em Esferas  da  Insurreição:  Notas  para  uma  vida  não               

cafetinada  (2018)  é  o  primeiro  recorte  metodológico  para  as  análises  comparativas  entre  as              

miradas  do  mundo  e  a  escrita  reflexiva  sobre  os  filmes  apresentados.  Para  Rolnik  é  preciso                

reivindicar  o  mal-estar  se  o  intuito  é  introduzir  a  diferença  no  pensamento  e  nas  práticas.  E  o                  

que  é  a  pesquisa  científica  se  não  a  prática  do  pensamento  e  a  reflexão  do  ato?  A  psicanalista                   

brasileira  se  utiliza  da  experiência  artística  de  Lygia  Clark, Caminhando  (1964)  como             

proposta  da  possibilidade  da  inventividade  em  um  presente  demarcado  pelas  forças            

neoliberais,  conservadoras  e colonizantes .  A  proposição  artística  de  Clark  é  simples:  a  partir              

da  fita  de  Moebius  o  indivíduo  deve  cortar  longitudinalmente,  sempre  evitando  o  mesmo              9

ponto  do  início.  A  artista  indica  um  novo  ponto  de  corte  a  cada  volta  dada.  Se  o  indivíduo                   

8  Tomemos  o  caso  da  luta  pelo  sufrágio  universal  como  exemplo.  Apresentada  pela  perspectiva  das  feministas                 
brancas,  o  termo  “universal”  neste  momento  da  história  agregou  a  uma  corporalidade  branca  quando  relacionada                
ao  termo  “sufrágio”.  As  mulheres  negras  no  momento  da  ascensão  do  movimento  sufragista  estavam  lutando                
pela  legitimidade  da  categoria  “humana”,  ou  seja,  comprovar  que  eram  seres  humanos  e  não  objetos  vendáveis  e                  
apossáveis .  Pela  organização  do  poder  do  discurso  atrelado  à  “legitimidade”  narrada  pelas  cadeias  de               
conhecimento  racistas,  a  assunção  dos  “europeus”  como  raça  neutra  e,  automaticamente,  como  seres  humanos               
universais,  tornou-se  o  discurso  padrão,  o  que  garantiu  a  ascensão  histórica  do  debate  sufragista  agregado  às                 
feministas  brancas.  Durante  muito  tempo,  a  história  do  feminismo  enfocou  neste  ponto  da  história  seu  início.  As                  
narrativas  mais  acessíveis  sobre  o  movimento  de  mulheres  eram  os  trabalhos  das  feministas  brancas,  pois  estes                 
eram  mais  facilmente  circuláveis  que  as  das  outras  mulheres  não-brancas,  já  que  o  esquema  de  poder  da  época                   
elencava  a  ascensão  e  o  apagamentos  políticos  a  partir  da  raça.  As  mulheres  brancas  tinham  mais  espaço  de                   
evocar  os  mecanismos  de  evidenciação  dos  movimentos  feministas,  e  por  isso,  representaram,  por  certo  tempo,  a                 
ideia  do  que  é  “ser  uma  feminista”.  O  debate  foi  alimentado  quando  os  trabalhos  das  feministas  não-brancas                  
começaram   a   povoar   os   centros   de   poder   de   conhecimento   e   as   rodas   de   conversa   sobre   feminismos.   
 
9  A   fita   de   Moebios   é   um   espaço   estreito   e   plano   que   tem   as   duas   extremidades   coladas,   após   efetuar   meia   volta  
em   uma   delas.  
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seguir  as  instruções  de  Clark,  uma  nova  forma  será  gerada  e  sua  extensão  se  modificará,                

porém  se  as  recomendações  forem  ignoradas,  e  o  ponto  de  corte  inicial  for  retomado,  a                

experiência  se  findará,  já  que  não  haverá  possibilidade  de  continuidade  de  corte  na  superfície               

da   fita .   10

Estamos  atrás  do  que  está  no  real  encontrado  na  ficção,  e  para  isso  tentei  cortar  em                 

outros  pontos,  gerar  a  fagulha  da  diferença.  Imergir  inteiramente  na  ficção  e  tratá-la              

desacoplada  do  contemporâneo,  sem  fazer  associações  com  as  narrativas  do  “real”,  se  tornou              

asfixiante,  pois  durante  o  processo  desta  pesquisa,  o  presente  trazia  a  todo  momento  conexões               

com  as  inevitáveis  dores  do  mundo.  Segundo  Rolnik,  “a  obra  se  efetua  na  repetição  do  ato                 

criador  da  diferença  e  nele  se  encerra.  Em  suma,  a  obra  propriamente  dita  é  o  acontecimento                 

dessa  experiência”  (Rolnik,  2018,  p.44).  Foi  olhando  para  os  filmes  que  consegui  lidar  com               

as  verdades  do  mundo,  e  destas  vieram  as  reflexões  para  as  tramas  cinematográficas.  No               

decorrer  da  tessitura  dessa  prática  analítica,  descobre-se  e  se  reapropria  a  potência  vital  de               

criação  e  do  desenvolvimento  do  saber  da  nossa  condição  de  vivente,  do  conhecimento  de  si,                

do   conhecimento   dos    outros .   

Criar  uma  metodologia  para  a  escrita  das  representações  minoritárias  do  tempo            

presente  é  se  esquivar  do  abuso  da  vida,  o  abuso  que  captura  a  “pulsão  de  criação  individual  e                   

coletiva  das  novas  formas  de  existência,  suas  funções,  seus  códigos  e  suas  representações  que               

o  capital  explora,  fazendo  dela  seu  motor”  (Rolnik,  2018,  p.  32;  33).  A  busca  pelo                

arrefecimento  do  mal-estar  causado  pelo  discurso  e  políticas  dosadoras  e  podadoras  dos             

desvios  e  seus  desviantes,  desaguou  na  compreensão  de  que  o  caminho  da  escrita  sobre o                

outro  deve  ser  cerceado  por  ele.  Deste  modo,  os  principais  autores  eleitos  para  mediar  as                

discussões  entre  as  narrativas  fílmicas  e  do  agora  ocupam  o  lado  menos  evidente  das               

tradições   do   conhecimento.   

Trago  mais  um  alicerce  metodológico  e  material  fundamental  para  amparar  o  processo             

organizado  por  Rolnik  em  2018.  Em  1952,  Frantz  Fanon  transcreveu  suas  experiências  em              

Pele  Negras,  Máscaras  Brancas  (2008),  e  flertou  com  o  método  de  Lygia  Clark.  A  tese  de                 

doutorado  pelo  psiquiatra-filósofo  martinicano  foi  rejeitada  pela  comissão  julgadora  da           

Universidade  de  Lyon.  O  argumento  da  recusa  da  obra  toca  no  teor  pouco  “positivista”  sobre                

o  estudo  da  psiquiatria,  e  a  exigência  de  mais  bases  físicas  para  os  fenômenos  psicológicos                

10  Veja    Caminhando    (1964)   de   Clark   acontecendo   no   vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=3sP-uT5DQLM .   Acesso   em   07   de   fevereiro   de   2019.  
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apresentados.  Fanon  não  utilizou  os  métodos  acadêmicos  convencionais  da  época,  traçando            

linhas  entre  áreas  não  esperadas:  linguística,  psicanalista,  filosófica,  literária,          

cinematográfica,  publicitária  e  da  sua  própria  vivência  na  Martinica  (periferia-colônia),  e            

posteriormente,  na  França  (matriz-metrópole).  Hoje,  sabemos  que  seu  método  foi  essencial            

para  comprovar  o  colonialismo  epistemológico,  fundamentando  e  expondo  a  área  de            

conhecimento  da  psicologia  francesa  do  período  como  obtusamente  racista,  além  de  explicitar             

amplamente   as   bases   do   racismo   anti-negro   do   mundo   ocidental.   

Consciente  da  tentativa  do  novo,  Fanon  abandona  a  metodologia  já  trilhada  até  o              

momento ,  e  que  no  futuro  de  sua  obra  seria  reconhecida  e  imprescindível  para  pensar  o                11

presente,  utilizada  em  diversos  trabalhos.  Por  esse  motivo,  demarco  uma  metodologia            

fanoniana  e  sua  semelhança  com  a  proposta  de  Rolnik.  A  pulsão  vital  guiada  pelo  mal-estar                

do  racismo  que  incidia  sobre  seu  corpo  e  subjetividade,  orientou  Fanon  pelos  recursos              

intelectuais  e  emocionais,  concebendo  um  dos  principais  pilares  do  desenvolvimento  dos            

estudos  pós-coloniais  e  decoloniais  -  por  vezes,  referenciado  até  como  anticolonial  por             

pesquisadores   contemporâneos .   12

O  apontamento  de  Fanon  do  colonialismo  epistemológico  do  mundo  ocidental           

desestruturou  a  tal  ponto  o  cerne  do  conhecimento  daquele  espaço/tempo,  que  a  instituição  de               

ensino  que  o  abriga  rejeita  suas  ponderações.  O  psiquiatra-filósofo  traz  no  seu  texto  algo               

arrancado  do  real,  de  si  mesmo  e  do  mundo.  Reúne  através  da  interdisciplinaridade  dos               

objetos  de  estudo  uma  forma  de  pensar  o  seu  presente  e  o  seu  mal-estar.  Este  trabalho  é  sobre                   

o  agora,  2019,  e  o  desconforto,  nomeado  aqui  como colonialidade ,  sobre  a  vontade  de               

pensá-lo  evitando  cair  no  mesmo  ponto  de  corte,  procurando  a  diferença.  A  bússola  da               

tesoura  tentou  se  manter  firme  apontando  para  o  conhecimento  subalternizado,  não-canônico,            

a  pulsão  decolonial/pós-colonial,  os  estudos  feministas  interseccionais  e  subalternos,  e  o            

pensamento   diaspórico   africano.   

Entretanto,  não  neguei  irredutivelmente  os  campos  já  consolidados  do  conhecimento  e            

bem  mais  difundidos  na  academia.  São  acessíveis  e  até  certo  ponto  mais  sedimentados  na               

11 Fanon  nega  a  metodologia  para  sua  obra  acadêmica.  Em  busca  da  compreensão  total  da  realidade,  no  plano                   
objetivo  e  no  subjetivo,  escreve:  “(...)  deixaremos  os  métodos  para  os  botânicos  e  os  matemáticos.  Existe  um                  
ponto   em   que   os   métodos   se   dissolvem”   (2008,   p.29).  
 
12  O  anticolonialismo  atrelado  à  prática  metodológica  fanoniana  apresentou-se  pela  primeira  vez  na  minha               
trajetória  acadêmica  durante  uma  aula  de  Feminismos  Negros,  ministrada  pela  Professora  Doutora  Fátima  Lima.               
Lima  referendou  diversas  vezes  a  potência  anticolonial  dos  escritos  de  Fanon,  o  que  contribuiu  com  as  novas                  
percepções   tecidas   pela   turma.   
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minha  articulação  intelectual  por  motivos  de  dedicação  bibliográfica  majoritária  aos  cânones            

durante  minha  formação  como  bacharel  em  Estudos  de  Mídia  na  Universidade  Federal             

Fluminense,  e  até  certo  ponto  como  mestranda  de  Comunicação  pela  mesma  instituição.             

Contudo,  não  posso  negar  a  presença  do  desconforto  sobre  os  mesmos  caminhos,  os  mesmos               

autores,  as  mesmas  justificativas  metodológicas,  reconhecendo  neste  trajeto  os  ofuscados  e            

indispensáveis  para  a  explicação  deste  momento  histórico  -  como  Fanon,  sublimado  até  a              

década  de  80,  e  trazido  à  tona  com  a  ascensão  dos  estudos  pós-coloniais  nos  centros  de  poder                  

do  conhecimento.  Tentei  referendar  autores  encontrados  dentre  as  trincheiras  da  explicação            

teórica  do  mundo  com  abordagens  atuais,  práticas,  vividas,  autênticas  e  coerentes.  Como  o              

feminismo,  a  metodologia  sempre  foi  uma  prática,  mas  foi  preciso  teorizá-la  para  legitimar              

sua  entrada  na  academia.  Pegarei  a  prática  de  Fanon  e  o  desconforto  gestado  em  2018  como                 

método   para   pensar   o   hoje.   

O  primeiro  capítulo  da  dissertação  é  um  empenho  para  pensar  os  discursos  fundantes              

das  grandes  narrativas  sobre  os  indivíduos,  o  gênero  e  a  raça.  Para  isso,  uma  reflexão  sobre                 

as  formações  dos  sujeitos  colocados  no  centro  de  poder  e  os  às  margens  durante  a  construção                 

do  período  colonialista  é  recuperada.  A  construção  do outro  é  abarcada  através  de  uma               

genealogia  do  poder  da  dominação  e  da  narração.  Como  guia  para  o  trajeto  deste  capítulo,                

Chimamanda  Ngozi  Adichie  aponta o  perigo  da  história  única ,  argumentação  que  nos  serve              

como  indicador  das  imagens  eivadas  pelos  resquícios  de  um  passado  colonialista,  e  um              

presente  ainda  colonial. O  perigo  da  história  única  denota  a  maculação  das  linhas  fronteiriças               

estáticas   entre   a   ficção   imagética   e   a   realidade   contada.   

Fraciono,  de Pantera  Negra,  nesta  seção,  a  cena  de  apresentação  do  antagonista  da              

trama,  o  primeiro  olhar  em  Killmonger.  O  personagem  executa  um  roubo  na  sessão  de               

artefatos  culturais  e  históricos  de  Áfricas  em  um  museu  britânico.  Quais  formas  de  olhar               

através  da  imagem  cinematográfica  de Pantera  Negra  ascendem  ao  tratar  de  um  indivíduo              

forma  em  um  contexto  de  alteridade  radical?  Como Pantera  Negra  lida  imageticamente  com              

ovos  do  colonialismo,  estes  que  eclodem  sem  parar  na  mentalidade  colonial  dentro  do  tecido               

do   tempo?   Pode   a   ficção   tensionar   o   tecido   da   dominação   racial?   

O  segundo  capítulo  retoma  alguns  apontamentos  das  seção  anterior,  localizando-se,           

sobretudo,  na  esteira  das outras ,  as quens  visíveis,  assombrações  da  colonialidade  do  poder,              

presenças  ameaçadoras  das  narrativas  de  dominação.  A  análise  parte  em  busca  do             

embaralhamento  dos  sentidos  do  binarismo  colonial  de  gênero  através  do  exame  do  silêncio              
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trocado  entre  os  personagens  principais  em Mad  Max:  A  Estrada  da  Fúria .  Como  a  disputa                

de  quem  emerge  e  quem  recalca  na  narrativa  desértica  pode  se  dar  por  acordos  e  desacordos                 

imagéticos,  não-verbais  ou  sucintamente  falados?  Se  o  foco  é  no  silêncio  e  nos              

silenciamentos  da  obra  de  George  Miller,  em Pantera  Negra ,  a  fala  e  a  existência  corporal                

das  mulheres  negras  é  o  cerne  da  atenção  neste  ponto.  Qual  a  relação  entre  o  surgimento  da                  

materialidade  do  corpo  negro  feminino  e  as  relações  com  a  condição  contemporânea  da              

mulher  negra  dentro  da  dinâmica  colonial-capitalística?  E  acima  de  tudo,  como  o  corpo              

feminino  branco  e  negro  podem  ser  colocados  em  ação  dentro  de  narrativas  ficcionais,  de               

modo  a  colocar  em  cena  a  própria  ideia  da  alteridade  dentro  de  um  binarismo  de  gênero  e  de                   

raça   nas   narrativas   do   real?   

O  terceiro  capítulo  apresenta  o  questionamento  principal  de  como  as  masculinidades            

perversas  do  contemporâneo  possuem  relação  constante  e  em  rede  com  o  pensamento             

colonial.  Com  base  nas  discussões  sobre  a  soberania  na necropolítica e  do  estudo  de  casos  de                 

violência  de  gênero  na  mídia  da  América  do  Sul,  proporcionada  pela  leitura  de  Achille               

Mbembe  (2018)  e  Ileana  Rodriguez  (2016),  respectivamente,  surgem  pontos  importantes  na            

construção  do  sujeito  acostumado  em  reger  os  corpos-subjetividades  dos outros .  Dos            

discursos  hegemônicos  aqui  encontrados  verificou-se  o  perigo  da  homogeneização  do  ser  e             

dos  outros  não  apenas  na  irredutibilidade  da  imagem,  com  suas  formas  e  cores,  ele  está                

também  no  imaginário  comum,  nos  falatórios  comedidos,  na  narrativa  jornalística.  Por  isso,  a              

materialidade  da  masculinidade  do  presente  no  poder  político  é  analisada  por  meio  de  três               

imagens  postas  em  relação.  A  principal  é  a  construção  do  antagonista  de Mad  Max:  A                

Estrada  da  Fúria ,  e  as  outras  são  as  imagens  relacionadas  aos  atentados  à  escola  Raul  Brasil                 

em  Suzano  e  à  vereadora  Marielle  Franco  e  o  motorista  Anderson  Gomes.  De  que  forma  estas                 

imagens  nos  ajudam  a  pensar  as  masculinidades  com  o  poder  e  as  mortes  que  as  circundam?                 

E  como,  postos  em  relação,  este  cinema  e  a  imagens  “vigilantes”  da  violência  arrancada  do                

real  no  Brasil,  acionam  a  reflexão  sobre  as  disputas  de  como  o  discurso  colonial  ascende  na                 

malha  do  presente  através  de  um  agente  masculino  detentor  de  poder?  E,  principalmente,              

quais  as  reverberações  no  exercício  dessas  masculinidades  perante  as  tentativas  distintas  de             

apagamento   dos   seus   próprios   corpos,   e   automaticamente,   de   suas   imagens?   

O  intuito  do  trabalho  apresentado  não  é  abordar  a  ficção  como  solução  para  o  debate                

sobre  a  alteridade.  Entre  as  linhas  destas  páginas  concebe-se  o  desejo  de  encontrar  na  ficção  a                 

exposição,  a  reiteração,  o  desarranjo,  a  disputa,  e  as  negociações  da  própria  ideia  de               
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alteridade,  do  real  e  das  práticas  político-representacionais.  Não  procuro  a  compreensão  total             

da  realidade,  como  Fanon  fez  aos  25  anos  de  idade,  pois  me  falta  uma  vida,  uma  história,  um                   

contexto  necessário  e  talento  para  isso.  As  considerações  feitas  neste  trabalho  tecem  uma              

costura,  factível  com  as  capacidades  de  uma  escrita  limitada  e  limitante  -  não  é  possível                

abarcar  o  mundo  -,  em  um  presente  encontrado  no  cruzamento  de  uma  estrada  desconfortável,               

por  onde  as  imagens  tratadas  atravessam,  estas  constituindo  e  contendo  o  mundo  que  as               

transpassa.    
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CAPÍTULO   1  

 
 

A   invenção   do   Sujeito   e   dos    outro s:    reflexões   e   demarcações   em    Pantera   Negra   

 
 

20   DE   NOVEMBRO   DE   2021  
VEIO   O   TEMPO   EM   QUE   POR   TODOS   OS   LADOS   

AS   LUZES   DESTA   ÉPOCA   FORAM   ACENDIDAS.  
 

Jota   Mombaça   (2018)  
 

 

A   disputa   das   narrativas:   narrativas   mestras   e   as   fronteiras   

 

Chimamanda  Ngozi  Adichie,  escritora  nigeriana,  em  sua  palestra  para  o  evento            

TEDGlobal  no  ano  de  2009,  apontou  a  importância  de  não  se  ater  ao  que  ela  chamou  de                  

“história  única” .  Durante  sua  apresentação,  a  autora  relata  as  dificuldades  de  compreensão             13

encontradas  ao  se  relacionar  com  indivíduos  nos  Estados  Unidos.  Como  uma  mulher             

nigeriana,  sua  narrativa  causou  impacto  ao  ser  externalizada  naquele  país,  contrariando  certos             

estigmas  previamente  atrelados  à  sua  terra  natal.  Comentários  alusivos  ao  território  nigeriano             

sendo  uma  área  não-civilizada, lócus de  pobreza  profunda,  foram  emitidos  durante  as             

conversas  com  a  escritora.  Adichie,  ao  descrever  suas  experiências  saudáveis  e  prósperas  em              

sua  terra  natal,  criou  atritos  na  continuidade  da  narrativa  padrão  ocidental  sobre  o místico  e                

abandonado  continente  Africano,  imagem  partilhada  pelos  seus  interlocutores  a  oeste  do            

Atlântico.  A  escritora  denominou  esse  comportamento  de  uma  “arrogância  bem           

intencionada”,  mesclada  com  um  “certo  tipo  de  piedade”.  Uma  posição  já  bem  disseminada              

entre   indivíduos   ocidentalizados   direcionada   para   pessoas   de   Áfricas.  14

13Disponível  em:   
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt-br#t-286 
771 .    Acesso   em:   26   mar.   2018.  
 
14 Uso  ocidentalizado  e  não  ocidental  pois  ao  começar  este  trabalho  de  uma  perspectiva  decolonial  entendo  que                  
ocidentalização  de  parte  do  mundo  foi  um  processo  trazido  pelo  regime  civilizatório  e  capitalista.  A  revogação                 
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Ngozi  Adichie,  em  certo  momento  da  palestra,  revela  não  estar  fora  da  captura  dos               

ditos  que  operam  a  inferiorização  de  determinados  grupos,  complexificando  a  teia  de             

influências  discursivas  e  demonstrando  como  as  narrativas  mestras  são  partilhadas  por  todos,             

em  seus  variados  âmbitos  de  opressão  e  privilégio.  A  autora,  após  certo  tempo  morando  nos                

Estados  Unidos,  percebeu  que  partilhava  em  seus  códigos  de  significação  da  face  infame  da               

imigração  ilegal  dos  mexicanos  para  além  das  fronteiras  estadunidenses.  Ngozi  Adichie  em             

uma  visita  à  Guadalajara,  surpreendeu-se  com  a  diversidade  das  vidas  de  seus  habitantes  e               

entrou  em  um  conflito  vergonhoso  consigo  mesma,  pois  se  identificou  no  mesmo  papel              

paternalista  e  arrogante  experienciado  tantas  vezes  do  lado  estigmatizado.  Viu-se           

constrangida  ao  constatar  a  predominância  do  estereótipo  mexicano  atrelado  ao           

imigrante-abjeto  em  sua  subjetividade,  embebida  da  cobertura  midiática  e  do  clima  político             

tenso   que   envolvia   o   assunto   na   época.  

O  fracasso  da  idealização  feita  sobre  aqueles  indivíduos,  relocalizou-a  no  ridículo  de             

sua  imaginação,  expondo  a  irreflexão  feita  pela  mesma.  A  imagem  nutrida  por  um  modelo               

intersubjetivo,  e  a  co-participação  da  autora  na  isenção  das  pluralidades  do  arquétipo             

imigrante-abjeto,  suscitou  em  Chimamanda  Ngozi  Adichie  a  seguinte  concepção:  “[...]  é            

assim  que  se  cria  uma  única  história:  mostre  um  povo  como  uma  coisa,  como  somente  uma                 

coisa,   repetidamente,   e   será   o   que   eles   se   tornarão.”   

O  relato  de  Adichie  traz  no  seu  cerne  não  apenas  o  poderio  das  ficções  incompletas,                

centralizadas  em  um  modelo  intersubjetivo  de  dominação,  pulverizado  nos  meios  de            

comunicação,  mas  a  disputa  narrativa  sobre  um  mesmo  elemento  do  mundo.  O  embate  entre  a                

luta  por  significação  que  constrói  a  experiência  humana,  neste  caso,  as  narrativas  trocadas              

disputam  o  que  é  ser  uma  mulher  imigrante  e  nigeriana,  atravessada  por  imagens  de               

mexicanos  indesejáveis,  ela  testemunhando  os  próprios,  não-imigrantes,  em  seu  país  de            

origem.  Não  há  apenas  uma  única  verdade  sobre  esses  aspectos  que  preenchem  uma  vida,               

nesse  sentido,  as  narrativas  mestras  sempre  estarão  suscetíveis  à  intriga  das  outras  partículas              

de  verdade.  Cabe  a  inventora  das  narrativas,  sendo  essa  todes  nós,  gerenciar  os  dispositivos               15

do  termo  “ocidental”  e  sua  substituição  por  “ocidentalizado”  é  um  desejo  de  demonstrar  a  pouca  agência  de                  
alguns  países  colonizados,  aos  elementos  que  desaguaram  na  denominação  dos  mesmos  como  membros  do               
ocidente.  Ou  seja,  o  termo  é  revisto  de  forma  política  e  notabiliza  os  países  predominantemente  colonizados  pelo                  
ideário   da   civilização   greco-romana,   pelo   cristianismo,   e   pelo   apoderamento   de   terras   por   parte   europeia.  
15   Alguns   termos   nesta   dissertação   têm   a   terminação   “e”   quando   referenciados   a   situações   onde   o   aparato   binário  
de   gênero   não   está   delimitado   concretamente,   seja   pré   ou   pós   período   colonialista.   O   intuito   disso   é   a  
conscientização   sobre   as   singularidades   que   perpassam   todas   as   possibilidades   de   gênero   no   arcabouço   do   que  
se   diz   humano.   Comumentemente,   é   utilizado   o   termo   com   um   “x”   no   final,   porém   para   facilitar   a   tradução   da  
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simbólicos  e  materiais  disponíveis  e  acessíveis,  favorecendo  o  movimento  das  coisas,            

aproximando-as  ou  separando-as,  trabalhando  para  o  que  intuita  ser  o  verossímil  ou  o              

fantástico   de   cada   situação.   

Lima,  em Miragens  e  estilhaços  da  Guerra:  filmes  contemporâneos  de  ficção  sobre  a              

guerra  do  Iraque (2016),  explicita  esse  jogo  que  constrói  um  senso  de  real,  constituído  por                

uma   multiplicidade   de   narrativas,   com   suas   camadas,   associações   e   lacunas:  

 

(...)  é  justamente  na  fratura  irreconciliável  entre  mundo  e  narrativa  que  se  encontra              
um  esboço  possível  da  experiência  humana.  É  possível  uma  verdade  que  não  seja  a               
VERDADE  (...),  a  verdade  que  se  vê  do  fragmento  em  relação  com  todo  o  resto.  O                 
conhecimento  lacunar,  o  conflito  narrativo,  a  imagem  que  é  duas  (...),  o  cinema              
como  produtor  de  realidades,  a  narrativa  como  travessia,  essas  propostas  de            
conhecimento  e  aprendizado  da  experiência  humana  propõem  um  olhar  que  está  no             
espaço   entre   as   coisas   e   na   relação   entre   elas.   (p.   64)  
 
 

É  dentro  do  jogo  narrativo  que  se  dá  a  intriga  de  inventar  o  outro  e  a  si.  No  interior                    

dos  tantos  possíveis,  há  insurgências,  movimentos  contraculturais,  movimentos         

homogeneizantes,  movimentos  sensíveis,  imagéticos,  históricos  e  sociais.  O  embate  de  forças            

dentro  do  fluxo  narrativo  agrega  mudanças  à  dinâmica  do  vir  a  ser  que  nunca  estará                

estabilizado  no  decorrer  da  história,  e  que  se  imprime  e  deriva na s  e pelas  imagens.  No  relato                  

de  Adichie,  o  enunciado  “mestre”,  que  carrega  consigo  uma  “verdade”  do  que  são  os               

mexicanos,  é  contestado  na  atualização  dos  mesmos  através  da  contemplação  da  autora,             16

assim  como  o  relato  da  própria  perante  os  factóides  ocidentais.  Contudo,  não  sejamos              

ingênuos,  é  relevante  sublinhar  a  pungência  de  algumas  tramas  sobre  outras,  as  primeiras              

estando  atreladas  aos  diacríticos  dos  corpos,  trabalhando  para  o  controle  social.  O  jogo  de               

forças  da  narrativa  implica,  no  afloramento  ocasional  de  histórias  mais  poderosas  e  da  sua               

manutenção  dentro  de  certo  tempo  e  espaço.  Não  são  todos  os  enunciados  que  em               

determinado  período  ascendem  com  potência,  e  apenas  poucos  recebem  a  atenção  dos             

holofotes  hegemônicos.  Em  nome  dos  últimos,  uma  maquinaria  dos  sentidos  é  ativada  através              

dos  dispositivos  de  sua  época  para  consolidar  a  “dominante  verdade”  e  recalcar  suas  vertentes               

marginalizadas.  

palavra   escrita   por   artifícios   tecnológicos   capazes   de   transmutar   este   artigo   em   um   áudio-texto,   faço-o   com   o  
intuito   de   torná-lo   acessível   para   todos   os   sujeites   que   não   podem   lê-lo   por   meio   da   forma   linguística  
normatizada.  
16  Atualização  aqui  deriva  de  atual,  termo  empregado  por  Deleuze  em  sua  filosofia,  mas  marcante  no  seu                  
trabalho  O  atual  e  o  virtual  (1996).  Atual  é  o  que  está  no  real,  o  que  saiu  do  campo  virtual,  do  possível  de                        
acontecer,   e   realmente   se   efetivou,   tornou-se   tangível.  
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O  pequeno  fragmento  arrancado  do  real  vivido  pela  autora  nigeriana  nas  ruas  de              

Guadalajara  -  que  também  não  dá  conta  da  totalidade  do  que  é ser  mexicano  -,  é  articulado                  

dentro  do  jogo  que  contém  a  coerção  discursiva  das  narrativas  mestras  -  o  mexicano  como                

uma  pária  em  “países  ricos  e  prósperos”.  A  descrição  de  Adichie  está  sendo  lançada  no  meio                 

da  intriga  do  que  se  toma  como  verdade  sobre  esses  indivíduos,  ou  seja,  o  conteúdo  de  sua                  

fala  é  levado  em  consideração  na  disputa.  Foucault  em A  Ordem  do  Discurso  (1999),  ao                

comentar  sobre  a  mudança  da  abordagem  ao  discurso  verdadeiro  na  disciplina  filosófica,             

indica  o  momento  de  alteração  do  foco  do  poder  dentro  do  jogo  das  palavras  que  ratifica  ou                  

desarranja   a   mensagem   das   narrativas   dominantes,   

 

(...)  a  verdade  a  mais  elevada  já  não  residia  mais  no  que  era  o  discurso,  ou  no  que                   
ele fazia ,  mas  residia  no  que  ele dizia :  chegou  um  dia  em  que  a  verdade  se  deslocou                  
do  ato  ritualizado,  eficaz  e  justo,  de  enunciação,  para  o  próprio  enunciado:  para  seu               
sentido,   sua   forma,   seu   objeto,   sua   relação   e   sua   referência.   (p.15,   grifo   do   autor)  

 

Foucault  identifica  a  transferência  do  foco  do  paradigma  filosófico,  os  alicerces  da             

estrutura  narrativa  e  o  jogo  inserido  nela  é  obliterado,  e  a  matéria-prima  para  a  construção  da                 

verdade  se  volta  para  o  conteúdo  da  mensagem,  afastando-se  dos  mecanismos  e  contextos              

atrelados  à  sua  produção.  O  eixo  de  atenção  se  distancia  da  enunciação  das  coisas  do  mundo  e                  

se  volta  para  o  enunciado  em  si,  esse  deslocamento  de  perspectiva  muda  as  formas  de  se                 

existir/sentir/narrar  a  vida.  O  poder  alocado  no  enunciado  fomenta  a  miopia  do  contexto  de               

construção  deste,  da  potência  das  outras  “realidades”  e  influencia  no  delírio:  o  império  de               

algumas  verdade  e  a  possibilidade  de  um  limite  separatista  entre  essas  verdades  e  as               

“realidades”   da   experiência   humana   que   as   subvertem   ou   as   chancelam.   

A  noção  de  que  o  próprio  enunciado  é  a  morada  da  verdade,  “seu  sentido,  sua  forma,                 

seu  objeto,  sua  relação  e  sua  referência”  estão  expostos  no  discurso  e  evidenciam  a  simples                

verdade  das  coisas  carrega  uma  forma  de  rigidez  da  construção  da  verdade  por  hábitos               

filosóficos  arraigados.  Em  outras  palavras,  os  elementos  que  formam  determinado  enunciado            

existem  e  estão  sendo  divulgados,  assim  como  o  próprio  enunciado,  contudo,  o  desleixo  para               

a  conjuntura  é  acionado  e  só  o  que  vemos  é  a  imagem  “pura”.  Mas  é  na  enunciação  deste,  e                    

não  no  enunciado  cru,  que  existe  a  possibilidade  de  capturar  o  espírito  de  uma  época,  e  seus                  

arranjos  temporais  e  espaciais  dos  quais  brotam  as  imagens,  as  narrativas,  os  textos,  o               

conhecimento  de  si  e  do  outro.  É  por  isso  que  as  relações  de  enunciação  não  devem  ser                  
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tomadas  de  forma  leviana,  uma  vez  que  o  poder  nas/das  imagens  é  perverso  e  asfixiante  na                 

captura   de   certos   indivíduos.   

Se  focarmos  no  enunciado,  acharemos  que  a  experiência  de  Adichie  suplantou  a             

falácia  dos  mexicanos  propagadas  pelos  telejornais  em  sua  subjetividade.  Ao  contrário,  as             

duas  narrativas  vivem  no  mundo  eivadas  uma  da  outra,  e  de  tantas  mais,  em  trânsito,  sendo                 

usadas  no  agenciamento  do  poder,  ora  dentro  da  agenda  xenofóbica  estadunidense,  que  diz              

que  a  imigração  mexicana  é  um  problema  a  ser  resolvido,  ora  para  o  embate  com  a                 

experiência  que  traz  a  imagem  de  mexicanos  ocupando  espaços  de  embaralhamento  dos             

limites  do  existir  e  dos  territórios.  Levar  em  conta  a  enunciação  e  o  seu  processo  enunciativo                 

é  tolerar  a  ambiguidade  das  narrativas  sobre  o  ser,  fato  encontrado  no  cerne  das  formações                17

narrativas   e   em   suas   disputas.   

A  reflexão  sobre  o  processo  de  enunciação,  trazida  aqui  como  chave  analítica  para  o               

trabalho,  distende  da  dissociação  do  cartesianismo  como  a  mirada  primária  do  mundo.             

Estamos  lidando  com  o  enfrentamento  da  ideia  de  uma  consciência  que  parte  puramente  do               

indivíduo,  esta  que  se  volta  para  si  e  para  as  próprias  experiências,  e  declara  sua  narrativa  e                  

suas  imagens  como  absolutas.  Preterímos  o  enunciado,  detentor  da  verdade,  quando            

encaramos  as  imagens  descritas  por  Adichie  existindo  em  relação  uma  com  a  outra,  passíveis               

de  múltiplas  associações  possíveis.  Seus  mecanismos  de  enunciação  não  podem  ser  ignorados             

separadamente,  eles  se  dão  em  sua  ascensão  na  estrutura  do  relato  e  no  modo  de  olhá-los,                 

como   tantas   outras   “verdades”   que   frutificam   essa   arborificação,   ainda   não   colhidas.  

O  caminho  para  encarar  a  enunciação  não  é  a  relativização  pura,  ignorando  as              

cristalizações  estigmatizadas  propagadas  pelas  imagens  “achatadoras”  e  pungentes,  que          

modulam  as  vidas,  mas  entendê-las  de  modo  correspondente,  como  estão  sendo  criadas  na              

dinâmica  da  enunciação,  e  como  o  poder  se  apropria  destas,  elencando  assim  as  suas  partes.                

Anzaldúa,  em La  Concienza  de  la  Mestiza/Rumo  a  uma  nova  consciência  (2005),  pretende              

pensar  a  formação  das  culturas  eivadas  de  outras,  que  funcionam  em  um  ambiente  de               

associação  próximo  ao  que  está  sendo  proposto.  Para  isso  a  autora  parte  de  sua  própria                

experiência,  sendo  uma  pesquisadora  chicana  lésbica  nos  Estados  Unidos,  propõe  o  método             

de  embate  das  narrativas  de  si  e  do  outro  com  base  em  racializações  híbridas,  atravessadas                

por   orientações   sexuais   desviantes,   um   pensamento   fronteiriço:  

17  Ambiguidade   aqui   não   é   apenas   a   circunscrição   de   dois   enunciados   em   um   mesmo   elemento,   mas   de   tantas   as  
possibilidades   de   ser   e   de   se   tornar   que   o   mundo   pode   abrigar.  
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(...)  não  é  suficiente  se  posicionar  na  margem  oposta  do  rio,  gritando  perguntas,              
desafiando  convenções  patriarcais,  brancas.  Um  ponto  de  vista  contrário  nos  prende            
em  um  duelo  entre  opressor  e  oprimido;  fechados/as  em  um  combate  mortal,  como              
polícia  e  bandido,  ambos  são  reduzidos  a  um  denominador  comum  de  violência.  O              
“contraposicionamento”  refuta  os  pontos  de  vista  e  as  crenças  da  cultura  dominante             
e,  por  isso,  é  orgulhosamente  desafiador.  Toda  reação  é  limitada  por,  e  subordinada              
à,  aquilo  contra  o  qual  se  está  reagindo.  Porque  o  “contraposicionamento”  brota  de              
um  problema  com  autoridade  –  tanto  externa  como  interna  –  representa  um  passo              
em  direção  à  liberação  da  dominação  cultural.  Entretanto,  não  é  um  meio  de  vida.  A                
uma  determinada  altura,  no  nosso  caminho  rumo  a  uma  nova  consciência,  teremos             
que  deixar  a  margem  oposta,  com  o  corte  entre  os  dois  combatentes  mortais              
cicatrizado  de  alguma  forma,  a  fim  de  que  estejamos  nas  duas  margens  ao  mesmo               
tempo  e,  ao  mesmo  tempo,  enxergar  tudo  com  olhos  de  serpente  e  de  águia.  (p.                
705-706)  

 

Pertinente  à  escrita  é  a  tentativa  de  “enxergar  com  olhos  de  serpente  e  de  águia”  as                 

imagens  atuando  através  do  poder  das  narrativas  aqui  apresentadas,  consciente  da            

interferência  de  uma  rigidez  de  conceitos  limitadores  que  atuam  nas  formas  de             

ver/existir/sentir  os  corpos  de  determinades  sujeites.  Não  ignoro  as  artimanhas  do  poder  tanto              

nas  imagens,  como  na  própria  cultura  acadêmica  que  me  impõe  formas  de  posicionamento  e               

“contraposicionamento”  para  pensar  o corpus  escolhido.  O  dilema  desta  escrita  se  resume  a              

mesclar  as  ferramentas  necessárias  para  pensar  a  modulação  dos outros pelo  poder  nas              

imagens  do  agora,  não  para  atender  e  saciar  as  duas  miradas,  mas  para  atender  a  inquietação                 

encontrada  no  decorrer  da  pesquisa:  o  conflito  narrativo  e  o  seu  processo  enunciativo  sendo               

criados  em  uma  co-relação  no  que  aparece  no  “real”,  no  “ficcional”,  nos outros  das  imagens,                

nos mesmos  das  imagens,  das  vertentes  canônicas  do  conhecimento  ao  pensamento  de la              18

mestiza  e  de  trincheiras.  Nesse  sentido,  concordo  com  Anzaldúa  em  sua  descoberta  durante  a               

teorização   da   prática   fronteiriça.   Não   é   possível,  

 

(...)  manter  conceitos  ou  idéias  dentro  de  limites  rígidos.  As  fronteiras  e  os  muros               
que  devem  manter  idéias  indesejáveis  do  lado  de  fora  são  hábitos  e  padrões  de               
comportamento  arraigados;  esses  hábitos  e  padrões  são  os  inimigos  internos.           
Rigidez  significa  morte.  Apenas  mantendo-se  flexível  é  que  ela  [ la  mestiza ]            
consegue  estender  a  psique  horizontal  e  verticalmente.  La  mestiza  tem  que  se  mover              
constantemente  para  fora  das  formações  cristalizadas  –  do  hábito;  para  fora  do             
pensamento  convergente,  do  raciocínio  analítico  que  tende  a  usar  a  racionalidade            
em  direção  a  um  objetivo  único  (um  modo  ocidental),  para  um  pensamento             
divergente,  caracterizado  por  um  movimento  que  se  afasta  de  padrões  e  objetivos             
estabelecidos,  rumo  a  uma  perspectiva  mais  ampla,  que  inclui  em  vez  de  excluir.              
(2005,   p.   706)  

18  A  representação  dos  “mesmos”  é  abordada  no  capítulo  três  cujo  tema  discorre  de  um  tipo  de  masculinidade  do                    
homem   branco   heterossexual.  
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Com  olhos  de mestiza ,  analisamos  o  que  emerge  e  o  que  recalca  nos  processos  de                

enunciação  das  verdades,  junto  com  o  espaço  entre  as  coisas  que  emergem  e  as  coisas  que                 

recalcam,  notando  suas  linhas  de  conexão,  suas  co-dependências.  Uma  pergunta           

indispensável  para  esta  proposta,  cuja  presença  ajuda  a  complexificar  o  argumento,  toma  o              

seguinte  aspecto:  é  possível  ver  vestígios  do  que  está  recalcado  no  que  está  à  vista?  Esse                 

vestígio  só  se  dá  na  sua  ausência?  Ou  há  rasuras  que  escapam  das  narrativas  ditas                

hegemônicas  e  limitantes,  cuja  homogeneização  dos  signos  trabalha  para  as  ferramentas  do             

poder?  Como  se  dão  as  possíveis  irrupções?  E  por  último,  como  olhá-las  das  “duas  margens                

ao   mesmo   tempo”   identificando   seus   processos   de   historização   do   poder?  

Patricia  Hill  Collins  levou  estes  fatores  em  conta  ao  escrever  o  capítulo Mammies,              

Matriarchs,  and  Other  Controlling  Images ,  contido  no  livro Black  feminist  thought:            

knowledge,  consciousness,  and  the  politics  of  empowerment  (2000).  A  socióloga  feminista            

negra  utiliza  a  noção  de  “imagens  de  controle”  ao  rever  a  ideologia  dominante  encontrada               19

na  era  da  escravidão  como  a  fomentadora  de  imagens  socialmente  construídas  para  controlar              

a  feminilidade  negra  no  presente.  Segundo  Collins,  as  alegorias  como  a  “mãe-preta”  e  a               20

“mulher  negra  má”  estão  profundamente  conservadas  na  consciência  da  branquidade  dos            21 22

Estados  Unidos,  refletindo  o  interesse  do  grupo  dominante  ao  manter  as  mulheres  negras  em               

lugares  de  subordinação,  descolando-se  da  categorização  pelo  estereótipo  e  indo  além. .  As             23

imagens  de  controle  servem  ao  projeto  de  poder  que  visa  a  subalternização,  afetando  “a  forma                

pela  qual  as  pessoas  tratam  as  mulheres  negras,  a  forma  pela  qual  as  mulheres  negras                

19   Controlling   images.    Tradução   minha.  
 
20 Mammy .  Tradução  minha.  O  termo  designa  as  amas  ou  criadas  negras  e  predominava  na  cultura  do  Sul  dos                    
Estados   Unidos  
 
21 Bad  black  woman. Tradução  minha.  Refere-se  a  imagem  da  matriarca  que  falhou  com  a  família  e  seu                   
bem-estar  por  passar  muito  tempo  longe  de  casa.  Sua  ausência  é  sentida  pelo  desvio  dos  seus  filhos  de  um  futuro                     
proeminente,   moralmente   e   materialmente   saudável.  
 
22  Branquidade   é   um   sistema   de   poderes   baseado   na   hierarquização   entre   brancos   e   não-brancos   e   as  
possibilidades   de   discriminação   que   podem   existir   no   interior   dessas   relações.   Pode   ser   referenciado   também  
como   “a   supremacia   branca”.  
 
23  Voltarei  a  Hill  Collins  e  a  este  tema  no  capítulo  três  deste  trabalho.  Cito-a  aqui  apenas  para  elucidar  as                     
maneiras   de   utilização   de   narrativas   mestras   para   a   dominação   dos   corpos.  
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recebem  essas  imagens,  e  como  as  mulheres  negras  reagem  a  elas,  como  lugar  de  resistência”               

.   24

Como  o  conceito  de  Collins  (2000)  elucida,  as  consequências  de  encarar  histórias             

sistematicamente  uniformes  com  suas  mesmices  representativas  são  diversas,  entretanto  um           

dos  pontos  mais  contundentes  deste  estudo  é  expor  que  o  encontro  de  tons  imagéticos               

frequentes  e  semelhantes  não  abrem  caminho  de  escape  das  histórias  imperiosas,  e  resultam              

na  negação  da  multiplicidade  encontrada  no  mundo,  fortalecendo  o  poderio  das  narrativas             

mestras.  Trago  rapidamente  o  exemplo  das imagens  de  controle  pois  ele  serve  ao  mesmo               

tempo  para  especificar  os  elementos  de  poder  inscritos  na  materialidade  da  historicização  das              

categorias  sociais  que  embebedam  a  construção  das  narrativas,  e  para  salientar  o  poder              

coibidor  que  algumas  imagens  possuem  diante  da  gestão  dessas  categorias.  A  difusão  das              

narrativas  mestras  mantenedoras  do status  quo  (podemos  assumir  a  terminologia  de  Adichie,             

“histórias  únicas”)  institui  a  indivíduos  a  realocação  as  formas  de  saber/sentir/existir  em  um              

espectro  de  subalternidade.  Dentro  do  mundo,  as  mulheres  negras  em  locais  ocidentalizados  e              

capitalistas,  os  mexicanos  na  crise  da  imigração  estadunidense,  uma  mulher  nigeriana  recém             

chegada  de  sua  terra  natal  nos  EUA,  são  lidos  radicalmente  a  partir  dos  seus  corpos  e  dos                  

ambientes  ocupados  por  eles,  seja  em  uma  diáspora  territorial  e  temporalmente  recente,  ou              

longínqua   tanto   na   sua   extensão   de   território   como   na   sua   ancestralidade.   

No  relato  de  Adichie  e  nos  arquétipos  das  “ imagens  de  controle ”  das  mulheres  negras               

de  Collins,  o  corpo  constrói  o  espaço-tempo,  agindo  nele,  concomitantemente,  o            

espaço-tempo  age  no  corpo.  As  possibilidades  de  existência  do  corpo  se  inserem  e  são               

negociadas  com  o  mundo,  por  conseguinte,  com  as  imagens  e  com  as  narrativas  do  mundo.                

Este  fato  conserva  uma  reorganização  radical  do  ponto  de  partida  para  a  experiência  vivida               

dos  que  são  tensionados  em  direção  ao  espectro  subalterno  do  poder.  A  mediação  entre  si  e  o                  

mundo  para  as  vivências  dos  subalternizados  se  torna  latente  pois  partem  de  uma  perspectiva               

político-geográfico-corporal .  Seus  sentidos  são  biográficos  e  carregam  as  estruturas  de  poder            

que  mais  se  adensam  sobre  seus  corpos-subjetividades,  e  suas  formas  de  perdurar  neste              

cenário.   

24  A  citação  é  parte  da  fala  de  Collins  à  uma  entrevista  concedida  a  sua  recém  parceria  com  a  editora  Boitempo,                      
a  qual  prevê  o  lançamento  do  livro  citado  da  autora  traduzido  para  o  português  em  julho  de  2019.  Inseri  o                     
recorte  no  texto  pois  acredito  que  a  autora  resume  de  forma  precisa  a  disputa  que  envolve  a  enunciação  dos                    
enunciados  pasteurizadores  das  vidas  das  mulheres  negras.  Disponível  em:          
https://www.youtube.com/watch?v=XVdbyhuAJEs&vl=pt .   Acesso   em   28   de   abril   de   2019.  
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A  título  de  explicação,  rememoro  a  finalização  da  obra  de  Fanon  em Pele  Negras               

Máscaras  Brancas  (2008).  Em  um  clamor,  cujo  sentido  epitomiza  as  colocações  acima,  o              

psicanalista-filósofo  martinicano  declara:  “Ao  fim  deste  trabalho,  gostaríamos  que  as  pessoas            

sintam,  como  nós,  a  dimensão  aberta  da  consciência.  Minha  última  prece:  Ô  meu  corpo,  faça                

sempre  de  mim  um  homem  que  questiona!”  (p.  191).  Segundo  Fanon  e  a  premissa               

desenvolvida  até  aqui,  o  corpo  constrói  a  história  com  o  corpo,  ao  mesmo  tempo  que  constrói                 

a  história  do  corpo.  Em  uma  consciência  com  a  dimensão  aberta,  o  corpo-subjetividade  se               25

relaciona  com  o  entorno  através  de  uma  sensibilidade  da  existência  e  do  conhecimento              

distendido  dela,  fora  das  essencializações  e  universalizações,  o  corpo-subjetividade  é  marca  e             

é  marcado  pela  sua  presença  na  vida.  A  condensação  do  poder  sobre  esses              

corpos-subjetividades  compele  uma  espécie  de  porosidade  com  o  ambiente,  reiterando  a            

exclamação  de  Frantz  Fanon:  “Caso-me  com  o  mundo!  Eu  sou  o  mundo!”  (p.  117).  No  corpo                 

está  marcado  um  processo  infinito  de  enunciação  de  si  e  da  sua  relação  com  o  mundo,                 

reescrevendo-se,  esfacelando-se,  preso  à  intriga  do  jogo  do  narrar-se,  flertando  com  a  fixidez,              

o   desarranjo,   a   rasura,   a   fugacidade,   a   amálgama,   movimentado-se   a   partir   dos   limites.  

A escrevivência  de  Conceição  Evaristo  (1995),  escritora  e  poetisa  negra  brasileira,            

traz  as  marcas  narrativas  desses  sentidos  biográficos  porosos.  Evaristo  ao  tomar  este  termo              

dentro  de  sua  luta  política-literária,  refere-se  especificamente  à  escrita  que  nasce  das             

subjetividades  das  mulheres  negras  sobre  as  suas  experiências  cotidianas  dentro  de  um             

contexto  marcado  pelo  processo  histórico  da  escravização  de  povos  africanos  no  Brasil.  A              

escrevivência é,  segundo  Evaristo,  o  outro  lado  da  oralidade,  pois  a  escritora  traz  como               

imagem  de  fundo  para  lançar  seu  conceito,  a  presença  das  mulheres  escravizadas  dentro  da               

casa-grande,  nomeadas  como  “mucamas”  ou  “mães-pretas”.  Dentre  suas  obrigações,  estava  a            

25  O  termo  “corpo-subjetividade”  se  constrói  neste  texto  por  dois  anteparos:  o  primeiro  provém  da  capacidade  do                  
corpo  de  estar  no  mundo.  Tudo  que  acontece  ao  corpo,  a  mente  percebe.  Quanto  mais  o  corpo  é  afetado,                    
simultaneamente,  tanto  mais  a  mente  é  capaz  de  perceber  e  ser  afetada.  Esse  fato  indica  que  a  forma  como  os                     
outros  agentes  interagem  com  este  corpo,  influencia  diretamente  na  sua  subjetividade,  fazendo  com  que  sua                
psique  seja  atravessada  radicalmente  por  uma  experiência  vivida  de  sua  materialidade  no  espaço  (como,  por                
exemplo,  o  tipo  de  tratamento  específico  que  um  indivíduo  fora  das  normas  hegemônicas  de  ser  e  estar  no                   
mundo  pode  sofrer  em  diferentes  contextos).  Quanto  mais  disruptivo,  mais  atiçador  do  projeto  de               
subalternização  dos  dissonantes.  Imagine  um  indivíduo  identificado  e  atualizado  como  uma  travesti  negra  se               
deparando  com  uma  passeata  em  que  os  integrantes  buscam  manter  as  crenças  e  convicções  da  ideia  de  uma                   
família  embasada  na  heterossexualidade  e  na  gestação  em  nome  da  prole.  O  corpo-subjetividade  então  é                
diretamente  afetado  pelo  desejo  (ou  a  falta  dele)  de  estar  ali  ou  pelo  rechaçamento  que  aquela  pessoa  pode                   
receber  em  sua  interação  com  o  mundo,  já  que  não  se  encaixa  na  ideia  de  heterossexualidade  defendida  e  seu                    
corpo   não   carrega   um   útero.  
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contação  de  histórias  para  adormecer  a  prole  da  casa-grande.  Suas  competências  orais  as              

colocavam  a  este  serviço  na  estrutura  de  escravização,  trabalhando  não  para  se  auto-narrar,              

mas  para  induzir  o  descanso  dos  seus  “donos”.  Sendo  assim,  a  proposta  de  Evaristo,  a                

escrevivência ,  é  uma  forma  de  retratação  histórica,  o  apossamento  do  fazer  literário  -  prática               

ligada  às  classes  dominantes  -  por  mulheres  negras,  falando  de  si,  não  mais  para  embalar  com                 

a    “história   de   ninar   os   da   casa-grande,   e   sim   para   incomodá-los   em   seus   sonos   injustos”   .  26

Trago  Conceição  Evaristo  para  pensar  o  ponto  nevrálgico  desta  pesquisa:  os  corpos             

que  ocupam  fronteiras  no  momento  de  sua  relação  com  o  mundo  pois  acionam  narrativas  para                

disputar  o  jogo  da  sua  construção  em  sua  interação  com  o  mesmo.  Pensar  “fronteiriçamente”               

significa  primeiramente  entender  que  há  algo  que  diz  que  uma  mulher  negra  não              

pode/consegue/deve  escrever  sobre  si.  É  a  identificação  primária  da  inscrição  do  indivíduo  no              

mundo  a  partir  da  criação  histórica  da  partilha  do  poder  dentre  os  agentes  sociais.  Logo,                

reconhece-se  a  insuficiência  de  teorias  em  alguns  sistemas  de  pensamentos  quando            

consideramos  a  análise  da  pulverização  da  opressão  na  ordem  das  relações  sociais.  O  sistema               

de  pensamento  foucaultiano  (2008)  e  sua  “biopolítica”  são  paradigmas  teóricos  amplamente            

utilizados  para  pensar  o  poder  na  tradição  ocidental  acadêmica,  contudo,  essa  chave  analítica              

tem  suas  limitações.  Não  é  possível  abarcar  a  totalização  das  marcas  utilizadas  pelos              

mecanismos  de  controle  e  regulações  do  Estado  sobre  corpos  racializados  e  generificados  em              

um  contexto  de  capitalismo  neoliberal  utilizando  puramente  a  biopolítica  de  Foucault.  Há             

algo  local  da  experiência  das  mulheres  de  Áfricas  aprisionadas  e  trazidas  violentamente  de              

seu  local  de  origem  durante  o  regime  escravocrata  no  Brasil,  e  suas  experiências  de  vida,  que                 

a  memória  histórico-racial,  traz  para  o  discurso  de  Evaristo  no  agora,  e  para  as  vivências                

cotidianas   das   mulheres   negras   no   presente.   

Podemos  dizer  que  as  imagens  trazidas,  o  acionamento  de  artifícios  estéticos  e             

narrativos  para  disputar  o  jogo  da  construção  de  si  na  interação  com  o  mundo,  vem  de  uma                  

consciência  imigrante,  uma  consciência  diaspórica  e  de  memória  a  longo  prazo.  O  sentido  de               

imigrante  utilizado  é  de  quem  está  presente,  mas  que  em  algum  lugar  do  seu               

passado/presente/futuro,  teve/tem/terá  a  existência  e  a  ontologia  questionada  e/ou  empossada           

por  grupos  histórico-hegemonicamente  no  poder.  Se  falamos  de  disputas  narrativas  dos            

26  A  frase  foi  dita  por  Evaristo  em  1995  durante  um  seminário  em  uma  mesa  dedicada  a  escritoras  negras.                    
Revendo  seu  conceito  atualmente,  Evaristo,  assume  a escrevivência  não  apenas  através  da  escrita  alfabética,  mas                
como  outras  escritas,  que  podem  se  dar  pelo  corpo,  pelos  gestos,  pela  voz,  pela  expressão. Disponível  em:                  
https://www.youtube.com/watch?v=4EwKXpTIBhE .   Acessado   em   01   de   maio   de   2019.   
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subalternizados  em  uma  temporalidade  e  espacialidade,  em  certo  momento  não  há  como             

negar:  é  vital  remontar  os  passos  até  o  início  da  integração  do  corpo-subjetividade  como  um                

local  de  incômodo,  um  local  que  está  sempre  questionando  sua  presença  e  seu  viver,  e                

perguntar  ao  desconforto  quais  são  as  suas  bases  de  sustentação.  O  pensamento  fronteiriço              

habita  as  formas  de  colocar  essa  pergunta,  pois  leva  em  conta  a  conexão  entre  o                

pensar/sentir/fazer/existir  e  os  limites  impostos  aos  corpos-subjetividades  dos  que  querem           

contar   múltiplas   histórias   sobre   si.   

Ocupar  as  fronteiras  significa  reaver  outra  epistemologia,  a  epistemologia  decolonial.           

Este  arcabouço  teórico  concede  às  experiências  vividas  de  corpos  não-brancos  e            

não-cisgenerificados ,  o  desentrançar  dos  fios  dominantes  das  narrativas  imperialistas          27

ocidentais  sobre  suas  pluralidades  locais  e  históricas,  sublimadas  nas  tramas  de  poder  durante              

o  período  colonialista.  Para  podermos  entender  a  historicidade  das  narrativas  mestras  e,             

concomitantemente,  as  narrativas  recalcadas  à  sombra  das  primeiras,  devemos  pensar  de  um             

local  de  incômodo,  pensar fronteiriçamente ,  já  que  “(...)  a  epistemologia  da  fronteira  é  a               

epistemologia  do anthropoi [o  outro  /  distante  /  externo],  aquele  que  não  quer  se  submeter  ao                 

humanitas  [o  mesmo/  o  Sujeito  dentro  da  cultura  filosófica  ocidental],  mas  ao  mesmo  tempo               

não   pode   evitá-lo”   (Mignolo,   2013,   p.   131   e   132,   tradução   minha).   28

Mignolo  assinala  em  sua  colocação  uma  característica  importante  do  dilema  de            

habitar  fronteiras:  o  despejo  das  singularidades  fronteiriças  está  engajado  na  falta  de             

multiplicidade,  cujo  o  contraponto  são  narrativas  que  na  sua  elaboração  intencionam  a             

centralização  do  poder  nas  mãos  de  alguns  grupos,  frequentemente  habitados  por  indivíduos  e              

sistemas  de  pensamento  que  fazem  parte  da  categoria humanitas .  Aí  está  a  face  do               

mecanismo  traiçoeiro  de  revigoração  das  verdades  dominantes.  Ele  trabalha  na  captura  da             

multiplicidade  através  de  um  processo  dualista,  ou  estamos  deste  lado  do  rio,  ou  do  outro                

lado  da  margem.  Isso  demanda  um  local  para  o  aterramento  das  ideias,  alusão  feita  aos                

espaços  materiais,  pois  só  podemos  estar  corporalmente  em  um  espaço  por  vez.  Deste  fato,               

desenvolve-se  noção  semelhante,  igualmente  redutora,  da  construção  da  subjetividade  do           

27  Neologismo  utilizando  a  palavra  base  “cisgênero”.  O  termo  indica  sujeitos  com  corpos  inscritos  na  reprodução                 
sistêmica  do  enquadramento  dos  indivíduos  em  duas  instâncias  de  expressão  de  gênero.  Seres  com  a                
materialidade  assignada  “pênis”  terão  corpos  masculinizados,  e  seres  com  materialidade  assignada  “vagina”             
terão  corpos  feminilizados.  A  terminação  “rificados”  retrata  a  construção  cultural  que  sistematiza  esses  tipos  de                
enquadramento   sobre   os   corpos.  
 
28   (...)   epistemology   is   the   epistemology   of   the    anthropoi ,   who   do   not   want   to   submit   to    humanitas ,   but   at   the  
same   time   cannot   avoid   it  
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indivíduo,  sua  identidade,  e  sua  perspectiva  perante  ao  mundo  por  vias únicas ,  uniformes  e               

homogêneas.  Na  ordem  dualista  do  mundo,  esse  paradigma  cognitivo  aponta  para  um  centro              

de  poder  que  submete  à  sua  trama,  os outros ,  demarcado  por  Mignolo,  e  exemplificado  na                

concepção  única  de  Adichie  sobre  o  povo  mexicano,  um  tipo  modelo  intersubjetivo  que              

subjuga  a  contraposição  das  construções  que  não  estão  alocadas  nele.  Desta  estagnação             

narrativa,  nasce  o  olhar  sobre  o  indivíduo  destoante,  “achatando”  seu  corpo  e  a  sua               

subjetividade,   e   talhando   seu   ser   nos   moldes   de   verdades   (in)convenientes.   

Temos  aqui  então  o  movimento  pendular  cognitivo,  entre  um  pólo  e  outro,  que  borra  a                

possibilidade  de  uma  aproximação  do  mundo  através  de  múltiplas  perspectivas  fronteiriças.            

Michel  de  Certeau  (1982)  alude  o  fenômeno  descrito  ao  propor  o  seguinte  axioma:  o  outro                

aparece  no  resto  da  palavra  daquele  que  detém  o  poder .  Irrompe  nas  observações  do  filósofo                29

o  jogo  de  luz  e  sombra  que  aponta  o  centro  de  poder  narrativo,  do  qual  emana  a  “verdade”  e                    

as  suas  periferias  encontram-se  no  lusco-fusco  dessa  dinâmica,  o  silêncio  de  seus  elementos              

se  faz  presente.  No  esforço  de  Certeau  encontramos  a  vontade  da  dissidência  da  dicotomia,               

identificamos  o  dualismo  e  sua maquinaria  da  uniformização ,  operando  o  recorte            

marginalizante  das  coisas.  Se  a  verdade  está  no  que  o  enunciado  diz  e  a  sua  concepção                 

pressupõe  as  bases  dualistas  do  pensamento  cognitivo  humano,  o  desviante  ao  sofrer  ameaças              

constantes  de  apagamento,  ocupa,  concomitantemente,  um  lugar  na  disputa  de  sentido,  visto             

que,   localiza-se   na   área   que   busca   ser   apagada.   

Acrescento  à  questão  de  Certeau  a  possibilidade  de  adicionarmos  um  elemento  ao             

jogo  do  que  ascende  e  do  que  imerge.  Como  no  mar,  a  visibilidade  das  coisas  além  da                  

superfície  se  dá  por  inúmeros  fatores.  Se  a  água  está  turva  ou  não,  se  o  ser  é  pequeno  ou  não,                     

e  se  está  profundo  ou  raso,  se  o  mar  está  calmo,  se  é  dia  ou  noite.  Considerando  todos  esses                    

pontos,  conseguimos  compreender  o  contorno  das  coisas  com  maior  ou  menor            

inteligibilidade.  Debruçar-se  sobre  o  jogo  narrativo  através  do  processo  enunciativo  e  de  uma              

perspectiva  fronteiriça  e  decolonial  é  o  ato  de  considerar  a  transparência  da  água,  o  tamanho                

do  ser,  a  profundidade  em  que  está,  o  tempo  bom  ou  ruim,  as  ondas  agitadas,  a  calmaria.  Não                   

está  apenas  em  considerar  o  que  está  à  vista,  ou  o  que  está  obliterado  irredutivelmente,  mas                 

os  remodelamentos  das  silhuetas  em  ambientes  móveis,  sem  por  vezes  alcançar  uma  nitidez              

29    Em   seu   livro    A   Escrita   da   História    (1982),   o   autor   toca   no   tema   da   alteridade   em   diversas   passagens   perante  
o   fazer   historiográfico.  
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cabal,  e  sem  o  desbotamento  total  de  suas  figuras.  O  processo  de  turvamento  à  limpidez,  traz                 

a   terceira   margem   do   rio,   saindo   de   perspectivas   simples   e   duais   de   ausência   ou   presença.  

Os  operadores  do  paradigma  cognitivo  do  pensamento  e  da  maquinaria  da            

uniformização  desconsideram  essas  dinâmicas  complexas  de  formação  da  imagem  (e)  do  ser             

e  propõem  um  mundo  com  olhos  básicos  e  binários.  O humanitas  projeta  o anthropoi  às                

epistemologias  das  forças  normativas,  dando  o  trabalho  de  “não  pode[r]  evitá-lo”  à  alteridade,              

como  pontua  Mignolo  (2013).  Portanto,  é  mais  que  pertinente  à  pesquisa  a  compreensão  dos               

alicerces  do  paradigma  e  as  engrenagens  da  maquinaria,  pois,  como  vimos  até  aqui,  a               

urdidura  da  narrativa  com  o  poder  engendra  materialmente  os  corpos-subjetividades  imersos            

no  mundo.  Sua  análise,  torna-se  urgente,  devido  ao  reexame  do  dualismo  radical  e  da               

homogeneização  interligada  ao  exercício  do  poder  sobre  as  vidas  cotidianas,  e  instiga  a  tarefa               

do  percurso  histórico  até  o  ponto  do  trauma,  descortinador  da  binarização,  como  fez              

Conceição   Evaristo   (1995).  

Os  desobedientes  conhecem  o  rigor  das  narrativas  herméticas  ansiosas  por  se  fechar             

sobre  as  extensões  criativas  do  se  tornar.  Os  primeiros  sabem  que  para  alcançar  mais  insumo                

para  suas  vidas  dissidentes  precisam  ir  em  busca  das  raízes  que  sustentam  o  poder  do  seu                 

opressor,  cuja  instituição  lhes  impõem  códigos  de  existência.  Mas  esse  trajeto  de  volta  não  é                

fácil,  resgatar  o  ponto  de  trauma  mostra-se  uma  tarefa  penosa.  Grada  Kilomba  (2019)  nos               

abre  o  caminho  para  recontar  a  memória  de  longo-prazo  dos  povos  não-brancos  e              

não-cisgenerificados  nos  territórios  colonizados,  para  a  artista  interdisciplinar  portuguesa,          30

“O  passado  colonial  é  memorizado  na  medida  em  que  não  é  esquecido.  Às  vezes,  é  preferível                 

não  lembrar.  Mas  a  teoria  da  memória  é  na  verdade,  uma  teoria  do  esquecimento.  Não                

podemos  simplesmente  esquecer  e  não  podemos  evitar  lembrar.” .  Em  um  primeiro  relance,             31

30  Grada  Kilomba  atua  em  diversas  áreas  de  produção  de  conhecimento.  É  psicóloga,  artista  visual,  professora                 
universitária,  filósofa  e  escritora.  Em  sua  vinda  ao  Brasil,  em  julho  de  2019,  expressou  desconforto  ao  ser                  
apresentada  por  terceiros  nos  eventos  dos  quais  participou.  Em  uma  rede  social  pública,  exprimiu  a  seguinte                 
observação  sobre  o  elencamento  de  títulos,  seguido  pelo  seu  nome  no  momento  de  sua  apresentação  ao  público:                  
“para  descreverem  quem  eu  sou,  poupem-me  dessa  acumulação  (fálica)  de  títulos:  escritora,  pesquisadora,              
professora  universitária,  psicóloga,  doutora  em  filosofia,  pensadora,  etc...  simplesmente:  Artista  Interdisciplinar.            
Obrigada”.  Em  respeito  à  sua  vontade,  referirei-me  a  ela  desse  modo,  e  não  porque  não  reconheço  suas  várias                   
competências.   Disponível   em:     https://www.instagram.com/p/B0It-jho-P_/ .   Acesso   em   20   de   julho   de   2019.  
 
31  A  frase  toma  a  contracapa  da  primeira  edição  de Memórias  da  Plantação.  Episódios  de  Racismo  Quotidiano                  
(2019)  lançada  na  língua  nativa  de  Kilomba.  O  livro  foi  publicado  em  Portugal  em  maio  do  mesmo  ano,  sendo                    
lançado  no  Brasil  em  junho.  Acompanhando  a  autora  por  suas  redes  sociais,  deparei-me  com  a  versão                 
portuguesa   da   obra,   e   percebendo   a   adequação   da   proposição   ao   tema   do   capítulo,   resolvi   trazê-la.  
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a  citação  de  Kilomba  pode  ser  tomada  como  paradoxal,  entretanto,  mais  uma  vez,  nos               

deparamos  com  o  pensamento  fronteiriço  relacionado  à  rememoração  do  passado  que  inflige             

o   corpo,   o   presente   nunca   está   sozinho.   

Aproximando  a  reflexão  de  Kilomba  da  proposta  deste  capítulo,  a  memória  de  um              

corpo  é  a  memória  do  corpo,  este  vive  imerso  nas  narrativas  que  prevalecem  no  percorrer  do                 

tempo.  O  tempo,  a  memória  e  o  passado  são  invocados,  e  mesmo  avistando  a  caminhada                

incômoda,  devemos  traçar  a  rota  transatlântica,  sendo  guiados  pela  simbologia-prática  da            

Sankofa :  o  pássaro  que  volta  sua  cabeça  à  cauda,  representando  a  necessidade  de  “retornar  ao                

passado   para   ressignificar   o   presente   e   construir   o   futuro” .  32

O  exercício  da  reivindicação  do  presente  pelo outro ,  incumbe  a  pesquisadora  olhar  o              

passado  de  forma  indisciplinada.  Recontá-lo  da  terceira  margem  do  rio,  cuja  perspectiva             

revela  que  o  ponto  mais  perceptível  do  dualismo  na  narrativa  se  apresenta  de  maneira               

reducionista  e  convencional,  há  o  Sujeito  da  narrativa  central  e  os  outros  periféricos.  A               

centralidade  do  Sujeito  estrutura  e  consolida  a  sub-narrativa  dos  outros,  sintetizando  a             

poderosa  ficção  absorvida  pelo  mundo  transformado  em  ocidental:  o  conceito  de alteridade ,             

germinado  na Modernidade  europeia ,  e  utilizado  amplamente  na  academia  em  diversas  áreas             

do  conhecimento.  Ao  vasculhar  o  começo  das  narrativas  binárias,  a  metáfora  da  bússola  se               

mostra  adequada,  ela  aponta  para  o  norte.  O  norte  europeu  em  sua  conquista  imperialista  do                

mundo  quimerizou  as  narrativas  biográficas  dos  indivíduos  dominados,  transformou-os  em           

quimeras  pertinentes  aos  seus  interesses  invasores.  As  reminiscências  dessas  quimeras           

perduram  até  os  dias  atuais,  o  Estado  concretiza  políticas  públicas  minguantes,  ou  as  esfacela,               

o  genocídio  da  população  negra  continua  a  passos  velozes,  a  discriminação  de  classe,  o               

feminicídio,  o  lesbocídio,  a  homofobia  esmagadora,  o  capacitismo,  o  etarismo  são  pautas             

diárias,   ainda   que   invisibilizadas.  

Uma  digressão  histórica  decolonial  é  apresentada  na  próxima  seção,  e  tem  como             

objetivo  pensar  a  construção  do  dualismo  pelo  norte  europeu,  quais  disposições  essa  criação              

32  A Sankofa é  um  ideograma  do  conjunto  de  símbolos  chamados Adinkra ,  pertencentes  à  filosofia  do  povo                  
Akan.  Os  hieróglifos  traduzem  as  ideias  de  provérbios  e  são  heranças  linguísticas  desta  população,  formada                
pelos  povos  Akuapem,  o  Akyem,  o  Ashanti,  do  Baoulé,  a  Anyi,  o  Brong,  o  Fante  e  os  povos  Nzema,  os  quais                      
habitavam  Gana,  Costa  do  Marfim,  Nigéria  e  Libéria.  Durante  o  colonialismo,  pessoas  escravizadas,  integrantes               
do  povo  Akan,  que  exerciam  a  função  de  ferreiro,  moldavam  os  materiais  dos  portões  das  casas  coloniais  com  os                    
ideogramas  de  sua  cultura.  A  prática  era  uma  forma  de  prevalência  linguística  e  ludibriação  do  abafamento  de                  
seus  códigos  comunicacionais  pelos  senhores  de  escravos.  Ver  mais  sobre Adinkra e Sankofa :              
http://ipeafro.org.br/acoes/pesquisa/adinkra/ .   Acesso   em   18   de   maio   de   2019.   
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teve  para  si,  para  os  territórios  não-europeus,  e  para  os  sujeitos  envolvidos  na  intriga  do  poder                 

suscitada,  cuja  construção  também  é,  eminentemente,  narrativa.  Vamos  em  busca  da  invenção             

do  outro  e  do  insumo  que  carrega  certa  ambiguidade:  narrativas  que  a  priori  fomentam  a                

alteridade,  entretanto,  ao  mesmo  tempo,  estimulam  uma  afetação  fronteiriça  dos  corpos            

inimagináveis   no   passado-presente-futuro.   Voltemos   até   o   ponto   do   trauma.  

 

A   raça   como   a   categoria   mental   da   Modernidade  

 

A  Modernidade  foi  o  berço  da  convencionalização  dos  códigos  binários  aos  seus             

espaços  lógicos  de  significação.  Seu  ideário  visionário  concebido  pelos  europeus  foi            

fundamental  na  tomada  de  terras,  indivíduos  e  culturas  durante  o  processo  “civilizatório”  e              

indispensável  na  reafirmação  da  Europa  como  centro  de  poder  do  mundo.  O  deslocamento  de               

seus  signos  duais  para  as  terras  controladas  fez  alimentar  a  dicotomia  entre  “atraso”  e               

“progresso”  que  abasteceu  tanto  os  preceitos  “modernos”  como  sua  fabulação  integral,  a             

Modernidade.  As  ideias  eurocêntricas  formaram  uma  potente  tríade  de  delineamento  das            

subjetividades  e  dos  corpos:  o  saber,  o  poder  e  o  existir  foram  lidos  e  (re)estruturados  por                 

lentes  modernas  e  coloniais,  e  as  hastes  divergentes  das  fôrmas  impostas  e  binárias  foram  (e                

ainda   são)   dominadas   e/ou   ceifadas.   

O  período  das  ideias  migratórias,  implementadas  pela  política  europeia  de  ocupação            

militarizada,  religiosa  e  administrativa  começou  na  era  do  colonialismo.  As  práticas  de             

domínio  da  época,  demarcadas  mais  fortemente  a  partir  do  século  XVI,  despossuiram  os              

habitantes  originais  das  chamadas  colônias  com  a  expansão  das  coroas  portuguesa  e             

espanhola  sobre  os  territórios Abya  Yala .  Os  carros-chefe  ideológicos  da  cadeia  simbólica             33

colonial/moderna  identificam-se  pela  racionalidade,  desenvolvimento  científico  e        

tecnológico,  laicidade,  secularidade,  inovação,  avanço,  e  tudo  que  se  encontra  no  último  pólo              

de  progresso  que  o  ser  humano  com  sua  intelectualidade  “racional” poderia  alcançar.  O              

33 Abya  Yala  é  o  antigo  nome  do  continente  americano  antes  da  chegada  de  Cristóvão  Colombo  e  os  europeus.                    
Dado  pelo  povo  Kuna  e  pela  sociedade  Guna  Yala,  ambos  localizados  no  que  hoje  é  conhecido  como  o  Panamá,                    
o  nome  significa  “terra  em  plena  maturidade”  ou  “terra  de  sangue  vital”.  É  recorrentemente  utilizado  nos                 
estudos  decoloniais  e  de  contestação  da  história  da  América,  como  vista  hoje,  sem  a  explicitação  das                 
implementações  realizadas  sobre  ela,  vide  nesse  caso,  o  próprio  nome  do  território  continental.  O  uso  do  termo                  
Abya  Yala  é  assumido  como  prática  política  e  ideológica  por  aqueles  que  argumentam  que  o  nome  "América"    ou                   
a   expressão   "Novo   Mundo"   seria   típico   de   colonos   europeus   e   não   os   povos   originários   do   continente.  
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exercício  dessas  capacidades  operacionalizou  a  subjugação  dos  povos  originários  dos  locais            

debelados.  

Aníbal  Quijano  (2005)  aponta  para  o  cinismo  das  estruturas  de  diferenciação  e             

dominação  europeias  já  que  as  mesmas  ignoraram  o  que  poderia  ser  nomeado  de              

“Modernidade”  em  terras  não-europeias.  Com  a  colonização,  as  faíscas  singulares  desses            

movimentos  inventivos  foram  expropriadas,  dizimadas  e/ou  usurpadas  pelos  “mais          

civilizados”.  Todas  as altas  culturas  prévias  ao  sistema-mundo  contemporâneo,  sendo  estas,            

China,  Índia,  Egito,  Grécia,  Maya-Azteca  e  Tawantinsuyo,  manifestaram  sinais  da           

racionalidade  científica  e  da  secularização  do  conhecimento.  O  cientificismo  característico  da            

(e  caracterizado  pela)  Europa  atravessava  cidades  sofisticadas  como  Machu  Pichu  ou            

Borobudur  em  monumentos  e  ramos  do  conhecimento,  como  as  pirâmides,  o  sistema  de              

irrigação,  a  filosofia,  as  extensas  vias  de  transporte,  a  manufatura  metalúrgica,  as             

matemáticas,  as  escritas,  as  histórias,  a  manufatura  bélica  para  as  guerras.  O  desenvolvimento              

dessas  culturas,  cada  uma  com  suas  respectivas  particularidades  e  diferenças,  sustentam  a             

evolução  do  conhecimento  desde  muito  antes  da  entidade Modernidade  nascer  e  listar  quais              

eram   os   referenciais   “verdadeiros”   de   “como   ser   moderno”.   

A  indiscreta  jornada  responsável  pela  subordinação  dos outros  inteiramente  capazes           

de  ser  modernos  ao  seu  modo  parte  da  prática  dualista  de  pensar  a  relação  corpo/mente.  A                 

diferenciação  entre  os  dois  conceitos  não  é  exclusiva  da  Europa,  ela  permeia  de  forma               

abrangente  a  história  de  diversas  sociedades  não-ocidentais.  Entretanto,  a  maneira  disposta            

nas  culturas  dessas  populações  confere  ao  corpo  e  ao  não-corpo  o  paradigma  da  co-presença              34

,  isto  é,  dimensões  coligadas,  não  dualmente  opostas.  A  teorização  da  materialidade  separada              

da  subjetividade  tem  seu  ápice  na  elaboração  de  Descartes,  o penso,  logo  existo ,  culmina  no                

que  Quijano  (2005)  indica  como  a  objetivação  da  materialidade  como  “natureza”  e  seu              

afastamento  do  campo  da  subjetividade  ou  do  “espírito”  (racional).  O  sociólogo  peruano             

34  O  conceito  de Orí é  um  bom  exemplo  da  não  separação  dos  indivíduos  nas  lógicas  duais  europeias  do  corpo.                     
Orí  possui  o  sentido  literal  em  yorubá  de  “cabeça”,  e  se  refere  ao  conceito  metafísico  jungido  à  materialidade  do                    
indivíduo. Orí ,  na  religião  candomblecista, é  o  orixá  da  existência  individual,  o  portador  da  essência  real  do  ser,                   
e  por  isso,  o  primeiro  a  ser  louvado.  A  intuição  espiritual  reside  na  cabeça,  o  ponto  mais  alto  do  corpo,  e  lá                       
habita  a  representação  da  mente  e  do  espírito,  atrelado  irredutivelmente  ao  corpo  material,  caracterizando-o               
como uno ,  com  instâncias  inseparáveis. Orí  é  o  Deus  que  mora  dentro  do  ser,  e  que  o  acompanha  durante  toda                     
sua  existência.  O  corpo  é  tomado  como  um  templo,  onde  a  metafísica  e  a  física  são  uma  só,  mesmo  nomeando                     
distintamente   partes   dele,   sua   natureza   é   inerente   e   indivisível.   
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conclui,  concordando  com  Bousquié  (1994),  que  o  cartesianismo  é  o  novo  dualismo  radical              

no   instante   de   sua   fundação.  

 
O  que  era  uma  co-presença  permanente  de  ambos  os  elementos  em  cada  etapa  do               
ser  humano,  em  Descartes  se  converte  numa  radical  separação  entre  “razão/sujeito”            
e  “corpo”.  A  razão  não  é  somente  uma  secularização  da  idéia  de  “alma”  no  sentido                
teológico,  mas  uma  mutação  numa  nova  id-entidade,  a  “razão/sujeito”,  a  única            
entidade  capaz  de  conhecimento  “racional”,  em  relação  à  qual  o  “corpo”  é  e  não               
pode  ser  outra  coisa  além  de  “objeto”  de  conhecimento.  Desse  ponto  de  vista  o  ser                
humano  é,  por  excelência,  um  ser  dotado  de  “razão”,  e  esse  dom  se  concebe  como                
localizado  exclusivamente  na  alma.  Assim  o  “corpo”,  por  definição  incapaz  de            
raciocinar,  não  tem  nada  a  ver  com  a  razão/sujeito.  Produzida  essa  separação  radical              
entre  “razão/sujeito”  e  “corpo”,  as  relações  entre  ambos  devem  ser  vistas            
unicamente  como  relações  entre  a  razão/sujeito  humana  e  o  corpo/natureza  humana,            
ou  entre  “espírito”  e  “natureza”.  Deste  modo,  na  racionalidade  eurocêntrica  o            
“corpo”  foi  fixado  como  “objeto”  de  conhecimento,  fora  do  entorno  do            
“sujeito/razão”.   (QUIJANO,   2005,   p.   253)  

 

 

A  relação  entre  razão/sujeito  e  corpo/natureza,  alicerce  do  modo  de  produção  de             

conhecimento  moderno-eurocêntrico  é  a  zona  germinal  dos  critérios  de  nomeação           

étnico-raciais.  O  trabalho  da  “racionalidade  europeia”  separa  a  mundana  corporalidade  da            35

intelectualidade  e  aproveita  as  teorias  hierarquizantes  pautadas  na  racialização,          

fundamentando  práticas  de  exploração  de  civilizações  inteiras  por  outras.  O  principal  ponto  a              

ser  resgatado  nessa  trama  de  poder  é  o  êxito  da  narrativa  europeia,  que  atribuía  a  si  mesma,  o                   

estado  mais  avançado  e  longínquo  do  temido  estado  de  natureza,  logo,  os  europeus  seriam  os                

mais  desenvolvidos  da  espécie  humana.  Como  suas  lógicas  funcionavam  no  formato            

dicotômico,  o  lugar  de  todos  os  outros  povos  era  anterior  e  inferior  em  relação  a  eles.  A                  

Europa  carregou  o  mérito  de  ser  a  única  portadora  e  acionadora  (também  criadora)  do  artefato                

mais  inovador  do  momento,  a  Modernidade,  difundindo  e  sedimentando  sua  narrativa            

hegemonicamente  em  um  novo  panorama  intersubjetivo  do  padrão  mundial  de  poder.  Sendo             

assim,  a  modernidade-europeia  criou  um  modo  de  cognição  moderno,  o  qual  se  mantém              

ancorado  em  um  centro  de  poder  eurocêntrico  e  metafísico  que  funciona  para  além  de  limites                

geográficos   circunscritos.   

 

“(...),  todas  as  experiências,  histórias,  recursos  e  produtos  culturais  terminaram  (...)            
articulados  numa  só  ordem  cultural  global  em  torno  da  hegemonia  européia  ou             

35  O  termo  “racionalidade”  e  suas  variações  são  utilizados  entre  aspas  pois  também  é  um  conceito  cunhado                  
dentro   da   exegese   da   modernidade,   não   sendo   universal.   
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ocidental.  Em  outras  palavras,  como  parte  do  novo  padrão  de  poder  mundial,  a              
Europa  também  concentrou  sob  sua  hegemonia  o  controle  de  todas  as  formas  de              
controle  da  subjetividade,  da  cultura,  e  em  especial  do  conhecimento,  da  produção  do              
conhecimento.  No  processo  que  levou  a  esse  resultado,  os  colonizadores  exerceram            
diversas  operações  que  dão  conta  das  condições  que  levaram  à  configuração  de  um              
novo  universo  de  relações  intersubjetivas  de  dominação  entre  a  Europa  e  o  europeu  e               
as  demais  regiões  e  populações  do  mundo,  às  quais  estavam  sendo  atribuídas,  no              
mesmo   processo,   novas   identidades   geoculturais.”   (QUIJANO,   2009,   p.   236)  
 

 

Com  a  concepção  da  “razão  humana”,  segregar  os  sujeites  em  hierarquias  tornou-se             

uma  conveniência  da  colonização.  Os  indivíduos  das  colônias  foram  historicamente           

diferenciados  entre  binarismos  redutores  das  potencialidades,  como  primitivo  e  civilizado,           

tradicional  e  moderno,  superior  e  inferior,  racional  e  irracional,  negro/índio  e  branco.  As              36

dicotomias  tornaram-se  prerrogativas  para  classificar  os  colonizados  para  os  propósitos           

capitalísticos  de  seus  colonizadores,  justificando  explorações  escravagistas  através  de          37

categorizações  relativas  a  subculturas  iletradas,  privações  de  suas  heranças  intelecto-culturais           

e   o   aniquilamento   de   populações   inteiras.  

Apoiada  nos  binarismos,  a  alteridade  radical  pautada  na  ideia  de  raça  se  configura              

como  o  delírio  ficcional  moderno  de  classificação  dos  indivíduos,  suas  linhas  restritivas             

munem  os  agentes  com  aparatos  fundamentais  para  construção  e/ou  destruição  da  vida             

cotidiana  dos  sujeites.  O  conceito  de  “raça”  aparece  neste  período  histórico  como  a  categoria               

mental  da  modernidade-europeia,  e,  junto  das  novas  identidades  geoculturais,  configurou-se           

como  a  espinha  dorsal  da  dominação  dos  países  europeus  sobre  as  regiões  às  margens,  tendo                

como  os  alvos  primários  as  Américas,  e,  posteriormente,  a  África.  A  noção  do  dualismo               

racial,  branco/não-branco,  sustentou  e  manteve  a  Europa  como  centro  de  poder  financeiro,             

intelectual  e  desenvolvimentista,  e  os  processos  exploratórios  nos  territórios  colonizados           

“descobertos”  conciliaram  um  novo  dualismo,  as  colônias  e  o  centro.  Nota-se  que  nesta              

perspectiva  o  centro  nunca  esteve  lá,  ele  necessitou  de  sua  periferia  para  acontecer,  para  ser  o                 

núcleo  de  poder  do  mundo.  Devido  a  um  movimento  de  construção  codependente,  o  centro               

36  No   caso   do   continente   africano   e   das   américas.   Posteriormente   as   demais   raças   colonizadas   também   entraram  
nesta   classificação   binarizante,   como   por   exemplo,   no   caso   da   colonização   do   Vietnam   pela   França,   amarelos   e  
brancos.  
 
37  Capitalístico  se  refere  a  força  delineadora  das  relações  sociais  e  da  subjetividade  dentro  de  sociedades                 
capitalistas.  A  expressão  estende-se  para  a  ética-estética-política  que  contempla  toda  organização  social             
estabelecida  sobre  modelos  econômicos  de  subjugação,  exploração,  aquisição  e  descarte.  Aqui  pode-se             
argumentar  que  o  sistema  capitalista  ainda  não  estava  sedimentado  como  a  nova  ordem  econômica  ocidental,                
mas   suas   sementes   de   exploração   já   estavam   sendo   plantadas.  
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europeu  se  torna  o  eixo  de  patrimônio  intelectual  e  financeiro  não  apenas  através  dos               

processos  de  expropriação  das  riquezas  das  colônias,  mas  na  designação  ideológica  dos  ditos              

inferiores   raciais.  

Quijano  (2002,  2005,  2009)  deu  o  nome  de colonialidade  do  poder  para a              

sistematização  dos  códigos  desse  padrão  universal  de  poder  sobre  os  indivíduos  dominados,             

regime  que  se  arrasta  até  os  dias  atuais.  A  síntese  da  operacionalização  da  hegemonia               

moderno-eurocêntrica  sobre  a  produção  de  conhecimento,  subjetividade  e  culturas  globais           

emerge  das  rasuras  da  História  quando  se  reconta  a  modernidade-europeia  por  lentes             

decoloniais.  Para  o  sociólogo  peruano,  a  colonialidade  do  poder  é  outro  eixo  do  capitalismo               

eurocentrado  e  global.  O  autor  a  concebe  como  a  costura  entre  as  experiências  do               

colonialismo  e  da  própria  colonialidade  do  poder  com  as  necessidades  do  capitalismo,  os  três               

“foram-se  configurando  como  um  novo  universo  de  relações  intersubjetivas  de  dominação            

sob  hegemonia  eurocentrada.  Esse  específico  universo  é  o  que  será  depois  denominado  como              

a modernidade ”  (QUIJANO,  2009,  p.74).  Este  poder  de  impressão  colonial  está  instilado  nas              

relações  de  dominação,  exploração,  e  conflito  entre  os  agentes  sociais  que  buscam  no  fazer               

dos  encontros  o  controle  dos  “quatro  âmbitos  da  existência  humana:  sexo,  trabalho,             

autoridade  coletiva  e  subjetividade/intersubjetividade,  seus  produtos  e  recursos”.  (QUIJANO,          

2002,   p.   4).  

A  produção  do  conhecimento  acionada  pelas  subjetividade  locais  ao  se  articular  com             

os  moldes  de  ser/pensar/existir  tracejados  pela  intersubjetividade  hegemônica  eurocêntrica          

cria  um  cenário  complexo.  O  convívio  dos  corpos-subjetividades  no  cenário  onde  a             

hegemonia  conspira  a  homogenia  através  de  preceitos  binários,  salienta  o  centro  de  poder,  e               

fabrica  um  cenário  onde  as  populações  assignadas  como os  outros  sofrem  um  processo  de               

re-identificação  histórica  para  se  encaixar  no  novo  “sistema-mundo”  introduzido  (QUIJANO,           

2005,  p.  236).  Vale  frisar  que  esta  re-identificação  nada  mais  foi  que  um  imperativo  europeu                

do  padrão  racista  de  classificação  social  universal  sobre  a  população  não-europeia.  A             

heterogenia  das  subjetividades  locais  subsumiram-se  em  uma  intersubjetividade  hegemônica          

que   apontava   para   um    único    centro   de   cálculo   latouriano :   o   europeu.   38

38 O  centro  de  cálculo  de  Bruno  Latour  (2004)  refere-se  a  uma  rede  de  simbologias  agregadas  em  uma  matriz  de                     
informação.  Esta  matriz  cria  veículos  para  colher  os  símbolos  de  seu  estados  naturais  e  deslocá-los  para  o  centro                   
de  cálculo,  possibilitando  sua  contemplação  e  ressignificação  deste  em  seu  novo  local  de  existência.  Para                
exemplificar,  imagine  os  nativos  das  terras  colonizadas  sendo  estudados  por  mentes  europeia.  O  deslocamento               
da  ideia  de  um  ser  não-branco  a  partir  da  perspectiva  do  europeu  ressignifica  esses  seres,  resultando  no  conceito                   
de   outras   raças   e   centralizou   as   metodologias   europeias   como   as   principai   formas   de   se   entender   o   mundo.  
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Volto  ao  axioma  dualístico  de  Certeau  pois  ele  ilustra  de  forma  precisa  a  vontade  dual                

do  elencamento  dos  sujeites:  o  outro  aparece  no  resto  da  palavra  daquele  que  tem  o  poder.  O                  

outro  aqui  é  racializado,  e  sua  racialização  foi  o  ponto  central  para  a  construção  de  sua                 

alteridade.  Os  modos  como  o  paradigma  da  alteridade  se  forma  no  interior  da  estrutura  da                

colonialidade  do  poder,  elucida  o  desconforto  ao  rememorar  as  palavras  de  Certeau.  O              

historiador  francês  identifica  o  jogo  de  sombra  e  luz  que  constrói  a  centralidade  de  alguns                

sujeites  em  detrimento  dos  outros,  e  ao  mesmo  tempo  a  ratifica.  Reconheci  posteriormente              

que  o  incômodo  apontado  em  Certeau,  perpassou  a  construção  deste  trabalho,  e  abriu  espaço               

para  outras  questões.  Como  pensar  metodologicamente  a  alteridade  dos  que  não  ocupam  o              

pólo  de  maior  poder  sem  estigmatizá-los  em  um  “coadjuvantismo”  histórico-representacional           

novamente?   

O  dilema  imposto  ao  trabalho  se  formou  nas  seguintes  possibilidades  de  estruturação:             

abandonar  a  alteridade,  enfrentá-la  dentre  suas  trincheiras  e  reconhecer  certa  incursão            

fronteiriça.  Negligenciar  a  alteridade  como  um  conceito  se  tornou  um  desafio  enérgico,             

considerando  o  prevalecimento  da  mesma  na  constituição  do  pensamento  no  mundo            

ocidentalizado.  O  caminho  escolhido  neste  capítulo  foi  a  exposição  do  conceito  e  a              

desorganização  das  ideias  ortodoxas  de  raça  e  gênero  através  de  uma  metodologia             

arqueológica,  de  prisma  decolonial,  que  nos  faz  tropeçar  nos  seus  possíveis  arranjos             

fronteiriços.   

A  dificuldade  de  iniciar  o  pensamento  explicitando  a  dicotomia,  e,  junto  dela,  a              

alteridade,  veio  do  incômodo  de  um  trabalho  que  ao  fazê-lo  não  estaria  servindo  ao  propósito                

de  fraturá-las.  No  decorrer  da  escrita,  entendi  a  evidenciação  do  jogo  de  sombra  e  luz  como                 

uma  estratégia  que  não  necessariamente  exclui  a  complexificação  da di-nâmica no  interior             

das  lógicas  binárias.  Trabalhar  com  o  “resto”  de  algo  a  partir  da  centralidade  do  modelo                

padrão,  demanda  passar  pelos  dois  pontos  do  espectro  e  explicita  a  necessidade  de  uma               

disputa  desobediente  pela  significação  das  categorias  política-representacionais  “mulher”,         

“homem”,  “branco”,  “não-branco”.  Discutir  a  alteridade  dentro  do  ideal  do  binarismo  é             

fundamental  para  abordar  a  possibilidade  de  um  sujeite  difuso,  descentrado  e  corrompedor  da              

censura   colonial.   

Neste  ponto  reside  o  renarrar  da  história  por  Quijano  (2002,  2005,  2009).  Das              

“grandes  navegações”,  das  identidades  subsequentes  “descobertas”  pelos  seus  criadores,  há  o            
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remonte  de  algo  além  da  fabricação  do  “resto”.  O  “centro”  é  explicitamente  desvelado  como               

dependente  direto  desses outros .  Mas  não  apenas  dependente,  a  sua  ideia  de  centro  foi               

construída  na  disputa  de  implementação  ideológica  de  “claro”  e  “escuro”.  A  Europa  como              

eixo   de   soberania    é   capturada   pelas   artimanhas   do   próprio   jogo   que   criou.   

Para  além  do  debate  crítico  à  colonialidade  do  poder,  os  apontamentos  elencados  não              

negam  a  complexificação  do  mundo  viabilizada  a  partir  das  ideias  modernas.  No  entanto,  o               

texto  tenta  salientar  que  a  modernidade  trouxe  um tipo  de  avanço,  e  para  esse  avanço existir ,                 

ancorou-se  na  criação  de  novas  narrativas  sobre  os  outros  sujeites  do  mundo  que  não  podiam                

acessar  livremente  ao  sistema  de  pensamento  europeu.  Em  certo  ponto  as  ideias             

modernas-eurocêntricas-coloniais  são  apenas uma possibilidade  de  desenvolvimento  de         

conceitos  e  perspectivas  de  mundo.  A  propósito,  os outros  podiam  acessar  os  códigos              

modernos,  mas  apenas  as  partes  cujos  seus  corpos  e  suas  subjetividades  foram  designados.  As               

lógicas   modernas   de   leitura,   eram   também   lógicas   de   digestão   das   potências   dos   indivíduos.   

Graças  à  forja  da  categoria  “raça”,  surge  a  articulação  das  formas  históricas  de              

delimitação  do  trabalho,  como  a  escravidão,  a  servidão ,  o  sistema  de  reciprocidade,  pequena              39

produção  mercantil,  e  o  trabalhador  assalariado  -  o  último  se  configurando  nos  sujeites  de               

mais  agência  neste  esquema  de  poder,  este  sendo  o  imigrante  livre.  Às  pessoas  de  Áfricas                

expropriadas  de  suas  terras  e  culturas,  era  reservada  a  escravidão,  assim  como  aos  povos               

originários,  também  contemplados  com  a  aniquilação  e  servidão;  aos  colonos,  destinava-se  as             

terras  para  a  pequena  produção  mercantil  ou  o  trabalho  assalariado.  A  distribuição  racial  do               

trabalho  conforma  o  europeu/branco  em  uma  neutralidade  ontológica,  fora  de  caracterizações            

e  classificações  raciais,  ele  é  o  protagonista  do  conceito  de humano .  Nota-se  que  dentro  das                

vertentes  de  trabalho  exploratórios,  designadas  para  os  racializados,  há  a  dissipação  dos             

39  A  servidão  era  um  sistema  no  qual  grupos  de  povos  originários  das  terras  tomadas,  recebiam  uma  pequena                   
porção  para  o  cultivo,  porém  o  produto  de  seu  trabalho  pertencia  a  terceiros,  muita  das  vezes  administradores                  
estrangeiros  que  dali  se  apropriaram.  Esse  tipo  de  exploração  foi  comum  no  Brasil  durante  a  primeira  etapa  da                   
acumulação  primitiva  de  capitais.  Entretanto  no  território  colonizado  pela  coroa  espanhola  essa  prática              
exploratória  foi  utilizada  durante  séculos.  Para  um  maior  aprofundamento  na  questão  da  servidão  em  toda  a                 
América,  vide O  Trabalho  na  América  Latina  Colonial  (CARDOSO,  1988)  e O  Escravismo  Colonial               
(GORENDER,   1992).  
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pressupostos  da  humanidade .  A  desumanização  desses  grupos  interfere  verticalmente  na           40

qualidade   da   existência   de   como   cada   um   se   encontra   e   permanece   no   mundo.   

O  processo  iniciado  no  século  XV,  evolui  no  século  XIX  para  a  classificação              

científica  dos  seres  humanos  de  acordo  com  a  raça  pautada  em  disciplinas  como  a               

antropologia  e  a  biologia.  Dentre  as  vertentes  dessas  disciplinas  que  ganharam  mais  projeção              

por  aperfeiçoar  as  justificativas  para  o  projeto  de  dominação  da  colonialidade  estão  os              

estudos  de  Lombroso  e  os  trabalhos  por  eles  influenciados .  Tendo  em  vista  que  as  relações                41

entre  os  agentes  sociais  estavam  se  caracterizando  como  associações  de  dominação,  as             

identidades  que  se  encontravam  nesse  esquema  de  poder  foram  sobrepostas  às  hierarquias,             

lugares  e  papéis  sociais  próprios  do  sistema  que  se  forjava  com  seu  padrão  de  submissão                

imposto.  Um  desdobramento  das  ordenações  laborais  racializadas  foi  a  fenotipização  e  a             

codificação  desta  classificação  como  “cor”,  ideia  subsequente  da  categorial  mental  “raça”.  A             

cor  de  cada  indivíduo  se  tornou  o  instrumento  mais  visível  de  tipificação  social  básica  da                

população  (QUIJANO,  2005,  p.  229).  Para  o  sociólogo  peruano,  a  dominação  como  requisito              

40  É  válido  ressaltar  que  o  processo  de  desumanização  dos  povos  indígenas  e  de  Áfricas  tem  pontos  de  interseção                    
e  dessemelhanças.  A  religião  católica  com  seu  poder  sobre  as  nações  escravagistas  foi  fundamental  para  o                 
processo  de  objetificação  dos  escravizados,  pois  a  mesma  legalizou  e  ratificou  o  massivo  comércio  negreiro  por                 
meio  da  história  da  maldição  de  Cam,  no  Antigo  Testamento.  Segundo  a  passagem,  Noé  se  embebedou  com                  
vinho  e  desnudou-se,  Cam  (o  filho  mais  novo)  ao  testemunhar  o  pai  naquelas  condições,  escarneceu  do  mesmo  e                   
contou  a  seus  outros  irmãos,  Sem  e  Jafé.  Noé  lança  sua  maldição  sobre  o  neto,  Canaã,  filho  de  Cam,  cujo  castigo                      
foi  a  mudança  de  uma  pele  branca  para  negra.  A  maldição  de  Cam  foi  a  base  discursiva  para  a  promulgação  da                      
Bula  Romanus  Pontifex ,  de  1455,  que  identifica  as  nações  dos  povos  africanos  como  inferiores  justificando  a                 
escravização  e  a  exploração  da  África  pelo  Reino  de  Portugal.  O  respaldo  teológico  da  desumanização  dos                 
indivíduos  escravizados  era  também  um  aparato  para  a  manutenção  das  riquezas  da  Igreja  Católica,  dado  que,  a                  
própria  possuía  negócios  e  lucros  com  o  tráfico  negreiro.  No  caso  dos  povos  originários,  uma  vertente  de  sua                   
concepção  religiosa  carregava  o  ideal  do  “bom  selvagem”.  Nessa  seara  religiosa,  havia  um  brecha  que                
sustentava  a  ideia  de  que  o  indígena  possuía  a  “alma”,  como  formulada  pelo  catolicismo.  A  catequização  dos                  
povos  originários  foi  trabalhada  abrangentemente  pelos  jesuítas,  com  o  ingênuo  propósito  da  salvação  daquelas               
“almas”.  O  “apadrinhamento  espiritual”  feito  pela  Igreja  aniquilou  cosmologias  indígenas,  e  não  refreou  o               
genocídio,   escravização   e   a   servidão   desses   povos.   
 
41  Cesare  Lombroso,  um  antropologista  e  higienista  criminal  do  século  XIX  focava  seus  esforços  científicos  no                 
atavismo.  Este  último  termo  se  refere  à  manifestação  nos  produtos  de  cruzamentos  inter-raciais,  segundo  a  ideia                 
de  que  a  mestiçagem  entre  raças  superiores  e  inferiores  apaga  as  qualidades  das  primeiras  e  faz  reaparecer  as  das                    
últimas,  emergindo  o  caráter  degenerescente  na  índole  e  no  físico  das  raças  não-brancas.  Isto  é,  alguns  tipos  de                   
raças  são  mais  dispostos  à  degeneração  e  ao  crime,  e  essa  predisposição  pode  ser  identificada  a  partir  da                   
estrutura  corporal  do  indivíduo.  Para  os  estudos  lombrosianos,  o  crime  é  um  destino  sem  surpresas  para  alguns                  
grupos  racializados  por  ser  de  caráter  primariamente  hereditário,  e  sua  consumação  se  mantém  inaceitável  em                
uma  sociedade.  Para  lidar  com  os  criminosos  racializados,  Lombroso  se  mostrou  favorável  à  pena  de  morte  e  a                   
prisão  perpétua,  técnicas  eugenistas,  já  que  a  raça  branca  dentro  de  sua  concepção  é  a  única  totalmente  íntegra                   
na  hierarquia  concebida  dentro  deste  tipo  conhecimento,  e  automaticamente,  a  única  fora  das  circunstâncias               
naturais  de  degenerescência  e  marginalidade.  Os  estudos  lombrosianos  tiveram  suas  reverberações  em  várias              
áreas  da  ciência,  uma  delas  foi  no  direito,  tendo  sua  influência  na  criação  da  vertente  nomeada  de  Escola                   
Positiva  de  Direito  Penal,  durante  o  século  XIX.  Os  estudos  lombrosianos  são  referidos  atualmente  como                
racismo   científico .  
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da  exploração,  só  se  fez  eficaz  pois  a  diferenciação  da  corporalidade  foi  a  ferramenta  mais                

produtiva  para  a  operacionalização  dessa  exploração-dominação,  não  dando  espaço  para           

fronteiras:   ou   se   era   branco   ou   não-branco.   

A  raça,  e  sua  variação  denominada  “cor”  ainda  são  classificadores  mundiais  dos             

indivíduos  dentro  do  atual  padrão  de  poder  capitalista,  semeado  na  era  do  mercantilismo.  A               

redistribuição  mundial  do  trabalho  pela  raça  foi  um  projeto  compulsivo  de  reafirmação  do              

humano  e  do  não-humano  em  diversas  frentes  do  saber,  e  vincula-se  diretamente  ao  processo               

de  ascensão  da  sociedade  capitalista.  Caudatário  da  lucratividade  baseada  na  categorização            

dos  seres,  estruturou-se  o  processo  de  construção  de  toda  uma  sociabilidade  que  no  futuro               

partiria  da  noção  de  troca  mercantil.  Em  suma,  a  noção  de  raça  opera  dentro  do  horizonte  do                  

capitalismo  e  faz  com  que  todas  as  mazelas  deste  estejam  conectadas  com  a  questão  racial                

(ALMEIDA,  2019).  Malcolm  X  sintetiza  a  contiguidade  do  remoto  projeto  das  formas  de              

exploração  aferradas  à  categoria  mental  da  modernidade-europeia,  iniciado  em  1400  e            

consolidado   fortemente   no   século   XX:   “não   existe   capitalismo   sem   racismo” .   42

Mediante  a  breve  genealogia  exposta,  a  colonialidade  do  poder  e  seu  ramo  inerente,  a               

classificação  dos  indivíduos  por  uma  ficção,  afeta  materialmente  e  historicamente  sujeites  nos             

âmbitos  da  economia,  da  institucionalização  do  cotidiano,  dos  afetos,  isto  é,  em  todos  e  em                

cada  uma  das  esferas  da  vida.  Se  para  viver,  o  indivíduo  necessita  se  criar,  incessantemente,  o                 

dispositivo  utilizado  para  a  invenção  de  si  recebe  influências  das  narrativas  mestras,  melhor              

dizendo,  o  recurso  mais  assumido  nos  sujeites  ocidentalizados  para  essa  narração  própria  está              

no  cerne  da  colonialidade  do  poder:  a  racionalidade à  la  mode  européenne .  Em  um  mundo                

polarizado  entre  centro/margens,  esta nova  id-entidade  (QUIJANO,  2005,  p.  229)  aparece            

como  tensão  constante,  com  seus  aparatos  linguísticos,  culturais,  cognitivos,  ordenadores  da            

existência.  O  corpo  é  meu  império,  e Eu ,  o  humano,  o  coordeno  através  de  uma  ferramenta                 

superior,   a   minha   capacidade/qualidade   de   ser   racional.   

A  propósito,  é  importante  ter  em  vista  que  a  força  da  racionalidade  eurocêntrica  não               

veio  apenas  como  uma  ideia  em  suspensão,  o  afincamento  de  suas  estacas  nos  novos  lugares,                

foi/é  instrumentalizado  por  máquinas  bélicas,  tecnológicas,  ideológicas,  toda  a  aparelhagem           

para  o  genocídio  da  diversidade  abundante.  Em  virtude  da  violência  simbólica  e  corpórea,  a               

fábula  da  nova  id-entidade  se  tornou  real,  secularizou  a  alma,  criando  a  razão,  o  pensamento                

42  Uma  das  frases  mais  conhecidas  do  grande  dirigente  negro  foi  dita  em  discurso  público  no  começo  em  1963,                    
poucos   meses   antes   de   seu   assassinato.  
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racional-europeu,  o  Sujeito  racional.  Mas  a  carne  se  manteve  desonesta  demais,  incorreta,  e  à               

carne  se  equipararam  certos  povos  e  etnias,  onde  a  proximidade  com  a  ausência  da               

razão-europeia   acabou   se   transformando   na   epítome   de   sua   existência.  

Aí  está  a  face  capciosa  do  jogo  narrativo  dentro  dos  sistemas  de  valores              

intersubjetivos  da  colonialidade  do  poder.  A  possibilidade  de  narrar-se,  a  ação  e  reação,  a               

viabilidade  de  tornar-se  ou  responder  uma  ação,  isto  é,  a  ideia  de  agência  dentro  do                

capitalismo-colonial  está  calcada  na  imagem  do  Sujeito,  o  resquício  ficcional  moderno  da             

consciência  autônoma  que  governa  a  si  mesma.  Quem  nasce,  quem  pensa,  quem  fala,  quem               

age,  quem  é  livre,  quem  pode  viver  e  morrer  como  e  quando  escolher,  e  principalmente,  quem                 

pode  narrar  a  si  e  ter  um  lugar  justo  no  processo  de  enunciação  dentro  do  padrão                 

intersubjetivo  de  poder  colonial,  é  o humanitas .  O  humanismo  criou  não  apenas  quem  é               

humano,  ele  fabricou  os  pré-requisitos  para  candidatura  à  humanidade  e  à  uma  maior  agência               

da  vida  em  si.  É  por  isso  que  entrar  na  dinâmica  das  narrativas  hegemônicas  é  uma  tarefa                  

árdua,   e   até   mesmo   paradoxal,   até   certo   ponto.   

O  desafio  tácito  está  na  zona  onde  reside  uma  maneira  de  regenerar  a  existência.               

Produzir  ontologicamente  a  viabilidade  de  certe  sujeite  se  transformar  em  Sujeito  está             

intrinsecamente  atrelado  aos  processos  de  violência  produtores  da  reificação  de  primeire.  É             

uma  dança  danosa  e  desarticuladora.  Quem  é  tensionado  sistematicamente  para  fora  da  intriga              

narrativa,  sofre  com  as  interpelações  negativas  que  geram  seu  enjeito,  produzindo  uma  fratura              

nesses  sujeites.  A  fratura  desmonta  o  ímpeto  de  sujeite  se  converter  a  Sujeito,  pois  existe  uma                 

impossibilidade  imanente  cravada  nos  corpos-subjetividades  des  primeires  para  chegar  a           

certos  modos  de  ser/inventar  Sujeit(e),  e  o  próprio  termo  “Sujeit(e)”  torna-se  contraditório             

dentro  da  mentalidade  colonial-moderna.  Quando  falamos  de  raça,  por  exemplo,  o  lugar  do              

não-branco  dentro  do  conceito  de  alteridade  radical  é  ratificado  por  meio  desses  movimentos              

contrativos  sobre  seus  corpos-subjetividades,  já  que  as  bases  para  o  conceito  de  raça  parte  de                

uma  dialética.  O  branco,  o  neutro,  precedente  dos  atos  lógicos  e  ideais  civilizatórios,  Sujeito               

inato,  “descobriu”,  no  seu  ímpeto  desbravador,  todos  os  não-brancos,  seus  antônimos,  os             

outros,   irracionais,   ontologicamente   distantes.  

A  aplicabilidade  da  transformação  do  mundo  social  pela  igualdade  de  direitos,            

sustentada  pelas  bases  democráticas  do  Estado,  que  propõe  olhar  cada  indivíduo  parte  da              

comunidade  como  um  igual,  se  apresenta,  então,  como  uma  utopia.  Dentro  da  lógica              

democrática-iluminista,  para  se  ter  equidade  no  social,  a  construção  de  cada  indivíduo  deve  se               
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sustentar  sobre  a  abstração  “Sujeito”  e  sua  racionalidade  inata,  narrativas  que  podem  ser              

acessadas  por  todo  e qualquer  um .  Esta  fábula  moderna  além  de  delirante  é  contraditória,  pois                

para  se  tornar  Sujeito  e  alcançar  a  oportunidade  de  uma  vida  mais  plena,  quem  está  sendo                 

sempre  empurrado  às  margens  do  jogo,  volta  ao  ponto  onde  para  agir,  para  se  movimentar,                

para  produzir  efeitos,  para  se  narrar,  precisa  ocupar  a  posição  imanente  de  Sujeito,  destinada               

para  o brancO,  cis,  heteronormativo  e  de  classe  média/alta .  Desde  o  início  da  partida,  o                

outro ,  por  ter  sido  colocado  no  lugar  da  alteridade  radical  dentro  da  mentalidade              

Moderna-Colonial,   não   tinha   chances   de   ganhar   o   jogo.  

Apesar  das  pré-condições  insidiosas,  ainda  nos  encontramos  em  uma  dança.           

Reconhecer  o outro  a  custo,  todavia,  é  reconhecê-lo,  tomar  ciência  de  sua  existência              

dissidente.  Contudo,  não  se  pode  negar  que  em  algumas  instâncias,  o  conhecimento  da              

alteridade  é  exagerada  para  os  aficcionados  dos  dualismos  reconfortantes  e  simples,  e  em              

certos  momentos  de  paranoia  moderno-colonial  e  ego-cêntrica,  comportam-se  drasticamente,          

protagonizando  casos  de  brutalidade  absoluta.  Na  incapacidade  de  lidar  com  a  perturbação  do              

binarismo,  aniquilam  os  corpos  em  nome  da  calmaria  de  suas  neuroses,  expostas  ao  ridículo               

por  aqueles  que  personificam  as  irrupções  das  normas,  relegando  ao  passado,  revivido             

constantemente   no   presente,   o   dever   de   narrar   as   vítimas.   

Quando  a  violência  moderno-colonial-capitalista  não  cumpre  com  seu  projeto  de           

extermínio  material,  o  projeto  de  obliteração  dos  desvios  se  mostra  menos  eficaz,  e  nesse               

ponto  temos  a  possibilidade  do  escape:  o  indivíduo  enjeitado  ainda  está  ali,  presente,              

existindo,  e  embora  sua  potência  para  se  narrar  tenha  diminuído  devido  a  abordagem  da               

colonialidade  do  poder,  narra-se  da  forma  mais  factível  a  sua  realidade.  A  rasura  do  projeto                

histórico  da  colonialidade  emerge  daí,  as  ranhuras  também  têm  seus  efeitos,  seus  efeitos              

perante  a  inviabilidade  do  jogo,  o  impossível  é  arranhado  pelo  presente,  e  a  vida  dissidente                

ainda  existindo  no  tempo  por  vir.  No  rechaçamento  da  norma  pelo  desviante,  há  a  afetação                

em  maior  ou  menor  grau  da  possibilidade  de  certos  modos  de  ser  das  margens,  por  outro  lado,                  

há  de  certo  modo,  a  possibilidade  de  um  desarranjo  dos  centros.  O  Sujeito  moderno-colonial               

é  parcialmente  exposto  através  de  uma  sublimação  de  sua  centralidade.  Olhamos  para  as              

fissuras  de  suas  estacas,  assinaladas  pelo  embate  com  os  denominados outros  no  mundo,  e               

nesta  dinâmica  mora  a  contingência  do  descortinar  da  ficção  moderno-colonial-capitalista,           

vemos,   então,   um   presente   que   traça   linhas   com   potências   de   futuros.   
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Jota  Mombaça  e  sua  proposição  artística Sem  título  (futurismo  urgente).frame  (2018)            

ilustra  o  ser  constituído  do  desejo  futurista  que  ao  mesmo  tempo  é  consciente  da               

pasteurização  moderno-colonial  dos  sentidos  e  vidas  não-brancas,  e  suas  consequências           

implacáveis.  No  meio  de  um  retângulo  vermelho,  letras  pretas  garrafais  dizem  “A  FUGA  SÓ               

ACONTECE  PORQUE  É  IMPOSSÍVEL” .  Mombaça,  auto-descrita  como  uma  “bicha  não           43

binária”  negra  nascida  e  criada  no  Nordeste  do  Brasil,  rechaça  a  normatividade  com  seu               

corpo  crivado  pela  teoria-prática  futurista  e  fronteiriça.  Da  sua  esfera  pessoal,  Mombaça  lê              

seu  corpo  a  partir  das  relações  entre  monstruosidade  e  humanidade,  dimensões  estruturais  do              

projeto  arbitrário  do  corpo  colonizado.  Das  possíveis  coordenadas  para  o  ser  dissidente  se              

tornar,  caminhos  estandardizados  pela  colonialidade  do  poder  vêm  à  tona  com  a  força  de  suas                

posições  dominantes,  que  pendem  para  a  extração  da  subjetividade.  Contudo,  para  Mombaça,             

o  escape  é  uma  potência  do  real.  Ele  ocupa  o  virtual  das  coisas,  e  atualiza-se  na  vida  quando                   

sujeites  perseguidos  em  sua  materialidade,  conseguem  se  esquivar  dos  confrontos  diretos  com             

a  violência  e  a  morte.  Ter  ciência  da  potencialidade  de  fuga  e  do  desejo  de  se  tornar,  é  um                    

modo  de  ocupar  um  lugar  de  constante  deslocamento,  desfazendo  os  regimes  de  “verdade”              

sobre  si  que  a  estrutura  colonial  subscreveu.  Revelam-se  cansativos,  mas  necessários,  o  ato  e               

a   condição   de   habitar   fronteiras,   pois   o   amanhã   nasce   desse   esforço.  

O  dissidente,  ao  existir  na  intriga  da  enunciação  de  dizer  quem  se  é,  também  está                

disputando  sentidos  para  quem  se  pode  ser  e  continuar  sendo.  Este  é  o  ponto  de  coalisão  das                  

narrativas  dos outros  por  eles  mesmos,  a  potência  de  suas  existências  tal  como  são,  e                

automaticamente  como  não  deveriam  ser  dentro  do  sistema/mentalidade  moderno-colonial,          

dá  margem  para  a  continuidade  da  existência  coletiva.  O  modo  de  olhar  sobre  o  problema  do                 

Sujeito/outro  muda  sua  perspectiva,  e  encaramos  o  forjamento  de  uma  possível  ontologia  dos              

semelhantes  a  partir  da  ruptura,  e  principalmente,  para  a  imaginação  de  um  futuro  portando  a                

multidão  das  singularidades  disruptivas,  um  futuro  não  de Outros ,  pois  o  dualismo  não  mais               

se  encaixará  nessa  nova  trama  de  poder:  um  futuro  das  novas  narrativas,  as  neo-narrativas.  A                

formulação  de  “Sujeit(e)  crítico”,  talvez  não  deva  mais  ser  considerada  após  o  abandono              

desta  forma  ocidentalizada  de  construção  de  si.  Crítico  já  se  faz  o  corpo  dos  desviantes,                

captando  durante  a  vida  as  tentativas  de  apagamento  pela  colonialidade  do  poder.  Talvez,  no               

horizonte  da  elaboração  dos  corpos,  o  pensar/sentir  esteja  fora  da  ideia  de  qualquer  sujeito               

43  Disponível  em: http://www.buala.org/sites/default/files/imagecache/full/2018/11/a-fuga--2.gif .  Acesso  em  20        
de   maio   de   2019.  
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maiúsculo  e  masculino,  e  nesse  sentido,  o  acesso  à  desarticulação  a  trama  tão  consistente  das                

ficções   moderno-coloniais   poderá   ser   menos   nefasto.   

Mombaça  entende  que  “nada  disso  é  sem  dor  e  sem  desconforto”  (2016a,  p.  37).  Uma                

vida  onde  é  possível  fugir  do  genocídio,  confundir  os  contornos  totalizantes,  cortar  caminho              

pelas  ranhuras  abertas,  sem  direcionamento  reto  e  nem  teleológico,  e  fazer  novas  conexões              

com  seus  semelhantes,  é  uma  tentativa  que  parte  do  indivíduo  mas  busca  uma  potência               

coletiva,   é   “politizar   a   ferida”   para   “tocar   a   quebra   uma   das   outras”.   

 
Porque  ao  tatear  a  possibilidade  de  uma  coletividade  forjada  no  movimento            
improvável  de  um  estilhaçamento,  vai  ser  sempre  necessário  abrir  espaço  para  os             
fluxos  de  sangue,  para  as  ondas  de  calor  e  para  a  pulsação  da  ferida:  politizar  a                 
ferida,  afinal,  é  um  modo  de  estar  juntas  na  quebra  e  de  encontrar,  entre  os  cacos  de                  
uma  vidraça  estilhaçada,  um  liame  impossível,  o  indício  de  uma  coletividade  áspera             
e  improvável.  Tem  a  ver  com  habitar  espaços  irrespiráveis,  avançar  sobre  caminhos             
instáveis  e  estar  a  sós  com  o  desconforto  de  existir  em  bando,  o  desconforto  de,  uma                 
vez   juntas,   tocarmos   a   quebra   umas   das   outras.   (2016a,   p.   37)  

 

Mais  uma  vez,  voltamos  ao  embate  responsável  pela  quebra,  havemo-nos  com  o             

epicentro  das  disputas  por  sentido  pelos  subalternizados:  as  fronteiras.  No  interior  do  jogo              

narrativo   da   colonialidade   do   poder,   “nesses   espaços   irrespiráveis”,  encontramos  as  fronteiras     

polimorfas  eivada  de  múltiplas  margens  habitadas  por  pessoas  não-brancas,  os  “caminhos            

instáveis”.  Irei  separar  os  caminhos  visando  uma  didática  para  o  texto,  contudo  demarco  a               

simultaneidade  de  suas  operações  dentro  da  trama  narrativa,  manifestando-se  a  pedido  de             

uma   contemporaneidade   ainda   colonial.   

A  primeira  fronteira  encarada  pelo  corpo  racializado  que  a  ocupa  contém  a  seguinte              

ambiguidade  topográfica:  o outro  não  está  puramente  aterrado  em  seu  local  nativo,             

preservando  seu  potencial  de  invenção,  seja  territorialmente  ou  subjetivamente,  duas           

instâncias  que  atingem  os  povos  originários  das  Américas,  e  os  de  Áfricas  -  os  últimos                

sofrendo  da  expropriação  diaspórica  dos  seus  corpos  e  de  suas  origens.  Por  outro  lado,  o                

dominado  não  se  encontra  no  lugar  da  paz  dos  ditos  “desbravadores”,  pois  sua  imanência  foi                

reinterpretada  por  vias  subalternizantes,  e  a  existência  do  seu  corpo  e  história  não  é  adequada                

ao   protagonismo   do   poder   colonial.   

A  segunda  fronteira  é  temporal,  e  sua  urgência  vem  de  uma  demanda  política.  A               

mentalidade  moderno-colonial  e  seu  paradigma  do  Sujeito  só  comportam  as  vivências  fora             

das  estruturas  políticas  instauradas  pela  colonização,  codificando-as  dentro  de  seus  efeitos            

colonizadores.  Por  este  motivo,  é  necessário  lidar  com  a  resolução  do  passado  a  partir  de  suas                 
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bases,  sob  uma  perspectiva  decolonial  das  forças.  A  proposta  é  de  reestruturação  total  dos               

códigos,  linguagem,  aparatos  tecnológicos-institucionais,  economia,  afetos,  imagem,  da  vida          

em  si.  E  para  a  dialética  da  construção  colonizante  das  pessoas  ser  abandonada,  é  necessário                

encarar  a  abolição  dos  sustentáculos  modernos-coloniais-capitalistas,  esse  poder  que          

engendra   a   produção   do   mundo   e   das   vivências.   Como   Mombaça   apresenta,   

 

Não  se  trata  de  encontrar  um  consenso,  ajustar  o  mundo  e  conformar  a  diferença               
colonial  num  arranjo  pacífico.  A  situação  colonial  não  permite  conciliação,           
porque  é  sempre  já  assimétrica;  ela  se  funda  na  violência  do  colonizador  contra  as               
gentes  colonizadas,  e  se  sustenta  no  estabelecimento  e  manutenção  de  uma            
hierarquia  fundamental  perante  a  qual  a  colonizada  pode  apenas  existir  aquém  do             
colonizador.  Não  há  negociação  ou  reforma  possível,  portanto.  A  luta  da            
descolonização  é  sempre  uma  luta  pela  abolição  do  ponto  de  vista  do  colonizador              
e,  consequentemente,  é  uma  luta  pelo  fim  do  mundo  –  o  fim  de  um  mundo.  Fim                 
do   mundo   como   o   conhecemos.   (2016b,   p.   15)  

 
O  que  Mombaça  está  preconizando  é  a  urgência  da  ruína  do  mundo  como              

conhecemos,  o  apocalipse  das  narrativas  mestras.  A  perspectiva  do  fim  não  é  nova  na  teoria                

decolonial,  o  encerramento  do  “mundo  como  conhecemos”  é  a  reivindicação  fundante  da             

própria  teoria  em  si.  Este  fim  não  vem  sozinho,  ele  está  sempre  acompanhado  pela  vontade                

de  futuro  distinto  de  quaisquer  vestígios  do  velho  mundo.  O  arremesso  ao  futuro  se  dá                

mediante  a  superação  das  narrativas  mestras,  impulsionado  pela  germinação  de           

epistemologias  cunhadas  contra  as  forças  danosas  da  colonialidade  do  poder.  E  por  esta  ter               

redes  intrincadas  e  serpentárias,  o  lançamento  ao  tempo  por  vir  não  deve  ser  tratado  de  forma                 

imprudente,   ou   seja,   obstruído   e   utópico.   Fanon   já   tratava   disso   ao   escrever,  

 

(...)  Todo  problema  humano  exige  ser  considerado  a  partir  do  tempo.  Sendo  ideal              
que  o  presente  sirva  para  construir  o  futuro.  E  esse  futuro  não  é  cósmico,  é  do  meu                  
século,  do  meu  país,  da  minha  existência.  De  modo  algum  pretendo  preparar  o              
mundo  que  me  sucederá.  Pertenço  irredutivelmente  a  minha  época.  E  é  para  ela  que               
devo  viver.  O  futuro  deve  ser  uma  construção  sustentável  do  homem  existente.  Esta              
edificação  se  liga  ao  presente,  na  medida  em  que  coloco-o  como  algo  a  ser               
superado.   (2008,   p.   29)  

 
Observe  onde  nos  encontramos,  com  os  pés  assentados  no  presente,  mirando  as             

potências  de  futuros.  Parece  uma  proposta  até  certo  ponto  ingênua,  o  conceber  do  debacle  da                

mentalidade  regida  pelos  princípios  cartesianos  a  partir  da  elaboração  de  futuros  possíveis  e              

palpáveis.  A  síntese  desta  proposta  lida  diretamente  com  as  fronteiras  do  tempo.  O anthropoi               

está  a  par  do  esquema  de  suporte  das  ideias  pasteurizadoras  da  vida  firmado  na  mentalidade                
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moderno-colonial-capitalista  do  passado,  contígua  até  o  momento  da  leitura  desta  dissertação.            

O  dito outro ,  após  a  apreensão  das  notas  castradoras  do  ânimo  das  vidas  desarmônicas  com  a                 

sinfonia  binária,  conscientiza-se  do  anseio  da  captura  total  da  vida  contido  neste  modo  de               

enxergar  o  mundo,  ambição  que  abarca  até  o  estado  mais  micro,  isto  é,  as  irrupções                

individuais.  A  ameaça  da  proposta,  que  não  deve  ser  lida  como  ingenuidade,  reside  aí:  as                

metodologias  (in)disciplinadas  que  ressignificam  os  corpos-subjetividades  no  cotidiano         

trabalham  em  benefício  dos  futuros  prováveis,  entretanto  existe  a  possibilidade  de  sua  captura              

pela   teia   colonial,   e   novamente   subsumi-los   em   suas   engrenagens   do   poder.   

O  plural  da  palavra  “futuro”  vem  a  serviço  do  escape, da  fuga  que  aparenta  ser                

impossível .  Na  medida  que  entendemos  que  a  estrutura  de  poder  ampla  da  visão  de  mundo                

atual,  a  das  narrativas  mestras,  é  perniciosa  a  tal  ponto  que  se  houver  a  projeção  de um futuro,                   

o  produto  de  sua  fabricação  pode  ser  aprisionado  dentro  dos  preceitos  do  mundo  atual.  A                

pluralidade  se  configura  como  a  tentativa  da  evasão  do  princípio  dual  cujo  o  mecanismo               

trabalha  para  o  abandono  da  luta  a  favor  da  derrocada  das  forças  vigentes.  Por  esse  motivo,  o                  

arremesso  aos  futuros  através  da  superação  das  narrativas  mestras  deve  ser  tratado  com              

cautela  e  afastado  da  vontade  de  prever  as  estruturas  sucessoras  do  presente.  O  refreamento               

da  projeção  dos  novos  modos  de  ver/sentir/existir  é  um  cuidado  estratégico,  abriga-se  nele  a               

desassociação  de  uma  idealização  a  partir  dos  estilhaços  dos  prismas  atuais.  Desviar-se  da              

ansiedade  pelo  “desejo  controlador  de  projetar,  desde  a  ruína  deste,  aquilo  que  pode  vir  a  ser                 

o  mundo  que  vem”  (MOMBAÇA,  p.  16)  é  taticamente  abandonar  a  contiguidade  da  história               

colonial  e  abrir  caminho  para  a  atualização  do  virtual, tudo  que  pode  ser  mas  ainda  não  o  é .                   

A  sagacidade  desta  virada  está  em  confrontar  o  poder  das  narrativas  mestras  a  partir  de  uma                 

consciência  da  possível  tomada  do futuro  pela  colonialidade  do  poder,  não  dando  abertura              

para   a    projeção    de    um    futuro,   mas   para   a    imaginação   de   futuros .   

Mombaça  é  vertical  na  defesa  da  separação  entre  a  “fabricação”  do  tempo  por  vir  das                

vias  imaginativas  que  abrem  potências  emancipadoras  no  desenvolvimento  da  proposição  em            

sua   obra.   Segunda   a   autora,   não   projetar,   

 
(...)  não  significa  abdicar  da  responsabilidade  de  imaginar  e  conjurar  forças  que             
habitem  essa  disputa  e  sejam  capazes  de  cruzar  o  apocalipse  rumo  à  terra  incógnita               
do  futuro,  pelo  contrário:  resistir  ao  desejo  projetivo  é  uma  aposta  na  possibilidade              
de  escapar  à  captura  de  nossa  imaginação  visionária  pelas  forças  reativas  do  mundo              
contra  o  qual  lutamos.  Recusar-se  a  oferecer  alternativas  não  é,  portanto,  uma  recusa              
à  imaginação,  mas  um  gesto  na  luta  para  fazer  da  imaginação  não  uma  via  para  o                 
recentramento  do  homem  e  reestruturação  do  poder  universalizador,  mas  uma  força            
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descolonial,  que  libere  o  mundo  porvir  da  armadilhas  do  mundo  por  acabar.  (2016b,              
p.   16)  

 

O  motivo  da  escolha  metodológica  fronteiriça,  que  neste  ponto  é  tomada  por  sua              

vertente  temporal,  revela-se  no  desaguar  da  noção  das  imaginações  visionárias.  Deparei-me            

no  centro  de  um  embate  de  palavras  para  justificá-la  academicamente,  utilizando  termos             

formais  para  desenvolver  coisas  que  já  foram  gritadas  nas  palavras  escritas.  Por  identificar  a               

excelência  dessa  explicação  nos  textos  de  Mombaça  e  Fanon,  distraídos  da  retórica             

cartesiana,  decidi  fazê-lo  da  forma  mais  confortável:  para  a  narrativa  acontecer,  é  necessário              

o  tempo,  e  o  tempo  é  um  elemento  que  traz  consigo  a  imprevisibilidade.  Para  aqueles  que                 

vivem  o  sufocamento  diário,  é  no  virtual  do  futuro  que  mora  a  possibilidade  de  restituição  de                 

suas  vidas.  A  convicção  de  que  o  inimigo  vencerá  irredutivelmente  o  jogo  da  nomeação               

enfraquece  perante  a  barulhenta  característica  de  um  tempo  que  ainda  não  chegou,  do  mundo               

que  ainda  não  foi  experimentado,  a  sua  indeterminação.  Não  é  necessário  olhar  apenas  para               

os  escritos  acadêmicos  para  encontrar  os  gritos  de  urgência  pela  oscilação  das  constâncias  -               

embora,  este  seja  um  local  fundamental  de  insumo  para  as  frentes  de  luta  -,  eles  ecoam  por                  

todos  os  lados,  nas  periferias,  nas  empresas  de  terceirização,  nas  migrações  do  campo  para  as                

grandes   cidades,   nos   abusos   no   interior   das   famílias,   nas   ruas,   na   omissão   do   Estado.   

Ao  passo  que  a  fronteira  temporal  do  jogo  narrativo  se  configura  para  além  dos  pontos                

de  escape  no  presente  para  sujeites  do  agora,  ela  é  articulada  em  busca  do  horizonte  que  pode                  

conter  o  cataclisma  de  um  certo  modo  de  olhar,  nomear  e  subalternizar.  As  imaginações               

visionárias  são  armas  poderosas  para  os  indivíduos  que  não  possuem  a  possibilidade  de              

plenitude  no  presente  quando  inserida  no  jogo  narrativo.  A  sua  qualidade  visionária  está              

centrada  tanto  na  criação  de  um  mundo  sem  referência  com  este  onde  nos  encontramos,  como                

propõe  Mombaça  (2016),  quanto  na  conjuração  desta  imaginação  pelo  indivíduo  que  não  foi              

alocado  na  intriga  da  narrativa  desde  o  começo.  Há  o  descentramento  d’O  Sujeito  como               

arquiteto  do  mundo  e  dos  esquemas  de  poder  engajados  no  último,  em  suma,  a  imaginação                

divergente  concede  potências  para  desarranjar  a  disposição  de quem  pode  ditar  quem  pode              

emergir  e quem  pode  ditar  quem  pode  ser  recalcado ,  influenciando  diretamente  na  tessitura              

da   narrativa,   mudando   o   traçado   de    quem   as   imagens   nos   dizem    e    quem   as   imagens   recalcam .   

52  



No  ato  de  releitura  de  Mombaça  (2016b),  fui  transpassada  por  um  artigo  de  Eliane               

Brum,  intitulado  de A  potência  da  primeira  geração  sem  esperança .  Apesar  do  texto  se               44

tratar  das  mobilizações  adolescentes  em  volta  da  catástrofe  ambiental,  a  reflexão  feita  por              

Brum  trouxe  insumo  para  a  interpretação  das  configurações  entre  o projetar  e  o imaginar  de                

futuros  possíveis,  sugestões  por  Mombaça.  Podemos  propor  que  a  tarefa  de  imaginar  futuros              

demanda  outro  tipo  de  desvinculamento,  algo  que  parece  indissociável  do  campo  semântico             

da  imaginação:  a  negação  do  conceito  da  esperança  como  braço  produtivo  do  ato  de  imaginar                

visionariamente.  Isto  torna-se  necessário  pois  a  própria  ideia  de  esperança  está  embutida,             

segundo  Brum,  “no  pacote  da  ‘tradição  ocidental’”,  cujo  conteúdo  partilha  das  noções  de              

humanidade,  civilização  e  barbárie,  assuntos  caros  a  este  trabalho .  Sendo  assim,  para  se              45

construir  as  imaginações  visionárias  como  potências  acessadas  pelos outros racializados  é            

necessário  negar  a  perspectiva  dessa  matriz  de  pensamento  moderno-colonial-capitalista.  A           

recusa  da  ideia  de  esperança  não  significa  tristeza  ou  desespero,  é  a  capacidade  de  enfrentar  a                 

vida  no  mundo  que  virá,  desvencilhando-se  veementemente  da  colonialidade  do  poder,            

consciente  de  suas  veredas  inusitadas.  A  fuga  do  impossível  não  é  alcançada  pela  esperança,               

é  imaginada-ativada  por  uma  “vida  feroz”,  como  nomeia  Brum,  uma  vida  selvática ,  como              

prefiro  chamar,  “capaz  de  lutar  mesmo  sabendo  que  vai  perder”.  É  desfazer  teimosamente  os               

nós  das  tentativas  de  aprisionamento  pela  ordem  dominante.  E  só  isto  já  é  um  ato  de                 

insurreição.  

Em  resumo,  torna-se  mais  do  que  relevante  entendermos  que  a  imaginação,  e  seu  ato,               

afetam  materialmente  na  montagem  não  apenas  do  mundo,  mas  das  imagens  que  o  corta  e  o                 

compõe.  Tudo  que  é  produzido  precisa  ser  imaginado  de  antemão.  Não  é,  portanto,  difícil               

mensurar  que  o  processo  da  imaginação  é  indissociável  das  verdades  condicionadas  no             

44  Disponível   em:    https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/05/politica/1559743351_956676.html .   Acesso   em   20  
de   junho   de   2019.  
 
45  Em  um  contexto  neoliberal  que  infla  cada  dia  mais  as  políticas  do  empreendedorismo  de  si  e  do                   
individualismo  para  o  crescimento  econômico  e  social  de  atomizado  no  puro  querer  do  indivíduo,  capturado                
pelo  capitalismo,  a  esperança  é  apropriada  a  serviço  da  manutenção  do status  quo .  Brum  usa  a  irreversibilidade                  
desastre  ambiental,  previsto  para  as  próximas  décadas  e  o  entorpecimento  das  gerações  mais  velhas  sobre  o                 
tema,  que  relega  a  ação  para  um  sentimento  de  esperança,  como  exemplificação  para  a  face                
moderno-colonial-capitalista  da  esperança.  É  como  dizer,  “talvez  o  planeta  persista,  basta  termos fé ”.  Em               
contrapartida,  Brum  traz  os  adolescentes  como  potência  de  ação.  Uma  força  nova  e  jovem  que  abandona  a                  
esperança,  e  explicita  em  sua  militância  a  vida  por  vir,  obrigada  a  existir  em  um  planeta  “em-catástrofe”  ou                   
“pós-catástrofe”.  Em  analogia,  aproxima  a  nova  geração  à  potência  de  grupos  que  já  tiveram  seu  mundo  por                  
acabar,   e   continuam,   sem   a   necessidade   da   fé   cristã,   como   os   povos   originários   do   Brasil.   
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decorrer  do  tempo,  seja  imaginando  agora,  olhando  para  o  futuro,  seja  planejando  no  passado,               

identificando   seus   projéteis   no   presente.   

As  modulações  apresentadas  no  início  deste  capítulo  também  tiveram  seus  processos            

imaginativos,  com  seus  subterfúgios  coloniais.  As  narrativas  mestras  operacionalizam  o           

açambarque  de  suas  histórias  dentro  de  um  esquema  onde  o  poder  e  as  fábulas  criadas  são                 

coextensões.  A  sacada  do  poder  das  narrativas  contra-insurgentes  está  no  fato  de  suas              

sequelas  serem  frutos  da  veracidade  de  suas  fabulações,  sendo  esta  veracidade  efeito  do              

próprio  poder.  O  poder  colonial  cria  e  implementa  factóides  delirantes  apresentados  com             

facetas  de  verdades  vigorosas,  como  sintetiza  Mombaça,  “o  poder  opera  por  ficções,  que  não               

são  apenas  textuais,  mas  estão  materialmente  engajadas  na  produção  do  mundo.”  (2016b,  p.              

4)  

Se  a  imaginação  é  essencial  à  criação,  é  vital  no  trato  do  tempo  a  acuidade  não  apenas                  

de  conjurar  as  imaginações  visionárias  em  contrapartida  das  ficções          

moderno-coloniais-capitalistas,  da  mesma  forma  é  necessário  separar  o  processo  de  imaginar,            

da  própria  imaginação.  Não  caiamos  na  insipiência  de  colocar  os  processos  da  imaginação              

visionária  e  imaginação  das  narrativas  mestras  como  opostos,  pois  estaremos  novamente            

caindo  em  uma  cognição  dual  de  como  as  narrativas  acontecem.  Eles  são  dois  tipos  de                

pluralidades  infinitas,  e  tem  efeitos  na  criação  de  novos  mundos  mesmo  estando  imbricados              

uns  nos  outros  no  momento  de  sua  concepção.  Em  outras  palavras,  algo  será  criado,  quer                

tenha  ainda  elementos  do  agora,  ou  seja  o  fruto  das  imaginações  divergentes.  Por  uma               

demanda  política  urgente,  encaro  a  necessidade  das  imaginações  visionárias  como  categórica            

para  o  ressarcimento  histórico  dos  corpos-subjetividades  fraturados  pelo  extermínio          

sistemático  causado  pela  indústria  da  violência  moderna-colonial-capitalista.  Adjacente  a  esse           

desejo,  fito  a  obrigação  de  um  fazer  acadêmico,  tanto  como  potência  que  poderá  contribuir               

minimamente  para  esta  demanda  política  urgente,  como  uma  contemplação  analítica  dentro            

da  minha  área  de  pesquisa,  ou  seja,  olhar  os  produtos  audiovisuais,  fragmentos  dos  tempos,               

procurando  por  irrupções,  pasteurizações,  possíveis  mesclagens  e  emudecimentos.  O  que           

nessas  imagens  podemos  nomear  como  ficções  visionárias,  ficções  contra-insurgentes,  o  que            

mantém  o status  quo ,  e  o  que  é  uma  isca  de  tônus  para  o  tempo  que  há  de  vir,  considerando                     46

46  O  termo  está  sendo  utilizado  em  analogia  à  dimensão  de  tonicidade  fisiológica,  uma  propriedade  do  músculo.                  
Tônus  muscular  é  a  estimulação  nervosa,  de  processo  inconsciente,  no  qual  os  músculos  se  nutrem                
ininterruptamente.  A  tonicidade  mantém  os  músculos  alertas  para  uma  imanente  ação,  é  uma  energia  constante,                
uma  tensão  elástica  que  conserva  a  contração  do  músculo  em  repouso,  fundamental  para  o  equilíbrio  no                 
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irredutivelmente  os  corpos-subjetividades  que  são  despachadamente  colocados  para  a          

categoria   do   não-Sujeito?  

A  próxima  seção  deste  capítulo  analisa  um  longa-metragem  com  intuito  de            

compreender  até  onde  a  silhueta  de  insurgências  eivadas  de  códigos  já  conhecidos  podem  ser               

observados.  Seria  essa  então  uma  projeção  do  futuro,  no  sentido  utilizado  por  Mombaça              

(2016)?  Ou  uma  potência  de  imaginações  visionárias?  Ou  um  pouco  dos  dois  e  de  muitos                

outros?  Se  o outro não  é  o  que  já  foi  e  não  é  o  que  dizem  dele,  desloca-se  continuamente,  e                     

em  trânsito,  o  movimento  que  ele  protagoniza  abre  espaço  para  a  pergunta: como  as  imagens                

desses outros  se  fazem  e  se  desfazem  perante  um  mundo  que  os  narraram  sem  os                

consultarem?  O  que  há  de  potência  de  futuro  nas  imagens  do  presente?  Se  não  podemos                

esquecer  o  passado,  como  demarca  Kilomba,  devemos  imaginar  o  futuro,  e  as  imagens,  como               

produto   e   impulso   da/para   a   criação   lançam   suas   linhas   de   potência   para   o   futuro.   

 

Pantera   Negra   e   o   tensionamento   da   visualidade   moderno-colonial-capitalista  

 

A  cena  se  desenrola  aos  15  minutos  de Pantera  Negra  (Ryan  Coogler,  2018).  A               

câmera  se  aproxima  rapidamente  de  uma  figura  central,  pedindo  atenção  ao  seu  chamado  com               

um  movimento  veloz  e  perceptível.  A  figura  está  de  pé  e  de  costas  para  quem  o  olha,  em                   

meio  a  um  ambiente  bem  iluminado,  com  paredes  brancas,  e  piso  claro,  que  reflete  toda  a                 

brancura  do  espaço.  Rodeado  por  artefatos  históricos,  seu  interesse  se  concentra  em  peças              

dispostas  dentro  de  um  retângulo  de  vidro.  A  cena  que  antecede  esta,  informa  ao  espectador                

que  o  local  que  nos  encontramos  junto  da  figura  é  o  Museu  da  Grã-Bretanha,  em  Londres,                 

Inglaterra.   

A  uma  distância  considerável,  dois  seguranças  brancos,  com  ternos  em  tons  sóbrios,             

mantêm-se  a  postos.  Outros  dois  homens  brancos,  visitantes  da  exibição,  estão  nas             

extremidades  do  enquadramento  da  cena,  vestem  roupas  de  coloração  despretensiosas  e  de             

corte  reto  e  justos,  um  terno  azul  marinho,  e  o  outro,  mais  casual,  jeans,  sapatos  sociais  e                  

momento  do  exercício  dos  membros.  Fisiologicamente,  o  tônus  é  o  impulso  acumulado  que  espera  o  comando                 
do  cérebro  para  o  corpo  entrar  em  ação;  filosoficamente,  é  a  pulsão,  o  ânimo  que  se  resguarda  em  um  tempo                     
mudo,  às  vezes  elaborando-se  nas  experiência  vivida,  carregada  de  imagens,  que  por  momentos,  traz  o                
arrebatamento  do  vivido  atravessado  pelo  estímulo  político,  dando  à  vida  o  agenciamento  diante  da  necessidade                
de   uma   luta   política.   
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suéter  também  em  tom  azul  escuro.  Neste  mar  de  brancura  estética,  figurinista ,  cenográfica,              47

e  identitária,  a  pessoa  se  destaca  não  só  pelo  convite  da  câmera,  com  seu  foco  centralizado,                 

mas  pelo  seu  corpo  negro  e  a  indumentária  que  o  reveste.  Calças  folgadas,  escuras,  com                

acúmulo  de  tecido  ao  chegar  no  limite  dos  sapatos,  botas  com  cadarços  afrouxados.  Uma               

camisa  branca  longa  utilizada  por  baixo  de  uma  jaqueta  jeans  transpassa  a  borda  da  última.  A                 

jaqueta  possui  rasgos  estilizados  na  parte  traseira,  ponto  médio  para  onde  a  câmera  aponta.  O                

cabelo  está  preso,  no  topo  da  cabeça, dreads  curtos  apontam  para  o  teto.  A  figura  negra  se                  

mantém  em  pé,  olhando  para  a  proposta  da  exposição,  a  mostra  de  objetos  de  culturas  de                 

Áfricas  em  solo  britânico,  posteriormente,  sabemos  que  se  trata  da  seção  dedicada  à  “África               

Ocidental”   do   museu.  

Uma  figura  feminina  branca  passa  pelo  lado  esquerdo  da  câmera,  chegando  antes  de              

nós  até  a  figura  negra.  Nota-se  o  cabelo  curto  loiro,  o  blazer  e  a  saia  do  terno  escuros,  e  um                     

copo  descartável  em  uma  das  mãos,  semelhante  aos  consumidos  nas  redes  multinacionais  de              

cafeterias.  Seu  sotaque  sai  marcado  pela  cadência  inglesa  ao  cumprimentar  a  figura  negra,              

interrompendo  o  contemplar  do  indivíduo,  oferecendo  ajuda  para  o  interesse  da  última  nas              

obras.  A  câmera  enquadra  o  rosto  da  figura,  um  homem  negro,  que  justifica  sua  presença  ali                 

pelo  seu  fascínio  na  apreciação  dos  objetos  expostos,  reconhecendo  a  função  profissional             

ocupada  pela  mulher  naquele  espaço,  a  inglesa  possui  a  expertise  de  uma  curadora.  Nos               

próximos  minutos,  o  homem  negro,  demonstra  curiosidade  pelos  artefatos  e  falta  de             

informação  sobre  eles,  e  aponta,  com  certa  infantilidade  para  as  peças,  pedindo             

esclarecimento  sobre  a  história  de  cada  um  para  a  especialista,  a  mulher  branca  responde  com                

displicência  o  período  e  comunidade  nas  quais  cada  peça  apontada  foi  concebida.  Enquanto              

as  duas  figuras  se  movimentam  pelo  salão,  é  possível  identificar  em  segundo  plano  três               

seguranças  brancos  próximos,  com  as  mãos  cruzadas  sobre  o  estômago,  olhando  com  atenção              

para   a   interação.  

47  As  roupas  utilizadas  pelas  figuras  brancas  na  cena  são  características  da  indústria  e  tendências  vestiarias                 
europeias.  Os  modelos  de  terno,  suéter,  e  calças  foram  elaboradas  para  o  clima  do  norte  do  mundo,  assim  como                    
a  protocolo  que  rege  seu  uso  em  determinados  espaços.  Até  aí  a  colonialidade  do  poder  se  estende,  na  forma                    
como  nos  vestimos.  Basta  observar  as  portas  das  instituições  estatais  e  privadas  do  centro  da  cidade  do  Rio  de                    
Janeiro  durante  o  ápice  do  verão  que  assola  o  município.  Os  indivíduos  que  ocupam  cargos  destacados,  ou  até                   
estagiários  de  escritórios  de  advocacia,  por  exemplo,  devem  utilizar  roupas  sufocantes,  lidas  como  “formais”  e                
“apropriadas”  para  suas  funções  e  profissões.  Entretanto,  a  etiqueta  deste  tipo  de  indumentária  não  segue  a                 
temperatura  do  sul  global  onde  o  Brasil  se  encontra,  abrindo  espaço  para  que  indivíduos  atravessem                
“formalmente”  o  mormaço  carioca  com  seus  ternos  abafados,  masculinos  e  femininos,  acompanhados  de  seus               
exagerados   suores   pelas   ruas   da   cidade.   
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A  especialista  branca,  e  o  visitante  negro  leigo,  chegam  a  um  cubo  de  vidro  que  exibe                 

uma  ferramenta,  semelhante  a  um  martelo,  mantida  separada  das  outras.  Segundo  a  curadora,              

o  objeto  foi  forjado  em  Benin,  pela  Tribo  Fula,  no  século  VII.  A  câmera  se  posiciona  atrás  da                   

dupla  face  de  vidro  da  gaiola  transparente,  e  enfoca  o  rosto,  agora  jocoso,  do  homem  negro,                 

após  receber  a  informação  final  da  mulher.  Os  resquícios  de  ignorância  foram  dissipados,  e               

sua  face  é  enquadrada  logo  abaixo  da  curva  metálica  da  peça  alvo  de  sua  admiração.  O                 

sotaque  americano  vem  à  tona  mais  forte,  e  balançando  negativamente  a  cabeça,  a  figura  diz                

“ Nah .  Foi  levado  por  soldados  britânicos  em  Benin  mas  é  de  Wakanda.  E  é  feito  de                 

vibranium ” .  A  obviedade  ascende  com  força  no  tom  do  homem  negro  ao  acrescentar,              48

“Relaxe.  Vou  te  aliviar  desse  peso.”  A  expressão  de  credulidade  no  rosto  da  especialista               49

inglesa  ao  encará-lo  precede  sua  contestação,  a  qual  deixa  claro  que  os  itens  não  estão  à                 

venda.  

Intensifica-se  a  mudança  de  comportamento  do  visitante  negro  no  momento  que  este             

inclina-se  sobre  a  mulher  branca,  seus  corpos  em  plano  fechado ,  enquadramento  que             50

demarca  as  expressões  dos  seus  integrantes.  “Como  você  acha  que  seus  ancestrais             

conseguiram  eles?  Acha  que  pagaram  um  valor  justo?  Ou  só  pegaram,  como  fizeram  com               

todo  o  resto? ”.  Em close-up ,  a  mulher  demonstra  apreensão,  e  com  certo  desconforto  ao               51

falar,  olha  rapidamente  na  direção  dos  seguranças  e  pede  para  o  homem  sair,  tossindo  ao                

fazê-lo.  Nesse  momento,  novamente  notamos  um  movimento  de  câmera  rápido,  semelhante            

ao  primeiro  olhar  cinematográfico  sobre  o  homem  negro,  mas  dessa  vez,  o  aparato  se  move                

horizontalmente  para  a  esquerda.  O  movimento  ultrapassa  uma  linha  invisível,  transpassada            

simultaneamente  pela  fala  do  personagem  negro:  “Você  botou  toda  a  segurança  de  olho  em               

mim  desde  que  eu  entrei  aqui.”  O  reconhecimento  feito  pelo  sujeito  expressa  o              52

desvelamento  de  algo  até  então  solapado,  algo  que  não  pode  mais  ser  recolhido  para  a                

48  Tradução   minha.    Nah.   It   was   taken   by   British   soldiers   in   Benin   but   it's   from   Wakanda.     Nah    pode   ser   lido   como  
não,   é   uma   variação   informal   da   língua   inglesa   para    no .   
 
49  Tradução   minha.    Don't   trip.   L'mma   take   it   off   your   hands   for   you.   
 
50  Plano   de   enquadramento   onde   a   figura   humana   é   recortada   do   peito   para   cima.  
 
51  Tradução   minha.    How   do   you   think   your   ancestors   got   these?   You   think   they   paid   a   fair   price?   Or   did   they  
take   it,   like   they   took   everything   else?  
 
52  Tradução   minha.    You   got   all   this   security   in   here   watching   me   ever   since   I   walked   in.  
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cerimônia  de  etiqueta  social  dada  até  então.  A  oferta  de  ajuda  no  início  da  interação  dos  dois,                  

proposta  pela  especialista  branca,  reconfigura-se  diante  da  ruptura  da  performance.  O            

oferecimento  de  informações  no  início  da  conversa  por  parte  da  mulher  foi  menos  pedagógica               

e  mais  controladora.  A  especialista  branca  se  impôs  para  acompanhar  de  perto  o  corpo  que,                

ao  se  destacar  racialmente  naquele  ambiente,  é  visto  como  uma  ameaça.  A  instituição-museu,              

personificada  pela  inglesa,  toma  então  a  estratégia  de  um  constrangimento  calculado  sobre             

seu   visitante.  

A  cena  subsequente  é  de  uma  intimidade  indesejada,  de  perfil  vemos  os  dois  rostos,               

muito  próximos,  em big  close-up .  O  homem  negro  então  subentende  que  a  bebida  da  mulher                53

contém  veneno,  desvendando  o  motivo  do  desconforto  ao  falar  e  surgimento  da  tosse.  Nos               

próximos  momentos,  o  enredo  se  desenrola  na  exposição  das  intenções  do  homem  negro.              

Com  mais  dois  comparsas,  um  homem  branco,  Ulysses  Klaue  (Andy  Serkis)  e  uma  mulher               

negra,  Linda  (Nabiyah  Be),  participam  do  plano  se  passando  por  socorrista  e  barista,              

respectivamente.  A  nossa  personagem  primária  consegue  roubar  a  ferramenta  do  seu  desejo,             

o   arcaico   martelo   de   Wakanda,   deixando   um   rastro   de   mortos   para   trás.   

 Killmonger  (Michael  B.  Jordan),  o  antagonista  de Pantera  Negra,  é  apresentado             

desta  forma,  olhando  resquícios  de  ancestralidade,  dentro  do  templo  dedicado  às  coisas             

passadas,  dispostas  da  forma  que  o  museu  britânico  selecionou.  Sua  história  é  salpicada  no               

decorrer  da  trama,  e  a  partir  daí  temos  o  incentivo  ao  aprofundamento  do  personagem.  Criado                

em  Oakland,  na  Califórnia,  seu  nome  de  registro  em  solo  estadunidense  é  Erik  Stevens.               

Graduou-se  no MIT (Instituto  de  Tecnologia  de  Massachusetts ),  juntou-se  ao SEAL  e  foi              54 55

enviado  em  missões  para  o  Afeganistão,  durante  a  campanha  militar  “Guerra  ao  Terror”,              

incitada  pelos  Estados  Unidos  depois  de  11  de  setembro  e  que  perdura  até  os  dias  atuais.  No                  

exercício  como  militar  matou  milhares,  motivo  do  apelido  Killmonger,  que  significa            

“assassino”.  As  mortes  colecionadas  são  esteticamente  memorizadas  no  seu  corpo  pelas            

diversas  escoriações  feitas  na  própria  pele,  cada  uma  representando  uma  morte.  Em  seguida,              

53  Plano   de   enquadramento   onde   a   figura   humana   é   recortada   dos   ombros   para   cima,   focando   exclusivamente   em  
suas   faces   e   expressões.   Também   chamado   de   primeiríssimo   plano.  
 
54  Tradução   minha.    Massachusetts   Institute   of   Technology .  
 
55  Uma  das  principais  forças  de  operações  especiais  da  Marinha  dos  Estados  Unidos.  A  sigla  significa  “Mar,  Ar  e                    
Terra”  ( Sea,  Air  and  Land ),  indicando  a  capacidade  de  seus  integrantes  de  atuar  nos  três  ambientes.  Entre  as                   
principais  atribuições  dos  SEALs  está  a  capacidade  de  realizar  operações  militares  com  pequenos  comboios  que                
se   infiltram   e/ou   abandonam   territórios   hostis.  
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ligou-se  a  JSOC,  uma  unidade  fantasma  militar,  responsável  por  cometer  assassinatos  com  o              

objetivo  de  derrubar  governos.  Toda  a  sua  jornada  militar,  culmina  em  um  propósito:  se               

tornar  o  rei  de  Wakanda  e  distribuir  a  tecnologia  bélica  da  cidade  para  todos  os  negros  em                  

situação  de  vulnerabilidade  do  mundo,  invertendo  as  dinâmicas  racistas  do  poder.  No             

primeiro  encontro  com  T’challa  (Chadwick  Boseman),  protagonista  da  trama  e  rei  legítimo  de              

Wakanda,   Killmonger   deixa   claro   seus   planos:  

 

Killmonger  
Tem  uns  dois  bilhões  de  pessoas  que  nem  a  gente  no  mundo  todo.  Só  que  vida  delas                  
é   bem   mais   difícil.   Wakanda   tem   as   ferramentas   para   libertar   todas   elas.  
 
T’challa  
E   que   ferramentas   são   essas?  
 
Killmonger  
Vibranium.   Suas   armas.  
 
T’challa   
Nossas  armas  não  serão  usadas  para  travar  guerras  no  mundo.  Não  cabe  a  nós               
arbitrar,   julgar   e   decidir   sobre   o   destino   de   um   povo   além   do   nosso.  
 
Killmonger  
Além  do  seu?  Mas  a  vida  não  começou  aqui  neste  continente?  Então  todos  os  povos                
não   são   seus?  
 
T’challa   
Eu  não  sou  rei  de  todos  os  povos.  Sou  o  rei  de  Wakanda.  E  é  minha                 
responsabilidade  garantir  que  nosso  povo  esteja  em  segurança  e  que  o  vibranium             
não   caia   nas   mãos   de   alguém   como   você.  56

 

Wakanda  é  a  linha  central  da  narrativa  e  alvo  de  Killmonger  por  ser  o  éden  africano                 

para  uma  vida  plena.  O  país  composto  exclusivamente  por  pessoas  negras,  possui  pastos              

verdes  e  florestas  densas,  combinados  com  a  mais  alta  tecnologia.  Estruturalmente,  os  pilares              

tecnológico,  arquitetônico  e  bélico  de  Wakanda  são  fortemente  desenvolvidos,  convergindo           

para  uma  ótima  qualidade  de  vida  de  seus  habitantes.  Os  avanços  são  fruto  da  tecnologia                

56  Tradução  minha. Killmonger:  It's  about  two  billion  people  all  over  the  world  that  looks  like  us.But  their  lives                    
are  a  lot  harder.  Wakanda  has  the  tools  to  liberate  'em  all./  T’challa:  And  what  tools  are  those?  /  Killmonger:                     
Vibranium.  Your  weapons.  /  T’Challa:  Our  weapons  will  not  be  used  to  wage  war  on  the  world.  It  is  not  our  way                       
to  be  judge,  jury  and  executioner  for  people  who  are  not  our  own.  /  Killmonger:  Not  your  own?  But  didn't  life                      
start  right  here  on  this  continent?  So  ain't  all  people  your  people?  /  T’Challa:  I  am  not  king  of  all  people.  I  am                        
king  of  Wakanda.  And  it  is  my  responsibility  to  make  sure  our  people  are  safe  and  that  vibranium  does  not  fall                      
into   the   hands   of   a   person   like   you.  
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provinda  do  elemento  natural  e  extraterrestre,  ainda  não  descoberto  pelo  capitalismo  voraz             

ditado  principalmente  pelos  Estados  Unidos  e  Europa,  o  metal vibranium ,  fonte  da             

alimentação  de  energia  e  com  outras  diversas  propriedades  extraordinárias.  Evitando  um            

processo  colonizatório  moderno,  Wakanda  usa  o  próprio  vibranium  para  esconder  sua            

verdadeira  identidade,  através  de  um  campo  de  força,  que  maquia  sua  paisagem  para  os  olhos                

estrangeiros,   apresentando-se   como   uma   paisagem   pacata   e   sem   riquezas   a   se   explorar.   

Em  meados  da  trama,  um  personagem  branco  descuidadamente  descreve  Wakanda           

como  “um  país  do  terceiro  mundo  -  tecidos,  pastores,  roupas  descoladas”.  A  ignorância  da               

colocação  faz  parte  do  chiste  que  o  enredo  habilmente  envolve.  Embora  Wakanda  não  deixe               

de  se  encaixar  nesse  perfil,  seus  pastores  são  a  cavalaria  de  sua  força  militar  e  patrulham  a                  

fronteira  com  armas  mortíferas.  Seus  tecidos  e  roupas,  pautados  em  tradições  de  vários  povos               

africanos ,  cativam  com  a  mistura  tecnológica  proporcionada  pelo vibranium .  Lá,  naves  com             57

estruturas  semelhantes  às  máscaras  tribais  planam  sobre  imponentes  cachoeiras.  O  cotidiano            

em  Wakanda  é  ao  mesmo  tempo  urbano  e  rural,  futurista  e  tradicional,  tecnológico  e               

ancestral.  Perspectivas  que  estariam  opostas  em  cidades  do  “primeiro  mundo”,  aqui            

caminham  lado  a  lado.  As  naves  sobrevoam  prédios  altos  com  telhados  de  colmo;  trens               

flutuantes  fazem  rotas  por  cima  do  mercado  de  cestos  trançados  e  barracas  de  comida  de  rua.                 

Em  um  dos  espaços,  uma  sala  ao  ar  livre  é  horizontalmente  revestida  com  galhos  de  árvores                 

suspensos,  criando  um  padrão  frouxo  que  incorpora  a  divisão  entre  os  mundos  interior  e               

exterior,  reverberado  na  trança  de  alguns  materiais  utilizados  na  indumentária  dos            

personagens,  e  em  outros  cenários.  A  conjugação  da  história  das  comunidades  africanas  e              

modos  de  vidas  ascendem  na  narrativa  como  adjacentes,  a  própria  arquitetura  do  país              

embaralha  códigos  binários  em  sua  constituição.  A  justificativa  na  trama  para  o  país  chegar  a                

tal  grau  de  desenvolvimento  está  no  fato  de  Wakanda  nunca  tendo  sido  “conquistada”  evitou               

traumas  históricos  suportados  por  grande  parte  do  restante  do  continente  africano,            

libertando-a   dos   estragos   do   colonialismo   e   do   pós-colonialismo.  

57  Ruth  E.  Carter  ganhou  o  prêmio  de  melhor  figurino  por Pantera  Negra na  91ª  edição  dos Academy  Award .  A                     
figurinista  tem  uma  carreira  de  30  anos  na  área,  destacando-se  a  vestir  personagens  de  filmes  que  enfatizam  as                   
experiências  da  população  negra  nos  Estados  Unidos,  como Amistad  (Steven  Spielberg,  1997), Selma  (Ava               
DuVernay,  2014),  e Faça  a  Coisa  Certa  (Spike  Lee,  1989).  Seu  trabalho  em  Pantera  Negra foi  resultado  de                   
viagens  pelo  continente  africano,  recolhendo  referência  da  cultura  de  vários  povos,  como  o  Kente,  tecido                
colorido  feito  de  seda  e  algodão  com  tiras  entrelaçadas,  originário  dos  Akan,  as  máscaras  Mgbedike,  dos  rituais                  
dos  Igbos,  além  dos  desenhos  feitos  por  escoriação  corporal  exibidas  por  Killmonger,  semelhantes  às  marcas                
ritualísticas  das  comunidades  Surma  e  Mursi,  localizadas  na  Etiópia.  Disponível  em:            
https://www.papelpop.com/2018/02/referencias-do-figurino-de-pantera-negra/ .   Acesso   em:   11   de   junho   de   2019.  
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O  sistema  político  instituído  é  a  monarquia,  tendo  como  rei,  T'Challa.  Dentre  as              

obrigações  régias  do  rei  de  Wakanda,  é  responsabilidade  do  soberano  o  encargo  de  assumir  o                

papel  de  protetor  nacional,  destinando  a  T’Challa  o  alter-ego  Pantera  Negra.  Essa             

incumbência  vem  acompanhada  do  posicionamento  do  rei  diretamente  no  interior  dos            

conflitos  corporais,  terrenos  e  micropolíticos  para  manutenção  do  bem-estar  dos  seus  súditos.             

Membros  de  seu  exército  real,  Dora  Milaje,  composto  exclusivamente  por  mulheres  negras,             

acompanham-no  em  missões,  entretanto  é  dele  a  responsabilidade  de  atuar  como  o             

desamarrador  dos  nós  dos  impeditivos  para  a  harmonia  de  seu  governo,  centralizando  sua              

figura  como  um  certo  mártir.  Com  uma  vestimenta  desenvolvida  a  partir  das  propriedades  do               

vibranium,  as  responsabilidades  régias  abrangem  de  combates  e  lutas  sobre-humanos  à            

missões  diplomáticas  oficiais  na  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU).  O  filme  estabelece             

vagamente  Wakanda  como  uma  monarquia  militarista  que  é,  no  entanto,  justa  e  democrática.              

Em  certo  momento  do  filme,  o  rei  T’Challa  caminha  pelas  ruas  da  cidade,  mesmo  que                

cercado   pelo   exército   real,   guardando-o   e   separando-o   de   seus   súditos   comuns.  

Os  principais  vínculos  e  alianças  de  T’Challa  são  mulheres  negras.  Sua  mãe,  a  rainha               

Ramonda;  sua  irmã,  Shuri,  a  cientista  que  desenvolve  os  artefatos  de  uso  bélico;  Okoye,  a                

líder  do  exército  Dora  Milaje;  e  Nakia  o  interesse  amoroso  de  T’Challa  e  responsável  por                

missões  arriscadas  em  prol  de  melhores  condições  de  vida  tanto  para  o  povo  de  Wakanda                

quanto  para  pessoas  negras  e  de  Áfricas  em  geral.  As  mulheres  negras  neste  longa  têm  um                 

papel  fundamental  para  o  desenvolvimento  da  trama,  e  por  isso  o  segundo  capítulo  deste               

trabalho   será   em   parte   dedicado   a   elas.   

A  descrição  de  Wakanda  e  de  seu  governo  aparece  aqui  para  delinear  melhor  a  figura                

de  Erik  Stevens  que  não  se  sustenta  narrativamente  sem  as  influências  demarcadas.             

Parece-me  justo  afirmar  que  o  personagem  se  movimenta  a  partir  do  limite,  longe  do               

bem-estar  de  Wakanda  e  das  convenções  maniqueístas  de  bem  e  mal  encontradas  com              

facilidade  em  filmes  de  super-heróis.  Aliás,  essa  característica  múltipla  do  “antagonista”  ecoa             

na  própria  complexidade  de  sua  história,  exprimida  através  de  suas  múltiplas  identidades.             

Além  de  Erik  Stevens  e  Killmonger,  a  personagem  tem  uma  terceira  alcunha,  N’Jadaka,  dada               

pela  sua  ligação  ascendente  paterna.  Filho  de  N’jobu  (Sterling  K.  Brown),  irmão  do  antigo  rei                

assassinado  de  Wakanda,  T’chaka  (Atandwa  Kani/John  Kani),  N’Jadaka  (Killmonger)  é           

primo  do  rei  vigente,  T’challa.  O  desejo  de  Killmonger  pelo  trono  é  justificado  pelo  seu                

direito  sanguíneo  e  gerido  pela  vontade  de  vingança.  O  pai  de  Stevens  foi  assassinado  por  seu                 
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tio,  o  rei  T’chaka,  após  ser  acusado  de  traição,  deixando  N’Jadaka  ainda  muito  jovem  sem  a                 

figura  paterna,  relato  compartilhado  por  uma  grande  quantidade  de  jovens  negros  das             

periferias  estadunidenses  e  ao  redor  do  globo,  a  alegoria/literalidade  do  pai  ausente  incide              

drasticamente   na   biografia   do   personagem.   

O  ato  de  traição  contra  coroa  wakandana  cometido  por  N’jobu,  mostrado  em  um              

flashback  no  início  da  trama,  refere-se  ao  planejamento  do  roubo  de  uma  porção  de               

vibranium ,  articulado  junto  de  Ulysses  Klaue  -  o  mesmo  parceiro  de  crime  de  seu  filho  na                 

trama  do  presente.  A  ação  em  si  é  executada  por  Klaue,  que  invade  o  país  africano,                 

apropriando-se  de  parte  da  sua  matéria-prima  principal  e  da  verdade  sobre  sua  prosperidade              

camuflada.  N’jobu  se  apossa  do  metal  com  o  intuito  de  utilizá-lo  pelas  mesmas  razões  que                

posteriormente  serão  acolhidas  pelo  seu  filho.  O  plano  de  assistência  da  população  negra  das               

mazelas  sofridas  por  sua  condição  em  sociedades  moderno-colonial-capitalistas  foi  concebido           

após  a  saída  de  N’jobu  de  sua  terra  natal,  Wakanda,  e  estabelecimento  nos  Estados  Unidos  em                 

uma  missão.  Situou-se  na  Califórnia,  na  periferia  da  cidade  de  Oakland,  se  apaixonando  por               

uma  local,  e  desta  aliança,  nasce  Erik  Stevens  (ou  N’Jadaka).  Durante  suas  experiências  em               

terras  estadunidenses,  familiarizou-se  com  o  racismo  estrutural  do  país,  e  ao  senti-lo  resolveu              

agir  com  as  eficientes  artifícios  de  seu  passado:  a  tecnologia  do vibranium  em  mãos  negras .                

No  confronto  com  seu  irmão,  rei  T’chaka,  N’jobu  defende-se,  fazendo  a  seguinte  observação              

sobre   a   vida   dos   negros   nos   Estados   Unidos:   

 

Observei  por  todo  o  tempo  que  pude.  Seus  líderes  foram  assassinados.            
Comunidades  foram  inundadas  por  drogas  e  armas.  Há  excesso  de  policiamento  e             
encarceramento.  Por  todo  o  planeta  nosso  povo  sofre  porque  não  tem  as  ferramentas              
para  reagir.  Com  armas  de  vibranium,  eles  poderiam  derrotar  cada  país  e  Wakanda              
poderia   governá-lo   da   forma   certa.  58

 
 

O vibranium  é  um  elemento  tecnológico-mágico  e  seu  uso  é  simbólico  para  explicitar              

a  potência  das  imaginações  visionárias.  A  representação  ocupada  por  ele  aparece  de  forma              

58  Tradução  minha. I  observed  for  as  long  as  I  could.  Their  leaders  have  been  assassinated.  Communities                  
flooded  with  drugs  and  weapons.  They  are  overly  policed  and  incarcerated.  All  over  the  planet  our  people  suffer                   
because  they  don't  have  the  tools  to  fight  back.  With  vibranium  weapons,  they  could  overthrow  every  country                  
and   Wakanda   could   rule   them   all   the   right   way.  
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metafórica,  a  tecnologia  extraída  do  mesmo  ocupa  apenas  a  camada  denotativa  de  sua  força,  o                

ponto  maior  de  sua  conquista  é  a  analogia  ao  progresso  contido  em  uma  nação  inteiramente                

negra  e  africana,  que  usufrui  de  seus  recursos  naturais,  não  espoliados  de  seu  poderio  pelas                

forças  coloniais,  uma  nação  forte  e  próspera,  intocada  pela  indústria  da  violência  contra  os               

racializados.  O vibranium ,  então,  é  apenas  um  objeto  que  precisa  ser  moldado  por              

subjetividades-corpos  sadios,  bem-dispostos,  e  com  organizações  psicológicas  intocadas  pelo          

trauma  da  inferiorização  sistemática  do  racismo.  Sem  as  mãos-mentes  negras  íntegras,            

materialmente  e  subjetivamente,  ele  não  serviria  de  nada.  Ao  observar  o  conflito  acionador  da               

trama  em Pantera  Negra ,  é  perceptível  a  tomada  de  outro  patamar  de  importância  pela               

questão   racial   para   a   trama,   ela   é   imprescindível   para   o   enredo   se   movimentar.   

Voltamos  à  cena  da  apresentação  de  Killmonger.  Na  própria  estética  da  imagem             

testemunhamos  o  dualismo  radical  da  categoria  mental  da  modernidade  acontecendo:  o            

contraste  das  raças  branca/não-branca.  É  a  primeira  vez  no  filme  que  surgem  pessoas              

caucasianas  interagindo  diretamente  com  personagens  de  destaque .  A  iluminação  e  os  tons             59

claros  do  ambiente  ao  se  mesclarem  com  a  cor  da  pele  de  Stevens,  acentuam  o  conflito                 

histórico  ainda  adormecido  no  tratamento,  a  princípio,  amistoso  performado  pela  especialista            

branca  e  o  antagonista.  O  olhar  da  câmera  dispõe  e  organiza  o  poder  das  narrativas  mestras  e                  

das  forças  de  insurreição.  A  intimidação  feita  pela  mulher  branca,  no  início  da  cena  remete  à                 

domesticação  realizada  sobre  os  povos  e  indivíduos  subalternizados  pelo  regime  moderno            

colonialista.  A  primeira  olhada  da  câmera  em  Erik  Stevens  segue  o  movimento  de  sua               

interpeladora,  lembre-se  que  chegamos  logo  após  ela  até  o  visitante  inesperado,  e  o  vemos  até                

metade   da   cena   comparticipando   da   visualidade   domesticadora   que   o   subsume.  

Os  artifícios  estéticos  e  narrativos  de Pantera  Negra  durante  esta  cena  orientam  o              

espectador  para  a  dissimulação  imagética  da  mentalidade  moderno-colonial-capitalista,  isto  é,           

a  evidenciação  desta  forma  superior  de  olhar  para  o anthropoi ,  o  desvelamento  da  visualidade               

moderno-colonial-capitalista .  Como  mostra  o  decorrer  da  história  colonial,  a  domesticação           

dos outros foi  feita  através  do  poder  bélico,  econômico  e  narrativo.  O  controle  estético  dos                

corpos-subjetividades,  e  contiguamente,  o  controle  material  dos  mesmos,  se  dá  através  da             

falácia  que  molda  não  o  indivíduo,  mas  o  modo  de  olhá-lo.  Por  esse  motivo,  as  formas  de                  

olhar  incidem  verticalmente  na  vida  dos  indivíduos.  O  poder pela  e da  visualidade  estende-se               

sobre  a  materialidade  de  cada  um,  no  que  pode  dizer,  no  que  pode  comer,  onde  viver,  como                  

59  Anteriormente,   um   telejornal   com   uma   âncora   branca   foi   enquadrado   em   segundo   plano   rapidamente.  
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ser,  e  se  pode  ou  não  existir.  A visualidade  moderno-colonial-capitalista é  um  gerenciador,  e               

curador,  como  em  um  museu,  do  vivido.  Nesse  sentido,  o  jogo  narrativo  que  se  dá  pela                 

imagem  é  uma  luta  pela  vida  material  quando  falamos  de  todes  sujeites  retirades  da  disputa                

por   quem   pode   ocupar   o   papel   de   Sujeito,   é   uma   luta   ética-estética-política.  

Embora  não  haja  menção  da  função  ocupada  pela  mulher  branca  no  enredo  do  filme,               

nos  créditos  finais  da  produção,  descobre-se  que  ela  é  a  diretora  do  museu  inglês.  Apesar  de                 

do  cargo  específico  não  vir  à  tona  na  estrutura  narrativa,  sua  postura  refletida  no  olhar  da                 

câmera  mimetiza  a  visualidade  domesticadora,  lançada  sobre  Stevens,  e  juntas  reproduzem            

um  papel  autoritário  na  relação.  Mais  uma  vez,  o  poder  e  a  autoridade  não  são  naturais  de                  

determinados  grupos  sobre  outros.  No  caso  das  imagens,  o  artifício  utilizado  para  consolidar              

a  naturalidade  do  poder  por  elas  e  nelas  se  pauta  na  atuação  da  própria  visualidade,  a  maneira                  

como  encaramos  o  mundo  faz  com  que  a  “imanência”  do  poder  inter-racial  ascenda  ou  não  na                 

tela  fílmica,  já  que  a  forma  de  encarar  o  mundo  está  eivada  de  princípios  binários  e                 

modernos.  Isso  significa  que  os  elementos  do  jogo  narrativo,  as  pessoas  (nós),  as  imagens,  os                

textos,  as  leis,  os  sentidos,  tendem  a  olhar  o  cotidiano  e  as  imagens  a  partir  da  mentalidade                  

moderno-colonial-capitalista.  A  visualidade,  que  neste  trabalho  também  carrega  outro  nome,           

o   processo   de   enunciação,   transcende   a   própria   imagem,   ou   seja,   o   enunciado.   

O  que Pantera  Negra  faz  é  explicitar  imageticamente  este  poder  de            

contra-insurgência.  Em  um  sutil  movimento  de  câmera,  a  truculência  da  visualidade            

moderna-colonial-capitalista  se  torna  inteligível.  Após  o  momento  onde  a  especialista  é            

contestada  pelo  visitante  sobre  a  origem  do  item  que  posteriormente  será  roubado  por  seus               

aliados,  a  câmera  opera  um  ligeiro  movimento  à  esquerda,  sem  deixar  de  enquadrar  em               

primeiro  plano  os  rostos  dos  personagens.  O  caminhar  da  câmera  representa  a  rasura  da               

visualidade  moderno-colonial-capitalista,  a  própria  visualidade  se  torna  visível.  O  desarranjo           

de  uma  certa  forma  de  olhar,  indicado  pelo  deslocamento  do  plano,  está  urdido  com  a                

contradição  de  Killmonger  ao  pedido  de  sua  retirada  do  museu,  reivindicada  pela  diretora              

diretamente  com  o  antagonista  e  através  de  olhares  trocados  com  os  seguranças  do  local.  A                

objeção  feita  por  Stevens  da  requisição  é  acentuada  no  diálogo,  o  personagem  deixa  explícito               

o  tratamento  vigilante  que  recebeu  desde  o  momento  que  entrou  no  museu.  A  cena  se  traduz                 

na  expressão  sublimada  pelo  discurso  oral,  contudo,  conhecida  intimamente  por  pessoas  que             

foram   retiradas   imanentemente   do   jogo   narrativo:   “Você   não   pertence   a   este   lugar”.  
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A  reviravolta  dos  papéis  é  codependente  do  gesto  célere  da  câmera,  da  explicitação  da               

visualidade  domesticadora,  e  por  consequência,  das  rasuras  inseridas  na  própria  forma  de             

olhar  para  a  trama  e  para  a  figura  controversa  de  Killmonger.  O  seu  antagonismo  não  é                 

descartado,  o  personagem  assume  a  presença  vilanesca  ao  encarar  com  nenhum  impacto             

sentimental  a  execução  dos  presentes  para  alcançar  seu  objetivo.  A  análise  do  personagem,  e               

a  complexidade  examinada  no  mesmo,  não  é  feita  de  forma  a  banalizar  a  matança  -  elemento                 

tão  usado  em  produções  como  essas  no  cinema  estadunidense  -,  pelo  contrário,  é  entender               

como  a  violência  toma  forma  na  imagem  ao  ser  efetivada  na  busca  pelo  equilíbrio  de  poder                 

dos  que  participam  do  jogo  narrativo  que  transcende  aquele  universo  diegético.  A  violência  e               

sua  personificação,  Killmonger  exigem  uma  retratação  imediata  dos  genocídios  e  condenação            

dos  povos  não-brancos,  o  que  está  em  jogo  em  seus  discursos  e  seus  atos  é  uma  nova                  

distribuição   do   poder   no   mundo.  

O  assunto  pendente  carregado  pelo  personagem,  ou  seja,  o  que  foi  feito  pelos  grupos               

dominantes  através  dos  tempos  com  a  fábula  “raça”,  que  movimenta  a  trama.  Nos  textos               

transcritos  dos  diálogos  de  Stevens  em Pantera  Negra ,  transparece  a  sua  formação  pautada              

pelo  poder  da  dualidade  radical.  A  sua  localização  político-geográfico-corporal  é  assombrada            

pelo  binarismo,  fomentado  pela  categoria  mental  da  modernidade.  O  crescimento  em  um             

ambiente  extremamente  desigual  o  faz  se  movimentar  no  limite  de  vida  e  morte  que  lhe  foi                 

imposto,  a  morte  para  um  jovem  negro  periférico  é  uma  promessa  ininterrupta,  a  morte               

sempre  está  próxima.  Alcançar  a  paz,  significa  reorganizar  os  símbolos  da  violência.  De  sua               

experiência  pessoal,  captura  a  força  do  militarismo  colonizador,  e  responde  ao  racismo             

estrutural  com  o  projeto  de  armar  em  escala  global  a  população  não-branca  mundial.  O  seu                

antagonismo  vem  daí,  a  potência  da  imaginação  visionária  de  Killmonger  é  pela             

generalização  da  violência  por  vias  bélicas,  e  por  isso  perde  em  parte  seu  efeito.  Apesar  disso,                 

sem  a  presença  de  sua  radicalização  pela  redenção  histórica  dos  colonizados,  o  jogo  narrativo               

de    Pantera   Negra    não   existiria.  

Stevens  é  em  parte  vil  pois  os  subterfúgios  imagéticos  utilizados  para  construí-lo             

partem  da  autoridade  que  rege  a  sua  experiência.  O  que  Killmonger  viveu  como  um  negro                

nos  Estados  Unidos  gerou  as  ferramentas  para  a  busca  da  liberdade  coletiva  do  povo  negro,                

contudo,  o  arremesso  para  a  futura  autonomia  da  construção  de  si  e  dos  que  não  vão  mais  ser                   

outros apoia-se  em  uma projeção .  O  mundo  por  vir,  para  Killmonger,  edifica-se  em  cima  dos                

estilhaços  deste,  uma  vez  que,  o  personagem  reorganiza  o  novo  mundo  apenas  através  da               
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violência  material  e  genocida.  Em  certo  momento  do  filme,  Killmonger,  já  em  posse  do               

governo  de  Wakanda,  declara:  “Sei  como  os  colonizadores  pensam.  Vamos  usar  as  estratégias              

deles  contra  eles. ”  Killmonger  ilustra  como  é  difícil  conceber  um  mundo  fora  da  lógica               60

racista  que  esteve  imerso  durante  toda  a  vida.  A  violência  sistemática  imposta  ao  seu  corpo  e                 

aos  seus  semelhantes  é  tão  brutal  que  facilita  o  acesso  a  códigos  de  projeção  igualmente                

brutais,  já  que  para  o  povo  negro  o  poderio  da  violência  em  forma  de  dominação  sobre  foi                  

vedado  desde  o  princípio.  A  síntese  deste  ponto  é  exposta  na  fala  de  Stevens  em  outra  cena                  

do  longa:  “De  onde  eu  venho,  quando  os  negros  começaram  as  revoluções,  nunca  tiveram  o                

poder   de   fogo   ou   recursos   para   lutar   contra   seus   opressores”.   61

A  colocação  de  Killmonger  é  desenvolvida  por  Mombaça  (2016b)  sob  uma            

perspectiva   da   repartição   topográfica,   política   e   corporal   da   violência:  

 

(...)  [As]  formas  de  violência  e  brutalização  são  de  fato  parte  de  um  design  global,                
que  visa  definir  o  que  significa  ser  violento,  quem  tem  o  poder  para  sê-lo,  e  contra                 
que  tipos  de  corpos  a  violência  pode  ser  exercida  sem  prejuízo  à  normalidade  social.               
No  marco  desse  design  global,  a  violência  é  gerida  para  ser  mortal  para  muitos  e                
lucrativa  e/ou  prazerosa  para  uns  poucos.  No  marco  desse  design  global,  a  violência              
cumpre  um  programa  e  opera  em  favor  de  um  projeto  de  poder  anexado  a               
heteronormatividade,  cissupremacia,  neocolonialismo,  racismo,  sexismo  e       
supremacia   branca   como   regimes   de   exceção.   (p.   9)  

  

O  intuito  de  Killmonger  é  inverter  a  ordem  da  “violência  gerida  para  ser  mortal  para                

muitos  e  lucrativa  e/ou  prazerosa  para  uns  poucos”.  As  execuções  de  Killmonger  são              

moralmente  condenáveis  pois  o  seu  trabalho  é  reestruturar  a  partilha  da  violência  em  âmbito               

global  pelas  vias  anteriormente  trilhadas.  Não  obstante,  ao  mesmo  tempo  que  Stevens  é              

construído  pelo  olhar  da  câmera  com  as  características  sórdidas  de  um  antagonista,  suas              

colocações  desafiam  a  visualidade  moderno-colonial-capitalista.  Voltamos  ao  questionamento         

feito  para  a  especialista,  “Como  você  acha  que  seus  ancestrais  conseguiram  eles?  Acha  que               

pagaram  um  valor  justo?  Ou  só  pegaram,  como  fizeram  com  todo  o  resto?”,  a  sua  contestação                 

estremece  a  ficção  contada  até  então  pelo  enquadramento  imagético  daquela  instituição,  um             

templo  do  passado  cultural,  com  espaços  assépticos,  organizados,  justos.  Segundos  depois,            

vemos  a  câmera  girar,  hipnotizada  pelas  duas  figuras,  confirmando  a  má  intenção  dos  dois               

envolvidos.  De  um  lado,  roubo  e  assassinatos,  de  outro,  o  racismo  sistêmico,  que  também               

60  Tradução   minha.    I   know   how   colonizers   think.So   we're   gonna   use   their   own   strategy   against   'em.  
61  Tradução   minha.    You   know,   where   I'm   from   when   black   folks   started   revolutions,   they   never   had   the   firepower  
or   the   resources   to   fight   their   oppressors.  
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inclui  esses  dois  atos  cruéis,  mas  neste  caso,  estão  longínquos  no  tempo  e  são  essenciais  para                 

a  montagem  da  própria  exposição  séculos  depois.  A  partir  da  fala  do  antagonista,  a  mostra  se                 

constrói  como  uma  disposição  artística-histórica  impiedosa,  já  rotineira,  e  por  isso  pode  não              

ter  tanto  impacto  como  a  cena  de  mortes  subsequente  da  trama.  Nos  embates  com  exposições                

artísticas  colonialistas,  encontramos  sua  vulgaridade  na  mera  presença  das  peças  na            

topografia   e   disposição   do   poder   do   “norte”.  

O  antagonista  de Pantera  Negra  é  moralmente  condenável,  cumprindo  o  papel  do             

adversário  na  trama  super-heróica,  contudo  suas  ações  abrem  uma  brecha,  onde  é  possível              

vislumbrar  a  sua  construção  biográfica  como  social  e  cultural,  notabiliza-se,  então,  um             

problema  de  dimensão  coletiva.  É  diferente  do  que  acontece  na  construção  de  seu  comparsa,               

o  homem  branco,  Ulysses  Klaue,  por  exemplo.  Klaue  condensa  a  individualização  de  suas              

ações  atrozes  através  de  um  recurso  narrativo  que  omite  seu  passado,  e  ascende  na  narrativa                

como  um  vilão  caricatural,  um  risível  negociante  de  armas  do  submundo  que  tem  como  único                

intuito  obter  lucro.  Mata  impiedosamente  quem  cruza  seu  caminho,  e  faz  piadas  delirantes              

quando  em  momentos  de  perigo  extremo,  além  de  compartilhar  com  terceiros  faixas online de               

músicas  produzidas  por  ele  mesmo,  nas  situações  menos  apropriadas.  Klaue  condensa  os             

traços  do  Sujeito  que  se  ergue  como  império  dos  impérios,  uma  caricatura  da  força  colonial,  e                 

sua  presença  na  trama  agrega  camadas  complexificadoras  à  humanização  do  principal            

antagonista,  Killmonger.  Para  fomentar  este  fato,  a  vida  de  Klaue  é  levada  ao  fim  pelas  mãos                 

do  próprio  Stevens,  e  mesmo  sendo  o  único  a  conhecer  Wakanda  em  sua  verdadeira  face,                

parte  de  suas  últimas  falas  pronunciadas  pelo  primeiro  refere-se  dessa  forma  aos  habitantes              

do   país:   “Eles   são   uns   selvagens”.  

Ao  passo  que  a  visualidade  moderno-colonial-capitalista  é  depreciada  e  explicitada  no            

olhar  da  câmera  sobre  os  personagens,  e  no  interior  do script ,  a  contradição  da  mesma  se                 

acentua  ao  parear  Killmonger  ao  mundo  já  utópico  de  Wakanda.  O  personagem  inserido  no               

interior  da  intriga  patrilinear  explicita  a  importância  da  ficção  para  o  jogo  narrativo.  Após  a                

tomada  do  giro  descolonial  como  epistemologia  central  para  recontar  rapidamente  a  história             

de  dominação  dos  territórios  não-europeus  e  seus  nativos,  torna-se  crucial  frisar  onde  se              

localiza  o  conceito  de  poder  na  trama  de Pantera  Negra  e,  juntamente,  neste  trabalho.  As                

vértebras  da  dinâmica  de  poder  encontradas  nas  relações  dos  agentes  sociais  do  presente  é  a                

reminiscência  da  implementação  da ficção  racial  durante  o  processo  de  colonização  das             

periferias  do  mundo.  Em  outras  palavras,  a  repercussão  da  classificação  dos  indivíduos             
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durante  o  período  colonialista  se  estende  até  os  dias  atuais,  e  estão  instaladas  nas  tensões  das                 

possibilidades  de  existir,  impelindo  papéis  mais  ou  menos  subalternizados.  Por  esse  motivo,  o              

poder  neste  trabalho  sempre  se  dá  a  partir  de  uma  perspectiva  colonial,  visto  que,  as  imagens                 

estudadas  estão  eivadas  do  espectro  de  poder  que  partilha  desta  memória  a  longo  prazo,  e                

tensiona   a   construção   dos   dissonantes   dentro   dos   processos   representacionais.  

Voltamos  à  Wakanda,  o  oásis  das  vidas  vivíveis  para  a  população  negra  que  a  habita.                

Os  problemas  caudatários  da  escravidão  não  a  assolam,  consequentemente,  não  há            

subalternização  racial  em  sua  sociedade,  e  o  racismo  estrutural  e  sistemático  encontrados  nas              

nações  ocidentalizadas  é  inexistente.  A  contestação  da  visualidade         

moderno-colonial-capitalista  é  aludida  mais  um  vez  no  testemunhar  de  uma  nação  negra             

altamente  desenvolvida,  eficiente  e  saudável,  com  a  ancestralidade  reverenciada  no  cotidiano,            

seja  nas  roupas,  nos  prédios  ou  nas  cerimônias  culturais.  A  ficção  da  raça  como  subterfúgio                

para  a  sujeição  de  povos  inteiros  torna-se  chamativo  o  seu  poder  em  outras  partes  do  mundo                 62

pois  este  não  impera  no  universo  diegético  que  é  Wakanda.  Alcança-se  neste  ponto  outro  grau                

de  análise  para  as  ficções:  a  ficção  da  raça  como  sinônimo  de  assujeitamento  dialético  é                

perturbada  pela  ficção  científica  que  usa  a  raça,  a  partir  das  lentes  wankandanas,  como               

sinônimo   de   congregação   de   potência   coletiva.   

A  possibilidade  de  imaginação  visionária  da  proposta  narrativa  de  Wakanda  diverge            

dos  planos  que  projetam  um  futuro  de  Killmonger.  O  país  contribui  para  a  tessitura  do  jogo                 

narrativo  com  o  afrofuturismo ,  trazendo  potências  de  futuros  que  fogem  das  lógicas  de  um               63

mundo  já  criado. Pantera  Negra  está  a  todo  momento  tensionando  o  jogo  de  criação  e                

manutenção  das  ficções,  nas  suas  diferentes  dimensões,  a  produção  tensiona  o  próprio  fazer              

do  jogo  narrativo.  Ao  criar  a  estética-política-corporalidade  afrofuturista,  Wakanda  abrange  a            

perspectiva  do  presente,  o  que  leva  à  ampliar  a  perspectiva  do  futuro.  Reinventa-se  o  passado                

que  foi  negado  aos  negros  diaspóricos  e  de  Áfricas,  altera-se  o  presente,  dando  espaço  para                

um  futuro  pujante.  A  ficção  moderno  colonial  e  suas  narrativas  mestras  é  constrangida  por               

uma  ficção  científica  visionária,  que  demonstra  o  maquinário  da  colonialidade  do  poder:  a              

visualidade  moderno-colonial-capitalista  e  as  ficções  raciais  que  a  fundamentaram.  Mombaça           

62  É  importante  pontuar  que  a  raça  possui  essa  ambiguidade  em  seu  fundamento,  ao  mesmo  tempo  que  é  uma                    
ficção   e   serve   aos   propósitos   coloniais,   ela   é   um   elemento    fundamental    de   congregação   para   a   luta   política.  
 
63  O  termo  surgiu  teorizado  na  década  de  1990,  e  manifesta-se  em  diferentes  áreas  –  como  música,  literatura,                   
moda  e  cinema  –  e  traz  uma  proposta  tão  simples  quanto  complexa:  pensar  em  um  futuro  em  que  pessoas  negras                     
existem.  
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(2016b)  ao  comentar  os  jogos  de  poder  dentre  as  ficções,  é  precisa  em  sua  colocação,  “a                 

ficção  científica  é  uma  das  linhas  de  tensão  entre  as  ficções  de  poder  e  o  poder  visionário  das                   

ficções.”   (p.   5)  

Durante  este  capítulo,  ficção,  narrativa  e  imagem  tomaram  formas  sinonímicas.  Em            

contextos  fronteiriços  e  pendulares,  as  narrativas  agem  ao  cerceamento  e/ou  à  fuga  da              

colonialidade  do  poder. Pantera  Negra  entra  no  jogo  narrativo  montando  imagens  por  meio              

de  uma  demanda  política  e  de  um  trauma  profundamente  temporal,  ativando  um  caminhar              

sobre  possíveis  passados,  mudanças  de  presentes  e  potências  de  futuros.  Killmonger  falha  ao              

fabricar  um  novo  mundo,  sua  imaginação  visionária  intuita  uma  ficção  da  generalização  da              

violência,  e  o  retorno  para  um  mundo  de  chacinas,  por  isso,  sua  potência  de  gerar  conexões  e                  

novas  formas  de  vivências  diminui.  Contudo,  a  sua  apresentação  enquadrada  pela  câmera,             

suscetibiliza  a  visualidade-moderno-colonial,  rasurando-a,  trazendo  incômodos  que  lançam         

linhas  de  reconhecimento  às  vidas  quebradas  que  o  poder  teima  em  encapsular  -  vida  essa  que                 

Killmonger   sentiu.   

A  ficção  científica  de Pantera  Negra ,  e,  em  parte,  a  própria  micro-linha  narrativa  do               

personagem  de  Erik  Stevens,  aparecem  no  jogo  narrativo  extra-fílmico,  ou  seja,  na  disputa              

das  imagens  fora  do  universo  diegético  da  produção,  como  um  desarranjo  no  domínio  das               

narrativas  mestras  do  regime  da  colonialidade  do  poder  na  contemporaneidade.  Como            

Mbembe  (2018)  reitera  em  sua  observação  sobre  o  filme,  “um  cenário  e  um  espetáculo  de                

grandes  idéias  e  correntes  de  pensamento  que  têm  acompanhado  nossos  esforços  por  ‘sair  da               

grande  noite’”.  As  imagens  de  corpos-subjetividades  negres  exibidos  em  Pantera  Negra  dão             

à  narrativa  e  à  ficção  o  alcance  a  patamares  fundamentais  de  debate  tanto  para  este  trabalho                 

quanto  para  a  análise  da  maquinaria  do  poder  nas  mãos  da  branquidade.  A  centelha  das                

imaginações  visionárias  trazida  por Pantera  Negra  tem  em  seu  processo imagens  em  ação              

tensionando  fronteiras  temporais,  raciais,  históricas,  coloniais  e  geográficas.  Disputa-se          

passados  que  nunca  existiram,  e  concomitantemente,  futuros  extra-ordinários,  onde  o  ponto            

não  está  na  dialética  do  Sujeito  e  dos outros ,  mas  na  lógica  da  abundância  da  multiplicidade                 

insubmissa.  É  por  isso  e,  finalmente,  que  chega  o  momento  de  nos  reorganizarmos  em  cima                

das  fronteiras.  Devemos  olhar  outra  categorização  massiva  que  cimenta  a  experiência  da  vida,              

o  tratamento  des  sujeites,  e  as  imagens  no  mundo  moderno-colonial-capitalista,  também            

trazida   pelos   “conquistadores”   dos   nomeados    outros :   a   ficção   do   binarismo   de   gênero.   
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CAPÍTULO   2  

 
 

As   relações   de   gênero   atravessadas   pelo   real   em    Mad   Max:   A   Estrada   da   Fúria    e    Pantera  
Negra   

 
 

22   DE   NOVEMBRO   DE   2021   (...)   
Estamos   cansadas   e   estamos   também   furiosas.  

 
Jota   Mombaça   (2018)  

 

 

Começo  este  capítulo  a  contragosto  pois  seu  início  é  marcado  por  um  fato:  o               

pensamento  formado  aqui  foi  o  de  mais  difícil  escrita  de  toda  a  pesquisa.  Por  momentos,  não                 

conseguia  achar  a  estrutura  certa,  não  visualizava  o  caminho  a  ser  percorrido.  Perdi-me,  e               

nesse  extravio,  encontrei  novos  significados,  que  tomaram  nitidez  na  fala  de  Grada  Kilomba,              

em  sua  visita  ao  Brasil  em  julho  de  2019.  Em  uma  conversa  promovida  pela  Feira  Literária                 

das  Periferias  (FLUP)  sediada  no  Museu  de  Arte  do  Rio  (MAR),  a  artista-interdisciplinar              

dividiu  o  palco  com  Conceição  Evaristo,  Flávia  Oliveira,  jornalista  negra  brasileira,  e  Ana              

Paula  Lisboa,  escritora  negra  brasileira.  Lisboa,  com  o  papel  de  mediar  o  encontro,  indaga               

cada  uma  das  participantes  sobre  como  as  mesmas  lidam  com  as  expectativas  lançadas  às               

suas  obras,  tanto  no  quesito  da  representatividade  que  elas,  como  mulheres  negras,  são              

posicionadas,   como   nas   metas   das   diretrizes   de   sucesso   de   suas   respectivas   áreas.   

Kilomba,  perante  a  questão,  é  sucinta  na  primeira  parte  de  sua  resposta:  “Eu  não  lido”.                

Direta  em  sua  afirmação,  argumenta  que  não  lida  com  as  expectativas,  ou  projeções  de  ideais                

sobre  seu  intelecto-corpo  devido  a  uma  posição  política  onde  procura  não  dar  sentido  à               

normas  de  influência  caudatária  da  colonialidade  do  poder  e  do  racismo  acoplado  à  ela .  Para                64

Kilomba,  como  uma  mulher  negra,  portuguesa,  responder  às  perguntas  pessoais,  de            

construção  de  si,  na  sua  escrita  acadêmica,  e  no  seu  trabalho  artístico,  é  uma  forma  de                 

desobediência  anti-colonial  já  que  considera  as  metodologias  hegemônicas  uma  forma  de            

colonização  da  mente-corpo.  A  artista  interdisciplinar  alega  que  responder  às  perguntas            

64  Parafraseio   a   artista   visto   que   escrevo   após   uma   semana   de   sua   fala,   e   até   o   momento   não   encontrei   nenhuma  
reprodução   imagética   na   íntegra   do   encontro.  
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incrustadas  em  si  na  sua  escrita  acadêmica  gera  processos  de  desidealização,  um             

desvencilhamento   da   projeção   dos   códigos   coloniais   sobre   seu   trabalho   e   sobre   si   mesma.   

A  propósito,  Kilomba  atenta  para  o  discernimento  entre  o  processo  de  desidealização             

e  a  averiguação  da  perene  dinâmica  que  abarca  os  dois  movimentos,  de  idealização  e               

desidealização.  Ela  diz  que  essas  duas  coisas  vão  estar  continuamente  se  efetivando  no              

corpo-subjetividade  na  medida  que  nossas  materialidades  estão  ambientadas  em  um  cenário            

que  aciona  a  intersubjetividade  capitalista-eurocentrada  de  assujeitamento  dos  indivíduos,          

cenário  que  cria  a  própria  trama  para  o  acentuamento  de  suas  transgressões,  e,  ao  mesmo                

tempo,  os  movimentos  colonizantes  de  suplantação  das  mesmas.  Sendo  assim,  a  idealização  é              

motivada  pela  coação  da  colonialidade  através  de  padrões  institucionais-sociais,  como  na            

situação  dada  por  Kilomba,  a  capacidade  de  uma  pesquisadora  ser  avaliada  “como  uma              

dissertação  ou  tese  deve  ser”  dentro  de  certos  paradigmas  pautados  em  uma  lógica  de               

racionalidade  moderna-eurocêntrica.  O  ponto-chave  na  fala  da  artista  interdisciplinar  se           

conjura  no  reconhecimento  das  idealizações  coloniais  a  todo  momento  cercarem  o  indivíduo,             

impulsionando  a  uma  não-liberdade  de  se  tornar,  aglutinando-se  e,  ocasionalmente,  sendo            

perturbadas  com  encadeamento  de  desalinhos  ocasionados  nos  confrontos  diretos  e  indiretos,            

defrontações   que   desafiam   a   artificialidade   da   ideia   de   excelência   capitalística   e   eurocentrada.   

 Por  estar  imersa  nas  expectativas  de  uma  metodologia  paradigmática,  passei  por             

momentos  de  desorientação,  procurando  insumos  “corretos”  para  o  trabalho,  na  tentativa  de             

afastar  algo  intrínseco  a  esta  dissertação  que  só  este  tempo  mudo  foi  capaz  de  trazer:  o  fato  de                   

que  a  concepção  desta  obra  estar  amarrada  à  uma  dimensão  extremamente  pessoal,  este              

capítulo,  especialmente;  negava-me  a  encontrar  caos.  O  pessoal  para  mim,  por  mais  que              

tentasse  me  afastar  dessa  concepção,  estava  atrelado  a  desordem,  algo  incapaz  de  ser              

colocado  em  um  sistema  concebível  e  acessível  para  a  escrita  acadêmica.  Foi  preciso              

desidealizar  a  tomada  desta  escrita,  e  ao  mesmo  tempo  tentar  esquivar  de  outra  idealização,               

uma  escrita  pessoal  racional  ligada  às  imagens  ainda  acoplada  à  uma  metodologia  engessada,              

ou  seja,  “a  melhor  forma  de  falar  sobre  o  pessoal  que  toma  as  imagens,  e  não  parecer pedante                   

ao   fazê-lo”.   

Parto  de  um  lugar  distinto  em  relação  à  Kilomba,  entretanto,  foi  infactível  deixar  de               

acessar  suas  colocações  através  de  pontos  em  comum.  Ao  ouvi-la,  entendi  que  a  exposição               

das  marcas  de  idealização  e  desidealização  no  âmbito  pessoal  e  da  pesquisa  é  a  forma  mais                 

ética  que  posso  conceber  este  trabalho.  O  lugar  social  da  autoria,  junto  às  experiências  daí                
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brotadas,  é  inseparável  da  obra,  criando  pensamentos  que  sempre  estarão  atrelados  à             

dimensão  pessoal .  Conceição  Evaristo,  em  uma  entrevista  ao  comentar  seu  processo  criativo             65

de  escrita  literária,  esboça  seu  caso:  “A  minha  concepção,  meu  trabalho  de  literatura,  o  meu                

imaginário,  a  minha  ficcionalização  nascem  a  partir  do  espaço  onde  meus  pés  estão              

fincados.”  Para  escrever,  este  trabalho,  tive  que  olhar  ao  redor  dos  meus  pés.  Como  uma                

mulher  periférica  do  Rio  de  Janeiro,  nascida  e  criada  em  Nova  Iguaçu,  região  da  Baixada                

Fluminense,  pobre,  branca,  de  uma  feminilidade  questionável  em  certas  situações,  olhei  para             

as  imagens  do  presente,  me  vi  lá,  e  as  vi  em  mim,  não  completamente,  sendo  transpassada  por                  

elas.  Peço  perdão  pelo  teor  narcisístico  da  introdução  desta  seção,  contudo,  compreendi             

naquela  noite  de  julho,  ouvindo  Grada  Kilomba,  que  estes  assuntos  pessoais  têm  muito  de               

acadêmico,  e  estas  ruminações  acadêmicas  compõem  o  particular,  assim,  não  há  como  abrir              

este   capítulo   de   outro   modo.   

A  primeira  digressão  será  rápida,  não  por  ser  supérflua,  mas  por  comportar  o              

incômodo  causado  por  ela  há  mais  tempo,  sendo  um  recorte  eleito  dentre  estilhaços  de               

situações  semelhantes.  Lembro-me  de  estar  em  pé  no  ônibus  à  caminho  do  recebimento  de               

um  documento  que  encerraria  meus  estudos  de  graduação  na  Universidade  Federal            

Fluminense.  Dois  sujeitos  em  pé,  um  negro  e  um  branco ,  olhavam  para  mim.  Em  certo                66

ponto  da  viagem,  após  mais  um  relancear  de  olhos,  captaram  o  olhar  um  do  outro,  trocaram                 

sorrisos  cúmplices.  Começaram  a  avançar  para  o  final  do  veículo,  onde  eu  estava,  e,  a  partir                 

daí,  consegui  entreouvir  suas  conversas,  “‘Tá  achando  que  é  homem”,  “‘Tá  precisando  é  de               

pica”.  Encarei-os,  e  assimilei  com  lucidez  a  situação  dada.  Eu  usava  na  ocasião  cabelos  muito                

curtos,  calça  social  azul  escura,  um  pouco  larga,  tênis,  uma  mochila,  e  camisa  branca  social,                

enrolada  até  a  altura  dos  cotovelos.  Ao  perceberem  o  meu  olhar  de  volta,  o  que  era  uma                  

conversa  audível  entre  os  dois  virou  frases  exaltadas  direcionadas  para  mim,  “Ih,  tá  olhando  o                

quê?”,  “‘Tá  maluca,  sapatão?”.  O  restante  dos  passageiros  começou  a  reparar  na  cena,  e  a                

65  Agradeço  as  aulas  da  graduação  de  Estudos  de  Mídia  que  mostraram  este  fato  anos  atrás,  no  início  de  minha                     
trajetória  acadêmica.  Em  particular  as  aulas  de  Ana  Enne.  Em  alguns  de  seus  cursos,  expunha  aos  alunos  como                   
isso  era  imprescindível  para  pesquisas  notáveis,  trazendo  Pierre  Bourdieu  como  exemplo.  Contava  a  história  do                
autor,  demarcando  sua  origem  campesina,  classe  estigmatizada  por  diferentes  níveis  de  assujeitamento  na              
França.  Os  estudos  de  Bourdieu  sobre  a  distinção  social  se  dando  por  várias  frentes  de  discriminação,  não  só  a                    
econômica,   podem   ser   considerados   a   elaboração   de   algo   particular,   contudo,   partilhado   por   muitos.   
 
66  A  demarcação  da  racialização  dos  homens  é  feita  com  o  intuito  de  demonstrar  como  códigos  de  poder  sobre  o                     
gênero  é  compartilhado  e  acionado  por  indivíduos  que  estão  do  lado  mais  legítimo  da  equação  binária  criada                  
pela  colonialidade  do  poder,  o  masculino,  mesmo  que  ocupem  locais  distintos  e  desiguais  em  termos  raciais.                 
Este   fato   será   discutido   mais   abrangentemente   ao   longo   do   capítulo.   
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tensão  se  instalou.  Por  acaso,  o  ponto  de  desembarque  dos  dois  não  demorou  a  chegar,  e  após                  

breves  provocações  a  mim,  uma  mulher  idosa  negra  interveio,  dizendo  para  os  dois  seguirem               

seus  respectivos  caminhos,  e  deixarem  de  “aporrinhação”.  Quando  passaram  por  mim,  um             

deles  se  inclinou  e  murmurou  “Se  te  pegasse  sozinha,  te  quebrava  na  porrada”.  Ao  chegar  no                 

meu  destino  para  receber  o  certificado  que  institucionalizaria  meu  bacharelado,  a  funcionária             

que  me  recebeu  no  setor  falou  com  carinho  para  mim  “Nossa,  mas  um  menino  tão  novinho  já                  

se  formando!”  A  ironia  do  momento  era  que  o  meu  trabalho  de  conclusão  de  curso  na                 

graduação,  entregue  algumas  semanas  antes,  falava  sobre  uma  novela  sul  coreana  onde  a              

personagem  principal  era  uma  mulher  que  passava  a  metade  da  trama  como  um  homem  para                

conseguir   oportunidades   em   uma   conjuntura   machista.   

 Trarei  outros  episódios,  plurais  e  recorrentes,  com  atravessamentos  mais  recentes,  e             

por  isso  reverberam  com  mais  ressonância,  ao  contrário  das  interpelações  sobre  meu  corpo              

em  desalinho  ao  gênero  feminino  normativo,  isto  é,  a  imagem  da  “mulher  incorreta”  não  é  um                 

espectro  de  julgamento  novo,  ainda  que  desconfortável.  Da  última  inquietação  surgiu  a             

necessidade  de  uma  mirada  decolonial  para  a  pesquisa,  e  concomitantemente,  o  dilema  racial              

manifestado  em  mim  ainda  não  aprofundado.  Em  uma  oficina  sobre  interseccionalidade,  no             

11º  Congresso  Fazendo  Gênero  em  Florianópolis,  em  2017,  os  coordenadores  deram  um             

exercício  simples:  parear  com  um  desconhecido,  descrevê-lo  textualmente  e,  em  seguida,  ler             

a  descrição  para  o  resto  da  turma.  O  meu  par,  um  sujeito  ruivo,  muito  branco,  de  olhos  azuis,                   

se  identificou  como  paranaense,  nascido  e  criado  no  sul  do  Brasil.  Ao  ler  a  descrição  feita  por                  

ele  da  minha  pessoa,  pronunciou  as  seguintes  palavras:  “Mulher,  negra...”.  Aquilo  me             

chocou,  com  igual  intensidade  nos  presentes  que  eram  das  regiões  norte,  nordeste  e,  alguns               

do  sudeste  do  Brasil;  as  pessoas  presentes  oriundas  da  região  sul  nada  estranharam.  Meses               

depois,  fui  apontada  como  modelo  de  fluidez  racial.  Em  um  projeto  sobre  diversidade  e  raça,                

uma  professora  branca,  de  classe  média  alta  provinda  do  interior  de  São  Paulo,  descendente               

de   italianos   comenta:   “Por   exemplo,   você,   pode   ser   branca   como   pode   ser   negra”.   

No  final  do  semestre  seguinte,  confraternizando  com  uma  produtiva  turma  sobre            

feminismos  negros,  uma  mestranda  negra  da  Bahia,  disse  que  me  lia  como  uma  mulher  negra,                

e  outra  mestranda  negra,  nascida  e  criada  no  Rio  de  Janeiro,  que  estava  ao  seu  lado,  afirmou                  

que  me  considerava  branca.  Dois  anos  depois,  em  2019,  participei  de  uma  disciplina  com  um                

colega  de  pós-graduação  maranhense  que  afirmava  que  sua  ascendência  era  partilhada  por             

negros  e  indígenas.  Em  um  relato  dado  em  sala  de  aula,  ele  afirmou  que  sua  cor  é  lida  como                    
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irredutivelmente  indígena-negra  em  sua  terra  natal,  porém  ao  trocar  conversas  no  ramal  de              

trem  Japeri,  transporte  que  corta  a  região  da  Baixada  Fluminense,  ouviu  de  seus              

interlocutores   que   ele   era   “branco   no   Rio   de   Janeiro”.  

 Coloco  essas  experiências  regionais  através  do  Brasil,  pois  acho  crucial  o             

entendimento  de  uma  leitura  não  universalizada  do  que  é  a  racialização  tanto  negra  quanto               

branca.  O  processo  de  mestiçagem  no  Brasil  foi  um  projeto  sádico,  feito  a  serviço  do                

embranquecimento,  e,  principalmente,  para  o  abafamento  das  particularidades  das          

racionalizações  não-brancas  demarcadas  nos  distintos  locais  do  país.  Tomo  a  identidade  racial             

branca  pois  entendo,  como  demarcou  meu  colega  de  classe  no  seu  movimento  diaspórico              

Maranhão-Rio  de  Janeiro,  que  a  região  onde  me  encontro  possui  uma  particularidade             

importante:  a  tonalidade  da  pele  dos  negros  é  mais  acentuada  na  Baixada  Fluminense,  em               

comparação   a   sua   região   de   origem,   e,   por   isso,   ele   foi   lido   como   branco.   

Por  ter  nascido  e  sido  criada  em  Nova  Iguaçu  (RJ),  município  da  Baixada  Fluminense,               

reconheço,  durante  a  minha  experiência  vivida,  esse  contraste  mais  radical.  Enquanto  criança,             

brincando  com  meus  parceiros  de  diversão,  inquestionavelmente  negros  e  negras  em  sua             

maioria,  ouvia  por  vezes  que  tinha  tudo  para  ser  bonita,  só  me  faltava  alisar  o  cabelo  -  “esse                   

cabelo  não  nega”-,  o  que  fiz,  por  muitos  anos,  e  fui  lida  sem  ser  questionada  como  uma                  

mulher  branca.  Hoje  há  um  movimento  paradoxal  nos  códigos  de  racialização  que  recaem              

sobre  mim  para  além  das  particularidades  regionais.  Quanto  mais  galgo  nas  hierarquias             

acadêmicas,  mais  sou  lida  como  uma  pessoa  que  partilha  de  códigos  culturais  “brancos”  e               

elitistas,  não  populares,  a  “metida”,  por  minha  família  e  pelas  pessoas  com  quem  cresci,               

indivíduos  distantes  da  cultura  universitária.  Entretanto,  quanto  mais  falo  da  minha            

experiência  suburbana,  dos  meus  estudos,  e  do  meu  interesse  sobre  a  questão  racial  no  campo                

acadêmico,  cresce  o  número  de  estudantes,  professores  e  militantes  que  me  leem  como  uma               

mulher   racializada   não-branca.   

Isso  é  um  sintoma  de  como  os  estudos  sobre  a  racialização  da  branquitude  ainda  são                

pouco  conversados  nos  dois  âmbitos  em  maior  ou  menor  grau,  mesmo  sendo  áreas  bastante               

desenvolvidas  na  academia  brasileira.  Durante  toda  a  pesquisa,  me  entendi  no  espectro  da              

branquitude  baseada  no  meu  fenótipo,  mas  não  estarei  sendo  precisa  caso  afirme  que  não               

houve  nenhum  tipo  de  desconforto  causado  por  essas  interações.  O  incômodo  instaurado  me              

fez  rever  como  eu  poderia  me  posicionar  no  texto  ao  falar  da  raça,  e  de  novo,  precisei  trazer                   

abertamente  essa  questão  individual-coletiva.  Para  me  ajudar  a  entender  o  fazer  do  trabalho,              
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recorri  a  obra  de  Lia  Vainer  Schucman  ( Entre  o  Encardido,  o  Branco  e  o  Branquíssimo.                

Branquitude,  Hierarquia  e  Poder  na  Cidade  de  São  Paulo ,  2012) .  Schucman,  recolheu             67

depoimentos  dentre  sujeitos  brancos  sobre  como  concebiam  sua  própria  identidade  racial,  e             

constatou   que   a   ideologia   de   branqueamento   e   do   discurso   de   mestiçagem   no   Brasil,   

 

(...)  como  qualquer  outra  ideologia,  ela  afeta  a  todos,  brancos,  negros,  mulheres,             
homens.  No  universo  branco,  o  que  parece  é  que  nossa  sociedade  se  apropriou  dos               
significados  compartilhados  sobre  superioridade  e  pureza  racial  e,  desta  forma,           
desenvolveu  um  sistema  hierárquico  silencioso  e  camuflado  de  atribuição  de status            
social  que  desvaloriza  as  pessoas  na  proporção  direta  em  que  elas  se  afastam  do               
modelo  ideal  de  brancura,  representado  aqui  nos  depoimentos  dos  sujeitos  como:            
tom  de  pele  muito  claro,  cabelos  lisos  e  loiros,  traços  finos,  olhos  claros  e               
ascendência   norte-europeia.   (2012,   p.87)  

 

 Schucman  reconhece  a  fronteira  peculiar  contida  na  experiência  embasada  no           

fenótipo,  e  teoriza  o  conceito  de branco  encardido ,  demonstrando,  através  da  fala  de  um               

entrevistado,  que,  dentre  os  brancos,  há  graus  de  brancura,  e  que  em  certos  momentos,  locais,                

e  interações,  aparece  uma  lógica  racial  onde  o  indivíduo  pode  ser  menos  branco  que  os                

outros,  mas,  ainda  assim,  branco  em  relação  a  outros  tipos  de  racializações.  Outro  grau  de                

brancura  apontado  na  pesquisa  de  Vainer  foi  o  do  “branco  nordestino”.  É  interessante  pensar               

que  este  grau  de  brancura  foi  identificado  na  cidade  de  São  Paulo,  um  dos  grandes  centros  de                  

poder  econômico  no  sudeste  do  Brasil,  e  me  faz  pensar  como  essa  matiz  perpassa  uma                

racialização  discriminada  atrelada  a  uma  xenofobia-classista,  associada  a  “sub-profissões”,          

como  empregada  doméstica  e  porteiros.  Trago  a  classificação  pois  meu  pais  são             

pernambucanos,  e  fui  lida  em  algumas  ocasiões  como  nascida  na  região  nordeste,  por  conta               

do  formato  de  minha  cabeça.  As  experiências  rememoradas  brevemente  tem  como  intuito             

entender  o  processo  de  construção  do  trabalho  e  racializar  a  pessoa  branca,  nos  seus               

diferentes   graus.   

Contudo,  destaco  que  o  objetivo  não  é igualar  experiências  brancas  e  não-brancas,  e              

com  isso  essencializar  as  opressões  sofridas  por  negros,  indígenas,  e  todos  aqueles  que              

sofrem  diariamente  com  o  racismo  guardado  para  o  grupo  de  não-brancos.  O  que  faço  aqui  é                 

67  Outras  bases  fundamentais  para  a  questão  da  branquitude  no  Brasil  se  encontram  na  produção  de  Lourenço                  
Cardoso  e  Kabengele  Munanga.  Indico  a  quem  lê,  e  não  possui  proximidade  nestas  questões,  os  trabalhos  pelos                  
quais  comecei  a  tomar  conta  desta  questão.  O  primeiro  é  de  Cardoso  e  se  intitula Branquitude  acrítica  e  crítica:                    
a  supremacia  racial  e  o  branco  anti-racista  (2010)  e  o  segundo,  do  qual  tenho  mais  proximidade,  é  de                   
Munanga,  obra  fruto  de  sua  livre-docência  na  área  de  Ciências  Humanas,  na  Universidade  de  São  Paulo,                 
Rediscutindo   a   Mestiçagem   no   Brasil    (1999).  
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especificar  o  processo  de  nascimento  desta  pesquisa  no  torvelinho  de  incômodos  trazidos  à              

tona  durante  o  fazer  da  mesma,  e  assinalo  a  diferença  entre questionarem  a  minha               

racialização  e  com  isso  o  meu  corpo  em  certos  momentos,  e  a interpelação  radical  e danosa                 

contra  sujeites  que  são  incontestavelmente  não-brances ,  que  assume  diversas          68

especificidades,  como  por  exemplo,  o  encarceramento  em  massa ,  a  violência  e            69

desassistência  obstétrica ,  a  violência  policial  e  genocídio  da  população  negra  e  indígena.             70

Acredito  que  ainda  há  certo  receio  de  alguns  pesquisadores  brances  que  têm  a  raça  como                

tema  próximo,  explicitar  em  seu  texto  a  confusão  e  a  miopia  que  às  vezes  toma  o  seu  ato  de                    

escrever.  Em  outras  palavras,  aposto  na  demarcação  do  movimento  que  é  assumir  uma              

perspectiva  não-colonial  quando  sua  trajetória  acadêmica  está  atrelada  a  uma  racialização            

branca,  compelindo-a  a  certa  universalidade.  Deixo  aqui  esta  passagem  para  demonstrar  que  a              

forma  mais  ética  que  encontrei  de  trilhar  este  caminho  foi  assumir  a  responsabilidade  de               

pesquisar  mais  sobre  onde  me  encaixo  na  questão  racial.  Acredito  ser  um  movimento  ético  e                

crucial  para  pesquisadores,  até  mesmo  os  que  não  tenham  o  tema  da  raça  explicitamente               

tratado  em  seu  trabalho,  compreenderem-se  etnicamente  e  racialmente.  Só  assim  é  possível             

fazer  uma  pesquisa  não-cínica,  e  desidealizar  a  assignação  da  materialidade  branca  a  uma              

neutralidade  contígua  ao  pensamento  e  às  tradições  epistemológicas  criadas  pela  branquitude,            

cuja   premissa,   sabemos   hoje,   não   passa   de   uma   ilusão.  

Localizo  as  experiências  encontradas  no  meu  vivido,  e  devo  afirmar  novamente,  que             

me  leio  como  uma  mulher  branca,  por  considerar  o  meu  desenvolvimento  em  um  local  onde                

tive  privilégio  de  poder  assumir  experiências  características  da  branquitude.  Contudo,  não            

ignoro  os  respingos  racializados  que  são  lidos  como  não-brancos  no  meu  corpo,  e  que  em                

68  Apesar  de  foneticamente  ser  incômodo  pronunciar  “brances”,  opto  pelo  “e”,  ao  invés  do  “x”,  ao  me  referir  a                    
todo  o  prisma  de  possibilidades  de  gênero  que  os  pesquisadores  podem  se  identificar.  Mais  uma  vez  o  faço  no                    
intuito   de   tornar   o   texto   acessível   para   pessoas   não   aptas   a   consumi-lo   pela   forma   normativa   de   leitura.  
 
69   Ver   a   obra    O   que   é   Encarceramento   em   Massa    (2018)   de   Juliana   Borges.  
 
70  Luis  Eduardo  Batista  concede  algumas  informações  demográficas  sobre  mortalidade  maternal  na  introdução              
de Nascer  com  equidade:  humanização  do  parto  e  do  nascimento  questões  raciais/cor  e  de  gênero  (2010),                 
levantadas  junto  a  Coordenadoria  de  Controle  de  Doenças  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  de  São  Paulo.  A                   
CCD  identificou  no  ano  de  2005  a  razão  de  mortalidade  materna  (RMM)  de  41,4  óbitos  por  100  mil  nascidos                    
vivos  (NV),  sendo  que  as  mulheres  negras  (pretas  e  pardas)  morriam  6,4  vezes  mais  que  a  média  do  estado.  Já                     
em  2007,  a  RMM  na  região  foi  de  33,1  por  100  mil  NV,  249,79  por  100  mil  NV  se  referia  à  mulheres  pretas;                        
54,2  por  100  mil  NV  entre  as  pardas;  e  29,5  por  100  mil  NV  entre  brancas.  Isso  significa,  que  a  RMM  entre  as                        
mulheres  pretas  foi  7,5  vezes  maior  que  a  razão  estadual  e  8,5  vezes  a  das  mulheres  brancas,  configurando-se  em                    
importante   expressão   das   desigualdades   existentes   com   relação   à   raça/cor.   
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alguns  momentos,  são  apontados  na  minha  interação  com  o  mundo .  Não  descarto,  também,              71

o  processo  contínuo  de  estudo  sobre  as  questões  raciais,  e  a  possibilidade  de  surgimento  de                

novas   inquietações   no   interior   da   pesquisa   e   de   mim   mesma .   72

Ladeio  minhas  histórias  com  a  certeza  da  opacidade  da  experiência  vivida  no  fazer  da               

escrita  e  na  tarefa  de  ser  pesquisadora.  Se  não  tivesse  ocupado  e  sido  os  lugares  e  paisagens                  

peculiares  da  minha  vida,  esta  dissertação  se  mostraria  agora  com  outro  conteúdo.  Assumo  as               

afetações  negociadas  com  o  mundo  e  com  o  tempo,  responsáveis  pelo  burilar  da  escrita,  e                

sinalizo  a  tênue  linha  entre  o  “essencialismo”,  tão  comumentemente  relacionado  à  pesquisas             

dedicadas  ao  corpo,  à  raça  e  ao  gênero  -  pelo  qual  este  trabalho  corre  o  risco  de  ser  vinculado                    

-,  e  a  renúncia  da  “universalidade”  como  perspectiva  fundante  do  pensamento  filosófico             

eurocêntrico  relacionado  a  intelectualidade.  Em  caso  de  leituras  desavisadas  do  primeiro  tipo,             

atento  ao  engano  formado  rememorando  o  conceito  de  partida  do  primeiro  capítulo:  as              

narrativas  mestras  e  como  a  ideia  de  “verdade  única”  é  disputada  por  multifacetas,  e  espero                

que  a  breve  genealogia  do  binarismo  de  branco  e  não-branco,  primitivo  e  civilizado,  racional               

e  irracional,  tenha  resolvido  as  possíveis  acusações  de  uma  escrita  passional  que  poderão              

atribuir  às  facilidades  e  aos  tropeços  dados  por  mim  até  chegar  nessas  linhas,  e  gravados                

nelas.  É  fundamental  que  quem  as  lê  saiba  que  o  mal-estar  que  as  guiam  foram  seus  engenhos                  

de  criação.  Ao  mesmo  tempo  que  encaro  esta  pesquisa  como  longe  de  uma  disposição               

essencialista,  não  posso  negar  que  as  questões  que  a  compeliram  partiram  de  uma  afetação               

circunscrita  no  meu  lócus social,  no  vivido  afetado  pelo  mundo  e  no  mundo  afetado  pelo                

vivido.  Gloria  Anzaldúa,  define  bem  a  querela  filosófica  entre  a  ideia  da  metafísica  do  saber  e                 

a  imanência  do  vivido,  em Falando  em  Línguas:  uma  carta  para  as  mulheres  escritoras  do                

terceiro   mundo    (2000):   

 

O  perigo  ao  escrever  é  não  fundir  nossa  experiência  pessoal  e  visão  do  mundo  com                
a  realidade,  com  nossa  vida  interior,  nossa  história,  nossa  economia  e  nossa  visão.  O               
que  nos  valida  como  seres  humanos,  nos  valida  como  escritoras.  O  que  importa  são               

71  Após  deixar  meu  cabelo  crescer  com  sua  estrutura  íntegra,  frequentemente  sou  interpelada  por  consumidores                
em  lojas,  sendo  questionada  sobre  dúvidas  ou  pedidos  de  ajuda,  e  preciso  explicitar  que  não  faço  parte  do  corpo                    
de  funcionários  do  estabelecimento.  O  acesso  aos  prédios  que  não  eram  meu  local  de  moradia  ou  trabalho  era                   
inquestionado  enquanto  minha  aparência  era  embranquecida  e  roupas  alinhadas  e  corporativas,  durante  minha              
época  de  funcionária  em  agências  de  publicidade,  bastava  me  aproximar  dos  portões,  que  o  fecho  automático                 
liberava  minha  passagem.  Hoje,  é  comum  interfonarem  para  os  responsáveis  dos  locais  aos  quais  me  encaminho,                 
para   confirmar   minha   liberação,   e   só   assim   abrem   o   portão   externo   do   local.   
 
72  Agradeço  à  Ana  Luiza  Monteiro,  que  em  uma  conversa  de  bar  trouxe  à  mesa  considerações  que  auxiliaram  em                    
uma   maior   elaboração   deste   momento.  
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as  relações  significativas,  seja  com  nós  mesmas  ou  com  os  outros.  Devemos  usar  o               
que  achamos  importante  para  chegarmos  à  escrita.  Nenhum  assunto  é  muito  trivial.             
O  perigo  é  ser  muito  universal  e  humanitária  e  invocar  o  eterno  ao  custo  de                
sacrificar   o   particular,   o   feminino   e   o   momento   histórico   específico.   (p.   233) .  

 

Evoco  “o  particular,  o  feminino  e  o  momento  histórico  específico”  como  peças-chave             

para  a  análise  das  imagens  deste  capítulo,  elementos  de  dissenso  dos  sentidos  do  que  no                

passado  e  no  presente  foi  e  é  imposto  como  “universal”  e  “humanitário”.  Sem  a  afetação  do                 

vivido,  a  tomada  de  consciência  do  enraizamento  e  da  manutenção  da  mentalidade             

moderno-colonial-capitalista,  esta  que  criou  a  “essencialização”  e  o  “humano”,  não  pode  ser             

efetivada.  A  rasura  da  vulgarização  sobre  o  pensamento-experiência  construído  por  “onde            

estão  fincados  seus  pés”  é  o  que  nutre  a  quebra  das  idealizações  criadas  dentro  do  modelo                 

cognitivo  eurocentrado.  Sendo  assim,  a  diversidade  de  pensamentos-experiências  promove          

múltiplos  diagnósticos  de  um  mesmo  problema,  aliás,  antes  disso,  propicia  a  constatação  do              

problema,  que  aqui  toma  a  forma  das  narrativas  mestras  engendradas  pela  colonialidade  do              

poder.  Partimos  da  imanência  da  vida  para  desabitar  uma  intelectualidade  artificializada,  e             

nos   engajamos   na   intelectualidade   coletiva   e   colaborativa.  

Dito  isto,  tentarei  responder  a  uma  pergunta  pessoal,  coletiva,  corporal-subjetiva,           

intercorporal-intersubjetiva  e  acadêmica:  o  binarismo  de  gênero  e  as  normas  que  o  seguem              

seriam  parte  de  outra  ficção  poderosa  sedimentada  hegemonicamente  por  vias  coloniais?  O             

mal-estar  do  entendimento  do  gênero  pelo  senso  comum  me  atingiu  primeiro,  anos  depois              

veio  a  questão  racial.  Neste  trabalho,  a  última  ficção  teve  prioridade  na  ordem  dos  capítulos,                

não  por  capricho,  mas  por  considerar  que  a  mesma  configura  a  espinha-dorsal  das  iniquidades               

tratadas  no  mundo  e  nas  imagens,  precisei  pensá-la  antes  de  tudo.  Chega  o  momento  de  tratar                 

a  origem  do  trauma  fundador do  que  é/o  que  pode  um  homem e  do  que  é/o  que  pode  uma                    

mulher    nos   seus   respectivos   entrelaçamentos   raciais.   

 

O   sistema   moderno/colonial   de   gênero   e   a   ficção   do   binarismo   homem/mulher  

  

Existe  certa  fantasmagoria  quando  abordamos  o  gênero  em  nossas  discussões.  Há  uma             

leitura  equivocada  que  remete  ao  tema  como  uma  categoria  desacoplada  de  outras  instâncias              

que  compõem  os  indivíduos  e  suas  negociações  de  identidade.  Evita-se  a  incessante  presença              
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de  fatores,  os  quais  aparentam  despretensiosa  ausência  nos  discursos  que  os  desconsideram.             

A  questão  da  raça  é  uma  delas,  e  a  de  mais  dedicação  neste  pensamento  por  motivos  de                  

limitações  de  páginas  e  fôlego.  Contudo,  ela  não  está  só  nos  modos  de  afetar  o  corpo  no  real,                   

outros  códigos  estão  influenciando  a  construção  da  imagem  do  corpo  generificado;  elementos             

geracionais,  étnicos ,  geográficos,  o  corpo  sem  deficiências,  e  todos  os  itens  necessários  para              73

se  pensar  o ser  humano  ideal  para  determinada  época  e  espaço.  É  curioso  verificar  que  ao                 

focar  na  raça,  e  nos  outros  atravessamentos,  a  fantasmagoria  do  próprio  gênero,  também  está               

presente,  tornando-se  relevante  indicar  de  onde  parte  a  estruturação  do  pensamento  da             

discussão  imagem-corpo.  Por  motivos  operacionais,  foi  preciso  separar  os  temas,  como  fiz  no              

primeiro   capítulo,   mas   chega   o   momento   de   entendê-los   como   uma   trama   de   fios.   

Outro  erro  comum  ao  abordar  o  gênero  é  considerar  suas  marcas  corporais  como              

materialmente  anteriores  ao  próprio  corpo,  isto  é,  cria-se  a  ilusão  de  uma  condição  ontológica               

aliada  a  uma  utópica  essência  interna  do  ser  aliada  à  morfologia.  Podemos  chamar  o  olhar                

que  dita  o  destino  ante  à  concepções  morfológicas  sobre  o  gênero  de  “sexo”,  prenúncio  de                

sentidos  de  quem  será  o  indivíduo  mesmo  antes  dele  nascer.  Em  contrapartida,  engana-se              

aquele  que  o  toma  apenas  como  uma  fabulação,  passível  de  subversão  sem  riscos  reais,               

desatrelada  da  racialização,  da  geracionalização,  do  local  de  deslocamento,  da  etnia,  do  corpo              

sob  as  normas,  entrelaçamentos  cruciais  para  a  concepção  e  continuação  da  existência  do  ser.               

A  perspectiva  da  perturbação  deste  “sexo”  sem  ameaças,  pode  ser  denominada  de  uma              74

fluidez  míope,  tanto  aos  cruzamentos  identitários,  temporais  e  espaciais,  quanto  a  latência  do              

poder  organizador  das  materialidades,  cujo  trabalho  está  a  serviço  da  falsa  ontologia.  Diante              

de   sua   força,   resta-nos   refletir   sobre   o   que   é   constituída   a   poderosa   fabulação   do   “sexo”.   

Como  a  raça,  os  alicerces  da  cultura  dominante  para  construção  dos  gêneros  nos              

corpos  colonizados  e  ocidentalizados  derivam  da  instrumentalização  de  outro  binarismo  para            

além  do  branco  e  não-branco,  o  binarismo  homem/mulher.  Nas  suas  emersões  na  prática  da               

vida,  estão  jungidos  aos  discursos  moduladores  do  cotidiano,  permeando  o  lastro  das             

construções  históricas  que  formam  o  que  chamamos  hoje  de  uma  sociedade  pautada  em  uma               

73  Raça  e  etnia  não  são  sinônimos  apesar  de  serem  referenciados  dessa  forma  em  diversos  contextos.                 
Rapidamente,  defino  etnia  como  um  grupo  definido  pela  mesma  origem,  afinidades  linguísticas  e  culturais,               
enquanto  que  raça  como  distinção  entre  os  homens  é  um  conceito  socialmente  construído  de  que  existiriam                 
diferenças   biológicas   entre   as   etnias.  
 
74  Continuo   utilizando   as   aspas   para   demarcar   a   característica   ficcional   da   categoria,   a   qual   será   desenvolvida   ao  
longo   da   seção.  
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heteronormatividade  coligada  à  supremacia  branca.  O  conceito  de  heteronormatividade  tem           

como  base  a  reprodução  sistêmica  do  enquadramento  dos  indivíduos  em  duas  instâncias  de              

expressão  de  gênero  e  sexualidade,  o  masculino  e  o  feminino.  A di- nâmica  heteronormativa              

dos  “sexos”  é  simples:  seres  com  a  materialidade  assignada  “pênis”  desejarão  “vulvas”  e              

terão  todos  os  atributos  associados  à  masculinidade  em  seus  corpos.  O  falo,  então,  conjura               

uma  materialidade  masculina,  seus  maneirismos,  trejeitos  e  expectativas  sociais  e  culturais.            

Seres  com  a  materialidade  assignada  “vulvas”  desejarão  “pênis”  e  terão  todos  os  atributos              

associados  à  feminilidade  em  seus  corpos.  A  vulva,  invoca  a  corporeidade  feminina,  seus              

maneirismo,  trejeitos  e  expectativas  sociais  e  culturais.  A  formatação  hegemônica  do  mundo             

entre  esses  dois  pólos  de  significação  dos  gêneros  resume  as  identidades  à  categorias              

biologizantes  dos  seres,  reiterando  destinos  generificados  como  “naturais”  e  “imanentes”  de            

cada   indivíduo.   

A  visada  heteronormativa  não  caminha  só,  ela  está  em  negociação  constante  com  o              

espectro  da  raça  branca  para  a  manutenção  do status  quo ,  compêndio  da  mentalidade  e  da                

visualidade  moderno-colonial-capitalista.  Por  uma  dinâmica  de  poder,  a  branquitude  se  aloca            

no  espaço  mais  normativo  dos  jogos  da  representação  capitalizados.  É  comum  discursos             

alusivos  à  animalização  das  atividades  sexuais  de  pessoas  não-brancas ,  e  o  tratamento             75

menos  ético  de  acesso  a  estes  corpos,  mimetizando  novamente  a  colonização  das             

materialidades  não-brancas,  justificando  aproximações  invasivas  e  assédios  multifacetados .         76

Desse  modo,  o  binarismo  de  gênero  adjunto  do  binarismo  da  raça,  configuram  moldes  do               

75  Uma  tradição  da  mitificação  das  pessoas  não-brancas  durante  o  processo  de  colonização  corroborou  a                
objetificação  animalizada  desses  indivíduos.  Lugones  (2008)  traz  a  obra  de  Ann  McClintock  (1995)  para               
exemplificar  esta  construção.  Segundo,  McClintock,  os  continentes  “desconhecidos”  -  África,  as  Américas,  Ásia              
-,  foram  imaginados  pela  erudição  Européia  como  erotizados animalisticamente .  As  histórias  trazidas  das              
incursões  de  “descobrimento”  do  resto  do  mundo  permeavam  o  campo  do  imaginário  onde  existia  uma                
sexualidade  monstruosa.  Os  homens  distantes  tinham  pênis  gigantescos  e  as  mulheres  se  casavam  com  macacos,                
os  peitos  dos  machos  afeminados  vertiam  leite  e  mulheres  militarizadas  decepavam  os  seios.  De  acordo  com                 
McClintock,  isso  criou  o  mito  do  porno-tropical,  e  no  interior  deste,  as  mulheres  apareciam  como  a  epítome  da                   
aberração  e  do  excesso  sexual,  ainda  mais  que  os  homens.  As  fêmeas  não-humanas  se  entregavam  a  uma                  
lascividade   compulsiva,   eram   tão   promíscuas   que   tangenciavam   a   bestialidade.  
 
76 Em  2016, o  então  prefeito  da  cidade  Rio  de  Janeiro,  Eduardo  Paes,  ao  entregar  as  chaves  de  uma  casa  popular                      
para  sua  nova  proprietária,  uma  mulher  negra  identificada  pelos  jornais  apenas  como  “Rita”,  sem  sobrenome,                
faz  declarações  como  “vai  trepar  muito  nesse  quartinho”  referindo-se  ao  uso  do  espaço  pela  nova  moradora.                 
Enquanto  caminha  pela  residência  com  a  Rita,  Paes  faz  recomendações  do  tipo:  “Rita,  faz  muito  sexo  aqui”,  e                   
depois,  da  sacada  do  apartamento,  dirige-se  para  um  aglomerado  de  pessoas  lá  embaixo:  “Ela  disse  que  vai  fazer                   
muito  canguru  perneta  aqui.  Tá  liberado,  hein?  A  senha  primeiro”.  No  fim  do  vídeo,  o  prefeito  se  vira  para  a                     
câmera  e  pede:  “Corta,  hein”.  Disponível  em:        
https://oglobo.globo.com/rio/em-outra-gafe-paes-sugere-que-mulher-trepe-muito-em-novo-apartamento-200068 
27 .   Acesso   em   31   de   julho   de   2019.  
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pacote  do  pensamento-ação  colonial,  e  implementam  hierarquias  pautadas  no  corpo,           

instauradas  amplamente  nas  sociedades  colonizadas,  papéis  vigentes  nos  dias  atuais  com  suas             

respectivas   atualizações.   

 Para  pensar  a  junção  dos  dois  binarismos  e  suas  consequências,  partirei  do  conceito               

de  colonialidade  de  poder  de  Quijano  (2002,  2005,  2009),  e  sua  revisitação  realizada  pela               

filósofa  argentina,  María  Lugones  (2008),  a  qual  agregou  ao  primeiro,  os  estudos  de              

interseccionalidade  com  o  intuito  de  pensar  a  dominação  e  as  agressões  sofridas  pelas              

mulheres  de  cor ,  ou  como  utilizaremos  aqui,  as  mulheres  não-brancas.  No  seu  esforço  de               77

entender  a  indiferença  que  os  homens  esboçam  em  relação  às  violências  cometidas  contra              

mulheres  não-brancas,  alvos  da  fabricação  da  subalternização  racial, e de  uma  intersecção             

generificada   também   interpelada   pelo   poder.   

Segundo  Quijano,  a colonialidade  do  poder  introduziu  a  classificação  social  básica  da             

população  do  planeta  a  partir  da  ideia  de  raça,  o  que  deflagrou  a  divisão  racial-social  do                 

trabalho.  A  redistribuição  do  mundo  em  matriz  e/ou  colônias,  centro  e/ou  periferias,  europeus              

brancos  e/ou  colonizados  não-brancos,  revisa  a  importância  das  teorias  de  classes  sociais  de              

cunho  eurocentrado,  e  elucida  a  ineficácia  do  tratamento  dado  aos  tipos  de  iniquidades              

pautadas  em  outros  pontos  para  além  da  questão  econômica .  O  giro  dado  pelo  filósofo               78

argentino  foi  entender  que  a  constituição  do  modelo  capitalista  de  poder  eurocentrado  e              

global  são  correlacionados  à  subalternização  pela  ficção  “raça”,  dependendo  um  do  outro  e              

precedendo  os  processos  de  consolidação  do  poder  e  dominação,  ou  seja,  o  próprio  racismo,  e                

suas  estratégias,  como  a  escravização,  foram  as  engrenagens  para  a  consolidação  do  modelo              

econômico  e  cognitivo  moderno-colonial-capitalista.  Este  modelo,  embebido  da  colonialidade          

do  poder,  ergue-se  eficaz  pois  trabalha  na  implementação  de  modelos  metafísicos  como  se              

fossem  estruturas  precedentes  à  disseminação  das  tensões  que  os  próprios  modelos  criam.             

Artimanha   mítica   da   qual   o   próprio   Quijano,   de   acordo   com   Lugones,   foi   ludibriado.   

77  Uma  tradução  direta  do  inglês, women  of  color ,  termo  utilizado  na  língua  inglesa  e  na  espanhola.  Mulheres  de                    
cor  refere-se  a  um  termo  adotado  por  mulheres  vítimas  de  múltiplas  opressões  nos  Estados  Unidos.  Abarca  as                  
mulheres  negras,  hispânicas,  asiáticas,  de  povos  originários  e  chicanas.  Serve  para  além  de  um  marcador  social,                 
exibe  reação práxica  às  iniquidades  raciais  e  um  movimento  solidário  horizontal.  Como  tratarei  da  consolidação                
do  controle  pela  organização  do  poder  entre  a  raça  e  o  gênero  dentro  de  uma  perspectiva  histórica,  preferirei                   
substituir   o   termo   por   “mulheres   não-brancas”.   
 
78  As  classes  sociais  são  caracterizadas  por  padrões  culturais  e  políticos  também.  Devido  a  organização  do  texto                  
ao  redor  da  raça,  uma  característica  estética-política-cultural,  preferi  ressaltar  a  questão  econômica  ao  me  referir                
à   teorização   dada   às   classes   sociais   para   contrastar   a   carência   da   dimensão   de   raça   e   gênero.  
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O  trabalho  de  Quijano  contribui  na  abertura  de  um  zona  conceitual  onde  a  mirada  sob                

cada  uma  das  áreas  da  existência  social,  “o  sexo,  o  trabalho,  a  autoridade  coletiva  e  a                 

subjetividade/intersubjetividade,  seus  recursos  e  produtos”  (2002,  p.  4),  são  marcadas  por            

disputas  históricas  processuais  e  litigadas  durante  longos  períodos  de  consolidação,  não  sendo             

pré-existentes  às  relações  de  poder  que  as  amparam  e  fundamentam.  Em Colonialidad  y              

Género (2008),  Lugones  reexamina  o  trabalho  de  Aníbal  Quijano  e  revisita  os  aspectos  da               

existência  social,  permeados  pela  colonialidade  de  poder.  Os  eixos  apontados  pelo  sociólogo             

são  inter-relacionados  do  sistema  do  poder  expressam  a  “estrutura  axial”  que  domina  a              

existência  humana  dentro  da  lógica  moderno-colonial-capitalista.  Cria-se  um  ambiente          

particular  de  relações  intersubjetivas,  subsequente  de  uma  hegemonia  eurocentrada.  Contudo,           

Lugones  aponta  como  Quijano  assume  o  “sexo”  como  uma  construção  binária  e             

hiperbiologizada.   

O  filósofo  chama  de colonialidade  de  gênero  relações  onde  considera  apenas  o             

encadeamento  biológico  e  heterossexual  balizado  pela  colonialidade  do  poder.  Voltarei           

rapidamente  a  alguns  pontos  de  fundamentação  da  noção  de  colonialidade  de  gênero  feita  por               

Quijano  para  explicitar  a  essencialização  do  gênero  sob  a  organização  do  sexo,  seus  recursos               

e  produtos  demarcadas  por  Lugones  na  revisão  do  termo.  Em Colonialidade  do  Poder  e               

Classificação  Social  (2009),  o  autor,  para  definir  a  colonialidade  de  gênero,  traz  questões              

como  os  padrões  de  organização  familiar  fundada  em  termos  raciais:  a  liberdade  dos  homens               

brancos,  e  a  fidelidade  das  esposas  brancas,  em  contrapartida,  o  acesso  sexual  desimpedido              

dos  homens  brancos  às  mulheres  não-brancas  através  do  estupro  sistemático;  na  europa  o              

ponto  de  subversão  do  ideal  de  família  burguesa  era  a  prostituição;  a  importância  da  unidade                

e  da  integração  familiar,  imposta  sob  eixo  do  padrão  da  família  burguesa  do  mundo               

eurocentrado,  em  oposição,  a  desprezada  desintegração  de  parentesco  pais-filhos  entre  as            

raças  não-brancas,  onde  as  pessoas  da  relação  eram  comercializadas  como  mercadorias,  vide             

a   escravidão,   sendo   separados   sem   nenhum   tipo   de   “moralidade   burguesa”.  

Embora  as  colocações  de  Quijano  sobre  a  colonialidade  de  gênero  evidenciem            

marcadores   históricos   de   opressão,   o   sociólogo   peruano   confina   

 

o  gênero  a  uma  organização  do  sexo,  seus  recursos  e  produtos  e  parece  cair  em  certa                 
pressuposição  a  respeito  de  quem  controla  o  acesso  e  os  indivíduos  que  são              
constituídos  como  “recursos”.  Quijano  parece  tomar  como  já  dado  a  disputa  pelo             
controle  do  sexo,  sendo  uma  disputa  entre  homens,  sustentada  ao  redor  do  controle,              
por  parte  dos  homens,  sobre  recursos  que  são  pensados  como  femininos.  Os  homens              
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não  parecem  ser  entendidos  como  “recursos”  nos  encontros  sexuais.  E  não  parece,             
tampouco,  que  as  mulheres  disputam  algum  controle  sobre  o  acesso  sexual.  As             
diferenças  se  pensam  nos  mesmos  termos  com  os  que  a  sociedade  lê  a  biologia               
reprodutiva.   (LUGONES,   2008,   p.   84,   tradução   minha).  79

 
 

A  concepção  do  gênero  para  Quijano,  e  o  seu  conceito  de colonialidade  de  gênero ,               

são  formados  pelo  modelo  cognitivo  criado  pela  própria  colonialidade  do  poder  que  ele              

denuncia,  e  são  eleitos  como  “o  âmbito  básico  da  existência”.  Ao  expressar  essa  configuração               

do  poder  generificado,  o  sociólogo  conjura  as  relações  sexuais  entre  homens  e  mulheres              

como  ponto  de  enfoque  do  controle  e  determinação  da  ideia  de  gênero,  de  acordo  com  suas                 

especificidades  raciais.  As  considerações  de  Quijano  pressupõem  a  estrutura  heterossexual  e            

os  conceitos  de  homem/mulher  pautados  na  morfologia.  Lugones  (2008)  ao  propor  uma             

mirada  mais  atenta  a  este  tópico,  verifica  a  perspectiva  hiperbiologizada  e  estreita  de  Quijano,               

cuja colonialidade  do  gênero  cai  em  uma  visão  dimórfica  e  heteronormativa  das  relações  das               

práticas   sexuais   e   do   corpo   envolvido   nestas   práticas.   

A  perspectiva  cognitiva  talhada  pela  colonialidade  do  poder  é  tão  latente,  que  a              

naturalização  colonial  das  vivências  atreladas  a  padrões  de  gênero  passou  despercebido  por             

Quijano  neste  ponto  da  análise.  Lugones  chama  atenção  para  a  indissociabilidade  que  o              

sociólogo  peruano  aplica  ao  termo  “sexo”  como  referente  direto  ao  “gênero”,  e  sua  matriz  de                

significação  binária,  o  masculino  e  o  feminino.  O  descuido  de  Quijano,  segundo  a  filósofa               

argentina,  foi  ter  suposto  “uma  compreensão  patriarcal  e  heterossexual  das  disputas  do             

controle  do  sexo,  seus  recursos  e  produtos”  (2008,  p.  78,  tradução  minha).  Quijano,  ao               80

denominar  o  gênero  de  “sexo”  e  trabalhar  com  suas  consequências  imersas  na  colonialidade              

do  poder,  esquece  que  o  mesmo  é  uma  ficção  poderosa  não-natural  nos  países  colonizados,               

assim  como  a  raça.  Como  resultado,  o  sociólogo  peruano  assimila  e  reitera  a  percepção               

capitalista,  eurocêntrica  e  hegemônica  de  gênero  e  da  heterossexualidade.  A  virada  para             

Lugones  é  identificar  que  o  controle  está  antes  dessas  relações,  ou  seja,  na  implementação  da                

79 (...)  el  género  a  la  organización  del  sexo,  sus  recursos  y  productos  y  parece  caer  en  cierta  presuposición                    
respecto  a  quién  controla  el  acceso  y  quiénes  son  constituídos  como  “recurso”  Quijano  parece  dar  por  sentado                  
que  la  disputa  por  el  control  del  sexo  es  una  disputa  entre  hombres,  sostenida  alrededor  del  control,  por  parte                    
de  los  hombres,  sobre  recursos  que  son  pensados  como  femeninos.  Los  hombres  tampoco  no  parecen  ser                 
entendidos  como  «recursos»  en  los  encuentros  sexuales.  Y  no  parece,  tampoco,  que  las  mujeres  disputen  ningún                 
control  sobre  el  acceso  sexual.  Las  diferencias  se  piensan  en  los  mismos  términos  con  los  que  la  sociedad  lee  la                     
biología   reproductiva.  
 
80   (...)   una   comprensión   patriarcal   y   heterosexual   de   las   disputas   por   el   control   del   sexo   y   sus   recursos   e  
productos.  
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ideia  do  binarismo  de  gênero  marcado  pela  codificação  de  um  dimorfismo  eurocentrado.  A              

feminista  decolonial  traz  para  a  discussão  que  tanto  o  gênero  quanto  a  raça  foram               

ficcionalizados  pelo  maquinário  moderno  colonial  capitalista  eurocentrado,  e  cooptados  para           

os   sistemas   de   exploração   e   subalternização   produzidos   pelo   último.   

Os  alicerces  de  sustentação  para  o  delírio  heteronormativo  inicia  no  mesmo  ponto  do              

delírio  racial ,  no  processo  de  tomada  dos  outros  continentes  durante  o  período  do              81

colonialismo.  As  embarcações  pertencentes  dos  centros  de  poder,  levaram  consigo  sua            

concepção  binária  de  sexo  agregada  ao  gênero,  os  quais  se  tornaram  confinados  a  um  mesmo                

campo  semântico.  Sendo  assim,  a  organização  histórico-social  das  colônias  em  termos            

generificados  se  constituiu  em  cima  da  alusão  do  padrão  de  família  burguesa  do  mundo               

eurocentrado,  o  que  acarretou  em  novas  configurações  de  exclusão  dos  que  não  acessavam a               

priori  a  definição  de  homem/mulher  e  família.  Isto  significa  que  a  colonialidade  do  poder               

quando  implementada  e  mantida  como  modelo  intersubjetivo  mundial,  introduz  não  apenas  a             

classificação  racial  e  a  subsequente  hierarquização  das  formas  de  trabalho  ao  redor  do              

mundo,   ela   reposiciona   as   identidades   geoculturais   e   sociais   igualmente   a   partir   do   gênero.  

 

Com  a  expansão  do  colonialismo  europeu,  a  classificação  foi  imposta  sobre  a             
população  do  planeta.  Desde  então,  tem  permeado  todas  e  cada  uma  das  áreas  da               
existência  social,  constituindo  a  forma  mais  efetiva  da  dominação  social  tanto            
material  como  intersubjetiva.  Portanto,  “colonialidade”  não  se  refere  somente  a           
classificação  racial.  É  um  fenômeno  abarcador,  já  que  se  trata  de  um  dos  eixos  de                
sistema  de  poder  e,  como  tal,  permeia  todo  o  controle  do  acesso  sexual,  a  autoridade                
coletiva,  o  trabalho,  e  a  subjetividade/intersubjetividade,  e  a  produção  do           
conhecimento  do  interior  dessas  mesmas  relações  intersubjetivas.  [...]  todo  controle           
do  sexo,  da  subjetividade,  da  autoridade,  e  do  trabalho,  estão  expressados  em             
conexão   com   a   colonialidade.   (LUGONES,   2008,   p.   79,   tradução   minha) .  82

  

81  Mais  uma  vez,  demarco  a  ficcionalização  da  raça  e  do  gênero  como  um  delírio  quando  colocados  a  serviço  da                     
manutenção  da  colonialidade  do  poder.  Não  é  absurdo  identificar  outra  mirada  diante  desses  dois  conceitos:  a                 
potência  das  lutas  políticas  e  identitárias  ao  redor  dos  dois.  Entender  que  a  raça  e  o  gênero  são  capturados  pelo                     
poder  contido  nas  tendências  capitalistas  e  ao  mesmo  tempo  compreendem  a  organização  política  coletiva  diante                
das  categorizações  previamente  dada  por  suas  ficcionalizações,  é  divisar  a  ressignificação  dos  marcadores              
sociais  que  em  momentos  trabalham  para  a  exclusão,  e  em  outros  para  a  coalizão.  A  raça  e  o  gênero  são  ficções                      
e    categorias   identitárias   importantíssimas   para   a   luta   política.  
 
82  Con  la  expansión  del  colonialismo  europeo,  la  clasificación  fue  impuesta  sobre  la  población  del  planeta.                 
Desde  entonces,  ha  permeado  todas  y  cada  una  de  las  áreas  de  la  existencia  social,  constituyendo  la  forma  más                    
efectiva  de  la  dominación  social  tanto  material  como  intersubjetiva.  Por  lo  tanto,  «colonialidad»  no  se  refiere                 
solamente  a  la  clasificación  racial.  Es  un  fenómeno  abarcador,  ya  que  se  trata  de  uno  de  los  ejes  del  sistema  de                      
poder  y,  como  tal,  permea  todo  control  del  acceso  sexual,  la  autoridad  colectiva,  el  trabajo,  y  la                  
subjetividad/intersubjetividad,  y  la  producción  del  conocimiento  desde  el  interior  mismo  de  estas  relaciones              
intersubjetivas.  Para  ponerlo  de  otro  modo,  todo  control  del  sexo,  la  subjetividad,  la  autoridad,  y  el  trabajo,                  
están   expresados   en   conexión   con   la   colonialidad.  
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A  partir  disso,  a  filósofa  argentina  assume  o  termo  de  Quijano,  de colonialidade  de               

gênero ,  mas  o  utiliza  atrelado  a  uma  nova  configuração,  como  parte  de  uma  constituição               

mútua.  A  colonialidade  do  poder  constitui  a  imposição  do  sistema  de  gênero  binário  e               

hierárquico,  e,  concomitantemente,  o  sistema  de  gênero  binário  e  hierárquico  constitui  a             

colonialidade  do  poder.  A  naturalização  dos  papéis  feminino  e  masculino  racializados  perante             

a  relação  de  poder  dada  pelo  aparato  colonial  recai  na  produção  de  saber/poder/existir  da               

corporalidade,  reavendo  a  categorização  de  um  “gênero  imanente”  em  todo  e  cada  um,  de               

acordo  com  o  que  foi  chamado  de  genitália.  Para  explicitar  como  a  heterossexualidade  e  a                

heteronormatividade  -  junto  a  raça  -,  foram  os  carros-chefe  da  consolidação  deste             

mutualismo,  Lugones  revisita  alguns  tipos  de  sociedade  pré-colonizadas  e  os  processos  de             

implementação  da  colonialidade  do  poder,  intermitentes,  demorados  e  carregados  da  extrema            

submissão   das   mulheres   dominadas   baixo   o   controle   intersubjetivo   da   matriz.   

Para  exemplificar  a  sua  tese,  Lugones  analisa  a  obra  de  Oyèrónkẹ́  Oyěwùmí, The              

invention  of  women:  Making  an  African  Sense  of  Western  Gender  Discourses  (1997),  onde  a               

comunidade  Iorubá  não  adotava  uma  classificação  hierárquica  entre  os  indivíduos           83

anatomicamente  diferentes,  concebendo  o  igualitarismo  não-generificado.  Eram  chamados  de          

obinrin ,  os  seres  que  em  sua  morfologia  carregavam  vulvas,  e okunrin ,  os  seres  que  em  sua                 

anatomia  possuíam  pênis.  Os  prefixos obin  e okun  se  referem  exclusivamente  a  variação  dos               

corpos,  e  estão  desatrelados  a  qualquer  tipo  de  organização  semântica  binária  com  sentidos  de               

sobreposição,  quer  dizer,  significados  hierárquicos  a  estas  dimensões  corporais.  Logo, obinrin            

e okurin  não  eram  categorias  opostas  de  um  mesmo  espectro  chamado  gênero,  não  eram               

antípodas  e  não  definiam  substancialmente  o  comportamento  de  cada  indivíduo  iorubá.            

Oyěwùmí  considera  no  reexame  dos  termos,  a  definitiva  integralidade  da  associação  com  a              

anatomia,  e  abrevia-os  para anamachos e anafêmeas ,  fixando  o  seu  entendimento  externo  a              

categorias   binárias.  

Durante  a  colonização,  os  atos  de  tradução  das  categorias  anatômicas  enquadraram  o             

intuito  colonizador,  nas  associações  formadas  com  as  referências  eurocentradas  da  língua            

inglesa.  O  idioma  formatou  na  sua  visão  limitada  os  seres  de  genitálias  distintas  e  os  inseriu                 

no  arcabouço  semântico  de  homem/mulher,  aludindo  a  comportamentos  da  matriz,  contudo,            

83  Os  iorubás,  iorubas,  iorubanos  ou  nagôs  fazem  parte  de  um  dos  maiores  grupos  étnico-linguísticos  da  África                  
Ocidental.  Trata-se  do  segundo  maior  grupo  étnico  na  Nigéria,  correspondendo  a  aproximadamente  21%  da  sua                
população   total.  
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localizando-os  dentro  da  subalternização  inferida  através  da  ficção  de  hierarquia  racial;            

ambas  categorias  não  existiam  antes  da  tomada  do  território  pela  mentalidade            

moderno-colonial-capitalista.  Esta  subalternização  foi  heterogeneamente  disseminada  durante        

os  processo  coloniais,  pela  língua,  pelos  atos  que  a  seguem,  e  pelos  atos  que  criam  a  língua,                  

forjando  uma  comunidade  racializada  que  alimenta  a  subserviência  do  que  foi  identificado             

inatamente   por   “mulher/fêmea”,   classificada   previamente   como   não-branca.   

A  colonialidade  do  poder,  e  a  colonialidade  do  gênero,  em  sua  forma  integral  como               

Lugones  a  toma  -  não  apenas  biologizada,  na  perspectiva  de  Quijano  -  significa  o  corpo                

como  anterior  à  linguagem,  ou  seja,  a  natureza  biológica  do  falo  e  da  vulva  dita  o  caminho                  

para  o  masculino  e  feminino,  concepções  ocidentalizadas.  O  movimento  de  colonizar  os             

corpos  está  situado  no  próprio  anseio  de  nomear,  generificando  antes  mesmo  da  posterior              

imposição  das  marcas  de  gênero  sobre  as  superfícies  dos  corpos.  Sendo  assim,  a  linguagem               

(ou  as  línguas  binarizantes,  como  o  português  e  o  inglês)  possui  um  caráter  constitutivo  e                

infere  no  que  se  pensa  sobre  o  que  podem  -  e  o  que  não  podem  -  os  corpos  dos  indivíduos                     

dentro  de  grupos  de  menor  inteligibilidade  sexual  e  racial.  Isto  é,  os  grupos  que  fazem  parte                 

do  maior  eixo  de  poder  dentro  da  heteronormatividade  e  da  branquidade,  através  de  práticas               

linguísticas  e  históricas  de  dominação,  subordinam  aqueles  que  foram  colocados  no  eixo  mais              

baixo   de   poder.  

No  caso  estudado  por  Oyěwùmí,  a  língua  inglesa,  detentora  de  uma  classificação             

social  baseada  em  apenas  duas  possibilidades  de  gênero,  reorganiza  os  agentes  da  sociedade              

no  seu  anseio  de  categorizá-los  a  partir  de  conceitos  linguísticos.  Os  colonos  ingleses  partem               

de  uma  fabulação  cognitiva  perante  ao  dimorfismo  biológico.  Com  o  seu  referencial             

eurocêntrico,  perverteu-se  as  formas  originais  de  categorização  social  existentes  na  sociedade            

Iorubá  e  implementou-se  o  gênero  como  base  sólida  para  construção  familiar,  institucional  e              

econômica.  Fato  que  consuma  a  ideia  da  linguagem  e  nomeação  do  outro  não  agir  apenas  no                 

plano  do  discurso,  pois  esse  plano  separado  da  materialidade  não  existe,  ele  está  engendrado               

nela.  A  linguagem  é  apenas  mais  uma  ferramenta  de  dominação  para  a  colonialidade  do               

poder,   esta   que   delimita   os   sentidos   da   vida,   e   designa   as   categorias   sociais.   

Outro  exemplo  de  tratamento  distinto  do  conceito  gênero  eram  as  sociedades            

pré-colonizadas  regidas  pelo igualitarismo  ginecrático .  Ao  rememorar  o  trabalho  de  Paula            

Gunn  Allen, The  Sacred  Hoop.  Recovering  the  Feminine  in  American  Indian  (1986),  uma              

professora  de  ascendência  nativo-americana  dos  Estados  Unidos,  Lugones  traz  para  o  centro             
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da  discussão  a  intersubjetividade  guiada  por  uma  espiritualidade  feminina  que  permeava  a             

vida  dos  povos  originários,  configuração  bem  diferente  da  produção  de  conhecimento  gerada             

no  berço  da  colonialidade  do  saber  da  modernidade.  Para  as  sociedades  ginecráticas,  a              

Mulher,  como  a  entidade  criadora,  deusa  da  fertilidade,  simboliza  a  força  primária  do  mundo,               

orientando  o  pensamento  e  o  conhecimento  sobre  as  todas  as  coisas.  Em  cima  de  ideia  de                 

Mulher,  divina,  existiam  vária  entidades,  contíguas  dessa  espiritualidade  feminina,  como  por            

exemplo,  “a  Velha  Mulher  Aranha,  a  Mulher  Milho,  a  Mulher  Serpente,  A  Mulher              

Pensamento   são   alguns   dos   nomes   das   poderosas   criadoras”   (LUGONES,   2008,   p.   89).  84

Lugones  (2008),  seguindo  o  pensamento  de  Allen  (1986),  aponta  a  usurpação  da             

pluralidade  ginecrática  pelo  “ser  supremo  masculino”  (LUGONES,  2008,  p.  89),  disseminado            

com  a  ajuda  de  outros  tentáculos  da  colonialidade  do  poder:  como  o  cristianismo,  religião               

fundamental  essencial  para  a  submissão  das  epistemologias  cosmológicas  de  experienciação           

da  vida  das  sociedades  pré-colonizadas;  a  substituição  do  primado  do  feminino  como  creador              

por  entidades  masculinas;  as  instituições  de  governo  e  os  sistemas  ritualísticos            

fundamentadas  na  espiritualidade  plurificada  e  na  Mulher  como  criadora,  são  destruídas;  o             

expurgo  das  pessoas  de  suas  terras,  vedando  o  sustento  econômico,  consequentemente,  o             

abandono  da  agricultura  para  as  necessidades  primárias,  atando  os  indivíduos  à  instituições             

brancas  caso  queiram  continuar  sobrevivendo;  a  estrutura  social  de  clã  foi  desintegrada  e  a               

família  nuclear  centralizada  nas  estruturas  de  parentesco;  com  este  conchavo  a  liderança  das              

mulheres  é  comutada  por  machos  legitimizados  ao  poder  e  a  intersubjetividade  engendrada             

pela  ginecentridade  não-autoritária  embasada  no  zelo  pela  multiplicidade  espiritual  e  material            

é   dizimada.   

O  esfacelamento  do  sistema  de  pensamento,  econômico  e  social  dos  povos  originários             

da  América  orientados  pelo  igualitarismo  ginecrático  compatibiliza  com  a  criação  da            

dependência  dessas  sociedades  às  instituições  brancas,  cujos  alicerces  se  sustentam  pelo            

patriarcado  branco  e  heteronormativo.  A  obediência  às  instituições  brancas,  criada  pelas            

próprias,  findam  a  vida  orientada  pela  cosmologia  ginecrática.  O  igualitarismo  da  ginecracia             

fica  insustentável  diante  do  método  de  devorar  tudo  que  aponta  para  uma  distribuição  mais               

equânime  do  poder,  operacionalizado  pela  dominação  da  branquidade  masculina.  A           

ginecracia  e  sua  política  da  reverência  às  multiformas,  é  encarada  como  algo  inviável  para  a                

84   La   Vieja   Mujer   Araña,   La   Mujer   Maíz,   la   Mujer   Serpiente,   la   Mujer   Pensamiento   son   algunos   de   los   nombres  
de   creadoras   poderosas.  
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estrutura  de  poder  do  patriarcado,  cuja  primazia  recorre  a  apenas  um  tipo  de  figura  no  poder:                 

o  falo,  e  de  preferência,  branco.  Algumas  características  dos  povos  originais  devoradas  foi  “a               

estrutura  social  bilateral  complementária;  o  entendimento  do  gênero;  e  a  distribuição            

econômica  que  costumava  seguir  um  sistema  de  reciprocidade”  (LUGONES,  p.90).  Na            

estrutura  social  dois  lados  eram  levados  em  questão:  a  chefe  interna,  responsável  pela              

harmonia  e  assuntos  internos  do  grupo,  e  o  chefe  macho,  presidia  as  mediações  entre  as  tribos                 

que  não  pertenciam  à  chefe  interna.  O  gênero  não  era  entendido  em  termos  biológicos,  era                

entendido  em  um  âmbito  comportamental.  Os  indivíduos  se  identificavam  a  partir  das  suas              

propensões  comportamentais  dentro  do  que  era  entendido  localmente  como  temperamentos           

masculinos  e  femininos.  Na  revisão  do  trabalho  de  Allen  (1986),  Lugones  traz  o  exemplo  do                

povo  Yuma,  povo  originário  do  norte  e  oeste  do  estado  do  Arizona,  nos  Estados  Unidos,  que                 

designavam  o  gênero  a  partir  dos  sonhos,  uma anafêmea  (aproveitando  a  terminologia  iorubá)              

que  sonhasse  com  armas  se  tornava  macho  para  as  finalidades  práticas,  o  contrário  também               

acontecia.   

A  reordenação  feita  pela  colonialidade  do  poder,  fez  com  que  os  povos  originários              

ginecráticos  como  os  susquehanna,  hurones,  iroqués,  cherokee,  pueblo,  navajo,  narragansett,           

alqonquinos  da  costa  e  montagnais,  sofressem  revisões  patriarcais,  processos  de           

des-ginecratização  “que  requer  um  impressionante  controle da  informação  e  da  imagem ”            

(LUGONES,  2008,  p.  90,  grifo  meu).  As  recapitulações  da  tradição  oral,  das  versões  das               

histórias  arcaicas  dos  povos  originários,  os  costumes  e  as  figuras  do  poder  são  inclinadas  ou,                

abertamente,  inventadas  por  não-indígenas  patriarcas  ou  indígenas  que  foram  cooptados  pelo            

sistema  de  poder  patriarcal.  Lugones  apercebe  tanto  nos  estudos  de  Allen  (1986)  como  nos               

de  Oyěwùmí  (1997),  a  colaboração  entre  os  homens  indígenas  e  os  homens  brancos  para               

atrofiar  o  poder  das  mulheres.  Sabemos  que  a  colonização  foi  brutal  para  as  comunidades               

não-brancas  de Abya  Yala ,  contudo,  é  imprescindível  adentrar  nas  coalizões  realizadas  que             

sustentam  até  hoje  o  desprezo  às  lutas  das  mulheres  não-brancas  contra  as  múltiplas  formas               

de  violência  propagadas  contra  elas  e,  por  vezes,  sincronicamente,  contra  as  comunidades             

racializadas   e   subalternizadas   das   quais   originam.   

A  hierarquização  do  poder  racializado  e  generificado  denota  que  o  “colonizador            

branco  construiu  uma  força  interna  nas  tribos  cooptando  os  homens  colonizados  a  ocupar              
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papéis  patriarcais”.  (LUGONES,  2008,  p.  90).  O  projeto  de  forja  das  identidades             85

geoculturais,  reestrutura  violentamente  o  poder  concedido  às  materialidades  por  vias           

estéticas,  já  que  o  parâmetro  é  maior  instituição  criada  durante  este  período:  o  homem  branco.                

Pelas  identidades  se  materializarem  de  formas  distintas,  a  instituição  falocêntrica-branca,           

congrega  para  a  manutenção  do  seu  poder  tudo  que  é imageticamente  -  a  imagem  construída                

através  da informação  biologizada  eurocentrada-,  símile  a  ela,  priorizando  o  macho,  o             

supremo   masculino.  

A  concepção  de  Quijano  do  gênero  se  torna  demasiadamente  estreita  após  a             

construção  apresentada  por  Lugones.  A  ideia  binária  de  gênero  somada  a  ideia  binária  da  raça                

(brancos  e  todos  os  outros  que  não  partilham  da  branquidade),  deflagrou  “a  organização              

econômica  e  a  organização  da  autoridade  coletiva;  mas  também  nos  permitiu  ver  que  tanto  a                

produção  do  conhecimento  como  todos  os  níveis  de  concepção  da  realidade  são             

‘generificados’”  (LUGONES,  2008,  p.  92),  e  “racializados” .  A  heterossexualidade,          86 87

idiossincrática  da  construção  moderno-colonial,  é  fabricada  como  pivô  das  relações  de            

maneira  completamente  ficcionalizada.  A  biologização  dos  corpos  dimórficos  como          

complementares,  aludindo  a  família  nuclear,  “é  obrigatória  e  permeia  a  totalidade  da             

colonialidade  do  gênero,  na  compreensão  mais  ampla  que  estamos  dando  a  este  conceito.              

Neste  sentido,  o  capitalismo  eurocentrado  global  é  heterossexual”  (LUGONES,  2008,  p.  92),             

e   branco.   

Com  essas  considerações,  a  socióloga  argentina  fundamenta  o  que  ela  chama  de             

sistema  moderno/colonial  de  gênero ,  o  composto  formado  pela  profundidade  e  alcance  da             

colonialidade  do  poder.  Este  sistema  se  torna  possível  devido  à  imposição  da  ficção  do               

“gênero  binário  biologizado”,  associada  à  ficção  “raça”  e  a  consecutiva  obrigatoriedade  das             

relações  heterossexuais,  ou  seja,  a  colonialidade  de  gênero  para  além  do  sentido  parcial  dado               

por  Quijano.  A  completude  da  violência  do  imperativo  da  generificação  colonial  somada  a              

85  Tradução  minha. El  colonizador  blanco  construyó  una  fuerza  interna  en  las  tribus  cooptando  a  los  hombres                  
colonizados   a   ocupar   roles   patriarcales.  
 
86  Tradução  minha. (...)  la  organización  económica  y  a  la  organización  de  la  autoridad  colectiva;  sino  que                  
también  nos  ha  permitido  ver  que  tanto  la  producción  del  conocimiento  como  todos  los  niveles  de  la  concepción                   
de   la   realidad   se   hallan   “engenerizados”.  
 
87  Sigo  as  aspas  da  autora  neste  ponto  pois  a  mesma  as  utiliza  no  sentido  de  demarcar  o  sentido  ficcional  do                      
gênero.   Segundo   a   construção   feita   até   aqui,   a   raça   também   segue   o   mesmo   caminho.  
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colonialidade  do  poder  produz  dois  lados  do  sistema  de  gênero  moderno/colonial,  segundo             

Lugones,   o   claro/visível   e   o   oculto/escuro.   Relativo   ao   primeiro   tipo,   

 
Tanto  o  dimorfismo  biológico,  a  dicotomia  homem/mulher,  a  heterossexualidade,          
como  o  patriarcado  são  característicos  do  que  chamo  do  lado  claro/visível  da             
organização  colonial/moderna  do  gênero.  O  dimorfismo  biológico,  a  dicotomia          
homem/mulher,  a  heterossexualidade,  e  o  patriarcado  estão  inscritos  com          
maiúsculas,  e  hegemonicamente  no  significado  mesmo  do  gênero  (LUGONES,          
2008,   p.   78) .  88

 
O  lado  claro/visível  se  consolidou  como  a  principal  pauta  dos  focos  feministas  do              

século  XX,  por  ocupar  pautas  de  sujeites  de  maior  poder  na  parelha  binária  colonial  (raça  +                 

gênero).  Nas  frentes  de  luta,  o  gênero,  a  classe  e  a  heterossexualidade  não  foram               

correlacionados  diretamente  como  entrelaçados  às  questões  racializadas.  As  ondas  feministas           

dos  séculos  XIX  e  XX  que  alcançaram  destaque  e  centralidade  dentro  da  academia  e  da                

militância  teorizam  e  lutaram  politicamente  contra  a  incapacidade  das  mulheres  dentro  dos             

núcleos  burgueses.  Seus  enfrentamentos  combatem  ideias  relacionadas  à  incapacidade          

feminina  de  lidar  com  sua  agência,  exposta  à  própria  existência.  Inaptas,  débeis,  passivas,              

corpos  e  mentes  frágeis,  satisfazendo  o  destino  familiar  de  gerar  proles  e  cuidar  da  família  no                 

âmbito  privado,  eram  esses  os  quadros  de  controle  rechaçados  pelo  proeminente  feminismo             

dos  séculos  XIX  e  XX.  Todas  as  características  citadas  estão  diretamente  ligadas  à              

racialização  branca,  voltando  suas  opressões  para  as  mulheres  brancas  e  burguesas,            

tornando-as  peças-chave  de  reprodução  da  colonialidade  de  gênero,  pois  são  geradoras  do             

indivíduo  ideal,  concebem  a  branquidade  e  a  burguesia.  Exatamente  por  este  motivo  que  a               

“voz”  do  feminismo  branco  ganha  mais  tônus,  as  mulheres  oprimidas  por  eles  ainda  estão  do                

lado  mais  beneficiado  do  roteiro  de  destruição  colonial,  tornando-se  o  sinônimo  de  “mulher              

na   luta   feminista”.  

O  lado  oculto/escuro  é  veementemente  afinado  com  a  presença  da  raça  generificada             

e/ou  com  o  gênero  racializado,  uma  vez  que  engloba  as  pessoas  colonizadas  e  não-brancas.               

As  fêmeas  excluídas  da  classificação  de  brancas-européias  e  burguesas  foram  subordinadas            

por  dupla  via,  não  eram  vistas  como  “mulheres”,  apenas  congêneres  desta  categoria,  não              

88 Tradução  minha. Tanto  el  dimorfismo  biológico,  el  heterosexualismo,  como  el  patriarcado  son  característicos               
de  lo  que  llamo  el  lado  claro/visible  de  la  organización  colonial/moderna  del  género.  El  dimorfismo  biológico,                 
la  dicotomía  hombre/mujer,  el  heterosexualismo,  y  el  patriarcado  están  inscriptos  con  mayúsculas,  y              
hegemónicamente   en   el   significado   mismo   del   género.  
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ocupando  nem  o  papel  de  “mulher  integral”,  isto  é,  a  mulher  branca  e  burguesa,  nem  o  lugar                  

de   humano.  

 

As  fêmeas  não  brancas  eram  consideradas  animais  no  seu  sentido  profundo  de  seres              
‘sem  gênero’,  marcadas  sexualmente  apenas  como  fêmeas,  mas  sem  as           
características  da  feminilidade.  As  fêmeas  racializadas  como  seres  inferiores          
passaram  ser  concebidas  de  animais  para  ser  concebidas  como  símiles  da  mulher  em              
tantas  versões  de  “mulher”  como  foram  necessárias  para  os  processos  do            
capitalismo  eurocentrado  global.  Portanto,  o  estupro  heterossexual  de  mulheres          
indígenas  ou  de  escravas  africanas  coexistiu  com  o  concubinato,  bem  como,  com  a              
imposição  da  compreensão  heterossexual  das  relações  de  gênero  entre  os           
colonizados  -  quando  esta  compreensão  concordava  e  favorecia  o  capitalismo  global            
e   a   dominação   heterossexual   sobre   mulheres   brancas     (LUGONES,   2008,   p.   94).  89

 
 

Coloca-se  uma  distinção  temporal  da  generificação,  primeiramente  atribuída  ao          

animal,  atrelada  diretamente  às  fêmeas  não-brancas  nos  primeiros  momentos  do  processo  de             

implementação  da  colonialidade  do  poder  e  do  sistema  moderno/colonial  de  gênero,  e             

posteriormente,  a  generificação  alusiva  à  mulher  branca,  a  mais  humana  de  todas.  É              

importante  pontuar  que  estas  agregações  não  são  separadas  no  discursos  e  nem  lineares,  elas               

ascendem  como  ‘verdades  anacrônicas”,  sendo  utilizadas  para  reafirmação  das  desigualdades           

e  manutenção  da  intersubjetividade  capitalista  até  os  dias  atuais.  Isto  denota  parte             

fundamental  da  análise  de  Lugones,  as  mulheres  não-brancas  colonizadas  não  partilharam            

(partilham)  da  posição  das  mulheres  brancas  dentro  do  sistema  moderno/colonial  de  gênero,             

mesmo  quando  as  primeiras  foram  metamorfoseadas  em  análogas  às  mulheres  brancas  e             

burguesas.  Enquanto  as  mulheres  brancas  eram  consideradas  instáveis,  delicadas  e  passivas,            

as  mulheres  escravizadas,  não  brancas,  e  colonizadas,  foram  obrigadas  ao  assujeitamento  a             

uma  série  de  violências  atrozes,  inclusive  trabalhos  excessivamente  hediondos  com  a            

justificativa   que   eram   fortes   o   suficiente   para   tal   tarefa.   

O  sistema  moderno/colonial  de  gênero  realoca  as  mulheres  não-brancas  no  ponto  mais             

baixo  do  poder  na  recontagem  histórico-social  colonizada  sobre  os  corpos  e  subjetividades.             

89  Tradução  minha. Las  hembras  no-blancas  eran  consideradas  animales  en  el  sentido  profundo  de  ser  seres                 
“sin  género”,  marcadas  sexualmente  como  hembras,  pero  sin  las  características  de  la  femineidad . Las  hembras                
racializadas  como  seres  inferiores  pasaron  de  ser  concebidas  como  animales  a  ser  concebidas  como  símiles  de                 
mujer  en  tantas  versiones  de  «mujer»  como  fueron  necesarias  para  los  procesos  del  capitalismo  eurocentrado                
global.  Por  tanto,  la  violación  heterosexual  de  mujeres  indias  o  de  esclavas  africanas  coexistió  con  el                 
concubinato  como,  así  también,  con  la  imposición  del  entendimiento  heterosexual  de  las  relaciones  de  género                
entre  los  colonizados  –cuando  convino  y  favoreció  al  capitalismo  eurocentrado  global  y  a  la  dominación                
heterosexual   sobre   las   mujeres   blancas.  
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Ao  considerar  os  pontos  de  opressão  e  privilégio  na  convergência  entre            

raça/gênero/sexualidade,  coadunados  com  a  classe,  a  filósofa  argentina  evidencia  a           

exacerbada  indissociabilidade  dessas  classificações,  tanto  nos  seus  traços  gerais,  como  em            

sua  concretude,  detalhada  e  vivida.  Lugones  nomeia  os  cruzamentos  de  assujeitamentos  como             

“marcas  potentes  de  dominação”,  e  sua  estruturação  se  dá  como  um  tramado  de  linhas  em  um                 

tecido,  uma tramóia .  Os  entrelaçamentos,  entrecruzamentos,  a  urdidura  das  marcas  de            

subordinação  no  sistema  moderno/colonial  de  gênero  conciliadas  a  colonialidade  do  poder  faz             

com  que  as  opressões  sejam  vividas,  e  estruturadas  epistemologicamente  por  Lugones.  como             

em  uma  convalescência,  na  fusão  de  suas  ações.  A  própria  autora,  evidencia  o  desconforto  no                

momento  de  abstração  do  conceito,  assinalando  que  a  própria  ideia  de  “entrecruzar”  alude  à               

possibilidade  de  separação  dos  elementos  deste  entrecruzamento.  Para  tentar  insistir  na            

indecomponibilidade  da  violência  diária  sobre  as  vidas  quebradas  pelas  necessidades           

cognitivas  do  dispositivo  colonial  de  dissociação,  medição  e  quantificação,  recorre  ao            

“urdume”,  um  tecido  trançado,  mas  que  quando  observado  a  olho  nu,  cria  a  ilusão  de  uma                 

superfície   difusa   e   homogênea.   

A  separação  categorial  traz  consigo  uma  miopia  epistemológica  e  do  cotidiano  sobre  a              

vida  desnuda  por  tipos  de  violência  que  se  desdobram  na  urdidura  das  marcas  potentes  de                90

dominação.  O  paradoxo  epistemológico  traz,  primeiramente,  o  movimento  de  criação  de            

categorias  como  gênero  e  raça,  este  que  possuem  diferentes  miradas  co-existentes,  como  por              

exemplo,  a  operacionalização  das  classificações  para  servir  ao  capitalismo  moderno-colonial,           

como  a  organização  política-identitária  ao  redor  dos  conceitos.  Simultaneamente,  a  separação            

categorial  que  tanto  o  capitalismo  quanto  a  militância  -  capturada  pelas  lógicas  de  isolamento               

classificatório  do  primeiro  -,  estão  sujeitos  a,  criam  o  ambiente  de  cegueira  sobre  como  o                

poder   atua   nos   entrelugares,   no   encontro   dos   elos   da   corrente   de   dominações   coloniais.   

Os  estudos  interseccionais  aparecem  com  a  proposta  de  revelar  “o  que  não  é  visto               

quando  categorias  como  gênero  e  raça  são  conceitualizadas  como  separadas  umas  das             

outras”,  trazendo  clarividência  de  como  “a  denominação  categórica  constrói  o  que  nomeia”             91

(LUGONES,  2008,  p.  81).  O  marco  analítico  evidenciou  a  oposição  contra  o  corte  histórico  e                

teórico-prático  das  mulheres  não-brancas  e  dos  conflitos  desidealizadores  da  entidade  política            

90  Urdidura   como   o   ato   de   de   urdir.   O   processo   de   amalgamento   do   que   é   tomado   como   classificações   divisíveis.   
 
91  Tradução  minha. La  interseccionalidad  revela  lo  que  no  se  ve  cuando  categorías  como  género  y  raza  se                   
conceptualizan   como   separadas   unas   de   otra.   La   denominación   categorial   construye   lo   que   nomina.  
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Mulher  (sinônimo  de  branquidade,  burguesia,  feminino  e  feminilidade).  Todavia,  Lugones           

assinala  certa  displicência  na  abordagem  analítica  dessas  marcas  por  vertentes  dos            

feminismos  interseccionais,  cuja  tomada  do  problema  assume  a  forma  geral  de  “categorias             

interseccionais”,  não  expressando  explicitamente  a  cumplicidade almagamante  que  estas          

“categorias”  motivam  a  profundidade  da  imposição  colonial.  Por  este  motivo,  solda  a  este              

marco  analítico,  outro  já  apresentado,  a  colonialidade  do  poder,  arquitetada  por  Quijano,  mas              

que  também  aceita  as  classificações  de  forma  mais  generalista  possível  em  relação  a              

interseccionalidade.  

O  alcance  destrutivo  do  sistema  moderno/colonial  de  gênero  e  da  colonialidade  do             

poder  é  tamanho  que  Lugones  enxerga  a  tipificação  identitária  da  mirada  interseccional  e  da               

mirada  da  colonialidade  de  gênero,  nos  seus  âmbitos  elaboração  separadas,  como            

insuficientes  no  trato  do  problema.  As  duas  não  dão  conta  da  “dissolução  forçada  e  crucial                

dos  vínculos  de  solidariedade  prática  entre  as  vítimas  de  dominação  e  exploração  que              

constituem  a  colonialidade”  (LUGONES,  2008,  p.  77)  -  isto  é,  os  indivíduos  colonizados              

generificados  homens,  propagando  práticas  patriarcais-europeias,  sobre  os  indivíduos         

colonizados  generificados  mulheres;  indivíduos  brancos  oprimidos  pelo  gênero,  propagando          

práticas  racistas  sobre  os  indivíduos  colonizados  generificados  mulheres.  Há  hostilidades  que            

só  emergem  contra  corporalidades  colonizadas  em  um  ambiente  com  o  padrão  de  poder              

capitalista  alimentado  pela  parelha  binária  colonial,  portanto,  as  marcações  corporais  são            

inseparáveis  em  suas  concretudes.  A  separação  categorial,  segundo  Lugones,  é  a  distinção  de              

categorias  que  na  teoria-prática  são  intrínsecas  para  a  subalternização  de  sujeites  que  habitam              

a   amálgama   dos   abusos.   

O  urdume  criado  pela  socióloga  na  revisitação  de  pesquisas  ao  redor  do  gênero,  da               

raça  e  da  colonização  de  sociedades  não-europeias,  contempla  a  asserção  de  que  “a  raça  não  é                 

mais  mítica  nem  mais  fictícia  que  o  gênero  -  ambos  são  ficções  poderosas”  (LUGONES,               

2008,  p.94),  e  concebe  intersubjetivamente  “a  mulher”,  dentro  do  lado  claro/visível  do             

sistema  moderno/colonial,  como  a  corporalidade  branca,  biologizada,  a  serviço  da  reprodução            

do  que  é  humano,  a  humanidade branca ,  concentrando  o  poder  desta  na  parte masculina  do                

espectro.  A  ordem  da  construção  de  todos  os  aspectos  da  vida  é  estruturada  por  estas  ficções,                 

em  outras  palavras,  a  articulação  entre  o  sistema  moderno/colonial  de  gênero  e  a              

colonialidade  do  poder,  e  suas  oportunas  lógicas  ficcionais,  incidem  drasticamente  na            

construção  da  autoridade  coletiva,  na  relação  entre  capital  e  trabalho,  em  todos  os  aspectos  da                
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construção  do  conhecimento  e  na  própria  maneira  cognitiva  de  criá-lo.  Atualmente  a             

perspectiva  cognitiva  da  parelha  binária  configura  a  visão  daqueles  que  são  educados  abaixo              

da  ordem  do  capitalismo  mundial.  O  eurocentrismo  junto  à  lógica  capitalista  naturaliza  as              

hierarquizações  das  identidades  racializadas  e  generificadas  de  acordo  com  o  padrão  de  poder              

imposto.  

Ileana  Rodriguez,  uma  das  principais  autoras  de  sustentação  para  o  capítulo  três  deste              

trabalho,  na  introdução  de  sua  obra Gender  Violence  in  Failed  and  Democratic  States:              

Besieging  Perverse  Masculinities  (2016),  nos  concede  o  suporte  para  o  desfecho  desta  seção.              

Após  apresentar-nos  o corpus  de  sua  pesquisa,  salienta  a  aproximação  entre  a  literatura  e               

notícias  de  jornais,  ambos  tendo  como  tema  central  abusos  sexuais  contra  meninas  e  garotas               

adolescentes.  Rodriguez  faz  a  perspicaz  observação  sobre  a  capacidade  de  inflexão  da  ficção              

sobre  o  conhecimento  -  no  caso  específico  a  romantização  da  violência  sexual  por  parte  da                

literatura:  “A  ficção  conta  exatamente  como  é.  As  citações  mais  comoventes  vêm  da  ficção.               

Por  essa  razão,  acredito  que  não  seja  possível  governar  apenas  através  da  coerção;  para  criar                

consenso,  há  a  necessidade  das  utopias,  da  ficção  e  das  ilusões”  (RODRIGUEZ,  2016,  p.               92

16).   

Mais  uma  vez,  nos  deparamos  com  o  poder  das  ficções,  e  após  a  breve  genealogia  do                 

urdume  criado  pela  marcas  potentes  de  dominação,  agregando  mais  abertamente  raça  e             

gênero,  assumimos  a  inseparabilidade  das  ficções  e  do  real,  já  que  o  poder  das  ficções  é                 

degringolar  o  que  assumimos  ser  o  “real”,  onde  há  momentos  onde  o  real  e  ficção  possuem  a                  

mesma  face.  A  não-diferença  entre  o  “real”  ( verdade )  e  a  “ficção”  ( mentira ),  e  suas  vias                

binárias  de  explicitação,  é  condição  de  funcionamento  das  narrativas  mestras.  A  vida,  nos              

seus  momentos  de  captura  pelas  pasteurizações  binárias,  e  nos  seus  momentos  de  combate              

contra  estas,  é  uma  explícita  construção  de  determinadas  representações  de  indivíduos  dentro             

do  mundo,  e  do  mundo  através  dos  indivíduos,  ou  melhor,  da  informação  e  da  imagem,  onde                 

a  regra  do  jogo  é  se  apoiar  na  potência  do  fazer  ficcional,  e  na  certeza  do  conflito  das                   

poderosas   ficções   urdindo   o   real,   e   do   real,   engendrando-se   nas   ficções.  

 

92 Tradução  minha. Fiction  tells  it  as  it  is.  The  most  poignant  quotes  come  from  fiction.  For  that  reason  I  believe                      
it  is  not  possible  to  govern  by  coercion  alone;  to  create  consensus,  there  is  the  need  of  utopias,  fiction,  and                     
illusions.   
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As  imagens  do  real  colonizado  sobre  a  materialidade  das  mulheres  brancas  e  das              

mulheres   negras  

 

Cruzei  a  Avenida  Paulista,  principal  via  de  tráfego  da  capital  de  São  Paulo  com  a                

sensação  de  estar  atravessando  uma  artéria  entupida.  Segundo  a  ampla  cobertura  ao  vivo  pela               

principal  rede  de  televisão  brasileira  e  a  posterior  divulgação  nos  principais  telejornais  da              

época,  o  primeiro  ato  de  2015  contra  o  governo  da  então  presidenta  Dilma  Rousseff,  e  de                 

oposição  ao  seu  partido,  o  PT,  reuniu  210  mil  pessoas  no  centro  da  cidade .  Faixas  eram                 93

levantadas  sob  o  sol  paulista,  naquele  15  de  março,  e  no  meu  caminhar,  vislumbrei  algumas                

das  suas  exigências.  O impeachment  da  presidenta  e  o  “Fora  PT”  estampava  a  maioria  dos                

cartazes;  a  demanda  por  intervenção  militar  e  apoio  aberto  às  forças  armadas  também  era               

uma  recorrência  popular  entre  a  porção  manifestante;  a  homologação  da  pena  de  morte  para               

crimes  hediondos  ascendia  em  determinados  pontos;  algumas  em  inglês, we  don’t  want             

communism  in  Brazil ( nós  não  queremos  o  comunismo  no  Brasil ),  era  carregada  por  um  casal.                

Duas  tiveram  minha  atenção  especial.  Com  frases  curtas,  suas  imagens  me  acompanharam  até              

chegar  do  outro  lado  da  Paulista,  onde  me  encaminhava  para  um  café,  e  foram  memorizadas                

até  chegar  o  momento  que  encarei  o  teclado  para  escrevê-las.  A  primeira  que  capturou  o  meu                 

olhar  estava  em  uma  folha  de  papel  A4  simples,  erguida  por  um  homem  de  meia  idade,                 

branco,  óculos  escuros.  Em  letras  pretas,  o  papel  dizia Dilma,  SUA  PUTA !  A  outra,  encontrei                

já  no  final  do  caminho  trilhado,  em  um  papel  pardo,  maior  que  o  anterior,  elevado  pelas  duas                  

mãos   brancas   de   um   homem   jovem,    DILMA   SAPATÃO!   IMPEACHMENT   JÁ!  94

93  A  matéria  em  questão  faz  comparações  entre  a  manifestação  em  questão  e  outras  grandes  aglomerações                 
histórias,  como  Diretas  Já  (400  mil),  Impeachmen t  do  Collor  (70  mil),  Parada  Gay  (270  mil),  Jornadas  de  Junho                   
(110  mil)  e  Marcha  para  Jesus  (335  mil).  Disponível  em:           
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603286-protestos-contra-o-governo-reune-quase-1-milhao-pelo- 
pais.shtml .   Acesso   em   29   de   junho   de   2019.  
 
94 Sapatão  e puta  são  expressões  variáveis  dependendo  do  seu  contexto  de  utilização.  Dentro  das  militâncias                 
lésbicas  e  pró-prostituição  são  termos  ressignificados  por  uma  luta  política.  Os  usos  nestes  âmbitos  por  sujeites                 
que  se  definem  das  formas  citadas  intencionam  a  demarcação  das  identidades,  práticas  de  desejo  e  sexuais.  No                  
campo  da  prostituição,  segue  a  necessidade  da  reafirmação  de  um  campo  de  trabalho  legítimo  e  dos  agentes  que                   
atuam  nele  perante  a  sociedade.  No  contexto  das  passeatas  citadas,  esses  termos  aparecem  com  teor  pejorativo,                 
ou  seja,  “sapatão”  e  “puta”  são  características  passíveis  de  condenação  dentro  do  sistema  de  uma  moralidade                 
conservadora.   Demarco   estes   pontos   para   deixar   claro   a   conjuntura   de   consumo   e   fabricação   dessas   imagens.   
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No  dia  12  de  abril  de  2015,  outra  manifestação  aconteceu  na  Avenida  Paulista,  com               

um  número  de  participantes  publicizado  pela  polícia  militar  no  final  do  dia  de  275  mil                

pessoas .  Cartazes  semelhantes  ao  primeiro  protesto  podiam  ser  avistados  no  meio  da             95

multidão.  Contudo,  nesta  nova  experiência,  outra  cena  veio  à  tona,  não  atrelada  aos  disparates               

à  figura  de  Dilma,  mas  sim  às  materialidade  dos  manifestantes  encontrados  ali.  Entre  uma               

faixa  e  outra  das  vias  da  avenida,  quase  em  cima  da  ciclovia,  vi  uma  família,  com  vestimentas                  

de  tom  patriota  e  nacionalista,  à  rigor,  trajavam  camisas  com  a  bandeira  do  Brasil.  O  casal                 

branco  andava  de  mãos  dadas,  e  um  pouco  atrás,  um  bebê  branco  se  acomodava  no  colo  de                  

uma  senhora  de  meia  idade  que  acompanhava  as  duas  figuras  à  sua  frente.  Seus  cabelos                

crespos  amarrados  em  um  coque,  roupas  monocromáticas,  destoavam  da  caracterização           

multicor  das  outras  duas  pessoas  à  sua  frente,  e  do  restante  ao  seu  redor.  Logo  assim  que  vi  a                    

imagem,  o  primeiro  pensamento  que  veio  à  minha  mente  foi  que  a  babá  negra,  uma                

atualização  da  imagem  de  controle  da mãe  preta ,  dava  auxílio  ao  casal  branco  em  um                

domingo  à  tarde,  e  me  perguntei  se  caso  não  estivesse  trabalhando,  se  a  mesma  faria  parte  da                  

massa  manifestante.  Posteriormente,  essa  imagem  se  tornou  uma  alegoria  utilizada  pelas            

críticas  às  aglomerações  a  favor  do impeachment .  Fotos  retratando  cenas  semelhantes            

rodaram  os  jornais  do  país,  babás  de  uniforme,  entretendo  a  prole  dos  patrões  enquanto  estes                

registram  em  uma selfie  a  presença  da  família  na  manifestação;  a  babá  fora  do               

enquadramento,  ali  apenas  para  garantir  o  melhor  comportamento  da  criança  para  a  captura              

da  imagem .  Outra  cena  famosa  exibe  a  babá  empurrando  o  carrinho  com  as  crianças  atrás  de                 96

seus   pais,   os   empregadores,   em   condições   semelhantes   à   minha   experiência .  97

95  Disponível   em:  
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/04/12/protestos-contra-dilma-ocorrem-no-df-e-em-6-es 
tados.htm .   Acesso   em   29   de   junho   de   2019.  
 
96  A  foto  disponibilizada  pelo  site  Pragmatismo  Político,  capturada  por  Eduardo  Nunomura,  foi  feita  durante  a                 
primeira  manifestação  em  São  Paulo.  Disponível  em:        
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/familia-leva-baba-protesto-impeachment-dilma.html .  Acesso   
em   30   de   junho   de   2019.   
 
97  A  foto  é  de  quase  um  ano  após  a  passeata  do  dia  13  de  março  de  2016,  no  Rio  de  Janeiro.  O  homem  da                          
fotografia  é  uma  figura  importante  em  um  dos  times  mais  proeminentes  do  futebol  carioca,  dando  mais                 
visibilidade  para  a  presença  da  babá  uniformizada  responsável  pelo  carrinho  com  duas  crianças  sentadas.  A                
mulher  ao  ser  entrevistada  pelo  Jornal  Extra,  responde  à  pergunta  se  iria  para  a  manifestação  se  estivesse  de                   
folga,  da  seguinte  forma:  “Eu  iria  se  tivesse  morando  lá  embaixo  (na  cidade  do  Rio).  Ir  daqui  (Nova  Iguaçu)                    
para   lá   é   bem   difícil.   Pego   dois   ônibus   para   ir   trabalhar.”   Disponível   em:  
https://extra.globo.com/noticias/rio/o-pobre-que-sofre-diz-angelica-baba-de-foto-polemica-em-manifestacao-rv1 
-1-18876978.html .   Acesso   em   30   de   junho   de   2019.  
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Após  um  ano  do  início  das  manifestações,  no  dia  17  de  abril  de  2016,  a  câmara  dos                  

deputados  em  Brasília  votou  a  favor  do  prosseguimento  do  processo  para  deposição  da              

presidenta  Dilma  Roussef,  impulsionado  pelas  passeatas  no  decorrer  de  2015  e  no  início  do               

ano  seguinte.  Um  pronunciamento  durante  a  votação  dos  deputados  se  destacou  no  meio  dos               

367  votos  favoráveis  à  destituição  de  Rousseff  do  cargo  da  presidência.  Na  imagem              

transmitida  pelo  canal  TV  Câmara,  vemos  em  ângulo plongée ,  vários  homens  brancos             98

engravatados  enquadrados  -  com  exceção  de  apenas  um  negro  -,  olhando  para  uma  figura               

semelhante,  que  se  posiciona  diante  de  um  microfone,  no  púlpito  da  câmara.  A  imagem               

mimetiza  as  transmissões  dos reality  show  24  horas  exibidos  nos  canais  pagos  do  serviço  de                

televisão  privada.  Não  há  narrador  em off para  aquela  cena.  Ao  vivo,  vemos  alguns  dos                

espectadores  da  figura  central  expressam  sorrisos  enviesados  enquanto  testemunham  o           

estabelecimento  do  homem  à  sua  vez  à  fala.  Diretamente  atrás  dele,  está  outro  homem,  mais                99

alto,  de  braços  cruzados,  o  terno  em  azul royal  é  justo  ao  corpo,  a  cor  clara  marca  bem  os                    

músculos  de  seus  braços  tensionados.  Seu  posicionamento  assemelha-se  a  postura  de  um             

guarda-costas,   seu   protegido,   logo   à   sua   frente,   com   a   palavra.   

Além  de  corroborar  no  seu  discurso  com  as  faixas  de  apoio  às  forças  armadas,  à                

aversão  ao  comunismo  vista  na  caminhada  vespertina  por  São  Paulo  um  ano  antes,  o  homem                

engravatado  demonstra  preciosismo  pela  família  nuclear  e  pela  “inocência  das  crianças  em             

sala  de  aula”.  Logo  após  essas  colocações,  o  homem  traz  à  memória  e  à  exaltação  o  nome  de                   

um  coronel  torturador  do  período  da  ditadura  militar  brasileira.  Ao  citar  a  patente,  seguida  do                

nome  do  indivíduo  objeto  de  veneração,  seu  “guarda-costas”,  sincroniza  nos  movimentos            

labiais  o  nome  do  homenageado,  em  idêntica  adoração.  O  motivo  do  enaltecimento  está  no               

fato  de  a,  então,  presidenta  ter  sido  brutalizada  ao  longo  de  dias  seguidos  durante  o  período                 

do  militarismo  brasileiro,  torturas  coordenadas  em  parte  pelo  coronel  elogiado  pelo  deputado.             

Rousseff  em  relato  para  a  Comissão  Estadual  de  indenização  às  Vítimas  de  Torturas  de  Minas                

Gerais,  em  2001,  descreveu  as  torturas  diárias  que  sofria,  choques  elétricos  dados  nos              

mamilos ,  e  como  teve  um  dente  arrancado  a  socos .  A  imagem  de  celebração  do  homem                100 101

98  Ângulo   onde   a   câmera   está   acima   do   nível   dos   olhos   da   figura   central   enquadrada.  
 
99  Disponível   em:    https://glo.bo/2IWdgU1 .   Acesso   em   29   de   junho   de   2019.  
 
100  É  importante  pontuar  que  este  tipo  de  tortura  toma  forma  específica  quando  o  corpo  vitimizado  é  uma  mulher                    
pois  se  enquadra  como  assédio  sexual  atrelada  à  violência  contra  à  mulher.  Glenda  Mezarobba,  mestre  e  doutora                  
em  ciência  política  pela  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  trabalhou  como  consultora  do  Programa  das  Nações                 
Unidas  para  o  Desenvolvimento  (PNUD)  para  Comissão  Nacional  da  Verdade  (CNV),  grupo  que  colhe  relatos                
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proferindo  o  nome  do  torturador,  seguido  da  frase  “O  pavor  de  Dilma  Rousseff”,  enaltece  o                

cabeça  das  estratégias  de  desumanização  dos  corpos-subjetividades  -  nesse  caso,  do  corpo  de              

uma  mulher  branca  -  no  período  da  ditadura  militar  brasileira  e  é  acompanhada  do  som  de                 

vaias  ao  fundo.  O  sujeito  deixa  marcado  que  o  seu  voto,  favorável  ao  prosseguimento  do                

processo  de impeachment ,  justifica-se  em  nome  de  todos  os  pontos  citados  anteriormente,  ou              

seja,  em  nome  do  militarismo,  do  Estado  neoliberal,  e  da  tortura  instituída  por  um  Estado                

masculino,  branco  e  militar,  personificado  pelo  homenageado,  ao  corpo  de  uma  mulher             

branca,  cujo  cargo  o  votante  age  para  retirar.  Logo  após  a  fala,  vemos  três  homens  em                 

segundo  plano,  entreolhando-se,  um  deles  diz  algo  que  não  é  captado  pela  câmera,  o               

aglomerado  de  ternos  inviabiliza  a  visão  desobstruída  da  cena,  contudo,  vemos  que  após  o               

comentário,  dois  dos  homens  sorriem.  Nenhum  movimento  visivelmente  contrário  dos           

homens   próximos   ao   pronunciamento   feito   pela   figura   é   notado.  

Em  2018,  dois  anos  depois  da  efetivação  do impeachment  de  Rousseff,  no  dia  14  de                

março,  após  às  dez  horas  da  noite,  corre-se  a  notícia  de  que  Marielle  Franco  foi  assassinada                 

por  volta  de  21:30,  junto  ao  motorista  do  veículo  usado  para  seu  transporte,  Anderson               

Gomes,  no  bairro  da  Estácio  no  Rio  de  Janeiro.  Franco  era  socióloga,  mulher  negra,  bissexual                

e  periférica,  nascida  e  criada  na  favela  do  Complexo  da  Maré  no  Rio  de  Janeiro,  a  quinta                  

vereadora  mais  votada  da  cidade,  com  46.502  votos,  e  cumpria  seu  primeiro  mandato.  No               

jornal  televisivo  noturno ,  a  repórter  que  se  encontra  na  cena  do  crime  divulga  a  suspeita  de                 102

de  vítimas  da  ditadura  militar  brasileira.  Um  dos  subgrupos  da  CNV  coordenados  por  Mezarobba,  tratava  de                 
reunir  relatos  envolvendo  a  violência  sexual  e  de  gênero.  A  classificação  da  violência  na  colheita  dos  relatos  era                   
guiada  por  padrões  da  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  cujas  definições  apontam  para  delinear  o  que  é                  
uma  violência  sexual  e  generificada.  Muitas  das  entrevistadas  não  concordavam  com  o  vínculo  feito  pelos                
entrevistadores  entre  a  técnica  de  tortura  de  desnudar-se  contra  a  própria  vontade  e  receber  choques  nos  mamilos                  
e  uma  agressão  perpetuada  por  códigos  de  gêneros,  ou  seja,  elas  não  aceitavam  que  esta  prática  de  tortura  era                    
uma  forma  de  violência  sexual  contra  a  mulher,  colocando  o  corpo  da  mulher  em  vulnerabilidade  particular.  Este                  
ponto  fica  mais  nítido  quando  ascende  no  relatos  capturados  pela  CNV  de  mulheres  que  foram  presas  grávidas  e                   
que  eram  torturadas  para  perderem  suas  gestações.  Em  uma  entrevista,  Mezarobba  explica  o  trabalho  feito  pelo                 
subgrupo  e  a  reação  divergente  das  entrevistadas  ao  se  deparar  com  o  fato  de  que  elas  possam  ter  sofrido                    
violência  sexual.  Disponível  em: https://www.youtube.com/watch?v=0rY9KK69XXE .  Acesso  em  30  de  junho           
de   2019.  
 
101  Em  entrevista  ao  Conselho  Estadual  de  Direitos  Humanos  (Conedh-MG),  Dilma  relata:  "Minha  arcada  girou                
para  o  lado,  me  causando  problemas  até  hoje,  problemas  no  osso  do  suporte  do  dente.  Me  deram  um  soco  e  o                      
dente  se  deslocou  e  apodreceu.  [...]  Só  mais  tarde,  quando  voltei  para  São  Paulo,  o  Albernaz  (capitão  Alberto                   
Albernaz,  do  DOI-Codi  de  São  Paulo)  completou  o  serviço  com  um  soco,  arrancando  o  dente",  contou  Dilma  no                   
depoimento.  Disponível  em:    
http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/06/jornais-mostram-detalhes-de-tortura-sofrida-por-dilma-em-minas.ht 
ml .   Acesso   em   01   de   julho   de   2019.  
 
102  Disponível   em:    https://globoplay.globo.com/v/6580169/ .   Acesso   em   01   de   julho   de   2019.  
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execução  por  disparos,  uma  morte  a  mando  de  alguém,  hipótese  confirmada  tardiamente  nas              

investigações  posteriores.  Marielle  era  uma  das  duas  mulheres  negras  dentre  os  51             103

vereadores  eleitos  no  ano  de  2016.  Um  corte  é  feito  na  reportagem  ao  vivo,  a  voz  em off  da                    

repórter  correspondente  apresenta  parte  da  história  da  ex-vereadora  e  seus  feitos  durante  os              

anos  na  carreira  da  política  institucional,  enquanto  imagens  de  Marielle  Franco  sorrindo  para              

a   câmera   são   exibidas.   

A  exposição  dessas  imagens-fatos  manifesta  a  fenomenologia  do  trabalho  como  um            

todo,  o  ponto  germinal  da  pesquisa  apresentada.  As  imagens,  que  agora  são  lembranças              

reavivadas  através  de links online ,  ao  serem  olhadas  por  mim,  agregavam  engodos,  redutores,              

sobre  as  possibilidades  de  existência  de  uma  determinada  mulher  negra  e  uma  determinada              

mulher  branca  nos  seus  respectivos  momentos  históricos.  Ao  mirar  as  eclosões  das  imagens              

dessas  mulheres,  tentei  compreender  para  além  dos  elementos  visíveis,  fui  à  procura  do  que               

ocupava  o  hiato  entre  as  mesmas.  Neste  movimento,  foi  notado  um  fator  importante  na               

análise  das  lembranças  midiatizadas  e  vividas:  suas  exposições  são  alusões  a  essas             

respectivas  mulheres,  as  quais  não  ocupam  o  primeiro  plano  das  cenas.  Nem  Dilma,  nem               

Marielle,  nem  as  babás  (primeiramente  no  ato  vivido  em  si,  e  posteriormente,  no  recorte  das                

fotos  jornalísticas)  são  os  focos  primários  dos  sensíveis  das  imagens,  estão  lá  pelo  imperativo               

contido  nos  seus  respectivos  “reais”,  imposições  que  as  jogam  para  o  plano  do              

coadjuvantismo  espectral,  espectros  nas  imagens.  Suas  presenças  são  menções  de  terceiros,            

indiretas,  obrigações  de  aparições  mediadas  pela  urgência  e  exigência  das  ações  de  indivíduos              

externos,  ora  visíveis,  a  câmara  dos  deputados  e  os  patrões  da  Paulista,  ora  fantasmagóricos,               

os  assassinos  sem  nome  e  rosto  de  Marielle  Franco  e  Anderson  Gomes,  desconhecidos,  no               

momento   que   as   notícias   das   mortes   surgiram.   

Os  elos  conectivos  dessas  imagens  ganharam  certa  opacidade,  seus  elementos           

produtores  traziam  a  superposição  por  releituras  das  figuras  que  tentavam  dissimular.  Esse             

movimento  de  sobreposição  das  imagens  trazem  histórias  ecumênicas  dessas  mulheres,           

estratégias  alusivas  que  inventam  modulações  para  as  mulheres  mencionadas  nesses  quadros.            

No  caso  das  babás,  o  comparecimento  nas  manifestações  referenciava  às  memórias            

transbiográficas,  igualmente  minguantes,  retornando  às  mucamas,  cuidadoras  da  prole,          

citadas  e  subvertidas  por  Conceição  Evaristo  em  sua  proposição  literária  de  escrevivências.             

 
103  A   outra   mulher   negra   eleita   em   2016   foi   Tânia   Bastos   do   Partido   Republicano   Brasileiro   (PRB).  
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Verifica-se  que  o  intervalo  temporal  e  espacial  entre  essas  imagens  é  habitado  por              

divergências  e  afluências,  contudo,  é  pertinente  ao  pensamento  desenvolvido  até  aqui,  fitar             

seus   pontos   em   comum.   

No  que  cabe  às  linhas  de  aproximações,  os  elementos  estéticos  e  narrativos  desses              

“reais”  ilustrados  fazem  alusões  não  necessariamente  a  signos  do  tempo  e  espaços  atuais  -               

como  exemplificado  na  figura  “babá/mucama/mãe  preta”.  O  que  avistamos  no  entre-imagens            

é  uma  materialidade  montada  em  um  eterno  trançar,  composto  por  um  emaranhado  de  linhas               

que  conservam  e  abandonam  certas  épocas,  certos  conceitos,  certas  verdades,  e  por  último,              

certos   modos   de   olhá-la,   algo   primordial   para   a   substância   da   imagem   no   agora.  

 
É  fundamental  compreender  a  imagem  como  construção  de  relações,  estratégias           
estéticas,  em  que  pese  o  seu  deslize  de  se  remeter  a  alguma  coisa  no  mundo  e                 
também  de  se  diferenciar  dessa  coisa.  De  forma  que  uma  imagem  não  é  una,  nem  é                 
referência  a  um  único,  uma  só  verdade,  mas  múltipla  e  resultado  de  múltiplos              
agenciamentos   e   operações.   (LIMA,   2016,   p.   28)  

 

Faz  parte  do  jogo  dos  “agenciamentos  e  operações”,  a  complexa  torrente  formadora             

das  imagens,  entender  que  essas  cenas  trazidas  do  agora  contêm  no  seu  interior  uma  falácia                

tomada  como  verdade  genuína,  fruto  de  uma  problemática  com  início  no  século  XIX,              

ocasionada  pelos  aparatos  tecnológicos  de  reprodução  do  real.  A  falácia  da  imagem  ser              

reflexo  do  real,  e  este  real,  contido  na  sua  ilustração,  ser  rígido,  categorizável, uno ,  fixo.                

Torna-se  uma  incumbência  ardilosa  tratar  da  imagem,  visto  que  sua  “capacidade  de             

referenciar  uma  realidade,  de  se  colocar  como  espelho  de  algo,  traz  à  tona  a  ideia  de  um                  

poder  revelatório”  (LIMA,  2016,  p.  28).  O  delírio  do  real  e  da  imagem  serem  sinônimos  toma                 

forma  muito  peculiar  quando  falamos  da  captura  imagética  de  modos  de  ser/existir  ou              

não-ser/não-existir  de  sujeitas  tachadas  em  sua  composição-histórica  no  mundo,  com  suas            

particularidades   de   raça,   classe   e   local   geográfico.   

Voltemos  aos  cenários  e  agentes  trazidos  até  aqui  para  pensar  a  especificidade  e  o               

cuidado  no  tratamento  da  conjuntura  fomentadora  dessas  imagens.  Os  cartazes  nas            

manifestações  exprimiam  condenações  a  valores  morais  relativos  à  ex-presidenta,          

questionando  seu  papel  adequado  de  “mulher”,  adequação  atrelada  à  esfera  privada  de  sua              

vida.  As  maledicências  não  passam  pelo  âmbito  de  competência,  ou  ações  diretamente             

relacionada  a  decisões  enquanto  autoridade  máxima  do  país,  não  referem-se  à  relações  diretas              

de  poder  público.  Os  xingamentos  condenam  comportamentos  projetados  ao  simbólico  da            
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vida  privada,  e  sua  desqualificação  acontece  devido  à  nomeação  “ puta/sapatão ”,  indivíduos            

com  vivências  inapropriadas,  fazendo  de  Rousseff  incorreta  para  o  cargo  que  ocupa.             

Denota-se  o  descentramento  da  mulher  de  uma  posição  política  institucional,  a  figura  central,              

cardeal  do  Estado,  e  a  realoca  para  o  seu  enraizamento  no  plano  privado  por  práticas                

condenáveis  perante  ao  modelo  de  atuação  feminino  que  deve  estar  a  serviço  da              

heterossexualidade,   da   cisgeneridade   e   da   família   nuclear   judaico-cristã.  

As  imagens  da  TV  Câmara  recortam  o  grande  grupo  de  homens  amontoados,  ávidos              

por  sua  vez  de  votar,  seus  momentos  particulares  de  discurso,  logo,  o  instante  de  execução                

individual  dos  seus  poderes.  A  fala  do  orador  descrita  acima,  envolve  a  cena,  vigorando  um                

tipo  de  “verdade”.  O  retrato  da  câmara  dos  deputados  em  meio  aquele  voto  específico,               

concebe-se  como  alegórico  à  sublimação  da  mulher  branca  nesta  tentativa  de  um  novo              104

contexto  político.  A  mulher  branca  só  pode  ser  absorvida  como  um  poder  oculto,  no  máximo                

ocupando  algum  espaço  por  detrás  do  trono,  o  apêndice  familiar-social  dos  homens  ali              

presentes,  nunca  estando  com  o  cetro  à  sua  disposição.  Esta  mulher  está  tecida  nos  fios  dos                 

bastidores,  secundária,  enquanto  os  homens  dominam  a  cena  pública.  Se  ousar  sair  deste              

lugar,  recebe  a  punição  movida  por  um  estado  militarista  do  passado  com  seus  subterfúgios               

de  suplício  do  corpo,  e  que  tem  ressonâncias  na  imagem  do  presente.  A  sala  cheia  de  homens                  

é  uma  promessa  de  uma  identidade  de  governo  judaico-cristão-militar,  dado  que  esta             

identidade  já  aconteceu  no  passado.  A  lei  do  pai  vigorou  contra  as  identidades  fora  do  escopo                 

de  família  tradicional,  cuja  estrutura  se  alimentou  prioritariamente  do  homem  branco  cristão             

militar  heterossexual  casado  com  a  mulher  branca,  subjugada  aos  valores  da  família  nuclear              

patriarcal.   

Se  a  imagem  de  Rousseff  é  perseguida  pelo impeachment  guiado  pelo  desejo  de  uma               

governança  regulamentada  pelo  macho  (em  todos  os  moldes  possíveis),  na  intriga  narrativa             105

das  imagens  de  Franco  e  das  babás  das  manifestações  encontramos  uma  tensão  que  compele               

o  lugar  do  não-ser  para  o  jogo  imagético.  Fanon  (2008)  comenta  este  lugar  do  negro  na                 

104  A  variação  de  “sublimação”  utilizada  aqui  alude  ao  fenômeno  físico-químico  que  consiste  na  passagem  direta                 
de  uma  substância  do  estado  sólido  para  o  estado  gasoso  e  vice-versa,  sem  passar  pelo  estado  líquido.  Isso                   
remete  a  algo  que  agora  é  turvo,  de  difícil  visualidade,  sua  consistência  é  borrada  por  outros  elementos  que  estão                    
mais   aparentes,   estão   maciços   na   imagem   analisada.  
 
105  Macho  é  a  raíz  de  derivação  para  “machismo”.  O  último  se  refere  às  práticas  de  enaltecimento  do  sexo                    
masculino  sobre  o  feminino  germinadas  e  praticadas  na  América  Latina  e  América  do  Sul.  As  expressões  de                  
comportamentos,  opiniões  e  sentimentos  fomentam  a  superioridade  do  homem  latino  e  sul-americano  sobre  as               
mulheres  ao  seu  redor.  Dessa  forma,  o  machismo  é  o  julgamento  e  ação  de  práticas  que  revigoram  a  mulher                    
como   inferior   ao   homem   em   aspectos   físicos,   culturais   e   intelectuais.  
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sociedade  ocidental  inflamada  por  conceitos  modernos,  ditos  humanistas.  Criticamente,  o           

filósofo-psicanalista  martinicano  apresenta  a  categoria  da  não-existência  ocupada  pelos          

racializados,  ponto  que  incide  exatamente  na  ideia  moderna  de  “humano”,  concepção            

extensiva  da  branquidade.  Fanon  é  assertivo  em  sua  proposição:  “mesmo  expondo-me  ao             

ressentimento  de  meus  irmãos  de  cor,  direi  que  o  negro  não  é  um  homem.  Há  uma  zona  de                   

não-ser,  uma  região  extraordinariamente  estéril  e  árida,  uma  rampa  essencialmente  despojada,            

onde  um  autêntico  ressurgimento  pode  acontecer”  (2008,  p.  26).  Conclui-se  que,  para  Fanon,              

o  negro,  por  ter  sido  alocado  no  lugar  do  não-ser  pela  colonialidade  do  poder,  não                

compartilha  do  ideário  de  direitos  humanos,  ocupando  nem  o  espaço  do  Ser,  a  esfera  da                

humanidade,  nem  do  Outro,  o  campo  da  alteridade  próxima.  Ele  é  a  alteridade  radical,               

extrema, o  outro  ponto  do  espectro, os  outros  mínimos ,  e  sua  luta  no  presente  modelo  de                 

ontologia  é  para  conseguir entrar na  dialética  do  Mesmo  (Sujeito  moderno)  e  do  Outro,  como                

aponta   Lewis   R.   Gordon   no   prefácio   de    Pele   Negras   Máscaras   Brancas    (p.   16,   2008).  

Os  efeitos  da  dinâmica  do  não-ser  dentro  de  um  ambiente           

moderno-colonial-capitalista  extinguem  as  medidas  básicas  de  um  real  mais  vivível  para  os             

racializados  -  muitas  vezes,  meramente  existível.  Mais  uma  vez,  a  raça,  tomada  como  ficção               

poderosa  fomentando  a  colonialidade  do  poder,  isto  é,  o  racismo,  monta  e  supervisiona  os               

tipos  de  corpos  e  materialidades  das  imagens  que  podem  ascender  na  trama  do  tempo.  A                

organização  social  atua  em  uma  dimensão  estética-política,  é  pela  pele  que  o  racismo              

estrutural  permite  que  historicamente  a  violência  seja  propagada  dentre  a  população  negra,             

tendo  a  escravidão  como  gênese.  As  imagens  buscadas  em  um  passado  recente  demonstram              

nos  seus  sentidos  essas  formas  da  não-existência,  não-agência  sobre  si,  sobre  o  seu  destino  e                

querer.   

Embora  Fanon  (2008)  traga  inteligibilidade  ao  sistema  que  evoca  a  exteriorização  dos             

racializados  na  dialética  do  Mesmo  e  do  Outro,  a  qual  perpassa  os  episódios  não-brancos  das                

imagens  trazidas,  o  autor  é  míope  para  outra  categoria  que  incide  verticalmente  nessas              

imagens,  e  acentua  o  local  de  não-ser:  o  papel  do  gênero,  inseparável  da  identidade  racial.  O                 

gênero  atrelado  à  raça  estrutura  e  multiplica  os  tipos  de  opressão  dentro  da  dinâmica  social                

marcada  por  traços  estéticos.  A  presença  das  babás  nas  manifestações,  assinaladas  pelas  fotos              

nas  matérias  jornalísticas,  dá-se  por  uma  obrigação  profissional  que  comporta  pouca  agência             

no  seu  cotidiano,  prolongamento  do  tipo  de  trabalho  historicamente  atrelado  ao  seu  local              

social  racializado  e  socioeconômico,  as  mulheres  negras  trabalhadoras  em  função  de  cuidado.             
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As  imagens  que  retratam  a  notícia  da  execução  de  Marielle  chega  até  nós,  pela  tela,  indicando                 

que  nunca  mais  poderemos  ver  seu  corpo-subjetividade  na  materialidade  do  mundo,  ou             

ocupando  a  política  institucional,  e  nos  faz  questionar  se  o  ato  de  matá-la  é  a  expressão                 

abissal  da  colonialidade  do  poder,  trazendo  a  mensagem  de  que  o  cargo  ocupado  por  Franco,                

a  priori ,  não  deveria  ser  imaginado,  concedido  e/ou  mantido  por  uma  mulher  negra              

periférica.   

Lélia  González,  antropóloga  brasileira,  ilustra  em  seu  ensaio A  mulher  negra  na             

sociedade  brasileira:  uma  abordagem  político-econômica a  experiência  da  raça  e  gênero            

como  esquematizações  dominadoras  arquitetadas  pelo  projeto  da  colonialidade  do  poder  ao            

comentar   a   vivência   da   mulher   negra   no   Brasil   na   década   de   80,  

 

Ser  negra  e  mulher  no  Brasil,  repetimos,  é  ser  objeto  de  tripla  discriminação,  uma               
vez  que  os  estereótipos  gerados  pelo  racismo  e  pelo  sexismo  a  colocam  no  mais  alto                
nível  de  opressão.  Enquanto  seu  homem  é  objeto  da  perseguição,  repressão  e             
violência  policiais  (...),  ela  volta-se  para  a  prestação  de  serviços  domésticos  junto  às              
famílias  das  classes  média  e  alta  da  formação  social  brasileira.  Enquanto  empregada             
doméstica,  sofre  um  processo  de  reforço  quanto  à  internalização  da  diferença,  da             
subordinação  e  da  ‘inferioridade’  que  lhe  seriam  peculiares.  Tudo  isso  acrescido            
pelo  problema  da  dupla  jornada  que  ela,  mais  do  que  ninguém,  tem  que  enfrentar               
(GONZALEZ,   2016,   p.   408   [1982]).  

 

A  tripla  discriminação  revelada  por  Gonzalez  (raça,  gênero,  classe)  nos  faz  repensar  a              

ideia  de  não-ser  proposta  por  Fanon.  Se  o  não-ser  já  é  a  alteridade  radical,  o  distanciamento                 

drástico  da  ideia  de  humano,  a  mulher  negra,  assolada  não  apenas  por  sua  cor,  mas  também                 

pelas  formas  de  dominação  sobre  seu  gênero,  ocupa  qual  espaço  no  espectro  do  não-ser  que                

já  está  fora  da  dialética  moderna?  O  questionamento  nos  faz  pensar  que  a  mulher  negra  habita                 

do  lado  escuro/oculto  do  gênero,  o  espaço  da alteridade  absoluta ,  já  que  sofre  interpelação               

através  das  chaves  de  raça,  negra,  e  de  gênero,  feminino.  Sua  imagem  dentro  dos  códigos                

modernos-coloniais-capitalistas  é  marcada  por  estar  ainda  mais  distante  do  espectro  dialético            

moderno,  o  qual  cria  um  espaço  que  outorga  práticas  sistemáticas  de  desumanização  que              

infligem  seu  deslocamento  pelo  mundo  e  sua  concepção  de  si.  A  conduta  racista  e  machista                

da  sociedade  capitalista,  e  principalmente,  seus  grupos  de  controle  -  extensões  subjetivas  e              

corporais  da  branquidade,  heteronormatividade  e  patriarcalismo  -,  perpetua  o  acesso  a  morte             

do  corpo,  e  à  morte  de  Marielle,  uma  mulher  negra,  no  momento  que  abre  espaço  não  apenas                  
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para  a  efetivação  do  crime,  mas  para  sua  concepção.  A  contiguidade  da  conduta  está  na                

impotência  na  reprodução  das  imagens  em  sua  memória,  as  quais  não  dão  conta  da  resolução                

do   crime.  106

Nesse  esquema,  a  mulher  negra  só  pode  ser  o  outro,  e  nunca  si  mesma.  […]                
Mulheres  brancas  têm  um  oscilante  status,  enquanto  si  mesmas  e  enquanto  o             
“outro”  do  homem  branco,  pois  são  brancas,  mas  não  homens;  homens  negros             
exercem  a  função  de  oponentes  dos  homens  brancos,  por  serem  possíveis            
competidores  na  conquista  das  mulheres  brancas,  pois  são  homens,  mas  não            
brancos;  mulheres  negras,  entretanto,  não  são  nem  brancas,  nem  homens,  e  exercem             
a   função   de   o   “outro”   do   outro   (KILOMBA,   2008,   p.   124).  

 

Neste  quadro  social  e  representacional,  o  “outro”  do  outro  pode  ser  executado,  pode              

não  ser  passível  de  luto,  pode  não  exigir  urgência  e  prioridade  nas  investigações  de  sua  morte,                 

pode  ter  a  imagem,  serviços  e  o  próprio  querer  muito  distantes  do  incômodo  que  poderia                

assolar  seus  empregadores  perante  a  ideia  de  levá-la  para  uma  manifestação  política,  local              

propício  de  expressão  do  desconforto  com  figuras  no  poder.  O  auxílio  do  “outro”  do  outro  em                 

um  domingo  à  tarde  para  a  família  branca,  com  melhor  posição  socioeconômica,  é              

naturalizado,  o  palco  político  das  ruas  vira  um  cenário  organizado  dentro  dos  esquemas  de               

poder  moderno-colonial-capitalistas.  A  Paulista  é  um  passeio,  sem  a  menor  dissonância            

causada  pela  prole,  cuja  supervisão  e  responsabilidade  é  da  criadagem.  Este  real  deriva  e  a                

mantém  histórias  anteriormente  contadas,  alusivas  às  mucamas  e  mães  pretas,  cuja  lógica             

exige   a   inferiorização   de   mulheres   negras.   

Outra  vez,  deparamo-nos  diante  das  narrativas  mestras  urdidas  nas  ficções,  e  torna-se             

fundamental  discernir  os  poderes  que  as  atravessam.  Primeiramente,  temos  os  modos  de  olhar              

que  permitem  o  acesso  à  essas  imagens.  Isto  significa  encarar  as  formas  de  ver,  as  lacunas                 

imaginativas,  o  tipo  de  visualidade  dominante  nessas  situações.  Peguemos  as  imagens  das             

babás:  não  há  pistas  surgindo  nas  formas  de  ver  daqueles  patrões  da  problemática  que               

envolve  a  presença  de  mulheres  negras  naquelas  funções  durante  um  protesto  durante  o  final               

de  semana.  Dentro  da  mentalidade  naturalizada  pela  família,  sintoma  de  uma  mentalidade             

compartilhada  por  parte  sociedade,  a  babá  cumpre  o  seu dever .  A  celebração  de  um  coronel  e,                 

a  subsequente,  apologia  da  tortura  no  corpo  de  uma  mulher  branca  é  igualmente  banalizada,               

já  que  durante  o  pronunciamento,  o  deputado  não  sofreu  nenhum  tipo  de  interpelação  pelo               

conteúdo  de  seu  discurso.  Estes  exemplos  são  tomados  como  outro  tipo  de  ascensão  da               

106  Até  o  momento,  na  data  de  09  de  julho  de  2019,  não  se  sabe  quem  foi  o  mandante  intelectual  da  morte  de                        
Marielle   Franco   e   Anderson   Gomes.   
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visualidade  moderno-colonial-capitalista.  Um  modo  de  olhar  e ver  que  naturaliza  a  violência             

de   corpos   sistematicamente   desumanizados   nas   suas   respectivas   particularidades   de   opressão.  

O  segundo  eixo  de  poder  compete  às  ficções  que  fundamentam  o  “real”  da  imagem.               

As  ficções  raciais  não-brancas  e  não-cisgêneras  foram  tecidas  de  tal  forma  que  a              

instrumentalização  da  violência  contra  elas  é  parte  integrante  de  sua  concepção  no             

contemporâneo,  e  fazem  dessas  cenas,  “realidades  incontestáveis”.  A  título  de           

exemplificação,  o  grupo  capitalista  dominante,  pode  até  se  compadecer  do  assassinato  de             

mulheres  negras,  pois  estamos  falando  da  morte,  e  na  moralidade  da  nossa  época,  ela deve  ser                 

reagida  publicamente  com  pesar.  Contudo,  deste  mesmo  grupo  não  sai  nenhum  tipo  de              

exigência  coletiva  para  solucionar  os  crimes  de  extermínio,  visto  que,  é  nesse  círculo  que  está                

contido  o  maior  poderio  junto  às  instâncias  responsáveis  para  a  solução  dos  delitos.  Vemos               

então  a  condescendência  da  classe,  raça  e  gênero  dominantes,  performar  publicamente  um             

luto   que   expira   na   próxima   pauta   do   jornal   televisivo.  

É  crucial  ter  em  mente  a  concomitância  desses  dois  eixos  de  poder.  A  visualidade               

moderno-colonial-capitalista  e  as  ficções  subalternizantes  que  trabalham  com  a  raça  e  o             

gênero  como  chaves  de  opressão, dependem  uma  das  outras  para  trazer  veracidade  para  os               

enunciados  de  suas  imagens.  Possuem  uma  correspondência  co-fomentadora,  e  são  elementos            

constituintes  da  intriga  da  narrativa,  cuja  a  totalidade  de  elementos  é  incessante.  Na  sua               

co-fomentação,  a  visualidade  moderno-colonial-capitalista  e  as  ficções  subalternizantes  criam          

e  alimentam  a  conjuntura  para  o  abandono  da  atenção  sobre  os  processos  de  enunciação,  e                

fabricam  a  tomada  do  conteúdo  das  imagens  como  autenticidade  pura,  esta  “verdade”  contida              

no  enunciado  que  relativiza  os  abusos  do  poder  colonial.  O  enunciado  é  a  verdade               

incontestável,   dinâmica    engendradora    das   narrativas   mestras.  

 É  no particular, no  feminino e  no  momento  histórico  específico  que  outras  linhas               

aludem  a  outros  “reais”,  pontos  de  possíveis  desarranjos  das  narrativas  mestras.  Foram  os              

elementos  pontuados  por  Anzaldúa,  ignorados  pelos  executores  dessas  imagens  do  “real”,            

essenciais  para  a  possibilidade  do  dissenso  dentro  da  intriga  narrativa,  pois  “o  particular,  o               

feminino  e  o  momento  histórico  específico”  também  são  linhas  formadoras  do  jogo  narrativo,              

o  qual  não  é  constituído  apenas  por  ficções  subalternizantes  e  pela  visualidade             

moderno-colonial-capitalista.  Isto  é,  o  meu  lugar  particular  como  pesquisadora  apresentado           

no  prólogo  deste  capítulo  e  a  exposição  imagética  “sublimada”  por  trás  de  atos  de  terceiros                

contra  Dilma  e  Marielle  dispuseram  outro  modo  de  olhar  as  imagens  apresentadas  deste              
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“real”.  Deste  ponto  de  vista  específico  surgem  dilemas  que  colocam  os  enunciados             

inquestionáveis  em  xeque: é  possível  encontrar  obras  imagéticas  de  disputa  dessas            

imagens-fatos ?  Se  há  a  existência  dessas  obras, em  que  medida  as  imagens  nos  apresentam  a                

luta  pelos  sentidos?  E em  que  medida  continuam  estanques? Onde  está  a  ficção  visionária               

que   colocará   em   atrito   o   “real”   representado   pelas   narrativas   mestras ?   

Fui  à  procura  entre  esse  “real”  e  o  seu  invisível,  ou  seja,  a  possibilidade  de  uma  ficção                  

visionária,  a  potência  que  no  relancear  desses  fatos  suspensos,  aparenta  estar  perdido  no  hiato               

instaurado  entre  um  e  outro.  Busquei  as  aproximações,  distâncias  e  relações,  outros  insumos              

para  construir  outras  imagens,  outras  referências  do  que  é  ser/poder/pensar  uma  mulher             

branca  e  uma  mulher  negra.  Procurei  outros  sentidos  para  disputar  as  ficções  concretas  do               

real  lidando  com  as  imagens  de  gênero  atravessadas  pela  raça,  ou  da  raça  atravessadas  pelo                

gênero.  Arrisquei  no  jogo  narrativo,  no  seu  fazer  e  refazer  das  imagens  do  agora,  abrindo                

espaço  para  o  cartografar  de  outras  linhas  de  sentidos,  dispositivos  simbólicos  e  materiais  que               

podem  exibir  outros  tipos  de  mulheres  brancas  e  negras,  ascendendo  da  “fratura  existente              

entre  o  registro  em  imagem  e  a  realidade  em  si”  (LIMA,  2016,  p.  17).  Em  busca  da  intriga                   

narrativa,   com   possíveis   imagens   dissensuais,   recorri   novamente   à   ficção.   

 

O   lado   claro/visível   e   o   lado   escuro/oculto   do   gênero   em    Mad   Max:   A   Estrada   da   Fúria   

 

Os  arranjos  de  gênero  e  raça  dentro  das  cenas  de Mad  Max:  A  Estrada  da  Fúria                 

(George  Miller,  2015)  serão  tomados  a  partir  da  presença  e  do  silenciamento  dos  atos.               

Primeiramente,  temos  a  vasta  seleção  de  personagens  brancos,  insinuando  o  apagamento  de             

outros  tipos  de  racialização.  Apenas  duas  personagens  de  destaque  no  filme  de  2015  dirigido               

por  George  Miller  possuem  racializações  não-brancas:  Toast  the  Knowing  (Zoe  Kravitz),            107

negra,  e  The  Valkyrie  (Megan  Gale),  que  denota  ascendência  não-branca,  já  que  a  mãe  da                

atriz  é  maori.  Algo  crucial  para  levar  em  consideração  sobre  a  obliteração  raça  não-branca  no                

filme  está  em  uma  informação  fora  do  universo  diegético  enfocado.  No  final  da  década  de  70,                 

até  meados  da  década  de  80,  três  filmes  dentro  da  temática  de Mad  Max  foram  dirigidos  e                  

107 Toast  é  uma  palavra  do  idioma  inglês  que  pode  ser  traduzida  literalmente  para torrada  ou brinde  (de  brindar).                    
É  interessante  pensar  como  o  primeiro  significado  assume  uma  conotação  de  demarcação  racial  em  meio  a  uma                  
maioria  branca,  e  subsequentemente,  racista,  principalmente  se  considerarmos  que  Zoe  Kravitz  é  uma  negra  com                
baixa   quantidade   de   melanina   na   pele,   não   sendo   uma   mulher   retinta.  
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lançados  pelo  mesmo  diretor,  sendo  estes Mad  Max (homônimo,  1979), Mad  Max  2:  A               

Caçada  Continua  ( Mad  Max  2,  1981)  e Mad  Max  3:  Além  da  Cúpula  do  Trovão  ( Mad  Max:                  

Beyond   Thunderdome ,   1985).   

Os Mad  Max  do  século  XX  eram  explicitamente  situados  na  Austrália,  em  um              

espaço-tempo  apocalíptico,  caminhando  para  a  degradação  total.  Assistimos  paulatinamente          

na  experiência  dos  filmes  mais  antigos  a  terra  ficar  mais  esparsa,  a  vegetação  decrescer,  os                

recursos  ambientais  se  exaurirem  e  o  poder  do  Estado  sobre  a  população  diminuir  até  que                

pequenos  feudos  apocalípticos  se  formem.  Em Mad  Max:  A  Estrada  da  Fúria  (2015),              

contemplamos  o  pós-apocalipse  como  um  estado  de  a  anarquia  total.  A  devastação  não  só  de                

recursos,  todo  o  arcabouço  teórico  criado  para  a  sustentação  do  ideal  de  civilização/civilidade              

dentro  de  um  contexto  capitalista  ocidental  foi  desintegrado,  sobrando  apenas  as  bases  nuas              

do  capitalismo  moderno/colonial  e  patriarcal:  a  capacidade  de  devorar  a  tudo  e  a  todes  que                

têm   um   corpo   a   oferecer.  

Neste  sentido,  a  gradual  situação  de  escassez  da  vida  material-subjetiva  encaminha            

erroneamente  o  espectador  a  assumir  que A  Estrada  da  Fúria é  um remake  ou  a  continuação                 

da  trilogia  anterior,  hipótese  negada  por  George  Miller  em  entrevistas.  Contudo,            

pressupõe-se,  a  partir  dos  padrões  de  similaridades  do  espaço-tempo  narrativa,  que  o  filme,              

mesmo  não  tendo  conexão  direta  com  os  anteriores,  desenrola-se  em  terras  australianas,             

desaguando  em  um  ponto  crucial  de  silenciamento,  que  acompanha  a  história  da  Oceania:  o               

apagamento  dos  povos  originários  daquela  região.  Como  afirmado  anteriormente,  apenas  a            

personagem  de  The  Valkyrie  imprime  traços  aborígenes,  pela  ascendência  maori  da  atriz,             

acompanhada  pela  única  outra  não-branca  que  tem  o  maior  tempo  de  tela,  Toast  the  Knowing                

(Toast,  a  Sábia),  uma  negra  de  pele  clara.  As  duas  são  as  únicas  racializadas  não-brancas  de                 

destaque  em  um  mar  de  personagens  brancas.  Isso  se  encaixa  na  dinâmica  da  visualidade  do                

poder  moderno-colonial-capitalista,  cuja  a  organização  é  colocar  a  branquidade  personificada           

como  o  corpo  branco  no  espaço  mais  normativo  dos  jogos  da  representação  capitalizados,              

sublimando   e    tokenizando   as   outras   racializações   no   seu   processo   representativo.  108

108  Tokenização  se  configura  na  utilização  oportuna  de  pessoas  que  ocupam  minorias  sociais  ( tokens )  por                
pessoas  ou  instituições  para  justificar  ou  resguardar  uma  atitude  discriminatória  ou  intolerante.  A  “franquia”               
Mad  Max ,  mais  especificamente  o  longa Além  da  Cúpula  do  Trovão  (1985),  já  teve  uma  personagem  memorável                  
que  além  de  reproduzir  estereótipos,  encaixa-se  no  padrão  de  tokenização  muitas  vezes  utilizados  em               
hollywood.  Tina  Turner  assumiu  o  papel  de  Aunty  Entity  no  filme  em  questão,  sendo  a  antagonista  da  trama  e                    
comandante  de  uma  das  poucas  cidades  que  restam.  Aunty  Entity  usa  roupas  sensuais  e  cabelos  cheios  e  loiros,                   
sua  performance  baseava-se  em  confrontamentos  flertivos  direcionados  para  o  herói,  Max  Rockatansky  (Mel              
Gibson).  Turner  gravou  um  single  para  o  filme,  e  junto  de  sua  caricata  personagem,  tornou-se  uma  referência                  
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O  universo  diegético  da Estrada  da  Fúria é  pós-apocalíptico  e  não  datado,  onde  os               

recursos  naturais  beiram  a  inexistência,  dando  a  quem  os  controla  o  poder  absoluto  sobre  a                

ínfima  quantidade  de  humanos  restantes  que  habitam  esse  local.  O  espaço  é  marcado  pela               

toxicidade  das  práticas  nocivas  ao  meio  ambiente  perpetradas  pelo  capitalismo  voraz  de             

tempos  passados,  tornando-se  um  meio  gerador  de  indivíduos  majoritariamente  doentes,           

fadados  a  morrer  pela  qualidade  altamente  inóspita  do  espaço  em  que  se  encontram.              

Manifesta-se  então  o  tirânico  controlador  da  única  reserva  de  água  da  região,             

presunçosamente  nomeado  como  Immortan  Joe  (Hugh  Keays-Byrne).  Toast  the  Knowing  é            

uma  das  cinco  mulheres  sexualmente  escravizadas  pelo  déspota,  e  o  grupo  completo  é              

formado  por:  The  Splendid  Angharad  (Rosie  Huntington-Whiteley),  A  Esplêndida  Angharad,           

é  loira,  branca  e  denota  uma  avançada  gravidez,  no  final  de  seu  curso;  Capable  (Riley                

Keough),  Capaz,  é  branca  e  ruiva;  The  Dag  (Abbey  Lee)  possui  uma  tez  branquíssima  e                

cabelos  loiros  de  estrutura  platinada,  seu  nome  é  uma  referência  à  mitologia  nórdica  antiga,  e                

significa  “a  personificação  do  dia”,  Dag  está  nos  estágios  iniciais  de  uma  gestação;  a  última  é                 

Cheedo  the  Fragile  (Courtney  Eaton),  Cheedo,  A  Frágil,  a  mulher  aparenta  ser  a  mais  nova  do                 

grupo,  tem  cabelos  castanhos  escuros  e  compleição  também  branca .  A  propósito,  a             109

primeira  aparição  da  última  é  retratada,  em  meio  ao  escape  do  cativeiro,  quando  Dag               

arrebenta  o  cinto  de  castidade  soldado  em  volta  do  corpo  da  primeira  -  um  objeto  com  uma                  

abertura  na  altura  da  vulva,  ornado  com  algo  que  assemelham-se  a  dentes  afiados,              

impeditivos  de  estupros,  denotando  certo  resguardo  para  quando  o  corpo  de  Cheedo  estiver              

pronto   para   os   crimes.   

pop  da  década  de  80.  bell  hooks,  em  seu  livro Olhares  Negros:  Raça  e  Representação (2019),  faz  o  seguinte                    
comentário  sobre  Aunty  Entity:  “Tina  Turner  evoca  dois  estereótipos  racistas/machistas:  o  da  ‘mãe  preta’  que  se                 
torna  faminta  pelo  poder,  e  o  da  selvagem  sexual  que  usa  seu  corpo  para  seduzir  e  conquistar  os  homens.                    
Retratada  desejando  o  herói  branco  que  irá  conquistá-la  e  rejeitá-la,  Aunty  Entity  é  a  reencenação                
contemporânea  daquela  mulher  negra  mítica  que,  durante  a  escravidão,  supostamente  seduzia  e  conseguia  o  que                
quisesse  dos  virtuosos  homens  brancos  donos  de  escravos.”  (p.  140).  Essa  análise  de  hooks  acresce  a  questão  de                   
como  a  tokenização  pode  ser  um  processo  indissociável  da  estereotipação  dos  sujeitos  quando  estamos  lidando                
com  a  representação  das  minorias,  já  que  a  imagem  das  últimas  está  sendo  controlada  pelas                
instituições/indivíduos/visualidades   dominantes.  
 
109  Ao  pesquisar  a  ascendência  dos  atores  do  longa,  descobri  que  a  atriz  e  modelo  Courtney  Eaton,  intérprete  de                    
Cheedo,  é  australiana  e  tem  como  ascendência  pai  inglês  e  mãe  neozelandesa,  de  origem  chinesa,  Maori  e  Maori                   
das  Ilhas  Cook.  Como  espectadora  do  sul  global,  li  desde  a  primeira  sessão,  a  atriz  como  branca,  para  mim  e                     
para  próximos  consultados,  seu  fenotipo  é  branco  e  distinto  das  outras  duas  mulheres  que  tem  a  pele  de  contraste                    
maior  se  comparado  a  sua.  Sendo  assim,  dentro  da  análise  realizada,  Cheedo,  na  radicalidade  do  seu  corpo                  
retratado   na   cinematografia   do   filme,   enquadra-se   no   papel   de   mulher   branca.  
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A  subserviência  das  mulheres  naquele  ambiente  é  justificada  pela  cobiça  sádica  de  Joe              

de  continuar  sua  linhagem  e,  automaticamente,  respaldar  a  neurose  patriarcal-colonial  de            

manter  o  poder  em  suas  representações  de  contiguidade  sanguínea:  seus  filhos,  assinalando             

durante  a  trama  a  importância  de  serem homens  e saudáveis .  O  prólogo  imagético  para  a                

situação  dessas  mulheres  não  é  exibido,  todas  as  agressões  físicas  e  sexuais  sofridas  durante  a                

servidão  são  sublimadas  em  um  passado  não  mostrado,  mesmo  assim,  ascendem  no  presente              

durante  a  fuga  através  de  elementos  fantasmagóricos,  como  as  cicatrizes  faciais  exibidas  por              

Angharad,  as  gravidezes,  o  cinto  de  castidade  usado  por  Cheedo,  o  desejo  urgente  de  evasão                

demonstrado  por  todas  elas.  Nas  entrelinhas  das  imagens,  nas  poucas  falas  vemos  a              110

perversidade   ímpar   que   ativa   a   busca   pela   liberdade.   

As  mulheres  escravizadas  se  juntam  a  Furiosa  (Charlize  Theron),  uma  Imperatriz  -             

alto  cargo  na  hierarquia  militar  do  exército  particular  de  Immortan  Joe  -,  para  fugirem               

escondidas  na máquina  de  guerra  ( war  rig )  que  a  última  é  encarregada,  um  grande  caminhão                

pipa  possante.  A  elevada  patente  de  Furiosa  traz  a  responsabilidade  de  transportar  água  para               

os  aliados  mais  próximos,  em  troca  de  munição  e  gasolina,  e  as  incursões  são  realizadas  junto                 

a  um  pequeno  comboio  de  guerra  pelo  qual  ela  é  a  comandante  direta.  A  máquina  de  guerra  é                   

nomeada  dessa  forma  em  vista  da  paramentação  de  sua  lataria  para  o  combate  direto  neste                

universo  distópico  altamente  hostil.  Equipada  para  suprir  as  necessidades  de  um  espaço  onde              

a  guerra  por  recursos  é  incessante,  possui  no  topo  de  seu  tanque,  locais  para  tocaia,                

posicionamento  de  homens  e  lanças  com  bombas  em  suas  extremidades.  Branca,  de  cabeça              

raspada,  face  pintada  de  graxa  e  um  braço  mecânico,  Imperatriz  Furiosa  é  a  motorista  de  elite                 

e  coextensão  do  veículo  mortal,  como  se  estivéssemos  encarando  o mise  en  abyme  da  fúria                111

110  A  concepção  de Mad  Max:  A  Estrada  da  Fúria foi  peculiar  considerando  seu  status  de  venda  como  um                    
blockbuster de  ação.  Ao  invés  do  roteiro  como  seu  ponto  de  partida,  foram  feitos storyboards ,  e  apenas  após  os                    
desenhos  esboçados,  as  falas  foram  acrescentadas.  A  ideia  inicial  foi  conceber  um  longa  preto-e-branco  e  sem                 
fala  de  qualquer  tipo,  contudo  a  produtora Warner  Bros  não  admitiu  um  filme  com  orçamento  de  um blockbuster                   
ser  finalizado  com  essas  características,  pois  se  a  produção  as  assumisse,  a  obra  deixaria  de  ser  um blockbuster                   
e,  consequentemente,  não  poderia  ser  vendido  como  tal,  não  ocupando  grandes  salas  de  cinema  comercial  ao                 
redor  do  mundo,  logo,  seu  lucro  não  arcaria  com  os  custos  de  produção.  Miller,  por  não  poder  fazê-lo  em                    
preto-e-branco,  decidiu  então  estourar  a  saturação  da  cinematografia,  e  manteve  poucas  falas,  recorrendo  às               
imagens  para  sustentar  a  explicação  da  história.  Quando  do  DVD  do  filme  foi  lançado,  uma  edição Black  and                   
Chrome  traz  a  versão  do  longa  em  preto-e-branco,  e  fãs  online,  fizeram  uma  versão  além  de  preto-e-branca,  sem                   
falas   e   disponibilizaram-a   ilegalmente    online .  
 
111 Mise  en  abyme  é  uma  expressão  francesa  que  costuma  ser  traduzida  como  "narrativa  em  abismo".  Indica                  
narrativas  que  contêm  outras  narrativas  dentro  de  si,  utilizadas  recorrentemente  na  literatura,  nas  pinturas  e  no                 
cinema.  Exemplos  clássicos  de mise  en  abyme  é  a  pintura  de  Velázquez, Las  Meninas  (1656),  e  o  globo  de  neve                    
enfocado  pela  câmera  de  Orwell,  em Cidadão  Kane  (1941),  cuja  a  aparição  aponta  uma  pista  para  o  central                   
mistério   do   filme.   
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que  envolve  toda  a  trama.  O  veículo  mortal  que  ativa  a  subversão  é  colérico  em  sua  estética  e                   

ação,  é  espelhado  em  Furiosa,  se  comparada  às  suas  companheiras  de  evasão.  A  fúria  que                

alimenta  os  breves  dias  de  vida  no  miolo  da  guerra,  reflete  a  fúria  da  insurreição,  a  fúria                  112

dos  veículos  bélicos  que  acionam  a  insurreição,  e  a  fúria  de  Furiosa,  uma  corporalidade               

feminina   maculada,    branca ,   pivô   da   fuga.   

Utilizando  de  seu  atual  prestígio,  Furiosa  trai  a  ideologia  de  servidão  militar  ao              

ditador,  e  inicia,  junto  ao  grupo  de  ex-escravizadas,  uma  deserção  das  suas  incumbências              

sórdidas  e  do  território  comandado  por  Joe,  à  medida  que,  o  controle  dos  corpos  implica  no                 

controle  do  território,  e  vice-versa.  Furiosa,  evade  junto  ao  precioso  “espólio  humano”  e              

particular   do   tirano,   zelado   intimamente   por   este:   “suas   esposas”.   

No  meio  da  empreitada,  uma  delas  acaba  morrendo  em  um  confronto  direto.  The              

Splendid  Angharad,  a  grávida  nos  últimos  momentos  da  gestação,  cai  do  veículo  em  fuga  e  é                 

atropelada  pelo  próprio  automóvel  do  antagonista  da  trama,  o  qual  seguia  de  perto  a  máquina                

de  guerra.  Após  despistarem  todo  o  exército  do  seu  encalço,  o  caminhão  pipa  estaciona  para                

ter  seus  danos  de  combate  reparados  por  seus  integrantes  e  dar  prosseguimento  à  viagem.  A                

cena  desenvolvida  a  seguir  é  emblemática  para  pensar  as  representações  raciais  entre  as              

diferentes   mulheres   da   trama.   

Em  meio  a  dor  do  luto,  ouvimos  vozes  agudas  gritando  por  Cheedo,  enquanto  a               

câmera  enquadra  em contra-plongée ,  Furiosa,  que  vira  rapidamente  a  cabeça  em  direção             113

aos  gritos.  Há  um  corte,  e  temos  agora  uma  câmera  de  ângulo  normal ,  em  primeiro  plano ,                 114 115

com  um slow  push-in  da  face  de  Furiosa,  atentando  para  sua  expressão  confusa  que               116

rapidamente  se  transforma  em  discernimento  da  situação.  Outro  corte  é  acionado  e  vemos  três               

mulheres  correndo  na  direção  contrária  de  onde  a  câmera  está  posicionada,  ao  lado  da               

 
112  O  tempo  em A  Estrada  da  Fúria é  contado  por  dias.  Ao  responder  uma  pergunta  que  se  refere  a  anos,  Furiosa                       
responde  “7  mil  dias”,  o  que  denota  que  a  vida  é  extremamente  efêmera  naquele  ambiente  em  que  a  existência  é                     
somada   a   partir   de   uma   perspectiva   diária.  
 
113  Quando  a  câmera  está  abaixo  do  nível  dos  olhos  do  personagem,  voltada  para  cima.  Também  chamada  de                   
“câmera   baixa”.  
 
114  Quando   ela   está   no   nível   dos   olhos   da   pessoa   que   está   sendo   filmada.  
 
115  Plano   em   que   figura   humana   é   enquadrada   do   peito   para   cima.   
 
116  Quando  a  câmera  se  aproxima  lentamente  do  foco  da  cena.  Técnica  é  utilizada  para  atentar  o  espectador  da                    
importância   do   objeto   ou   personagem   para   a   narrativa.  
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máquina  de  guerra,  como  se  o  espectador  estivesse  no  lugar  de  Furiosa,  observando  as  três                

figuras  se  afastando  no  horizonte  do  deserto.  Os  trapos  brancos  das  mulheres,  símbolos  da               

escravização  do  corpo,  agitam-se  ao  vento.  Mais  um  corte  na  cena  é  operado,  e  a  câmera,                 

como  que  tentando  entender  a  situação,  locomove-se  para  frente  de  todas  elas,             

posicionando-se  no  lugar  para  onde  as  três  figuras  intentam  ir.  Em  plano  americano ,  vemos               117

Cheedo,  a  mais  nova,  correndo,  sua  boca  está  borrada  com  a  cor  vermelha,  a  pele  ao  redor                  

dos  olhos  está  matizada  com  sombras  escuras,  e  as  bochechas  salpicadas  distraidamente  com              

uma  tonalidade  rosada,  como  se  a  mulher  tivesse  pintado  o  rosto  às  pressas,  mimetizando               

certo  ideal  de  feminilidade  de  tempos  passado,  mas  com  o  desespero  do  presente              

pós-apocalíptico.  Dentre  as  passadas  rápidas,  Cheedo  grita  chorando:  “Ele  vai  nos  perdoar.             

Sei   que   vai!” .   118

The  Dag  e  Capable,  estão  logo  atrás,  tentando  convencê-la  de  que  não  há  opção  de                

retorno  para  suas  situações  anteriores.  Capable  grita  para  a  desertora,  “Não  há  mais  volta!”,               

nesse  momento,  avista-se  uma  quarta  figura,  envolta  a  panos  brancos,  correndo  a  uma              

distância  considerável  no  fundo  do  plano,  no  canto  esquerdo  da  imagem.  A  sequência  é               

cortada,  e  descobrimos  que  a  última  componente  que  se  empenha  em  reintegrar  Cheedo  ao               

grupo  é  Toast  The  Knowing.  Apresentada  em  plano  americano  e  ângulo  normal,  Toast,  após               

disparar  brevemente  em  uma  corrida  curta,  paralisa,  com  a  expressão  cansada  e  preocupada,              

ao  mesmo  tempo,  a  voz  de  Cheedo  em off  grita,  “Nós  éramos  o  tesouro  dele!” .  Toast  pareia                  119

na  tela  com  Furiosa  que  neste  momento  levanta  um  fuzil  de  precisão,  arma  para  acertar  alvos                 

à  distância.  A  imagem  se  ajusta  sobre  Furiosa,  em  meio  primeiro  plano ,  a  Imperatriz,  com                120

certa  quietude,  encaixa  o  fuzil  em  sua  posição  de  disparo,  contrastando  com  os  gritos  de                

Cheedo  perseguida  por  Dag  e  Capable,  distanciando  mais  e  mais  de  Toast  e  da  própria                

Furiosa,   “Nós   éramos   protegidas!   Ele   nos   dava   uma   vida   boa!”.   

O  plano  seguinte  é  uma  tomada  do  ponto  de  vista  de  Furiosa,  ou  seja,  a  imagem  imita                  

o  olhar  pela  mira  do  fuzil  pelo  qual  ela  espreita.  Neste  momento,  entendemos  para  onde                

Cheedo  se  encaminha  com  tanta  voracidade.  Uma  motocicleta  com  dois  integrantes  do             

117  Quando   a   figura   humana   é   enquadrada   do   joelho   para   cima.  
 
118  Tradução   minha.    He'll   forgive   us.   I   know   he   will!  
 
119   Tradução   minha.    We   were   his   treasures!  
 
120  Plano   no   qual   a   figura   humana   é   enquadrada   da   cintura   para   cima.  
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comboio  do  exército  de  Immortan  Joe,  ávido  pelo  reaprisionamento  das  mulheres  se             

aproxima  rapidamente  da  incursão  imóvel.  A  mira  vagueia,  passando  pelas  costas  das             

mulheres,  cabelos  pretos  lisos  e  duas  tranças  ruivas  se  debatem  com  o  movimento  dos  corpos,                

embalados  pelo  questionamento  atirado  por  Cheedo  às  outras,  logo  após  de  alegar  a  “boa               

vida”   que   levavam:   “Qual   é   o   problema   disso   [de   ter   uma   ‘boa   vida’]?” .   121

A  pontaria  se  estabiliza  no  peito  masculino  que  lidera  a  motocicleta,  borrado  pela              

lonjura,  porém  sabemos  que  a  mira  é  dupla,  devido  à  sombra  que  aparece  na  garupa  do                 

veículo.  Capable  brada  em  resposta  à  inquirição  de  Cheedo:  “Nós  não  somos  coisas!” .  A               122

sequência  imediata  à  frase  possui  apenas  três  segundos:  Furiosa  reaparece  nos  primeiros  dois              

primeiros,  em  primeiríssimo  plano ,  com  apenas  parte  do  rosto  à  mostra,  centralizado,  o              123

resto  da  sua  face  está  tomada  pelo  fuzil,  desfocado  do  lado  direito  da  cena.  Sentimos  o                 

impacto  do  gatilho  puxado  em  seu  corpo,  em  um  brusco  vai-e-vém,  e  no  segundo  final  há  um                  

corte,  voltamos  ao  seu  ponto  de  vista,  e  através  da  mira  confirmamos  que  os  dois  alvos  foram                  

atingidos,  tombando  um  homem  para  cada  lado  da  motocicleta.  Quase  que  simultaneamente,             

ouvimos   a   lamúria   de   Cheedo,   “Não!”.   

A  câmera  ocupa  novamente  o  lugar  para  onde  a  mais  nova  avançava,  retornando  o               

olhar  para  todas  as  componentes  da  fuga.  Decepcionada  com  a  disrupção  da  esperança  de               

voltar  para  o  “conforto”  idealizado,  ela  pára  bruscamente.  Capable  e  Dag  a  alcançam,              

continuando  o  mantra,  “Nós  não  somos  coisas!”  enquanto  tentam  contê-la  em  sua  agitação.              

Ao  longe,  destaca-se  a  silhueta  de  Toast,  com  as  mãos  ao  lado  do  corpo,  e  Furiosa,  paralela,                  

ainda  com  o  rifle  em  punho,  com  o  porte  de  uma franco-atiradora .  Cheedo,              124

desvencilhando-se,  grita  para  o  horizonte:  “Não  quero  mais  ouvir  isso!” ,  ao  que  Capable,              125

no  intuito  de  desmotivá-la  do  seu  delírio  de  retorno,  recorre  à  memória  de  Angharad,  “Essas                

121  Tradução   minha.    What's   wrong   with   that?  
 
122  Tradução   minha.    We   are   not   things!  
 
123  Plano  no  qual  a  figura  humana  é  enquadrada  dos  ombros  para  cima.  Também  chamado  de  “big  close-up”  ou                    
“big   close”.  
 
124  Franco-atiradora  é  o  cargo  da  pessoa  que  ocupa  o  lugar  de  atiradora  especial,  atiradora  de  elite  ou sniper -  é                      
uma  militar,  membro  das  Forças  Armadas  ou  da  força  policial  que  é  especializada  em  tiros  de  longa  distância  e                    
precisão.  
 
125  Tradução   minha.    I   don't   want   to   hear   that   again!  
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eram  as  palavras  dela!” .  A  câmera  no  segundo  seguinte,  enquadra  Cheedo  em  primeiro              126

plano,  que  vira  bruscamente  para  encarar  as  mulheres  que  a  tentam  deter.  Vemos-a  por  cima                

do  ombro  desfocado  de  Capable,  e  em  um  movimento  único,  a  câmera  se  aproxima               

rapidamente  do  rosto  pintado  da  mulher.  A  cena  que  começa  em  primeiro  plano,  emoldurando               

as  costas  de  Capable  como  ponto  de  partida,  termina  em  primeiríssimo  plano,  recortando              

apenas  o  rosto  desolado  de  Cheedo,  que  contrasta  com  o  horizonte  e  as  marcas  dos  pneus  da                  

máquina  de  guerra  atrás  de  si.  Cheedo, A  Frágil ,  esbraveja  para  suas  perseguidoras,  durante  o                

ligeiro   movimento   de   câmera,   “E   agora   ela   está   morta!” .  127

O  corte  mais  uma  vez  acontece,  voltando  para  o  primeiro  planíssimo  da  expressão  de               

Furiosa  observando  a  ação,  estóica,  a  voz  de  Dag  ao  fundo  chega  com  certa  dificuldade  até                 

onde  a  Imperatriz  se  mantém  em  pé,  “Pode  gritar  e  espernear…  mas  você  não  voltará” ;                128

mais  um  corte,  voltamos  para  uma  câmera  tonta,  que  captura  em  primeiríssimo  plano  Dag  e                

Cheedo  de  perfil,  a  primeira  salienta:  “Você  não  voltará  pra  ele” .  Mais  um  corte,  o                129

contra-plongée  que  iniciou  a  cena  retorna,  todavia,  dessa  vez,  seu  ângulo  para  a  cena  está                

acerca  da  altura  do  joelho  das  três  mulheres  brancas.  Cheedo,  perde  o  equilíbrio,  gritando  o                

nome  da  companheira  morta,  e  cai  para  a  frente,  inesperadamente,  aproximando-se  da             

câmera,  que  se  afasta,  tonta  e  assustada.  Amparada  por  Dag  e  Capable,  retorna  em  direção  à                 

máquina  de  guerra,  onde  estão  as  figuras  de  Toast  e  Furiosa.  A  tela  gradualmente  escurece,                

indicado   o   término   completo   da   sequência.  

A  cena  descrita  epitomiza  as  posições  assumidas  pelas  mulheres  dentro  da Estrada  da              

Fúria  e  alude  às  construções  generificadas  e  racializadas  dentro  do  sistema  moderno-colonial             

de  gênero  partilhado  em  diferentes  instâncias  na  narrativa  fílmica,  fazendo  parte  de  um  jogo               

narrativo  extra-universo  diegético.  A  passagem  é  acionada  por  Cheedo  que  deseja  voltar  para              

o  “conforto”  do  cofre  que  Immortan  Joe,  seu dono ,  mantém  suas  parideiras.  A  mais  nova                

aceita  a  ficção  da  obrigação  do  destino  biologizado  à  serviço  da  ditadura  pós-apocalíptica              

patrilinear.  As  mulheres  que  vão  ao  resgate  são  semelhantes  em  racialização,  duas  brancas              

126  Tradução   minha.    They   were   her   words!  
 
127  Tradução   minha.    And   now   she's   dead!  
 
128  Tradução   minha.    Wring   your   hands   and   tear   your   hair     ...but   you're   not   going   back   
 
129  Tradução   minha.    You're   not   going   back   to   him.  
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tentam  convencer  Cheedo  do  seu status no  interior  do  conceito  de humanidade ,  noção              

caudatária   do   arcabouço   moderno/colonial   direcionado   aos   europeus.   

O  clã  de  mulheres  dentro  desta  perspectiva  estaria  fugindo  da  expressão  extrema  dos              

códigos  morais  da  família  nuclear  sem  o  delineamento  do  cristianismo,  cujos  dogmas  só              

permitem  uma  esposa  legítima.  Immortan  Joe,  literalmente,  possui  cinco  mulheres  ao  seu             

dispor  para  continuar  seu  legado,  assim,  o  núcleo,  o  centro  da  “família”  é  ele  e  seu  poder.                  

Sendo  assim,  o  arranjo  de  projeção  múltipla  de  parentesco  feito  pelo  antagonista  da  trama  é                

uma  inflexão  da  ideia  de  família  burguesa.  É  verdade  o  sistema  poligâmico  vil  e  forçado,  cuja                 

premissa  entra  em  desacordo  com  a  manutenção  da  moralidade  burguesa,  mas  suas  bases              

nuas  de  sustentação  ainda  se  fazem  presente:  a  detenção  de  bens  e  poder  através  de  herdeiros                 

saudáveis,  de  preferência  brancos,  produzidos  por  meio  de  relações  heterossexuais.  Cheedo            

não  vê  outra  opção  a  não  ser  assentir  com  esta  imposição  inexorável,  que  toma  forma  nas                 

imagens  fílmicas  como  a  caçada  do  seu  corpo,  perseguição  que  pode  assumir  formas  mais               

sutis  na  realidade,  infiltrando-se  nos  discursos,  postulando  verdades  alucinantes ,  e  que  em             130

em  muitos  casos,  resulta  em  altas  taxas  de  feminicídios  cometidos  por  ex-cônjuges,  figuras              

paternas,  ou  homens  alucinados  com  o  acesso  gratuito  a  qualquer  tipo  de  ação  sobre  o  corpo                 

feminino.   

Voltemo-nos  à  Toast  the  Knowing  e  a  sua  aparição  na  cena.  Sua  presença  é  deslocada,                

e  entre  os  cortes  operados  na  sequência,  seu  corpo  e  expressão  aparecem  próximos  apenas               

uma  vez,  na  desistência  do  resgate,  olhando  ao  longe,  e  mesmo  quando  seu  corpo  encaixa-se                

à  distância,  sua  postura  emite  sinais  de  desolação,  os  braços  estendidos  ao  lado  do  corpo.                

Toast,  não  emite  nenhum  grito  para  fazer  Cheedo  desistir  de  sua  empreitada,  sua  agência  é                

retratada  como  o  abandono,  este  fato  é  crucial  quando  o  foco  da  câmera  durante  os                

acontecimentos  recai  sobre  ela  apenas  uma  vez. A  Estrada  da  Fúria  é  um  filme de  ação  e em                   

ação ,  tudo  é  acionado  pelo  desejo  da  fuga.  No  momento  da  perspectiva  de  um  retorno  ao                 

cativeiro,  o  próprio  enredo  não  faz  mais  sentido  de  existir,  perde  seus  artifícios  que  o  fazem                 

estar  no  jogo  narrativo  ficcional/real.  Entretanto,  por  esta  inércia  recair  sobre  o  corpo  de               

Toast,   devemos   encarar   a   emissão   de   outro   tipo   de   montagem.   

130  O  ditado  popular  “Em  briga  de  marido  e  mulher  ninguém  mete  a  colher”,  comum  em  casos  de  confrontos  de                     
casais  e  situações  de  violência  doméstica,  proferido  por  terceiros,  preconiza  a  profundidade  da  narrativa  mestra                
que  sustenta  a  aceitação  do  corpo  da  mulher  como  uma  posse  que  pode  ser  conservado  ou  descartado.  A                   
intensidade   do   descarte   aumenta   proporcionalmente   às   marcas   potentes   de   dominação   que   lhe   encerram   o   corpo.  
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Por  todos  serem  tratados  radicalmente  como  objetos  no  regime  despótico,  a  questão             

da  escravização  sexual  de  uma  mulher  negra,  equipara-se  no  texto  mais  superficial  do  filme  à                

de  mulheres  brancas.  Em  nenhum  momento,  temos  a  evidenciação  de  atos  de  perseguição              

justificados  por  discriminação  às  racializações  não-brancas,  apenas  pela  questão  de  gênero,            

logo,  o  filme  acontece  porque  a  possibilidade  biológica  de  continuidade  da  autocracia             

desaparece.  Contudo,  se  olharmos  mais  profundamente  o  subtexto  das  imagens  trazidas,            

vemos  uma  diferenciação  na  construção  e  tratamento  da  personagem  de  Toast.  Das  cinco              

esposas,  duas  estão  grávidas,  Angharad,  que  morre  precocemente  na  trama,  e  Dag,  cuja              

gestação  está  em  seus  estágios  primários.  As  mulheres  restantes,  Cheedo,  tem  o  corpo              

poupado  por  seu  cinto  de  castidade,  restando  apenas  Capable  e  Toast  sem  nenhum  indício  de                

gravidez  aparente,  ou  mencionada.  O  fato  de  Toast  não  carregar  a  prova  do  seu  lugar  de                 

escrava  sexual  traz  compreensão  ambígua  para  o  jogo  narrativo  (intra-fílmico  e  extra-fílmico)             

que  a  personagem,  como  mulher  negra,  participa:  ao  mesmo  tempo  que  abarca  o  apagamento               

de  possíveis  sujeitos  mestiços,  desconsiderados  no  ideal  da  família  burguesa  no  sistema             

moderno/colonial  de  gênero,  exime  o  espectador  da  referência  direta  à  violência  sexual             

sistemática   cometida   dentro   do   passado   colonialista.   

A  narrativa  distópica  ao  não  mostrar  o  corpo  de  Toast  prenhe,  emudece  certa  prática               

ocidental  decorrente  da  visualidade  moderno-colonial-capitalista,  algo  que  Grada  Kilomba          

chama  de  “estética  voyeurista  colonial”  sobre  o  corpo  brutalizado  negre.  Por  uma  questão              131

histórica,  a  exposição  de  uma  mulher  negra  grávida  resultado  de  estupros  sistemáticos  por  um               

homem  branco  que  assume  o  lugar  de  seu  “senhor”  é  distinto  da  aparição  de  mulheres                

brancas  na  mesma  situação.  Em  outras  palavras,  a  conotação  subliminar  sobre  a  personagem              

de  Toast  se  dá  tendo  esta  como  mais  distante  do  padrão  ideal  para  a  reprodução  de  um                  

herdeiro  de  todo  aquele  sistema  de  poder,  simultaneamente,  a  mesma  não  carrega  no  seu               

corpo  a  marca  das  violências  sexuais  cometidas  contra  mulheres  não-brancas  no  processo  de              

colonização  do  mundo.  Entretanto,  isso  não  assegura  que  o  passado  colonialista  não  assuma              

presença  na  construção  das  imagens  pós-apocalípticas  e  no  tratamento  de  Toast  dentro  delas,              

fazendo  com  que  apenas  uma  esfera  de  opressões  do  sistema  moderno  colonial  de  gênero               

ascenda   explicitamente:   o   lado   claro/visível   do   gênero.   

A  alcunha  “A  Sábia”,  pelo  qual  é  referenciada,  reflete  expertises  particulares  de  Toast,              

tanto  no  âmbito  intelectual,  quanto  no  físico,  cujas  faíscas  ascendem  nas  imagens.  Toast  é  a                

131  A   expressão   foi   comentada   pela   mesma   no   evento   citado   no   início   do   capítulo.  
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única  do  grupo  das  mulheres  escravizadas  a  saber  atirar  com  armas,  e  após  combates,  assume                

a  tarefa  de  fazer  um  inventário  do  poder  de  fogo  que  o  comboio  possui,  além  de  suas  falas                   

girarem  em  torno  de  ponderações  importantes  para  a  continuidade  dos  planos  da  trama.              

Abaixo  de  Imperatriz  Furiosa,  Toast  é  a  mulher  mais  habilidosa  com  o  aparato  bélico               

disponibilizado  na  trama,  o  que  causa  certo  atrito  com  a  cena  descrita  nesta  análise.  Diante  da                 

composição  da  personagem,  a  única  mulher  negra  do  grupo  seria  a  mais capacitada dentro  de                

suas  habilidades  físicas  e  intelectuais  para  se  pôr  em  jogo  no  resgate  de  Cheedo.  Apesar                

disso,  paralisa-se  perante  o  momento  de  ação  e  a  câmera  perde  o  interesse  pela  mesma.  Os                 

movimentos  das  mulheres  nessa  cena  são  lampejos  análogos  à  teoria-prática  da  história  dos              

movimentos  feministas,  e  as  iniquidades  que  atravessam  suas  sujeitas  de  luta  até  os  dias               

atuais.  Cheedo,  em  meio  do  arrebatamento  causado  pela  dor  da  perda  da  companheira,  aceita               

a  total  subserviência  ao  patriarcado  “extremista”  pós-apocalíptico,  considerando  escolher          

dentro  da  sua  agência  limitada,  a  submissão  radical  e  o  destino  biológico  a  favor  da                

organização  do  poder  através  da  patrilinearidade  em  troca  das  raras  regalias  diante  da              

inospitalidade  e  o  regresso  a  uma  “boa  vida”.  Para  Toast,  as  aflições  são  paralisantes,  não                

porque  a  personagem  é  “fraca”,  o  emudecimento  desta  acontece  anterior  a  trama  do  filme,  ele                

está  na  visualidade/mentalidade  moderno-colonial-capitalista  que  tira  a  fala  e  a  agência  da             

mesma   em   cena,   e   conjuntamente,   retira-a   da   própria   imagem.   

Na  argumentação  feita  por  Capable  e  Dag  sobre  os  direitos  daquelas  mulheres  neste              

ambiente,  Toast  olha  distanciada  o  debate,  fora  da  participação,  o  regresso  a  uma  “boa  vida”                

não  é  uma  opção  na  narrativa  fílmica,  e  na  narrativa  histórico-social  que  engloba  os  sentidos                

da  primeira.  Esta  cena  de  menos  de  um  minuto  é  a  condensação  das  lutas  das  mulheres  negras                  

e  das  mulheres  brancas  do  início  do  século  XX,  onde  as  primeiras  defrontavam-se  com  a                

assignação  de  não-humana,  confrontando  a  colonialidade  do  poder  e  o  sistema            

moderno/colonial  de  gênero  para  reverter  seu status  de  não-ser  pré-definido,  o  “outro”  do              

outro  que  marca  a  existência  das  mulheres  não-brancas.  Já  as  mulheres  brancas  pautavam  a               

luta  pela igualdade  de  gênero,  a  saída  do  âmbito  privado  e  do  controle  do  “sexo,  seus                 

recursos  e  produtos”  como  tratados  por  Quijano  (2002,  p.  4).  A  distância  silenciada  entre               

Toast  e  as  outras  esposas  é  o  ponto  nevrálgico  da  disparidade  lado  claro/visível  e  lado                

escuro/oculto  do  gênero  tratado  pela  visualidade  moderno-colonial-capitalista  d’ A Estrada           

da  Fúria .  O  desânimo  corporal  e  expressivo  de  Toast  pode  ser  lido  como  o  encarar  da                 

negritude  feminina  sobre  a  certeza  antiga  que  o  agenciamento  da  ficção  “Nós  não  somos               
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coisas”  é  mais  facilmente  alcançável  por  grupos  que  ocupam  apenas  o  lado  claro/visível  do               

gênero.   

Outro  momento  que  reforça  os  aparatos  da  visualidade  moderno/colonial  capitalista           

sobre  a  figura  de  Toast  é  durante  o  combate  final.  Após  perseguição  e  confrontos  intensos                

entre  o  exército  de  Immortan  Joe,  auxiliado  por  dois  clãs  vizinhos,  e  a  máquina  de  guerra                 

com  seu  grupo  em  fuga,  o  autocrata  consegue  finalmente  recapturar  um  componente  do  seu               

espólio  humano:  Toast.  Em  um  movimento  acrobático  dos  ascetas  mascarados  que            

compactuam  com  a  ideologia  de  Immortan  Joe,  a  mulher  negra  é  a  primeira  capturada,  ao                

passo  que  seu  “senhor”  levanta  o  indicador,  simbolizando  o  começo  da  contabilização  da              

restituição  de  seus  bens.  Entre  as  cenas  de  apreensão  de  Toast,  vemos  Furiosa  ser  apunhalada                

entre  as  costelas  enquanto  dirige  a  máquina  de  guerra,  ao  mesmo  tempo  que  tenta  salvar  um                 

aliado  que  despenca  da  cabina  do  caminhão,  segurando-o  pela  perna.  Ao  virar  o  rosto  para  a                 

sua   direita,   vê   o   veículo   de   Joe   pareado   consigo,   exibindo   Toast   recém   capturada.  

Mais  uma  vez  temos  a  câmera  em  primeiríssimo  plano  enquadrando  o  rosto  de              

Furiosa,  o  braço  estendido  que  controla  o  volante,  cobre-lhe  parte  da  face,  seus  olhos  encaram                

com  intensidade  a  cena  diante  de  si,  e  após  outro  corte,  a  câmera  focaliza  o  que  a  Imperatriz                   

observa.  Em  primeiro  plano  temos  a  composição  do  recorte  da  janela  do  veículo  de  Immortan                

Joe,  Toast  é  disposta  para  frente  por  mãos  de  lacaios,  o  cabelo  puxado  para  trás,  com  intuito                  

de  ser  exibida  como  um  troféu  envidraçado,  uma  nesga  de  sol  recai  sobre  o  corpo  inclinado  e                  

podemos  ver  um  rastro  de  sangue  escorrendo  de  sua  narina  causado  por  um  golpe  desferido                

por  Immortan  Joe,  logo  após  a  mesma  reagir  a  sua  captura.  Atrás  dela  vemos  o  vulto  do                  

déspota  nas  sombras  do  automóvel,  este  olha  para  Furiosa  insidiosamente,  e  as  mãos  sem               

corpo,   também   às   sombras,   mantém   Toast   firme,   em   seu   lugar   de   objeto   cativo.   

Ao  ponderar  os  artifícios  estéticos,  narrativos  e  silenciadores  ao  redor  da  personagem,             

não  pude  deixar  de  pensar  que  a  mesma  seria  um  desdobramento  do  arquétipo  “mulata               

trágica”  analisado  por  bell  hooks  em Olhares  Negros:  Raça  e  Representação  (2019).  A              

teórica  feminista  resgata  o  tropo  da  literatura  e  dos  primórdios  do  cinema  estadunidense;  a               

mulher  birracial,  uma  negra  de  pele  clara,  esteticamente  semelhantes  à  mulheres  brancas,             

faz-se  exoticamente  atraente  dentro  do  padrão  euro-estético.  Nos  filmes  da hollywood            

clássica,  a  “mulata  trágica”  se  envolve  em  um  romance  multiracial,  cujo  desfecho,  na  maioria               

das  vezes,  é  trágico.  Este  tropo  vive  em  um  mundo  de  brancos,  a  procura  da  satisfação  com  a                   

própria  sexualidade,  que  é  pautada  na  admissão  sexual  de  homens  brancos,  posto  que  apenas               
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os  mesmos  possuem  o  poder  de  validar  seu  corpo  desejável.  A  falta  de  agência  na  sua  vida,                  

em  todos  os  âmbitos  que  a  compõem  -  sexual,  pessoal,  afetiva,  profissional,  econômica  -,  é  a                 

principal  característica  da  mulata  trágica,  “apenas  podem  reagir  a  construções  de  suas             

realidades   criadas   pelos   mais   poderosos.   Elas   estão   encurraladas”.   (HOOKS,   2019,   p.   149).   

Toast  é  o  desdobramento  da  “mulata  trágica”  não  por  ocupar  a  busca  pela  validação               

sexual  de  seu  corpo  através  do  homem  branco,  pois  o  longa  traz  neste  lugar  um  déspota                 

grotesco  a  desejando.  Apesar  disso,  a  personagem  ainda  está  sitiada  por  dois  esquemas  de               

sustentação  das  ficções  subalternizantes  contíguos  da       

visualidade-moderno-colonial-capitalista:  o  lado  visível/claro  do  gênero  como  principal         

causador  da  subserviência  das  mulheres  e  a  sublimação  de  atritos  específicos  produzidos  por              

sua  racialização  não-branca  no  desenvolvimento  do  texto  direto  da  obra,  como  se  as  raízes               

profundas  da  colonialidade  do  poder  tivesse  sido  arrancadas  após  o  mundo  acabar,  fim  que               

foi  resultado  do  ideário  fundamentado  nesta  mesma  colonialidade.  Em  contrapartida,  a            

reiteração  de  sua  raça  por  meio  do  subtexto  das  mesmas  imagens  através  de  alegorias  de  fácil                 

acesso  ao  seu  corpo,  sendo  a  primeira  capturada,  e  apagamentos  da  própria  personagem              

perante  a  câmera  em  momentos  de  “resgate  ideológico”  das  companheiras,  faz  com  que              

olhemos  do  presente  para  esta  distopia  cataclísmica,  através  de  uma  tela  ainda  eivada  da               

visualidade   moderno-colonial-capitalista.   

Curiosamente,  há  um  ponto  de  convergência  entre  a  submissão  de  Toast  pelos  códigos              

evidentes  de  gênero,  e  velados  de  sua  raça,  e  as  outras  mulheres  brancas  escravizadas               

sexualmente,  passíveis  de  dúvida  sobre  a  conformidade  ante  o  sistema  tirânico  apresentado.             

A  diligência  destas  potencializam  o  furor  para  a  ação,  como  ato  de  agência  que  move  a                 

narrativa  (e  que  acaba  em  explosões),  centralizando-o  em  Furiosa,  a  qual  adquire  uma              

competência  estóica  perante  as  adversidades.  Seus  atos  são  arquitetados,  rapidamente           

ponderados,  e  precisamente  executados,  um  tiro  certeiro  que  atravessa  dois  dorsos            

sobrepostos.  Note  o  jogo  narrativo  se  desdobrando.  A  releitura  artificiosa  da  “mulata  trágica”              

na  figura  de  Toast  -  movimento  de  releitura  similar  à  da  “mãe-preta”  na  figura  das  babás-  ,  e  a                    

superposição  alegórica  de  mulheres  brancas  incautas,  criam  um  estado  para  a  sobreposição  de              

Furiosa  como  agente  produtora  do  escape,  consequentemente,  da  acionadora  da  narrativa.            

Todavia,  um  terceiro  pilar  de  sustentação  fundamental  da  narrativa  é  utilizado  para  destacar  a               

Imperatriz:  Max  Rockatansky,  cujo  prenome  intitula  a  franquia  de  George  Miller,  dando  a              

entender  que  este  personagem  é  o  protagonista  de  seus  filmes,  e  do  longo  em  especial                
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analisado.  Farei  uma  breve  análise  do  mesmo  pois  considero  sua  figura  crucial  para              

intensificar   o   papel    de   Furiosa,   e   indiretamente,   acirra   as   questões   raciais   entre   as   mulheres.  

A  introdução  da  figura  de  Max  foi  ocultada  durante  a  apresentação  da  trama  principal               

deliberadamente.  É  importante  que  isso  seja  assinalado  pois  esse  fato  demonstra            

prematuramente  o  coadjuvantismo  do  personagem,  o  qual  encarna  a  falsa  promessa  de             

heroicidade  plena.  Max  Rockatansky  é  um  homem  branco,  ex-policial  que  peregrina  pelas             

terras  ásperas  e  desoladas,  livre  do  regime  ditatorial  de  Immortan  Joe.  Entretanto,  logo  na               

primeira  cena  do  longa,  seu  agir  autônomo  é  levado  às  ruínas  pelos  algozes  do  exército  do                 

autocrata.  Toda  a  sequência  resume-se  em:  Max  é  perseguido  pelo  exército  de  Immortan  Joe,               

bate  seu  carro,  é  capturado  como  prisioneiro,  tenta  escapar  -  nesta  fuga,  há  uma  proposta  de                 

ressurreição  do  personagem  como  herói  da  narrativa  -,  mas  fracassa  miseravelmente,  sendo             

apanhado  logo  em  seguida,  enjaulado,  e  por  ter  o  fator  RH  classificado  como  doador               

universal,  recebe  a  função  objetificante  de  “bolsa  de  sangue”  humana  para  os  propósitos  de               

guerra.  A  promessa  de  Sujeito/herói  da  narrativa  converte-se  rapidamente  de  uma  figura             

grosseira  e  autônoma,  para  um  ser  animalesco  aprisionado,  despossuído  de  bens  materiais  e              

de  si,  sua  corporalidade  é  revista  na  narrativa,  e  torna-se  apenas  mais  uma  peça  do  jogo  de                  

Immortan   Joe.  

Antes  dos  créditos  iniciais  terminarem,  a  exposição  do  personagem  Max reitera  a             

intriga  com  os  códigos  do  herói  moderno,  e  como,  concomitantemente,  o  ex-policial  não  se               

encaixa  nesse  papel.  Na  superfície,  Max  parece  assemelhar-se  à  dureza  viril  dos  heróis  que               

dominam  seus  corpos  e  os  transformam  em  instrumentos  de  poder .  Esses  SujeitOs  brancos              132

são  planejadores  de  fugas  perfeitas,  e  conquistam  seus  interesses  sexuais  e  amorosos  com  um               

charme  destemido  e  másculo.  Igualmente,  o  corpo  de  Max  é  lido  como  robusto,  sua  aparência                

132  O  exemplo  cultural  amplamente  acessível  desse  modelo,  é  o  espião James  Bond ,  da  franquia 007  que                  
atualmente  possui  24  filmes,  distribuídos  por  cinco  décadas.  O  personagem  foi  originalmente  criado  pelo               
escritor  Ian  Fleming  e  nos  livros  originais  da  obra,  a  descrição  do  agente  secreto  já  designava  todos  os  acordes                    
do  herói  masculino  inabalável.  Bond  é  detalhado  como  um  homem  alto,  moreno,  caucasiano,  de  olhar                
penetrante,  viril,  porte  atlético  e  sedutor,  com  idade  estimada  entre  33  e  40  anos,  apreciador  de vodka-martini                  
(batido,  não  mexido),  exímio  atirador  com  licença  00  para  matar  (sétimo  agente  desta  categoria  especial,  daí  seu                  
código  007)  e  perito  em  artes  marciais,  que  combate  o  “mal”  pelo  mundo  (muitas  vezes  representado  pela  URSS                   
nos  tempos  de  Guerra  Fria),  a  serviço  do  governo  de  Sua  Majestade.  Com  charme,  elegância  e  cercado  de  belas                    
mulheres,  sempre  se  apresenta  com  a  famosa  frase  "Meu  nome  é  Bond,  James  Bond”.  É  interessante  pensar  que                   
na  maioria  dos  filmes  de  James  Bond,  as  cenas  iniciais  são  cobertas  de  êxito,  do  abalo  nas  mulheres  às  saídas                     
heróicas  e  habilidosas  de  Bond  de  uma  missão  que  não  necessariamente  está  ligada  a  trama  principal,  ela  está  ali                    
apenas  para  apresentar  este  exímio  modelo  de  masculinidade  que  o  agente  incorpora.  Disponível  em               
< https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Bond >.   Acessado   em   30/09/2017.  
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indócil  e  suas  atitudes  essencialmente  brutas  e  masculinas.  Porém  a  falta  de  uma  ligação               

explícita  entre  as  ações  de  Max  e  os  códigos  culturais  constituintes  d’O  Sujeito  senhor  de  si,                 

amplamente  lido  como  o  notável  desatador  de  nós  da  narrativa,  causa  detrações  à  sua  figura               133

.  

Em  certo  momento  da  trama,  Max  se  junta  ao  grupo  de  mulheres  que  foge,  e  em  uma                  

passagem  silenciada,  “retalia”  um  tanque  de  guerra  de  um  clã  aliado  à  Joe,  o  qual  investe                 

contra  o  grupo  em  fuga.  Max  sai  para  sua  tarefa,  ouvimos  algumas  explosões  e  clarões,  e  em                  

seguida,  retorna  com  sangue  escorrendo  pela  testa,  sangue  que  não  é  seu.  Esta  cena  investe  no                 

comedimento  do  homem  branco  como  “senhor  supremo”  dos  arranjos  narrativos  nos  filmes             

de hollywood .  Max  faz,  mas  seus  atos  solos  de  heroísmos  não  são  apresentados, não  são                

postos  em  jogo. Suas  ações  são  por  ímpeto,  sem  sagacidade,  sem  comentários  sarcásticos,              

sem  organização  prévia,  buscam  apenas  a  própria  salvação  e  sobrevivência.  Mesmo  assim,             

sua  presença  na  tela  é  ambígua,  já  que  o  mesmo  se  configura  como  “braço-direito”  de                

Furiosa.  Prova  disso  é  a  participação  de  Max  na  cena  detalhada  no  início  desta  seção.  Ínfima,                 

a  figura  de  Max  aparece  apenas  duas  vezes  em  primeiríssimo  plano,  observando  de  longe               

enquanto  cuida  do  motor  do  veículo  de  fuga,  e  mais  três  ao  fundo  da  cena,  atrás  dos                  

enquadramentos  dedicados  a  Furiosa.  Imprestável  para  a  resolução  da  situação  adiante,  mas             

ainda  assim,  enquadrado  cinco  vezes,  mais  instantes  de  reprodução  na  tela  se  comparado  a               

Toast.  

A  partir  dessas  considerações,  pondera-se  a  tentativa  de A  Estrada  da  Fúria  de              

desmistificar  o  patriarcado  branco,  na  medida  que  mostra  vidas  em  fuga  deste.  Contudo  o               

epicentro  da  insurreição  é  personificado  por  Furiosa,  uma  mulher  branca,  em  detrimento  de              

formas  muito  sutis  de  obliteração  de  mulheres  não-brancas,  visto  que,  a  outra  mulher  biracial,               

The  Valkyrie,  aparece  tardiamente  na  trama  e  morre  durante  o  conflito  final .  Para  além               134

133  Em  um  extrato  de  uma  crítica  publicada  na Folha  de  S.  Paulo  em  14  de  maio  de  2015,  intitulada  Com  herói                       
canastrão,  ‘Mad  Max’  não  passa  de  perseguições  sem  fim ,  o  autor  desapontado  com  ausência  de  um                 
protagonista  masculino  destemido  e  qualificado  para  solucionar  quaisquer  empecilhos  dispostos  em  seu  caminho              
voltou  suas  críticas  para  a  performance  do  ator  que  interpreta  Max:  “Hardy  não  tem  apelo.  Canastrão,  não  é                   
fraco  apenas  interpretando,  é  ruim  brigando  também.  Nada  heróico.”.  Disponível  em            
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/05/1628539-com-heroi-canastrao-mad-max-nao-passa-de-perseg 
uicoes-sem-fim.shtml>.   Acessado   em   30/08/2017  
 
134  The  Valkyrie  também  tem  traços  dentros  dos  códigos  de  beleza  hegemonicamente  lidos  como  eurocentradros,                
longos  cabelos  lisos  pretos,  olhos  claros  e  nariz  e  boca  delicados.  A  propósito,  este  fato  deve  ser  trazido  à  tona                     
pois  em  aparição,  a  mulher  surge  nua  pedindo  ajuda  do  topo  de  uma  torre  utilizada  em  tempos  antigos  para                    
passagem  da  rede  elétrica.  A  câmera  capta  seu  corpo  de  costas  de  uma  distância  considerável,  sem  retalhá-lo                  
com  um  olhar  objetificante,  apesar  disso,  o  temos  em  sua  integralidade  descoberta.  No  desenrolar  da  cena,                 
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disso,  a  parcimônia  da  câmera  ao  comportamento  de  Max,  ignorando  seus  atos  heróicos  e               

exibindo  seus  fracassos  montam  uma  masculinidade modesta ao  ser  pareada  com  os  outros              

machos  do  filme,  e,  principalmente,  concebe  a  conjuntura  para  Furiosa  se  tornar             

emblemática,  pois  após  um  estranhamento  inicial,  há  um  acordo  de  paz  silencioso,  e  os  dois                

começam  a  buscar  o  mesmo  tipo  de  liberdade.  Dessa  coalizão  nasce  um  sentido  de               

protagonismo  de  Furiosa.  Imagine  experienciar  essas  cenas  logo  após  uma  temporada            

brasileira   de   passeatas   salpicadas   de    misoginia   contra   uma   mulher   branca   no   poder.   

A  mulher  branca  desfeminilizada,  imprópria  para  o  desejo,  é  retalhada  no  seu  corpo,              

carregando  as  marcas  da  violência  tenebrosa  da  sua  vivência  individual  em  um  passado              

ditatorial  por  um  patriarcado  militarista,  ora  fictício,  Furiosa,  epitomiza  esses  elementos  com             

seu  comportamento,  patente  e  materialidade,  ora  real,  Dilma,  expressa  seu  passado  através             

dos  relatos.  O  que  encontramos  entre  a  ficção  e  a  realidade  nestes  dois  casos  é  certa                 

verossimilhança  de  como  o  sistema  moderno  colonial  de  gênero  justificativa  a  brutalização  de              

seus  corpos  e  imagens  de  duas  mulheres  que  não  seguem  as  idealizações  criadas  a  partir  das                 

regras   do   lado   claro/visível   deste   sistema.  

Com  este  movimento  do  jogo  narrativo  entre  os  artifícios  narrativos  e  estéticos  de A               

Estrada  da  Fúria e  do  real  colonizado,  identificamos  o  desarranjo  e  a  reiteração  de  estruturas                

de  poder  dominantes.  O  desarranjo  está  na  ascensão  de  Furiosa  como  uma  ameaça  latente  ao                

imperialismo  radical  dos  corpos-mentes  daquele  universo  diegético,  e  carrega  na  própria            

materialidade-subjetividade  a  disfunção  da  feminilidade  domada  para  o  âmbito  privado,           

característica  combatida  nas  vertentes  de  feminismos  que  não  consideravam/consideram  os           

entrecruzamentos  raciais  da  luta.  Seu  destaque  de  protagonismo  enfatiza  veementemente  o            

lado  claro/visível  do  gênero  pois  a  maioria  das  mulheres  envolvidas  na  trama  principal  são               

brancas,  belas,  e  feminilizadas,  e  encontram  a  redenção  por  meio  das  ações  da  mulher  que                

teve  o  corpo  interpelado  pela  masculinidade  nociva,  reapropriando  para  si  as  técnicas  da              

mesma.   

Concomitantemente,  a  visualidade  moderno-colonial-capitalista  reitera  por  meio  de         

outros  de  artifícios  estéticos  e  narrativos  a  sutil  estigmatização  de  mulheres  não-brancas.  O              

silenciamento  de  atos,  de  falas,  e  o  olhar  da  câmera  são  as  principais  formas  de  construção  da                  

imposição  de  gênero  sobre  essas  mulheres,  mas  também  operam  a  naturalização  da  ausência              

ficamos  sabendo  que  é  tudo  uma  encenação  feita  para  matar  forasteiros  desavisados,  suas  comparsas,  todas                
mulheres,   estão   de   tocaia   para   além   das   dunas   visíveis.   
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de  atritos  por  meio  de  suas  racializações  negra  e  aborígene,  em  um  contexto  que  ignora                

dinâmicas  a  partir  de  materialidades  não-brancas.  Por  fim,  salienta-se  a  branquidade  que  não              

se   atém   aos   códigos   de   feminilidade   como    a    entidade   detentora   de   agência.   

A  fuga  do  tirano  acontece  no  âmbito  do  enredo  fílmico  e  se  atualiza  no  decorrer  do                 

longa  para  o  confronto  direto  com  o  exército  do  mesmo,  já  que  o  grupo  em  fuga  percebe  que                   

escapar  para  as  dunas  do  deserto  inóspito  é  uma  missão  suicida,  pois  não  há  para  onde  fugir,                  

tudo  no  horizonte  é  sal  e  areia,  havendo  apenas  possibilidade  de  vida  no  local  onde  há                 

recursos  naturais,  ou  seja,  no  próprio  povoado  pós-apocalíptico  controlado  por  Immortan  Joe,             

para  o  qual  não  querem  regressar.  A  partir  daí,  é  necessário  encarar  uma  vida selvática  e  ir  de                   

encontro  à  violência  que  definirá  o  fim  do  motim  de  vez  ou  o  recomeço  de  tudo.  Contudo,                  

esta  insurreição  radical  é  montada  para  conceber  a  imagem  da  mulher  branca  como  a  grande                

disruptiva,  a  desatadora  das  narrativas  mestras  relativas  apenas  à  submissão  através  do             

binarismo  de  gênero,  estratégia  contraproducente  para  o  desarranjo  dos  enunciados           

incontestados  relativos  às  desigualdades  raciais.  A  fuga  aqui  só  é  possível  dentro  da  trama               

fílmica  (ainda)  cooptada  pela  branquidade,  mas  que  no  jogo  narrativo  entre  o  real  e  a  ficção,                 

não   se   sustenta.   

 

A   negritude   feminina   de    Pantera   Negra    e   a   intriga   com   o   real   

 

Pantera  Negra  (Ryan  Coogler,  2018)  carrega  o  transtorno  da  colonialidade  do  poder             

na  materialidade  de  sua  imagem.  É  na  estética  concreta  das  quatro  mulheres  negras  de               

destaque  no  núcleo  central  da  história  que  ascende  a  perturbação  da  visualidade             

moderno-colonial-capitalista.  Após  o  caminho  trilhado  até  aqui,  notamos  que  historicamente           

a  negritude  feminina  como  espaço  de  celebração  e  multiplicidade  é  dizimada  simbolicamente             

e  materialmente  pelo  sistema  moderno/colonial  de  gênero,  ou  cooptado  por  este ,  das  mais              135

diversas  formas  possíveis.  Nesta  seção,  tentarei  apresentar  as  quatro  personagens,  enfocando            

mais  avidamente  em  uma,  para  compreender  como  narrativamente  as  relações  de  gênero  são              

135  A  cooptação  pela  visualidade  moderno-colonial-capitalista  alude  aos  lugares-comuns  da  representação  da             
mulher  negra  nas  imagens,  como  os  exemplos  já  citados  anteriormente,  como  a  “mãe-preta”  e  a  “mulata                 
trágica”,  e  que,  gradualmente  e  indiretamente,  alimentam  o  estágio  final  do  projeto  colonial,  que  é  o  abatimento                  
físico-psicológico   das   mulheres   negras.  
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lidas  em  uma  sociedade  que  ficcionalmente  nunca  foi  colonizada,  e  quais  possíveis  questões              

surgem   daí.   

A  primeira  mulher  negra  de  destaque  na  trama  a  ser  apresentada  logo  no  início  no                

longa,  e  de  maior  atenção  nesta  seção,  é  Okoye  (Danai  Gurira),  líder  do  exército  real  de                 

Wakanda,  composto  exclusivamente  por  mulheres  negras,  as  Dora  Milaje.  Suas  vestes            

cobrem-lhe  boa  parte  do  seu  corpo  e  sua  cabeça  raspada  é  adornada  com  tatuagens  que                

formam  linhas  simétricas  em  seu  couro  cabeludo.  A  corporalidade  das  mulheres  integrantes             

do  Dora  Milaje  mimetizam  a  figura  de  Okoye,  suas  cabeças  são  livres  de  cabelos,  seus                

uniformes  são  similares  ao  da  general,  fortificados  com vibranium ,  e  em  seu  passar              

disciplinado,  carregam  em  mãos  lanças  fortalecidas  com  vibranium,  armas  oficiais  da            

guarda-real.  Contudo,  o  couro  cabeludo  das  outras  guerreiras  não  exibem  tatuagens  e  a  parte               

inferior  das  vestes  de  Okoye  é  ligeiramente  distinta,  indicativos  da  distinção  hierárquica  de              

patentes.  Okoye  desponta  na  trama  como  a  general  austera,  responsável  e  habilidosa  em  suas               

capacidades  de  comando  e  destreza  corporal,  preocupada  com  a  segurança  de  seu  país  e  do                

rei,  T’Challa  (Chadwick  Boseman),  e  com  o  arrojo  para  fazer  comentários  jocosos  sobre  o               

constrangimento  de  seu  rei  ao  encontrar  seu  interesse  amoroso,  e  a  segunda  mulher  a  ser                

destacada,   Nakia   (Lupita   Nyong'o).  

Nakia  é  de  uma  das  tribos  governadas  por  Wakanda,  e  consequentemente  por             136

T’Challa.  Ex-namorada  de  T’Challa  alcança  notoriedade  na  trama  por  se  engajar            

individualmente  em  causas  para  além  do  território  wakandano.  No  decurso  da  história,  Nakia              

tenta  convencer  T’Challa  de  tornar  mundialmente  acessível  as  propriedades  do vibranium .            

Com  esta  proposta  progressista  e  coletiva,  o  esforço  de  Nakia  se  encaminha  ao  auxílio  de                

nações  estrangeiras  sem  infraestrutura  de  qualidade  para  prover  boa  qualidade  de  vida  para              

seus  habitantes,  plano  refutado  pelo  rei  por  boa  parte  da  trama.  Sua  apresentação  é  logo  após                 

a  de  Okoye,  quando  T’Challa  interrompe  uma  missão  na  Floresta  de  Sambisa,  em  território               

nigeriano,  na  qual  Nakia  está  sob  disfarce  para  solucionar  crimes  relativos  ao  tráfico  de               

mulheres.  A  justificativa  para  interferir  na  missão  da  mesma  é  a  cerimônia  de  posse               

antecipada  de  T’Challa  ao  trono  de  Wakanda,  em  decorrência  do  assassinato  de  seu  pai,  o  rei                 

136  A  terminologia  “tribo”  foi  utilizada  para  hierarquizar  sociedades  ditas  “avançadas”  e  “primitivas”  por               
disciplinas  como  a  antropologia,  cooptada  por  muito  tempo  para  propósitos  colonialistas  e  de  dominação  das                
mesmas  sociedades  pré-colonizadas,  as  quais  foram  classificadas  como  “tribos”.  Apesar  de  não  utilizar  a  palavra                
durante  este  trabalho  pois  identifico  esta  categorização  como  problemática,  farei-o  aqui  pois  o  filme  define  as                 
comunidades   de   Wakanda   dessa   maneira.  
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T’Chaka,  em  um  atentado  dias  antes.  Na  sequência  seguinte,  vemos  os  três,  Okoye,  T’Challa               

e  Nakia,  aterrisando  com  a  nave  diante  dos  dois  últimos  focos  desta  análise,  a  rainha                

Ramonda   (Angela   Bassett),   e   sua   filha,   irmão   de   T’Challa,   Shuri   (Letitia   Wright).   

A  rainha  aguarda  na  plataforma  de  aterrissagem  junto  a  um  pequeno  contingente  das              

Dora  Milaje,  com  sua  filha  Shuri  ao  seu  lado  direito.  Ramonda  exibe  uma  vestimenta               

monocromática,  em  tons  claros,  os  ombros  são  guarnecidos  por  uma  peça  semi-circular,  e  sua               

cabeça  acomoda  outra  peça,  semelhante  a  primeira,  a  qual  faz  referência  a  estrutura  de  uma                

coroa.  Nakia  quando  chega  diante  da  mulher,  faz  uma  reverência  e  a  chama  de  “Rainha  mãe”.                 

Shuri,  é  enquadrada,  e  podemos  ver  suas  roupas  com  ornamentos  em  lugares  inesperados,              

como  fivelas  em  ambos  os  braços,  seu  pescoço  é  envolvido  por  uma  gargantilha  adornada               

com  búzios.  A  mais  nova  das  mulheres  apresentadas,  é  a  inventora-chefe  responsável  pelos              

avanços  bélicos,  energéticos,  transporte,  e  de  toda  infraestrutura  do  país.  Shuri  é  a              

encarregada  direta  pelos  aprimoramentos  no  traje  de  combate  utilizado  pelo  seu  irmão,  a              

veste   indestrutível   do   Pantera   Negra,   o   herói-monarca   encarnado   por   T’Challa.   

As  ações  de  Okoye,  Nakia,  Ramonda  e  Shuri  são  cruciais  para  a  movimentação  da               

trama.  Ao  mesmo  tempo,  retiram  T’Challa  da  centralidade  autossuficiente  do  protagonista  na             

diegese  e  assessoram  e  fomentam  seu  papel  de  herói,  promovendo  a  sustentação  da              

monarquia  patriarcal  que  T’Challa  congrega.  Um  desses  momentos  de  amparo           

condescendente  de  T’Challa  é  a  ação  do  rei  de  interpelar  a  missão  de  Nakia  visando  o  seu                  

comparecimento  à  cerimônia  de  sua  tomada  do  trono.  A  obrigação  da  presença  da              

ex-namorada  durante  a  formalidade  não  é  exposta  no  enredo,  anunciando  a  partir  dos  sentidos               

da  cena  a  demanda  sentimental  entre  os  dois  personagens.  Posteriormente,  os  dois  andam              

pelas  ruas  de  Wakanda,  acompanhados  de  perto  por  uma  escolta  Dora  Milaje.  T’Challa  tenta               

persuadir  Nakia  a  retornar  indefinidamente  para  seu  país  de  origem,  abandonando  suas             

missões  de  resgate  no  estrangeiro.  A  mulher  para  dissuadi-lo,  aponta  seu  retorno  pontual  para               

Wakanda  em  apoio  ao  novo  rei  e  para  honrar  a  memória  do  rei  antecessor.  Segundo  Nakia,  é                  

inviável  a  perspectiva  de  uma  vida  de  despreocupações  ali  após  sua  tomada  de  consciência               

das  desigualdades  para  além  das  barreiras  invisíveis  do  seu  país  de  Wakanda,  negando              

prontamente  a  proposta  de  T’Challa.  No  final  da  cena,  há  a  insinuação  de  que  a  relação  dos                  

dois  não  progrediu  em  função  do  refutamento  de  Nakia  ao  cargo  de  rainha,  e  a  perspectiva  de                  

inviabilização  do  seu  dever  político  que  a  desloca  para  além  do  conforto  daquele  território,               

caso   aceitasse   o   matrimônio   com   T’Challa.   
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O  universo  diegético  da  sociedade  wakandana  nos  mostra  o  gênero  sendo  organizado             

dentro  da  estrutura  binária  homem/mulher,  com  o  homem  tendo  a  possibilidade  de  maior              

poder  político  institucional,  e  a  mulher,  a  papéis  de  conformidade  atrelada  de  profusa  agência,               

mesmo  com  tentativas  de  captura.  Sendo  assim,  temos  imagens  de  desacordo  com  a              

hegemonia  de  comportamentos  binários  sob  a  égide  do  sistema  moderno/colonial  de  gênero,  e              

imagens  de  engodo  com  os  códigos  correligionários  desse  sistema.  Um  momento            

emblemático  dos  códigos  de  desacordo  na  dinâmica  citada  é  a  cena  de  luta  seguida               

perseguição  envolvendo  Okoye,  Nakia  e  T’Challa  quando  intentam  capturar  o  comparsa  de             

Killmonger,  Ulysses  Klaue.  Os  três  recebem  a  informação  de  que  Klaue  estará  em  Busan,  na                

Coréia  do  Sul,  em  um  encontro  de  negócios  e  intenta  vender  uma  peça  contendo vibranium                

no   mercado   ilegal,   o   artefato   roubado   da   cena   descrita   no   capítulo   anterior.   

Em  uma  via  estreita  apinhada  por  tendas  de  comércio  de  rua  coreano,  desloca-se  um               

carro  de  design  atual  enquadrado  em  ângulo  amplo  de  cima.  O  automóvel  elegante  e               

tecnológico  imprime  contraste  ao  se  mesclar  com  a  informalidade  das  ruas  apinhadas  de              

barracas  comerciais  com  coberturas  de  plástico.  Ao  saírem  do  carro,  os  três  personagens              

continuam  destoando  com  o  ambiente  ao  redor.  Nakia  veste  um  longo  vestido  verde,  ornado               

de  mangas  independentes  da  peça  principal,  T’Challa  está  com  um  terno  brilhoso,  alinhado,  e               

Okoye,  aparenta  desconforto  com  a  mudança  de  ambiente,  e  por  conseguinte,  da  troca  de  suas                

vestes  de  combate  confortáveis  por  um  longo  vestido  vermelho,  decotado.  Mas  o  que  mais               

chama  atenção  no  corpo  da  general  é  a  peruca  no  topo  de  sua  cabeça,  a  qual  ela  chama  de                    

“desgraça”.  Após  breve  conversa  com  o  que  aparenta  ser  uma  simplória  vendedora  de  peixe,               

o  acesso  a  um  local  secreto  e  extremamente  luxuoso,  por  trás  de  um  plástico  azul  que  cobre                  

uma   passagem   na   parede,   é   concedido.  

Em  certo  momento,  o  grupo  identifica  o  criminoso,  e  segundos  depois,  Okoye  é              

descoberta  em  seu  disfarce,  deflagrando  uma  briga  generalizada.  Para  atordoar  seu  detrator,  o              

golpe  efetivado  pela  general  é  o  arremesso  da  peruca  que  usa,  símbolo  de  seu  desconforto,  no                 

rosto  do  homem  branco.  O  movimento  possui  comicidade  e  demonstra  a  dispensabilidade  do              

aparato  para  o  propósito  da  personagem  na  trama.  Logo  após  uma  breve  briga  entre  T’Challa                

e  Klaue,  as  duas  mulheres  saem  no  encalço  do  último  enquanto  T’Challa  se  recupera  do                

conflito.  Nakia  pergunta  à  companheira  se  é  certo  deixar  o  rei  para  trás,  ao  que  Okoye                 

responde  “Ele  nos  alcança” ,  enquanto  correm  para  entrar  no  veículo  em  que  chegaram.  As               137

137  Tradução   minha.    He'll   catch   up.  
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duas  começam  uma  perseguição  em  alta  velocidade,  demarcada  pelo  enfoque  no  pé  de  Nakia,               

que  descalço  pressiona  o  acelerador.  As  duas  causam  grande  dano  para  os  oponentes,  em  uma                

cena  onde  Okoye  interrompe  bruscamente  a  trajetória  de  um  dos  carros  dos  criminosos              

apenas   com   o   arremesso   de   sua   lança.  

O  abandono  do  herói  da  trama  e  o  ímpeto  de  resolução  da  missão  desassocia  as                

mulheres  da  manutenção  de  certos  papéis  comuns  à  submissão  feminina  muito  atrelado  ao              

lado  claro/visível  do  gênero,  como  vimos  nas  mulheres  brancas  escravizadas  sexualmente  de             

Mad  Max .  As  figuras  femininas  de Pantera  Negra  reverberam,  de  forma  sutil,  outros  tipos  de                

conformidade,  como  por  exemplo  a  servidão  à  monarquia  patrilinear.  A  própria  rainha             

Ramonda  não  questiona  sobre  seu  direito  ao  trono  após  a  morte  do  esposo,  ou  qualquer  outra                 

personagem  feminina  da  trama  o  faz.  Assim  como  Okoye,  a  figura  que  encapsula  o  exército                

oficial   da   nação,   e   seu   dever   inquestionável   ao   trono   de   Wakanda.   

Em  determinado  ponto  de Pantera  Negra ,  os  clãs  componentes  do  país  adquirem             

divergências  políticas,  e  alguns  destes  assumem  uma  posição  contra  o  rei  T’Challa,  lutando              

por  sua  deposição.  As  Dora  Milaje  são  acionadas  para  lutar  pela  manutenção  do  atual               

monarca.  No  desfecho  da  narrativa,  uma  batalha  entre  grupos  é  exibida  e  dentro  dela  acontece                

uma  divergência  entre  dois  personagens  centrais  da  trama.  No  campo  de  guerra,  Okoye,  a               

general  responsável  pelo  Dora  Milaje,  entra  em  conflito  com  seu  companheiro  romântico,             

W’Kabi  (Daniel  Kaluuya).  O  último  é  guardião  de  defesa  do  país  e  representante  de  um  dos                 

clãs  que  se  posicionaram  contra  o  reinado  de  T’Challa.  Considerando  suas  divergências             

políticas,  Okoye  não  titubeia  com  a  possibilidade  de  matá-lo  durante  a  batalha  para  proteger  a                

continuidade  do  reinado  legítimo,  deixando  claro  no  confronto  verbal  com  o  companheiro.             

W’Kabi  pergunta  para  sua  cônjuge,  “Você  me  mataria  meu  amor” ,  ao  que  Okoye  responde:               138

“Por  Wakanda?  Sem  sombra  de  dúvida” ,  enquanto  aponta  a  lança  para  o  pescoço  do               139

homem  à  sua  frente,  fazendo-o  se  ajoelhar  e  se  render  diante  da  general,  seu  gesto  sendo                 

mimetizado   pelo   seu   clã.  

A  representação  de  Okoye  nesta  cena  flerta  com  a  captura  pasteurizada  da  mulher              

negra  nos  meios  massivos:  o  arquétipo  da  “mulher  negra  raivosa  e  forte”.  Durante  o  período                

 
138  Tradução   minha.    Would   you   kill   me,   my   love?  
 
139  Tradução   minha.    For   Wakanda?   Without   question!  
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da  escravidão,  o  exemplo  de  verdadeira  “feminilidade”  era  relacionado  às  mulheres  brancas             

de  classe  média,  como  comentado  anteriormente,  criando  o  padrão  de  comportamento  dócil  e              

tênue  para  estas.  Às  mulheres  negras  não  era  reservado  a  “feminilidade  civilizada”,  sendo              

comercializadas  e  designadas  para  todo  e  qualquer  tipo  de  serviços  que  seus senhores  e               

senhoras  exigissem.  Construídas  como  indivíduos  fortes  e  que  aguentam  as  diversas            

violências  tanto  físicas  como  emocionais  por  conta  dessa  herança  histórica  (HOOKS,  2015).             

Este  arquétipo  personifica  não  apenas  as  raízes  da  escravidão  atuando  sobre  esses  corpos,              

mas  os  realoca  nos  patamares  da  emoção,  o  contraponto  da  razão,  sendo  perigosos,  instáveis  e                

dominados  pelo  corpo,  longe  da  razão.  Okoye  pode  ser  lida  com  resquícios  do  arquétipo,  já                

que  na  cena  a  personagem  remete  a  tons  de  castradores  de  seu  interesse  romântico,  aquela                

que  domina  o  homem  e  rouba  seu  papel ,  contudo  essa  alusão  é  justificada  e  desarranjada                140

por  uma  nova  via,  perturbando  a  alegoria  “mulher  negra  raivosa”;  ela  está  seu  dever               

patriótico.   

Amalgamado  neste  arquétipo  está  o ethos  heróico  encontrado  nos  filmes  de            

super-heróis  pós  11  de  setembro  (CHAGAS,  2008).  O  nacionalismo  inflado  pela  política  de              

“guerra  ao  terror”  dos  Estados  Unidos  contra  o  Oriente  Médio  acionou  produções             

cinematográficas  implicadas  em  centralizar  as  terras  estadunidenses  como  alvo  de  invasões           141

,  disputas  e  até  uma  colonização  por  alienígenas .  As  narrativas  envolvem  a  vontade  de               142

reiterar  a  identidade  americana  contra  um  outro,  e  motivam  o  sentimento  patriota  perante  a               

tela  de  cinema.  Baseado  nesse  contexto,  Okoye  é  acessada  pela  responsabilidade  de  ser  parte               

integrante  de  uma  nação,  que  mesmo  não  sendo  os  Estados  Unidos,  alude  às  tentativas  de                

140  Cientistas  sociais  do  período  pós-escravidão  nos  Estados  Unidos  afirmavam  que  a  culpa  do  desemprego,                
pobreza  e  suposta  passividade  profissional  do  homem  negro  não  era  de  qualquer  política  social  ou  econômica,                 
mas   sim,   do   status   matriarcal   da   dominância   da   mulher   negra   sobre   o   homem.  
 
141Homem  de  Ferro  3  (Shane  Black,  2013)  possui  o  antagonista  denominado  Mandarim,  o  qual  exibe  feições                 
semelhantes  a  indivíduos  praticantes  do  islamismo,  religião  extremamente  perseguida  nos  Estados  Unidos  após              
o  atentado  de  11  de  setembro.  Com  barba  grande,  sotaque,  e  um  nome  que  faz  uma  relação  direta  com  o  Oriente,                      
Mandarim  ordena  uma  série  de  ataques  contra  os  Estados  Unidos.  Em  certo  ponto,  o  personagem  assume  alguns                  
dos   estigmas   atrelado   à   sua   pessoa:   “Algumas   pessoas   me   chamam   de   terrorista”.   
 
142 Os  Vingadores  (Joss  Whedon,  2012)  reúne  os  principais  super-heróis  da  cultura  pop  atual,  o  Incrível  Hulk,                  
Capitão  América,  Homem  de  Ferro,  Viúva  Negra,  Gavião  Arqueiro  e  Thor.  O  filme  se  desdobra  com  os  seis                   
personagens  defendendo  a  terra  contra  as  tentativas  do  antagonista,  Loki,  irmão  de  Thor,  de  tomá-la  através  de                  
uma  invasão  alienígena.  Em  determinado  momento  da  trama,  os  planos  de  Loki  se  concretizam,  e  o  grupo  de                   
super-heróis  necessita  acessar  todos  os  elementos  que  os  colocam  na  posição  de  “guardiões”  do  planeta  para                 
salvá-lo.  É  importante  assinalar  que  o  início  da  ocupação  ocorre  em  nada  menos  que  Nova  York,  a  cidade                   
símbolo   máximo   de   poder   dos   Estados   Unidos,   e   de   influência   simbólica   e   econômica   no   resto   do   mundo.  
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tomada  por outros .  Este  fato  abre  as  portas  inteligíveis  para  sua  decisão  de  assassinar  seu                

esposo  e  livrar  a  nação  da  administração  ilegítima.  A  manobra  do  filme  para  retirar  Okoye                

deste  lugar  em  seus  momentos  de  explosão  e  desconsideração  com  seu  rei,  são  seus               

comentários  sagazes  e  a  repaginação  deste  ideal  patriótico,  cujo  propósito  é  manter  homens              

da   linhagem   real   na   coroa.  

Cito  o  arquétipo  da  “mulher  negra  raivosa”  e  a  vontade  patriótica  de  Okoye  com  o                

intuito  de  revisitar  os  subterfúgios  narrativos  que Pantera  Negra  encontra  ao  trabalhar  com  a               

construção  das  marcas  potentes  de  dominação  (LUGONES,  2008).  A  diegese  da  obra  se              

relaciona  por  meio  do  jogo  narrativo  com  os  discursos  decorrentes  da  colonialidade  do  poder               

e  do  sistema  moderno/colonial  de  gênero,  construídos  pela  hegemonia  eurocentrada.  A  nação             

de  Wakanda é  uma  terra  não  colonizada,  isso  significa  que  seus  códigos  de  gênero  e  raça  não                  

teriam  passado  pelos  moldes  incisivos  da  colonialidade  do  poder  e  de  gênero  (a  última               

revisitada  por  Lugones).  Sendo  assim,  a  potencialidade  feminina  negra  poderia  estar  no             

campo  semântico  da  guerra,  sem  ser  submissa  aos  anseios  amorosos,  podendo  acessar  as              

possibilidades  de  estruturas  corporais  e  subjetivas  sem  a  feminilidade  dócil,  a  qual  nunca  foi               

atrelada   à   primeira   intra-diegese   ou   extra-diegese.  

Okoye  mantém  sua  postura  irredutível  perante  ao  seu  alto  cargo  militar  e  desarmoniza              

os  símbolos  contextuais  de  fora  da  narrativa,  do  mundo  real,  esse  mundo  colonizado.  A               

intriga  narrativa  que  abarca  a  performance  da  personagem  é  composta  por  símbolos  que              

reportam-se  a  pasteurização,  posto  que,  a  produção  cinematográfica  foi  criada  dentro  do             

arcabouço  simbólico  da  colonialidade  do  poder  e  do  sistema  moderno/colonial  de  gênero  que              

se  infiltra  em  todos  os  âmbitos  da  vida.  Isto  é,  linhas  de  similaridade  podem  remeter  ao                 

arquétipo  da  “mulher  negra  raivosa”,  não  obstante  o  axioma  ideológico  referente  ao             

nacionalismo  estadunidense,  intensificado  após  o  atentado  às  torres  gêmeas,  contribui  para            143

o  acesso  à  personagem.  Se  o  desarranjo  acontece  com  alusões  à  ideologias  que  justificam               

táticas  imperialistas  de  tomada  de  território,  a  visualidade  moderno/colonial  capitalista  ainda            

vigora.   

143  O  nacionalismo  foi  impulsionado  pelo  arcabouço  ideológico  da  modernidade  europeia,  a  principal  fonte               
ideológica  para  o  conceito  de  liberdade,  insumo  da  Revolução  Francesa.  Lembremos  que  um  dos  lemas  dos                 
Estados  Unidos,  e  frases  contidas  no  seu  hino,  é  a  máxima  do  pensamento  nacionalista  bélico  que  manterá  a                   
liberdade  das  terras  e  dos  habitantes  do  país:  “The  land  of  the  free  and  the  home  of  the  brave”  (A  terra  dos  livres                        
e   o   lar   dos   valentes).  
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No  entanto, Pantera  Negra surpreende  na  outra  possibilidade  de  tomada  das  ações  de              

Okoye.  Se  considerarmos  a  captura  holística  da  narrativa,  com  o  alinhavar  do  presente  e  do                

real  com  a  história  ficcional,  encaramos  outra  possibilidade  para  essa  figura.  O  que  pode  ser                

tomado  como  patriotismo,  também  pode  ser  visto  como  a  defesa  da  ancestralidade  negra              

ficcional  que  Wakanda  representa.  Por  se  tratar  de  uma  mulher  negra,  general,  em  um  filme                

blockbuster  majoritariamente  negro,  protegendo  um  país  que  nunca  foi  assolado  pelas            

mazelas  do  racismo,  a  irredutível  posição  de  defesa  de  Wakanda  por  Okoye  transcende  a               

identidade  territorial,  ela  se  transfigura  na  defesa  de  uma  ontologia  refutada            144

sistematicamente  pela  parelha  binária  colonial.  Dentro  da  perspectiva  de  lutas  políticas  da             

negritude,  Okoye  desfaz  o  vínculo  com  a  visualidade  moderno-colonial-capitalista  e  traz  para             

o  jogo  narrativo,  através  da  sua  resiliência,  a  defesa  da  possibilidade  do  corpo-mente  negro               

alcançar   sua   máxima   potência   de   vida.  

Como  Furiosa,  a  imagem  de  Okoye  também  é  pluralizada  por  suas  companheiras  de              

cena,  contudo,  não  há  um  movimento  dialético  entre  as  outras  mulheres  negras  que  abarca  no                

apoucamento  de  suas  representações.  Okoye  aparece  secundária,  apenas  quando  comparada           

com  T’Challa.  O  que  faz  pensar  a  dinâmica  dos  códigos  do  lado  claro/visível  e  do  lado                 

escuro/oculto  nos  artifícios  narrativos  e  estéticos  de A  Estrada  da  Fúria  e Pantera  Negra .  No                

primeiro,  o  enredo  do  filme  usa  o  lado  claro/visível  de  maneira  contundente  para  construir  a                

figura  de  Furiosa,  como  protagonista  e  modelo  branco  feminino  de  insurreição,  em             

detrimento  do  lado  escuro/oculto,  o  qual  subsume  esteticamente  as  mulheres  não-brancas            

para  os  atos  de  ação ,  tão  caros  ao  filme.  Ou  seja,  o  jogo  narrativo  que  aponta  Furiosa  como                   145

a  redenção  de  um  feminismo  branco,  é  construído  dialeticamente  por  três  vias:  as  mulheres               

brancas  inaptas/Furiosa;  as  mulheres  não-brancas  silenciadas/Furiosa  e  o  homem  branco           

“decente”/Furiosa.  A  última  dialética,  provocada  pelo  encontro  com  Max,  traz  um  sujeito             

homem  que  é  correspondente  e  análogo  a  Furiosa,  dando  espaço  e  legitimidade  para  a  tomada                

da   centralidade   na   narrativa   pela   Imperatriz.  

144  O  próprio  conceito  europeu  de  ontologia  no  momento  de  sua  criação  filosófica  parte  da  inacessibilidade  para                  
sujeitos  de  Áfricas  e  as  tradições  antepassadas,  o  que  faz  este  termo  ser  utilizado  a  contragosto  na  escrita  por                    
mim,   contudo,   durante   a   pesquisa,   não   consegui   formular   melhor   analogia   sem   o   mesmo.   
 
145  De  colocar  em  ação  a  narrativa.  Não  está  estritamente  ligado  a  cenas  de ação ,  como  um  gênero  fílmico,                    
apesar  de  boa  parte  do  acionamento  da  narrativa  nos  filmes  estudados,  acabarem,  alegoricamente,  em  explosões,                
lutas   e   perseguições.  
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Em Pantera  Negra ,  a  composição  de  Okoye  é  diferenciada,  ela  não  ascende  ao              

protagonismo  cerimonioso  do  filme,  atingido  através  de  recursos  narrativos  por  T’Challa.            

Contudo  diante  de  negociações  entre  o  real  a  ficção,  estes  sendo  salpicados  de  leituras               

tendendo  para  os  estereótipos  da  “mulher  negra  raivosa”,  e  o  desvio  deste  pelo  patriotismo               

aludindo  a  política  americana  de  guerra,  a  mesma  toma  um  lugar  fulcral  para  a  ação                146

acontecer.  A  sua  construção  como  personagem  não  é  baseada  em  emudecimentos  imagéticos             

ou  discursivos  de  suas  companheiras  de  cena,  uma  vez  que,  as  últimas  possuem  papéis               

demarcados   e   habilidades   apropriadamente   distribuídas   para   suas   personagens   na   trama.   

A  dialética  no  longa  aparece  no  tratamento  do  lado  oculto/escuro  do  gênero  e  é               

trabalhada  para  desdenhar  a  branquidade  opressora  extra-diegética  em  sua  explicitação.  De            

um  lado  está  a  raça  negra  dos  territórios  de  Wakanda  e  os  corpos-subjetividades  de  seus                

cidadãos  que  não  foram  atravessadas  pelos  males  do  racismo,  sendo  sinônimos  de             

consagração.  Os  wakandanos  possuíram  durante  séculos  a  infraestrutura  necessária  para           

engendrar  indivíduos  com  potencialidades  sem  ser  definhadas  pela  colonidade  do  poder.  A             

ficção  redutora  do  continente  africano  como  desamparado  e  primitivo  desde  antes  de  sua              

“colonização”,  justificada  como  “avanço”,  e  a  ficção  da  tonalidade  da  pele  daqueles             

indivíduos  nativos  apontar  para  a  inferioridade  intelectual  é  completo  delírio  da  branquidade             

para  as  competências  da  sociedade  wakandana.  Através  de  comentários  jocosos  pelas            

mulheres  negras  de Pantera  Negra ,  o  delírio  da  ficção  é  apontado  com  uma  alucinação               

sólida.   

Um  dos  comentários  irônicos  acontece  momentos  antes  de  Okoye  desferir  a  lança  que              

romperá  com  a  fuga  dos  criminosos  em  Busan.  A  Dora  Milaje  comenta  entediada  baixo  a                

uma  rajada  de  tiros,  que  não  a  afeta  em  decorrência  do  seu  veículo  ser  blindado  com                 

vibranium ,  “Armas,  tão  primitivo” ,  escarnecendo  do  aparato  bélico  historicamente          147

utilizado  por  governos  europeus  no  domínio  de  territórios  em  guerras  para  colonização,  do              

passado  e  atuais,  como  por  exemplo,  as  tropas  americanas  no  Oriente  Médio,  e  o  massacre                

dos   povos   originários   no   Brasil   de   2019   para   a   tomada   de   terras   por   latifundiários.   

Outra  cena  notável  para  identifica  esta  dialética  da  chacota  é  quando  Shuri  é              

surpreendida  pelo  agente  da  CIA  Everett  Ross(Martin  Freeman),  que  acaba  de  acordar  de  um               

146  Mesmo   sentido   da   nota   anterior.  
 
147  Tradução   minha.    Guns,   so   primitive.  
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coma  causado  por  um  grave  ferimento  tratado  pela  própria  Shuri,  em  seu  laboratório  de               

última  ponta.  A  cientista  faça  alarmada:  “Não  me  assuste  assim,  colonizador!” ,  ao  que  o               148

agente,  parecendo  confuso,  se  apresenta  pelo  nome,  tentado  se  aproximar  da  estranha.  Shuri              

deixa  nítido  a  sua  capacidade  de  conseguir  informações,  dizendo  o  currículo  de  Ross,              

apresentando  ele  para  ele  mesmo.  O  decorrer  da  cena  mostra  um  homem  branco  fascinado               

com  a  tecnologia  desenvolvida  em  Wakanda,  ao  que  Shuri  dispensa  sua  curiosidade  com              

comentários  curtos  e  desinteressados.  Apesar  de  parecer  banal,  a  cena  é  importante,  para  a               

construção  da  própria  banalidade  do  homem  de  “primeiro  mundo”.  Estamos  vendo  um  agente              

da  CIA  ( Central  Intelligence  Agency )  -  instituição  de  tecnologia  e  inteligência  estadunidense,             

sinônimo do  que  há  de  mais  avançado  atualmente  no  quesito  científico  e  bélico  para               

resolução  de  conflitos  -,  embasbacado  com  a  tecnologia  de  transporte,  saúde,  e  toda  a               

infraestrutura  de  um  país  em  meio  a  África,  que  em  sua  cabeça  se  enquadrava  na  categoria                 

“terceiro  mundo”.  Todas  essas  descobertas  estão  sendo  explicadas  por  uma  mulher  negra,             

jovem,  e  responsável  por  boa  parte  dos  avanços  mostrados  na  cena,  e  mais,  até  certo  ponto,                 

ela   faz   isso   de   forma   enfadonha,   aquelas   maravilhas   são   o   seu   cotidiano.   

As  mulheres  negras  de  Wakanda  barganham  na  narrativa  a  obediência  à  coroa             

patrilinear  negra  com  relações  de  tênues  boicotes  a  autoridade  máxima  da  nação.  Todavia,              

seus  deveres  são  reiterados  para  com  Wakanda,  tendo  Okoye  como  representação  máxima             

pela  luta  organizada  e  coletiva  da  potência  da  ficção  visionária.  No  caso  de  Nakia,  no  final                 

da  trama,  cede  à  pressão  e  aceita  o  matrimônio  e  a  coroa,  decisão  justificada  pelos  seus                 

sentimentos  por  T’Challa  e  por  sua  nação.  se  passarmos  da  mirada  nacionalista             

estadounidense  que  o  discurso  versa.  O  desfecho  para  Shuri  é  o  cargo  de  diretora  da  divisão                 

de  Ciência  e  Informação  do  primeiro  Centro  Social  Internacional  de  Wakanda,  no  mesmo              

prédio  onde  o  tio  de  Shuri  e  T’Challa,  pai  de  Killmonger,  foi  assassinado  pelo  rei  T’Chaka,                 

em  uma  vizinhança  pobre  do  distrito  de  Oakland,  na  Califórnia.  Para  a  rainha  Ramonda,  o                

título  de  Rainha  Mão,  continua  vigorando  após  os  percalços  que  destituíram  sua  família  do               

trono   no   decorrer   do   filme.  

O  jogo  narrativo  de Pantera  Negra opera  como  um  deslocamento  da  colonialidade  do              

poder,  tratado  no  capítulo  anterior,  e  um  agenciador  dos  sentidos  do  sistema             

moderno/colonial  de  gênero,  intrigando  a  própria  visualidade  moderno-colonial-capitalista.  O          

lado  mais  importante  deste  jogo  está  na  capacidade  ficcional  do  longa  de  trazer  insumos,  a                

148  Tradução   minha.    Don't   scare   me   like   that,   colonizer!  
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partir  das  personagens  femininas  negras  da  trama,  na  reinvenção  de  um  presente  caótico  que               

abarca  a  estruturação  de  uma  sociedade  racistas  e  patriarcal.  Não  é  possível  ser  míope  a                

multiplicidade  trazida  por  este  filme,  no  momento  atual,  é  o  cutucar  do  sistema  que  relega  a                 

essas  mulheres  negras  o  coadjuvantismo  radical  na  história  da  colonização,  nos  símbolos             

remanescentes  desse  período,  das  vidas  quebradas  atuais.  A  alteridade  absoluta,  isto  é,  a              

classificação  de  “outro  do  outro”,  imputa  os  cargos  mais  baixos  de  poder  na  sociedade  e  nas                 

imagens,  e  automaticamente,  de  protagonismo  das  telas  e  da  própria  vida,  criando  um              

contexto   de   não-direito   das   mulheres   negras   à   diversidade   nas   imagens   e   à   vida   em   si.   

O  longa  foi  lançado  internacionalmente  no  dia  15  de  fevereiiro  de  2018,  quase  um               

mês  antes  de  Marielle  Franco  ser  assassinada  ao  lado  de  Anderson  Gomes,  e,  ao  escrever  este                 

trabalho  em  2019,  demarco  que  a  situação  para  esse  grupo  identitário  não  melhorou  nenhum               

pouco  no  país.  Ao  mirar Pantera  Negra ,  o  real  dos  enquadramentos  das  imagens  de  Franco  e                 

das  babás  anônimas,  impulsionam  para  um  tatear  de  outros  sentidos  na  ficção  apresentada  nas               

imagens  fílmicas.  As  potências  imaginativas  encontradas  na  trama  se  tornam  insumo  para  a              

vida,  pois  ali  há  algo  inédito:  a  materialidade  de  quatro  mulheres  negras  em  um  filme  que                 

chega  até  os  cinemas  mais  populares  do  Brasil,  até  as  bancas  de dvd s  ilegais  (e bem                 

acessíveis)  das  periferias,  até  Nova  Iguaçu ,  em  um  país  onde  a  maioria  da  população  negra                149

é  dizimada,  e  sua  representação  política  é  ignorada,  ou  assassinada  quando  consegue  alçar              

melhorias  para  os  seus  semelhantes.  A  intriga  narrativa  entre  real  e  ficção,  entre  Okoye,               

Nakya,  Marielle,  Shuri,  as  babás  anônimas,  “a  mulher  negra  raivosa”,  “a  mãe  preta”,  “a               

mucama”  e  toda  a  multiplicidade  da  negritude  feminina  que  pode  surgir  da  rasura  entre  esses                

dois  pontos  de  construção  do  mundo  trazem  atritos  que  são  tocantes  à  dimensão  sensível  de                

ser/pensar/existir,  seja  por  meio  de  chaves  analíticas  acadêmicas,  corporais-psicológicas,  e/ou           

para   a   luta   política.  

Ao  concluir  o  pensamento  deste  capítulo,  vi  o  assombro  de  ponderar  o  desarranjo  da               

visualidade  moderno-colonial-capitalista  a  partir  da  mera  existência  de  mulheres  negras  na            

149  A  maior  forma  de  acesso  dos  últimos  lançamentos  fílmicos  durante  minha  adolescência  foi  através  das                 
barracas  de  filmes  piratas  no  calçadão  de  Nova  Iguaçu,  no  centro  da  cidade.  Famosas,  lá  era  possível  comprar                   
até  três dvd s  pelo  preço  da  entrada  de  estudante  no  cinema  da  cidade.  Era  comum,  reunir  grupos  de  amigos  para                     
assistir  o  filme  da  vez,  cada  um  revezando  na  compra  dos dvd s.  Este  tipo  de  congregação  trazia  aos  jovens  do                     
meu  grupo  de  amigos  a  noção  de  que  fazíamos  parte  do  que  estava  acontecendo lá  fora ,  nos  centros  de  poder  do                      
Brasil  e  do  mundo,  criando  novas  formas  de  reinvenção  da  nossa  vivência  periférica.  Em  um  episódio  fatídico,  o                   
filme  da  vez  era  uma  comédia  romântica  estadunidense,  com  um  casal  branco.  Antes  da  exibição  na  casa  de  uma                    
vizinha,  uma  das  integrantes  do  grupo,  negra,  comenta:  “Fui  comprar,  e  só  tem  filme  com  branco.  Parece  que  só                    
branco   se   apaixona”.  
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tela  do  cinema,  isso  demarca  como  a  mentalidade  que  sustenta  esse  modo  de  ver  e  ordenar  o                  

mundo  é  imbricada  na  aniquilação  dessas  sujeitas.  O  incômodo  ao  mirar  cada  uma  dessas               

imagens  advém  de  que  seus  espectros  esboçam  contornos  delimitantes  para  conjunturas            

taxativas  sobre  o  vivido  das  mulheres  negras,  delineamentos  estanques,  condizentes  com  as             

narrativas  mestras,  que  influenciam  nos  modos  de  vê-las  e  no  modo  de  inventar              

pragmaticamente  vivências  por  essas  mulheres,  acessadas  pelas  mesmas  de  uma  esfera            

identitária  particular  e  coletiva.  Refleti  sobre  os  talhos  direcionados  às  mulheres  negras,  e  em               

até  certa  medida,  às  mulheres  brancas  também.  Tentei  compreender  a  mentalidade  que             

justifica  a  submissão  de  todes outres  dentro  da  parelha  binária  colonial,  e  percebi  que  só                

haveria  uma  forma  de  encarar  a  mentalidade-visualidade  moderno-colonial-capitalista         

visceralmente:  adentrar  nas  imagens  da  perversão  e  da  violência,  desarmada  da  ânsia  pela              

estética  voyeurística  colonial,  procurando  não  as  vítimas,  mas  encarando  a  contragosto  as             

expressões   imagéticas   do   que   move   os   perpetradores   dessas   ações.  
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CAPÍTULO   3   

 

A   Masculinidade   Perversa   Colonial   Branca:   Regimes   Necropolíticos   do   Presente  

 

01   DE   JANEIRO   DE   2012  
ELES   ESTÃO   VINDO  

 
Jota   Mombaça   (2018)  

 
 

No  dia  12  de  março  de  2019,  363  dias  após  o  assassinato  de  Marielle  Franco  e                 

Anderson  Gomes,  dois  homens  foram  presos,  acusados  de  matá-los.  No  telejornal  do  mesmo              

dia,  o  jornalista  narra  a  prisão  de  um  sargento  reformado  e  um  ex-policial  militar,  apontados                

como  os  executores  após  uma  investigação  motivada  por  uma  denúncia  anônima,  segundo  a              

promotoria  pública.  Enquanto  a  voz  masculina  revela  a  existência  de  um  relatório  que  embasa               

a  denúncia  contra  o  sargento,  apontando  buscas  realizadas  na  internet  como  indícios  do  seu               

envolvimento  no  crime,  um  carro  com  marcas  de  tiro  aparece  rapidamente.  Dentre  as              

pesquisas  realizadas  estão:  o  endereço  de  Marielle  Franco,  um  equipamento  para  a  placa  do               

carro  não  ser  identificada  pelos  radares  de  trânsito,  um  silenciador  de  ruídos  para  a               

submetralhadora  utilizada,  caixa  impermeável  para  enterrar  armas  de  até  114  cm  de             

comprimento,   e   como   utilizar   um   bloqueador   de   sinais   de    GPS    e   de   celulares .   150

Durante  as  reportagens,  as  imagens  das  câmeras  de  trânsito  do  Cobalt  prata  foram              

exibidas,  o  veículo  apontado  como  o  transporte  dos  assassinos,  é  destacado  digitalmente  por              

um  círculo  vermelho,  diferenciando-se  dos  outros  na  imagem  esfumaçada  das  câmeras  de             

vigilância.  O Cobalt percorre  a  noite  das  ruas  do  Rio  de  Janeiro,  perseguindo  o  carro  onde  a                  

vereadora  se  encontra,  minutos  antes  de  seu  assassinato.  Os  detalhes  mostram  o             

empreendimento  feito  para  um  homicídio  irremediável.  O  rastreio  de  100  mil  reais             

depositados  na  conta  bancária  do  sargento  apenas  aglutina  a  ideia  de  uma  morte              151

arquitetada.  Descarta-se  a  jurisdição  do  ódio  individual  que  os  dois  militares  reformados             

150  Disponível   em:    https://globoplay.globo.com/v/7451036/programa/ .   Acessado   em   17   de   março   de   2019.  
 
151  Disponível   em:    https://glo.bo/2TOmqbp .   Acessado   em   17   de   março   de   2019.  
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poderiam  ter  pelas  pautas  políticas  e  pela  figura  da  vereadora,  amplia-se  a  rede  de  ódio,                

pulverizando-o  na  malha  do  poder  político  institucional.  Os  dois  executores  seriam  apenas  os              

conduítes  da  ordem  de  um  autor  intelectual  do  crime,  acarretando  na  volta  da  pergunta               

repetida  diversas  vezes  em  cima  de  palanques  políticos  desde  14  de  março  de  2018: quem                

mandou   matar   Marielle   e   Anderson?   152

Na  manhã  do  dia  seguinte  da  prisão  do  sargento  e  do  ex-policial  militar,  ao  entrar  na                 

sala  do  apartamento,  percebi  a  televisão  ligada  com  a  imagem  aérea  de  uma  cidade               

metropolitana,  no  canto  da  tela  lia-se  “Urgente”.  O  plantão  jornalístico  denotava  tragédia.             

Uma  das  minhas  colegas  de  morada,  olhou  em  minha  direção  com  os  olhos  assustados,  “Você                

viu  isso?”.  A  legenda  abaixo  anunciava,  “Atiradores  assassinaram  6  pessoas  em  escola  de              

Suzano  e  se  mataram  em  seguida”.  Posteriormente  veio  à  tona  o  número  total  de  vítimas                

alvejadas  por  Guilherme  Taucci  Monteiro,  de  17  anos,  e  Luiz  Henrique  de  Castro,  de  25  anos,                 

ambos  ex-alunos  da  Escola  Estadual  Professor  Raul  Brasil.  A  chacina  executada  na  hora  do               

intervalo  deixou  11  feridos  e  cessou  oito  vidas ,  feita  por  dois  jovens,  sem  a  experiência  e                 153

contatos  bélicos  comparados  aos  ex-militares  assassinos  de  Marielle  e  Anderson.  Segundo  o             

relatório  oficial  a  Polícia  Militar  de  São  Paulo,  após  os  assassinatos,  Guilherme  Taucci,  o               

atirador  mais  jovem,  ao  perceber  a  aproximação  de  três  policiais,  matou  o  cúmplice  e  se                

suicidou   logo   em   seguida.   

No  desenrolar  das  horas,  mais  informações  sobre  o  ataque  foram  divulgadas.  Os             

dados  cristalizados  pela  mídia  foram  as  fotos  das  armas  manipuladas  durante  o  ataque,  as               

imagens  das  câmeras  de  segurança  exibindo  o  veículo  de  locomoção  da  dupla  sendo              

estacionado  em  frente  à  escola,  e  o  ataque  em  si  ocorrendo.  Explosivos  caseiros,  mal               

sucedidos  nos  seus  detonamentos,  uma  balestra,  arma  medieval  de  artilharia,  um  arco  e              

flecha,  facas,  um  machadinho,  um  revolver  calibre  38,  um  carregador  automático  para  a              

pistola  e  garrafas  de  coquetéis molotov ,  a  artilharia  foi  fotografada  por  celulares,  exibidas  em               

reportagens  jornalísticas.  Dos  ataques,  apenas  as  partes  menos  violentas,  editadas,  congeladas            

antes  da  efetivação  das  mortes  foram  publicizadas  nos  telejornais  e  circuito  online  aberto.  A               

152  Disponível   em:    https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/16/politica/1552740136_102710.html .   Acessado   em  
17   de   março   de   2019.  
  
153As  pessoas  executadas  durante  o  atentado  foram:  a  coordenadora  pedagógica,  Marilena  Ferreira  Vieira              
Umezo;  a  inspetora,  Eliana  Regina  de  Oliveira  Xavier;  cinco  estudantes,  Caio  Oliveira,  Claiton  Antônio  Ribeiro,                
Douglas  Murilo  Celestino,  Kaio  Lucas  da  Costa  Limeira  e  Samuel  Melquíades  Silva  de  Oliveira;  o  tio  de  um                   
dos   atiradores,   Jorge   Antônio   Moraes,   morto   em   seu   negócio   minutos   antes   do   ataque   à   escola.  
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imagem  pára  quando  o  homem  aponta  a  arma,  o  disparo  e  o  corpo  caindo  é  silenciado,  mas  as                   

machadadas  em  corpos  já  no  chão,  borrados  pela  censura,  são  permitidas,  a  lâmina  entrando               

na   carne   inerte   não   pode   ser   discernida.   

O  envolvimento  dos  atiradores  em  um  fórum  online  extremista  contendo  apologias  à             

violência  contra  mulheres,  negros  e  nordestinos  foi  constatado ,  assim  como  a  ajuda             154

recebida  no  planejamento  da  chacina  por  outros  usuários  dentro  do  mesmo  fórum.  Mais  uma               

vez,  os  aparatos  contra  os  corpos  de  determinados  indivíduos  -  as  armas,  a  programação,  a                

ajuda  disponibilizada  de  bom  grado  pelos  seguidores  do  ódio  na  página  da  internet  -               

sinalizam  o  calculismo  na  arquitetura  da  morte  do  outro  e  como  ela  é  buscada  grupalmente.                

Ao  passo  que  a  morte  de  si  mesmo  por  meio  da  morte  do  ser  indesejado  é  vista  como  bravura                    

digna  de  exaltação,  morre-se  como  herói  ao  matar  o  abjeto.  O  agradecimento  de  um  dos                

assassinos  de  Suzano  no  fórum  online  pela  ajuda  concedida,  nos  faz  pensar  aonde  fica  alguns                

ramos   dessa   raiz   tão   profunda   que   é   a   ideologia   da   destruição   material   de   corpos   humanos.   

 

Muito  obrigado  pelos  conselhos  e  orientações,  DPR.  Esperamos  do  fundo  dos            
nossos  corações  não  cometer  esse  ato  em  vão.  Todos  nós  e  principalmente  o  recinto               
será  citado  e  lembrado.  Nascemos  falhos,  mas  partiremos  como  heróis.  O  contato             
nôs  [sic]  trouxe  tudo  dentro  dos  conformes.  Ficamos  espantados  com  a  qualidade,             
digna  de  filmes  de  Hollywood  [grifo  meu].  Infelizmente  não  existe  locais  para             
testarmos  e  tudo  acontecerá  de  forma  natural,  com  a  aprendizagem  no  momento  do              
ato.  Fique  com  Deus,  meu  mentor.  O  sinal  será  a  musica  [sic]  no  máximo  3  dias                 
depois  estaremos  diantes  de  Deus,  com  nossas  7  virgens.  Levaremos  a  mensagem             
conosco.    155

 

154  É  de  extrema  importância  frisar  e  esclarecer  mais  detalhadamente  este  ponto,  contudo  por  motivos  de                 
extensão  de  texto,  preciso  fazê-lo  em  nota  de  rodapé.  O Dogolachan é  um  fórum  online  local  onde  são                   
discutidos  abertamente  prática  de  crimes,  violação  de  direitos  humanos,  além  de  racismo  e  misoginia.  Não  é  um                  
ambiente  desconhecido  pela  Polícia  Civil,  usuários  do  site  já  foram  investigados  por  crime  de  racismo  em                 
janeiro  de  2018  quando  seis  alunos  e  um  professor  da  UniCarioca  tiveram  suas  fotos  divulgadas,  sendo                 
chamados  de  “macacos”.  Um  estudante  foi  ameaçado  de  morte,  e  a  universidade  batizada  como  “uma  senzala                 
gigantesca”.  A  prisão  do  criador  do  fórum,  Marcello  Valle  Silveira  Mello,  ocorreu  no  dia  17  de  março,                  
pós-massacre  de  Suzano.  O  site  de  Mello  pregava  a  legalização  do  estupro,  da  pedofilia  e  do  “estupro  corretivo”                   
para  lésbicas.  Projetava  publicações  com  títulos  como  “Seja  homem:  mate  uma  mulher  hoje”.  Em  2011,  usuários                 
participantes  da  página  de  Mello  enalteceram  a  ação  de  Wellington  Menezes  no  atentado  à  Escola  Estadual                 
Tasso  da  Silveira,  em  Realengo  no  Rio  de  Janeiro.  Wellington  Menezes  matou  10  meninas  e  dois  meninos,                  
suicidando-se  logo  em  seguida.  Por  meio  de  testemunhas  e  da  própria  perícia,  foi  identificado  que  o  assassino                  
atirava  nas  meninas  para  matar  e  nos  meninos,  para  lesionar.  A  predileção  pela  morte  de  mulheres  foi  celebrada                   
no  site  de  Marcello  Mello,  onde  Wellington  era  tratado  como  herói.  Disponível  em:              
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/03/17/interna_cidadesdf,743470/quem-e-o-bras 
iliense-do-site-que-inspirou-ataque-em-suzano.shtml .   Acesso   em   18   de   março   de   2019.  
 
155  Disponível   em:  
https://noticias.r7.com/sao-paulo/em-forum-extremista-atiradores-pediram-dicas-para-atacar-escola-13032019 .  
Acesso   em   18   de   março   de   2019.  
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O  que  os  filmes  de hollywood  possuem  de  sublime  para  serem  alocados  como              

referência  de  qualidade  no  planejamento  de  uma  chacina?  Que  tipo  de  ação  faz  sujeitos               

comuns  providenciarem  o  trabalho  da  morte?  Perecerem  não  mais  como  humanos,  mas  como              

heróis?  O  que  se  traduz  desse  presente  na  narrativa  fílmica?  A  costura  desta  pesquisa  feita                

com  as  notícias  dos  dias  nos  quais  este  capítulo  foi  cerzido,  remete  ao  espectro  colonial  que                 

paira  sobre  os  casos  e  os  aciona.  Entretanto,  há  um  dado  neste  espectro  que  merece                

dedicação:  todos  os  deflagradores  das  experiências  contemporâneas  de  destruição  humana           

citadas   são   homens   cisgêneros   e   brancos.   

Depois  dos  dois  capítulos  apresentados  parece  falta  de  coerência  dedicar  uma  parte             

desta  dissertação  para  pensar  o  homem  branco,  cisgênero  e  heterossexual,  algo  tomado  por              

mim  como  desconcertante  em  certo  momento.  Após  ver  aquelas  imagens,  foi  preciso  olhar              

para  trás,  reavaliar  o  que  a  colonialidade  criou,  uma  certa  perversidade  emparelhada  com  o               

indivíduo,  este  podendo  ou  não  desfrutá-la  para  seus  propósitos.  Quando  o  homem  branco,              

localizado  em  uma  sociedade  que  o  favorece,  acessa  à  perversidade,  a  linha  de  explicação  das                

instituições  pendem  para  uma  ruptura  insana  entre  a  ideia  de  corpo  e  mente,  separados  pela                

fragmentação  binária  produzida  pela  própria  colonialidade  do  poder.  Não  assumirei  um  ponto             

de  vista  individualizante  do  problema  e  por  isso  esta  seção  é  um  esforço  de  compreensão  da                 

semelhança  das  materialidades-subjetividades  dos  assassinos,  e  se  elas  repercutem  nas  suas            

ações  atrozes,  através  de  um  paralelo  com  a  narrativa  fílmica  -  repensar  a  violência  através  da                 

imagem  e  da  narrativa,  a  primeira  não  estando  isolada  no  indivíduo,  mas  imbricada  no  corpo                

social  e  no  Estado.  Para  isso,  acesso  e  utilizo  a  instituição            

“homem-branco-herossexual-cisgênero-perverso”  como  um  molde  e  uma  modulação  dos         

corpos-subjetividades.  Este  molde  e  modulação  justapõe  a  relação  de  poder  que  produz             

apagamentos  com  seus  aparatos  de  manutenção  do status  quo .  A  hipótese  se  sustenta  na               

concepção  de  que  o  molde  e  a  modulação  radicais  dos  indivíduos  propagada  pela  força  que                

maneja  “arriscar  a  totalidade  de  uma  vida”  (Mbembe,  2018,  p.  13),  gravada  nas  imagens  dos                

assassinos  dos  dois  casos,  configura-se  como  decantamento  de  uma  instituição  pulverizada,            

apoiada   nas   valores   semânticos   do   poder,   do   Estado,   e   do    ser   masculino   branco .  

 O  molde-modulação  volta  a  todo  o  momento,  junto  com  as  ferramentas  de  guerra  e  da                 

soberania,  elementos  alinhavados  na  teia  da  colonialidade  do  poder.  Serei  o  mais  sincera              

possível:  quis  ignorar  esta  instituição  como  tópico  desta  dissertação,  visto  que  o  intuito  inicial               

era  um  texto  dedicado  aos  que  resistem  à  modulação,  contudo,  estes  acontecimentos             
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afloraram  um  pedaço  do  real  incapacitando  uma  miopia  acadêmica,  pedaço  explicitado  por             

Jota   Mombaça   ao   rememorar   Conceição   Evaristo:  

 

EM  HOMENAGEM  A  CONCEIÇÃO  EVARISTO,  A  GENTE  COMBINAMOS         
DE  NÃO  MORRER.  PRECISÁVAMOS  TAMBÉM  QUE  ELES  TIVESSEM         
COMBINADO  DE  NÃO  NOS  MATAR.  EU  SEI  QUE  ELES  NÃO  ESTÃO            
APENAS  LÁ  FORA.  NÃO  VI  QUANDO  SE  INSTALARAM,  MAS  EU  OS            
SINTO  MEXER  BEM  NA  ESPINHA  DORSAL  DE  TODOS  OS  MEUS           
TRAUMAS.  SÃO  ELES  QUE  MORREM  A  GENTE,  APESAR  DO  QUE  A            
GENTE   COMBINAMOS   (2017,   p.   22)  

 

 

A  instituição  “homem-branco-heterossexual-cisgênero-perverso”  se  forma  no  berço  da         

exclusão  dos  outros,  nas  linhas  de  frente  do  poder  e  da  morte,  seja  simbólica,  social,                

econômica,  cultural  e  material-psicológica.  Das  imagens  vistas  dos  casos  apresentados,           

germina  na  sua  relação  com  o  mundo,  a  concepção  de  uma  auto-intitulação  e  direito  ao                

protagonismo,  à  mercadorias,  à  pessoas-mercadorias  e  à  atualização  das  forças  coloniais            

através  das  ferramentas  de  finitude  material  e  subjetiva  dos  corpos.  A  promessa  do  poder,  da                

riqueza,  das  mulheres-objetos,  quando  não  se  concretiza,  renova  a  ação  colonialista  no             

presente,  a  violência  “gloriosa”, digna  dos  filmes  de  hollywood .  O  visível,  o  semelhante  e  o                

tangível  emaranham  entre  si.  A  atualização  da  mimetização  do  extermínio  “perfeito”  se  dá              

também  nas  imagens  enevoadas  das  câmeras  não-cinematográficas,  ali  assistimos  quem  é            

passível  de  morte  e  quem  pode  ativá-la.  Debruçar-se  sobre  as  imagens  das  masculinidades              

perversas-coloniais  é  tentar  compreender  as  conexões  entre  as  imagens  de  colonialidade  do             

poder  gerada  por  elas  e  como  a  última  as  afeta.  A  perversidade  masculina  colonial  está nos                 

filmes  de  hollywood ,  cuja  narrativa  e  estética  estão  na  perversidade  masculina  colonial.  A              

ficção   cinematográfica   é   uma   potência   do   real,   e   o   real   pode   ou   não   atualizar   esta   ficção.   

Ileana  Rodriguez  (2016)  salienta  as  tensões  implícitas  na  tessitura  de  narrativas            

diversas  para  enfatizar  a  violência  sob  uma  perspectiva  generificada,  relacionando  os  atos             

coercitivos,  agressivos,  cruéis  e  hostis  ao  poder  tácito  encontrado  na  constituição  e  no              

exercício  da  masculinidade.  Ao  analisar  a  história  divulgada  pela  mídia  da  menina Rosa ,              156

um  caso  de  pedofilia,  incesto  e  estupro  em  seu  país  de  origem,  a  filósofa  nicaraguense  o                 

156  O   nome   original   de   Rosa   foi   ocultado   pela   divulgação   midiática   do   caso,   visando   proteção   contra   possível  
assédio   que   a   criança   poderia   sofrer.  
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contrasta  a  narrativas  de  contos  de  fadas,  mais  especificamente  à Chapeuzinho  Vermelho ,             

comentando   sua   estratégia   comparativa:  

 

Reinterpretações  de  contos  de  fadas  discutem  questões  modernas,  reavaliam  a           
conduta  humana,  criam  novas  histórias  com  sentimentos  mais  relevantes  para  a  vida             
contemporânea  -  apesar  de  ou  precisamente  porque  os  personagens  representam           
figuras  arquetípicas,  enigmas  a  serem  resolvidos  em  uma  temporalidade  do  era  uma             
vez   e   em   uma   espacialidade   da   terra   do   nunca-nunca.   (2016,   p.   92)  157

 

A  ficção  traz  um  distanciamento  temporal  e  espacial  para  lidar  com  o  horror,  sendo               

sempre  encarado  de  um  presente  que  comporta  e  comprime  um  espaço  e  um  tempo.  Portanto,                

o  intuito  do  capítulo  não  é  de  definir  e  delinear  teoricamente  a  masculinidade  perversa,  mas                

procurar  na  urdidura  entre  as  tensões  da  construção  das  imagens  dos  filmes,  seus  fios               

alegóricos,  e  a  relação  que  os  artifícios  estéticos  e  narrativos  de Mad  Max estabelecem  com  a                 

masculinidade  que  ascende  no  tempo  presente  de  uma  colonialidade  do  poder.  O  ponto  nodal               

a  ser  encarado  dos  fios  dessa  masculinidade  é  a  sua  cinesia.  Não  são  módulos  fechados.  A                 

imagem  nunca  é  um  elemento  obstruído  de  relações,  são  territórios  e  paisagens,  lançando  fios               

entre  a  malha  cinematográfica  e  o  mundo  atual,  passado  e  futuro.  Uma  vez  que,  o  que  é  visto                   

e  o  não-visto  fazem  parte  de  uma  complexa  articulação,  não  funcionando  em  sentido  de               

contraposição.  

 

Esses  estados [o  visto  e  o  não-visto]  não  funcionam  como  oposições,  uma  coisa  ou               
outra,  mas  como  co-existências  múltiplas  no  mesmo  corpo,  o  corpo  encarnado  e             
desencarnado  da  imagem.  Uma  foto,  por  exemplo,  ao  mesmo  tempo  que  apresenta             
alguma  coisa  que  existiu  na  frente  da  câmera  no  momento  do  clique,  o  visível  e                
obtuso,  também  revela  outras  relações  que  estão  para  além  do  mais  imediato,  o              
invisível  e  histórico,  os  sentidos  que  aquela  imagem  terá  para  quem  a  olha.  Em  uma                
mesma  imagem  podemos  ver  o  que  há  do  mundo  nela,  suas  semelhanças  com  uma               
realidade,  mas  também  suas  dessemelhanças.  Esta  tensão  entre  continuidades  e           
descontinuidades,  entre  a  imagem  e  o  mundo,  constrói  um  “não  lugar”  móvel  da              
imagem.   (LIMA,   2016,   p.   27)   
 

  

Para  o  enfoque  concebido,  chamei-a  de  “masculinidade  perversa-colonial”  e  à           

assunção  desta  como  uma  alegoria,  operacionaliza  a  escrita,  entretanto,  não  abarca  todas  as              

múltiplas  correlações,  construções,  estratégias  narrativas  e  estéticas  que  fazem  este  termo  e  os              

157  Reinterpretations  of  fairy  tales  discuss  modern  issues,  reevaluate  human  conduct,  create  new  stories  with                
sentiments  more  relevant  to  contemporary  life—even  though  or  precisely  because  characters  represent             
archetypal   figures,   riddles   to   be   solved   in   a   time   once   upon   a   time   and   in   the   space   of   a   never-never   land.   
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sentidos  que  ele  abarca,  à  aludir  a  algo  no  real,  assim  como,  a  possibilidade  de                

distanciamento  do  mesmo  ou  outros  reais.  A  masculinidade  perversa-colonial  pode  se  tornar             

visível  em  um  conto  de  fadas,  em  um  noticiário  de  jornal,  em  uma  praça  durante  o  carnaval                  

carioca,  dentro  de  casa,  em  um  filme  de hollywood ,  ou  não,  pois  leva-se  em  consideração o                 

visível  e  obtuso,  (...)  outras  relações  que  estão  para  além  do  mais  imediato,  o  invisível  e                 

histórico,   os   sentidos   que   aquela   imagem   terá   para   quem   a   olha .   

Fiz  as  pazes  com  o  tópico  a  ser  discorrido,  já  que  na  medida  que  a  multiplicidade  de                  

agenciamentos  e  operações  acontece,  a  masculinidade  perversa-colonial  ora  encontra-se          

distante,  ora  surge  como  próximo.  Tento  pensar  o         

“homem-branco-heteronormativo-perverso-colonial”  do  presente,  não  como  uma  traição  aos         

princípios  desta  pesquisa,  mas  como  uma  escolha  de  caminho  que  está  circunscrito  na              

dinâmica  com  os outros .  Ao  colocar  em  suspensão  a  fenomenologia  dessas  imagens,  algo  no               

agora,  no  passado  e  no  futuro,  cria  sucessões  e  rupturas  com  as  vidas  que  se  envolveram,  que                  

se  envolvem  e  que  se  envolverão  nesse  conflito.  De  modo  que,  a  fenomenologia  das  imagens                

não  serve  apenas  para  pensar  este  capítulo.  As  tramas  e  tensões  do  visível  e  do  invisível                 

imbricam-se  por  todo  o  trabalho,  não  apenas  na  masculinidade,  interligam-se  similarmente  na             

assunção  das  imagens  das  mulheres  negras,  dos  homens  negros,  das  mulheres  brancas,  todos              

os    outros    tratados.   

Olhar  para  o  corpo  masculino,  destruidor,  não  é  se  ausentar  de  suas  vítimas,  elas  estão                

ali,  basilares  para  o  projeto  de  soberania  forjado  na  neurose  moderno-colonial.  A             

colonialidade  do  poder  assombra  as  experiências  contemporâneas  e  resvala  na  complexidade            

da  natureza  das  imagens  que  apresentam  o  projeto.  As  imagens  das  câmeras  de  segurança ,  a                

imagem  borrada,  a  paralisia  perante  o  objeto  a  ser  acompanhado,  dão  a  quem  olha  o cobalt                 

correndo  pelas  ruas  do  Rio  de  Janeiro  e  o  desembarque  dos  assassinos  dos  jovens  de  Suzano,                 

um  texto  colado  a  uma  realidade,  uma  referência  à  transparência,  é  ali  que  mora  a  verdade.                 

Essas  imagens  possuem  o  mundo  e  são  extensões  dos  mortos,  prelúdios  da  morte.  O  episódio                

incontestável  de  dois  homens  brancos,  em  cada  caso,  articulando  a  morte  coletiva  traz  um               

fato   imediato,   e   promessas,   cujas   certezas   podem   ou   não   vir   à   tona.   

O  que  a  ficção  guarda  como  a  promessa  da  colonialidade  do  poder  através  dos               

impulsos  da  corpo  masculino?  Onde  atua  a  contiguidade  entre  a  entidade  da  masculinidade              

perversa-colonial  e  os  filmes?  Quais  imagens  ascendem  na  trama  do  corpo  masculino,  a              

morte  dos  outros  e  a  morte  de  si?  Existe  nas  imagens  a  vontade  de  soberania  calcada  na                  
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entidade  “homem-branco-heteronormativo-perverso-colonial”  para  além  do  argumento       

simplista  da  insanidade  extranatural  desses  indivíduos?  São  essas  as  inquietudes  iniciais  que             

servem   de   propulsão   à   escrita.  

Pelas  rasuras  das  imagens  apresentadas,  procuramos  este  corpo  constantemente          

interpelador  e  violento,  presente  materialmente  e  institucionalmente  no  cotidiano,  traçando           

um  pedaço  do  mundo,  o  ir  e  vir  constante  dos  que  morrem,  dos  que  matam,  dos  que                  

ascendem  na  morte.  Todos  esses  estão  entrelaçados,  imbricados  em  uma  teia  colonial,  e  não               

apenas  paralelos,  os  sentimos  “mexer  na  espinha  dorsal”  dos  traumas.  A  masculinidade             

branca  perversa  colonial  como  poder  constante  está  presente  na  vida  vivida,  todos  envolvidos              

sentem  e  sofrem  este  fato,  e  a  partir  do  seu  lugar  social,  atuam  com  as  ferramentas                 

disponíveis  para  suas  respectivas  agências,  podendo  assumi-la  e/ou  contestá-la,  e/ou           

identificá-la,  e/ou  negá-la.  Não  há  volta,  vamos  em  busca  de  como  nos  textos  do  agora,  essa                 

perversidade  generificada  emerge  próxima,  pois  “estes  são  arcaísmos  que,  embora           

criticamente  desestabilizados,  ainda  são  frentes  abertas  e  ativas  de  conflito”  (Rodriguez,  p.             158

139).   

 

Soberanias  e  a  luta  pela  fixidez  da  masculinidade  branca  heteronormativa  perversa            

colonial   

 

“Garotos  de  guerra  kamicrazy  Fukushima!”  é  o  grito  de  guerra  do  exército             159

comandado  por  Immortan  Joe,  o  tirano  que  governa  o  aglomerado  miserável  de  pessoas  no               

meio  do  deserto,  nomeado  de  Citadela  em Mad  Max:  A  Estrada  da  Fúria (2015).  A  casta                 

mais  baixa  da  hierarquia  das  tropas  do  seu  exército  é  formada  por  homens  adultos               

denominados  garotos  de  guerra  meia-vida ,  nomeados  assim  em  decorrência  dos  tumores            160

158  Tradução   minha.    These   are   archaisms   that,   although   critically   destabilized,   are   still   open   and   active   fronts   of  
struggle .  
 
159  Tradução  minha. Fukushima  Kamicrazy  Warboys! Importante  ressaltar  a  junção  das  palavras kamikaze e               
crazy  para  formar kamicrazy . Kamikaze (do  japonês:  kami  significando  "deus"  e  kaze,  "vento",  comumente               
traduzido  como  "vento  divino") era  a  denominação  dos  pilotos  de  aviões  japoneses  repletos  de  explosivos  cuja                 
missão  era  realizar  ataques  suicidas  contra  navios,  principalmente  os  porta-aviões  dos  Aliados,  em  especial  os                
estadunidenses,  no  período  final  da  campanha  do  Pacífico  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial. Crazy ,  palavra  da                 
língua   inglesa,   significa    louco    ou    maluco .  
 
160  Tradução   minha.    Half   lives   warboys .  
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nos  seus  corpos,  causados  pelo  ambiente  altamente  tóxico  à  vida  humana,  lembretes  tácitos              

de  uma  morte  próxima.  O  exército  é  insuflado  pelo  culto  à  guerra,  propagado  por  Immortan                

Joe,  que  os  utiliza  como  ferramenta  para  alcançar,  dominar,  submeter  e  reificar  qualquer              

indivíduo  detentor  de  alguma  matéria-prima  aproveitável  debaixo  de  sua  supremacia,  como            

por  exemplo,  mulheres  sendo  ordenhadas  para  produção  de  leite.  Os  garotos  de  guerra              

exibem  dorsos  nus  pintados  de  branco ,  com  cicatrizes  formando  símbolos  em  seus  tórax,              161

cabeças  raspadas  e  algumas  peças  metálicas  cravadas  ao  corpo,  dando  a  impressão  de  junção               

de  partes  cuja  separação  não  deveria  existir.  Carregam  lanças,  armas,  explosivos,  e  nas  nucas               

uma  cicatriz  eleva-se  com  o  desenho  de  um  crânio  no  interior  de  um  círculo  em  chamas,  a                  

marca   de   posse   dos   corpos   sob   o   poderio   de   Immortan   Joe.  

A  morte  não  é  evitada  por  eles,  celebram-a  quando  esta  se  dá  durante  uma  ação                

ousada  durante  a  batalha.  O  dispêndio  absoluto  da  vida  em  combate  é  o  fim  glorioso  da                 

meia-vida,  a  vida  que  é  justaposta  pela  imanência  da  morte  no  momento  de  seu  surgimento.                

No  ato  da  concretização  absoluta  da  mesma  à  favor  da  maquinaria  bélica,  o  garoto  de  guerra                 

realiza  a  cerimônia,  tinge  a  boca  com spray de  tinta  prata  e  grita  para  os  companheiros  “Me                  

testemunhem!” ,  com  sorte,  leva  consigo  o  máximo  de  inimigos  possíveis.  A  expectativa  da              162

morte  não  vem  só,  justifica-se  os  sacrifícios  com  a  promessa  da  pós-meia-vida,  uma  vida               

plena  e  espiritual  dentro  dos  portões  de Valhalla  (referência  ao  paraíso  da  cultura  pagã               

nórdica ),  e  a  partilha  de  um mcbanquete  com  os  outros  heróis  de  guerra.  Dentro  do                163 164

regime  de  poder  do  mundo  pós-apocalíptico  de Mad  Max ,  a  morte  já  habita  o  corpo  como                 

metástase   e   como   fé.  

 
161  A  pintura  branca  flerta  com  a  fantasmagoria  da  meia-vida.  A  brancura  confessa  a  morte  alojada  naquele                  
corpo.  Mas  ainda  assim,  não  pude  negar  a  presença  de  um  pó  branco  estar  sobre  o  corpo  dessas  máquinas  da                     
morte.  Na  tela  fílmica,  é  possível  identificar  em  meio  à  maquiagem,  as  raças  dos  garotos  de  guerra,  tendo  atores                    
brancos  os  retratando  em  sua  esmagadora  maioria.  Quem  tem  o  desejo  de  matar  por  meio  da  guerra,  expõe  uma                    
dupla   brancura   em   seus   trejeitos.   
162  Tradução   minha.    Witness   me!  
 
163  Na  mitologia  nórdica,  Valhala  (do  nórdico  antigo Valhöll  "Salão  dos  Mortos")  é  um  imponente  e  imenso  salão                   
com  540  portas  e  o  teto  coberto  de  escudos  de  ouro.  Em  Valhala,  encontram-se  às  hordas  daqueles  que  morreram                    
em   combate   que   vivem   ali   eternamente,   com   comida   e   bebida   suficiente   para   todos.  
 
164  Tradução  minha.  O  termo  exato  encontrado  no  roteiro  original  do  filme  é  “McFeasting  with  all  the  heroes  of                    
all  times”,  cuja  tradução  oficial  das  legendas  em  português  interpretam  como,  “Um  McBanquete  com  os                
Heróis”.  O  “Mc”precedendo  a  palavra  “banquete”  alude  aos  lanches  comercializados  pela  rede  de fast-food               
McDonalds .  
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 O  breve  relato  de  como  se  apresenta  o  grupo  de  vidas  descartáveis  dos  garotos  de                 

guerra  concede  vislumbres  sobre  a  precarização  da  visão  estreita  das  teorias  normativas             

contemporâneas  sobre  a  democracia  embasada  em  uma  razão.  Está  nítido  nos  excessos  da              

supremacia  de  Immortan  Joe,  que  o  acontece  em  Citadela  não  é  uma  democracia.  Contudo,  de                

um  presente  real,  olhamos  para  um  futuro  ficcional,  e  identificamos  no  funcionamento  desse              

exército,  algo  que  habita  as  imagens  do  agora.  A  convicção  destruidora  de  si  e  do  outro.  A                  

um  primeiro  olhar,  no  presente  democrático,  esta  convicção  não  seria  pertinente,  pois  a              

mesma  habitaria  um  projeto  onde  a  razão  e  a  liberdade  seriam  conceitos  acessados  por todo  e                 

qualquer  um ,  fundamento  das  teorias  políticas  dominantes.  A  convicção  convive  com  a  ideia              

de  soberania  popular,  cujo  resgate  por  Mbembe  é  feito  sob  uma  perspectiva  crítica,              

apresentando   a   primeira   definição   de   soberania   como  

 

a  produção  de  normas  gerais  por  um  corpo  (povo)  composto  por  homens  e  mulheres               
livres  e  iguais.  Esses  homens  e  mulheres  são  considerados  sujeitos  completos,            
capazes  de  autoconhecimento,  autoconsciência  e  autorrepresentação.  A  política,         
portanto,  é  definida  duplamente:  um  projeto  de  autonomia  e  a  realização  de  acordo              
em  uma  coletividade  mediante  comunicação  e  reconhecimento. É  isso,  dizem-nos,           
que  a  diferencia  da  guerra (grifo  meu).  (...),  é  com  base  em  uma  distinção  entre                
razão  e  desrazão  (paixão,  fantasia)  que  a  crítica  contemporânea  foi  capaz  de             
articular   uma   certa   ideia   de   política,   comunidade,   sujeito.   (2018,   p.   9)  
 

A  soberania  calcada  nas  distinções  entre  razão  e  emoção  foi  base  para  o  conceito  de                

modernidade,  e  por  conseguinte,  o  modelo  de  democracia.  O  paradigma  da  soberania  e  do               

governo  de  si,  cuja  ideia  de  um  agente  plenamente  moral  delineado  no  exercício  da  razão,                

desarruma-se  perante  as  imagens  “próximas-reais”  e  nas  imagens  “distantes-ficcionais”.  Os           

fragmentos  extraídos  do  real  onde  dois  jovens  estão  na  iminência  de  aniquilar  estudantes,              

prenúncios  imagéticos  da  morte,  e  a  fé  no  pós-vida  com  sete  virgens  à  espera,  assessora  uma                 

tensão  no  paradigma  da  soberania-acessada-por-todos,  onde  “a  razão  é  a  verdade  do  sujeito,  e               

a  política  é  o  exercício  da  razão  na  esfera  pública”  (Mbembe,  2018,  p.10),  ao  mesmo  tempo                 

que  o  indivíduo  negocia  com  “uma  coletividade  mediante  comunicação  e  reconhecimento”.  O             

que  o  conceito  de  soberania-popular  dentro  de  um  regime  de  colonialidade  de  poder  favorece               

na   decisão   dos   autores   das   mortes?  

Neste  conceito  de  soberania,  o  indivíduo  é  senhor  de  si,  administrando  o  seu  próprio               

limite.  No  presente  real,  a  autonomia  do  limite  aponta  para  sujeitos  que  não  se  engajam  em                 
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um  diálogo  com  as  outras  partes  envolvidas  nos  seus  atos  de  crueldade.  O  plano plongée  da                 165

câmera  de  segurança,  com  suas  imagens  levemente  borradas,  olha  de  cima  o  saguão  da  escola                

Raul  Brasil,  e  captura  a  serenidade  da  entrada  de  um  dos  assassinos,  que  se  posiciona,  saca  a                  

arma  e  atira  em  alunos  próximos.  A  matabilidade  é  verossímil  pois  a  estética  é  relacionada                

simbolicamente  à  vigilância  que  mimetiza  a  visão,  o  olho  que  tudo  vê,  e  o  expresso  nessas                 

imagens  é  a  ação  pura,  não  há  titubeamento  na  ação  fluida  da  morte,  não  há  negociação  em                  

nome  da  vida.  O  desprezo  do  exercício  da  razão  sendo  ativada  para  o  bem  de  todos  ascende                  

como  outro  tipo  de  experiência  sensível  quando  acessado  no  espaço  e  tempo  de  Citadela.  A                

mediação  narrativa  ficcional  à  morte  fabricada  pela  fé  na  repulsa  e  na  reificação  do  outro  se                 

apresenta  de  forma  mais  palatável,  contudo, Mad  Max  potencializa  o  ponto  nevrálgico  da              

falácia  da  democracia  trazendo  um  pouco  do  hoje  para  a  ficção,  e  da  ficção  para  Suzano,                 

revisando   a   verdade   única   do   agora   democrático.   

Se  considerarmos  o  jogo  de  poderes  intersocial  estabelecido  pela  colonialidade  do            

poder,  há  certa  impraticabilidade  da  soberania  nas  relações  dentro  do  cotidiano,  tendo  em              

vista  as  desigualdades  dos  agentes  plurais  ante  a  auto-intitulação  de  direitos  e  construção  de               

autonomia  individual  pelo  acesso  às  instituições.  Nem  todos  agentes  sociais  têm  ferramentas             

institucionais  e  simbólicas  para  se  auto-intitular  senhores  dos  seus  destinos,  portanto  apenas             

parte  dessa  ideia  de  soberania  pode  ser  acessada  por  determinados  sujeitos,  o  que  se  apresenta                

como  um  paradoxo  se  considerarmos  o  cerne  da  definição  trazida  por  Mbembe.  A  busca  pela                

autonomia  e  o  exercício  da  soberania  dentro  da  definição  apresentada  é  exclusivista,  ao  ser               

atualizada  no  real  acentua  as  desigualdades  existentes,  já  que  a  priori  esse  conceito  de               

soberania  foi  forjado  sem  considerar  essas  desigualdades  de  antemão.  Entretanto,  o  romance             

da  soberania  é  passível  de  disputa,  trazendo  alguns  questionamentos:  o  defasamento  desse             

conceito  também  seria  um  romance?  Como  os  modos  de  ser  soberanos  aparecem  nas  imagens               

como  verdade  e  como  aparecem  como  fabulação?  Há  continuidades  entre  a  soberania,  sua              

auto-intitulação   e   o   sujeito   que   trabalha   para   a   morte   dos   outros?   

Ileana  Rodríguez  (2016),  após  estudar  diversos  casos  de  assassinatos  associados  à            

violência  sexual  perpetrados  por  homens  contra  mulheres  e  crianças,  comenta  uma  fixidez             

que  remete  ao  ponto  de  “auto-instituição”  e  “autolimitação”  do  conceito  de  soberania             

165  A  câmera  se  posiciona  acima  do  nível  dos  olhos,  voltada  para  baixo.  Outra  nomeação  para  a  posição  é                    
“câmera  alta”.  Neste  caso,  o  ângulo  da  câmera  se  relaciona  com  a  figura  da  criança  em  cena,  estando  acima  do                     
nível   dos   olhos   deste   personagem,independentemente   de   seu   rosto   não   estar   voltado   para   o   espectador.   
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apresentado  e  nas  imagens  trazidas.  Segundo  a  autora,  “ser  masculino  significa  ser  capaz  de               

colocar  em  prática  um  imaginário  de  poder  sobre  a  estrutura  do  desejo.  Ambos  vêm               

acompanhados  de  impunidade;  ser  masculino  é  ser  capaz  de  satisfazer  o  desejo  em  qualquer               

lugar  com  qualquer  pessoa,  a  qualquer  custo”  (p.  41  e  42).  Não  tomo  a  definição  de                 166

Rodríguez  como  inflexível,  ela  se  consuma  aqui  como  uma  vontade  de  rigidez  dos  sentidos               

dentre  as  práticas  de  nomeação  ordenadoras  e  normativas  do  que  é  ser  masculino.  Trago  esta                

passagem  pois  há  certa  continuidade  narrativa  do  desejo  entre  a  auto-instituição  e  o  que  é ser                 

homem  de  Rodríguez.  Continuidade  que  perpassa  os  textos  midiáticos,  afinal quem  conjura  a              

morte  nas  imagens?  A  brutalidade  e  a  violência  nesta  mirada  alia-se  à  auto-intitulação,              

encontrada  na  soberania,  no  entanto,  agora  ela  se  generifica  e  racializa  -  duas  categorias               

inseparáveis  na  organização  do  espaço  e  dos  indivíduos  dentro  de  um  regime  de  colonialidade               

de  poder.  Os  corpos  belicamente  paramentados  dos  homens  brancos  atuam  como  maquinaria             

do  perecimento  do  outro,  e  a  justificativa  do  perecimento  de  si,  é  que  este  é  apenas                 

temporário,  pois  sua  soberania  é  transcendental.  O  corpo  perece,  contudo,  seu  ato  “heróico”              

será  lembrado  para  sempre,  seu  espírito  caminhará  ao  lado  dos grandes  homens ,  e  os  recursos                

sexuais   e   alimentares   nunca   se   tornarão   escassos.  

A  auto-intitulação  alcançada  mais  facilmente  por  alguns  dentro  do  regime  de            

colonialidade  do  poder,  traz  na  luta  pela  autonomia,  a  luta  pela  fixidez  de  um  desejo                

masculino  perverso.  Pertinente  à  proposta  deste  capítulo  é  necessário  o  estabelecimento  de             

três  justaposições,  as  quais  sustentam  a  dinâmica  por  essa  fixidez,  duas  já  foram  citadas               

acima:  a  auto-intitulação  do  direito  à  ação  através  do  romance  de  uma  soberania  forjada  para                

e  por  determinado  indivíduo;  a  capacidade  de  impor  o  desejo  imaginário  impulsionado  pelo              

indivíduo,  carregado  desta  auto-intitulação,  cuja  subjetividade  e  materialidade  eclodem          

masculina  e  branca.  A  terceira  aresta  carrega  a  segunda  forma  de  soberania  trabalhada  mais               

profundamente  por  Mbembe  (2018),  onde  a  qualidade  de  ser  soberano  implica  na  violação  do               

que  deveria  ser  inviolável.  A  soberania  toma  uma  configuração  palpável,  o  limite  da              

matabilidade  é  abandonado.  A  morte  de  uns  justifica  a  vida  de  outros,  uma  zona  onde  a                 

destruição  material  está  sempre  na  iminência  de  se  manifestar.  O  tabu  da  morte  não  foi                

abandonado,  ele  ainda  existe  nesse  mundo  soberano,  apesar  disso,  a  soberania  fomenta-se  sob              

166  Tradução  minha.  (...)  to  be  masculine  means  to  be  capable  of  putting  into  practice  an  imaginary  of  power                    
over  the  structure  of  desire.  Both  come  coupled  with  impunity;  to  be  masculine  is  to  be  capable  of  fulfilling                    
desire   anyplace   with   anybody,   at   any   cost.   
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o  corte  da  proibição,  encontrado  sistemática  e  historicamente  no  interior  das  condições             

culturais  e  diegéticas  das  imagens  analisadas.  Mbembe  demarca  as  circunstâncias  e            

conjunturas  passíveis  da  aceitação  da  extinção  da  vida,  ao  comentar  a  fusão  completa  entre  a                

guerra   e   a   política   (racismo,   homicídio   e   suicídio):  

 

A  percepção  da  existência  do  Outro  como  um  atentado  contra  minha  vida,  como              
ameaça  mortal  ou  perigo  absoluto,  cuja  eliminação  biofísica  reforçaria  meu           
potencial  de  vida  e  segurança,  é  este,  penso  eu,  um  dos  muitos  imaginários  de               
soberania,  característico  tanto  da  primeira  quanto  da  última  modernidade.  (2018,  p.            
19   e   20)  

 

A  última  forma  de  soberania  desorienta  a  própria  ideia  de  limitação  e  auto-limitação.              

Posso  matar  esse(s) outro ( s ) que  me  assombra(m),  sua(s)  existência(s)  impulsiona(m)  minha            

mente  racional  à  transpor  a  moral  da  época,  flerto  com  o  desejo  que  será  justificado  com  o                  

extermínio  material  desse(s)  que  não  possui(em)  o  direito  de  existir,  muito  menos  de  me               

amedrontar.  Os  contornos  das  duas  soberanias  e  a  generificação/racialização  da           

auto-limitação  trazem  contiguidades  entre  si,  e  linhas  de  familiaridade  nas  imagens  dos  filmes              

e  das  câmeras  de  vigilância.  No  paradigma  de  quem  pode  assumir  a  conveniência  de  matar,  a                 

colonialidade  do  poder  concede  diferentes  medidas,  táticas  e  escapes  para  os  acionadores             167

da  liquidação  dos  corpos.  Para  quem  os  caminhos  da  conquista  das  soberanias  são  mais               

descomplicados?  

A  trilha  construída  até  aqui  engendra  um  termo  que  no  relancear  dos  olhos  causa               

estranhamento,  porém  as  ideias  da  modernidade  e  o  regime  de  colonialidade  do  poder  criam  o                

paradigma  da  masculinidade  branca  colonial,  ativado  em  determinadas  imagens,  pela           

autonomia  do  desejo  destrutivo ,  um  certo  desejo  perverso.  O  paradigma  da  masculinidade             

colonial  perversa  branca  mora  no  interior  da  luta  pela  fixidez  da  sua  verdade,  ela  não  é                 

unânime  no  coração  de  todos  os  homens,  mas  o  movimento  da  hegemonia  dentro  do  jogo  de                 

167  Uso escapes  não  apenas  como  o  dado  de  fuga  e  impunidade  dos  responsáveis,  como  no  caso  de  Marielle                    
Franco  e  Anderson  Gomes.  Mas  como  é  tratado  o  caso  perante  a  mídia  e  pelas  instituições  públicas  responsáveis                   
pela  investigação.  A  Justiça  Federal  demorou  quase  1  ano  para  divulgar  qualquer  suspeito  da  investigação  ou                 
efetuar  prisões  no  assassinato  da  vereadora  e  do  motorista.  Até  o  dia  31  de  março  de  2019,  não  houve                    
divulgação  de  mandantes  do  crime.  No  caso  dos  assassinos  de  Suzano,  os  temas  de  programas  de  auditório  da                   
televisão  aberta  nacional  giravam  em  torno  da  motivação  do  crime.  As  principais  linhas  de  enfoque  era  a                  
desestruturação  da  família  dos  homicidas,  individualizando  por  via  psicológica  o  problema,  medida  comum  ao               
tratar  de  crimes  cometidos  por  jovens  brancos  de  classe  média.  O  escape  aqui  é  a  evasão  da  responsabilização  da                    
sociedade  como  um lócus de  criação  e  fomentação  desses  sujeitos,  assumindo  as  desigualdades  encontradas  no                
seu  âmago,  desequilíbrios  de  poder  que  viabilizam  a  liberdade  material  e  simbólica  dos  responsáveis  intelectuais                
pela   morte   de   Franco   e   Gomes.   
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poder,  auxiliada  pelas  grandes  narrativas  históricas,  culturais,  binárias  e  coloniais,  dão  à             

figura  masculina-branca  o  direito  à  suposição  da  inteligência  superior  inata,  das  qualidades  e              

habilidades  excepcionais,  a  promessa  da  chefia  e  controle ,  e  por  vezes  a  morte  justificada               168

do  outro.  A  hegemonia  generificada masculino  e  racializada branco  luta  pela  fixidez  de  seus               

preceitos,   para   tornar   os   olhares,   sentidos,   afetos,   e   vidas,   homogêneos   dentro   de   sua   lógica.   

Parte  dos  casos  trazidos  por  Rodríguez  são  de  homens  nicaraguenses  que  abusam  das              

próprias  filhas  e  enteadas.  Alguns  casos  são  de  homens  pobres  com  ascendência  indígena,  e               

esse  dado  é  crucial  para  pensar  como  a  luta  pela  fixidez  da  masculinidade  branca  perversa                

colonial  acontece.  Maria  Lugones  (2008)  inicia  o  seu  ensaio Colonialidade  y  Género             

tentando  entender  a  indiferença  e  a  perpetuação  da  violência  contra  à  mulher  pelos  os  homens                

não-brancos,  vítimas  da  dominação  racial.  Para  Lugones,  o  projeto  colonialista  teve            

significativo  sucesso  pois  operou  profundas  transformações  sociais  nas  estruturas  das           

comunidades  originárias  das  regiões  dominadas.  A  violência  dedicada  contra  as  mulheres            

não-brancas  é  fruto  da  normalização  da  violência  insidiosa  dentro  da  separação  categorial  de              

raça,  gênero,  classe  e  sexualidade,  narrativas  trazidas  pelo  formato  binário  do  conceito             

moderno  europeu.  No  íntimo  dessas  transformações,  é  oportuno  aos  homens  não-brancos  o             

acesso  às  ferramentas  que  acionam  a  violência  de  gênero  incrustada  na  masculinidade             

perversa  branca,  pois  a  ideia  de  inferioridade  de  gênero  e  subserviência  das  mulheres  habitam               

o  paradigma  trazido  nas  máquinas  colonizadoras,  pulverizadas  nas  comunidades  originárias  e            

mantidas  como  verdade  nas  relações  generificadas  homens/mulheres.  Apesar  de  serem           

inferiorizados  pelo  capitalismo  neoliberal  e  pelo  Estado,  dominado  pelo  patriarcado  branco,  o             

sujeito  não-branco  pode  disputar  seu  poderio  social  ligando-se  à  estrutura  binária  de             

168  No  artigo  “É  Preciso  Ter  a  Confiança  de  um  Homem  Branco  Medíocre”,  Stephanie  Ribeiro  analisa  a                  
performance  descompromissada  e  confiante  de  Marcelo  Verde  na  final  do  programa  culinário  MasterChef  Brasil               
2016  para  resvalar  nessa  qualificação  “inata”  trazida  pelo  paradigma  das  masculinidade  branca.  A  edição  do                
programa  tinha  como  intuito  escolher  dentre  os  participantes  o  melhor  chef  profissional.  Marcelo  disputava  a                
final  com  Dayse  Paparoto,  cujos  pratos  foram  elogiados  e  ganharam  várias  provas  durante  a  competição.  Mesmo                 
assim,  Dayse  não  conseguia  acreditar  que  havia  chegado  na  fase  final.  Marcelo  não  aceitava  o  fato  de  Dayse  ter                    
alcançado  tal  marca,  e  mesmo  depois  de  sua  derrota,  acreditava  em  sua  invencibilidade:  “Eu  era  o  mais  criativo,                   
o  que  mais  trouxe  novidades  gastronômicas  para  os  espectadores  do  país”.  Além  de  Marcelo  Verde,  Ribeiro,  traz                  
o  exemplo  de  Michel  Temer,  que  compôs  a  campanha  de  Dilma  Rousseff  como  vice-presidente  quando  a  mesma                  
concorreu  para  a  presidência  em  2014.  Temer  deu  uma  declaração  alegando  que  a  vitória  de  Rousseff  havia                  
acontecido  pela  sua  presença  na  chapa  de  Dilma.  Ribeiro  também  aponta  dados  que  apoiam  a  ideia  de  como  a                    
cultura  sustenta  a  auto-intitulação  do  homem  branco  demonstrando  a  escassez  da  ocupação  de  espaços  por                
mulheres,  como  nos  papéis  de  liderança  dentre  empresas,  indústria  cinematográfica  e  participação  na  Academia               
Brasileira  de  Letras,  entre  outros.  Disponível  em:        
https://medium.com/neworder/%C3%A9-preciso-ter-a-confian%C3%A7a-de-um-homem-branco-med%C3%A 
Docre-e512a3a106f0 .   Acessado   em   31   de   março   de   2019.  
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significação,  assumir  sua  posição  de  homem  (superior) em  comparação  à  mulher  (inferior),             

mesmo  não  ocupando  por  completo  essa  superioridade,  já  que  não  vive  no  espectro  da               

branquidade.  Novamente,  nos  deparamos  com  a  disputa  pela  fixidez  da  hegemonia  onde  ela              

pode  tocar  e  ascender  como  narrativa  válida  dentro  da  trama  de  poderes.  Anzaldúa  (2005),               

em  suas  considerações  sobre  o  machismo  dos  homens  chicanos,  demarca  a  dinâmica  da              

cadência  de  opressões  que  respondem  à  inadequação  que  a  dominação  masculina  branca  e              

anglicana   engendrou:   

 

O  macho  de  hoje  tem  dúvidas  sobre  sua  capacidade  de  alimentar  e  proteger  sua               
família.  Seu  “machismo”  é  uma  adaptação  à  opressão  e  à  pobreza  e  à  baixa               
auto-estima.  É  o  resultado  da  dominação  masculina  hierárquica.  Os  anglos,           
sentindo-se  inadequados  e  inferiores  e  sem  poder,  deslocam  ou  transferem  esses            
sentimentos  para  os  chicanos,  envergonhando-os.  No  mundo  gringo,  o  chicano  sofre            
de  uma  humildade  e  de  uma  autonegação  excessivas,  vergonha  de  si  e             
autodepreciação.  (...)  A  perda  de  um  sentido  de  dignidade  e  respeito  no  macho  gera               
um   machismo   falso   que   o   leva   a   diminuir   as   mulheres   e   até   a   brutalizá-las.   (p.   710)  

 

Correrei  o  risco  de  soar  redundante,  entretanto,  trago  a  seguinte  síntese :  Rodríguez             169

(2016)  encontra  nos  atos  de  homens  contra  mulheres  e  crianças,  muitas  das  vezes  suas               

próprias  filhas,  algo  de  soberan o  e  fixo,  o  que  leio  como  continuidades  da  teia  colonial.                

Mesmo  não  matando  materialmente  algumas  de  suas  vítimas,  os  abusos  anulam            

simbolicamente  o  desejo  das  mesmas,  suas  negações  invalidadas  perante  os  impulsos  da             

masculinidade  branca  heteronormativa  perversa  colonial,  cujo  o  alastramento  é  pulverizado           

dentro   das   categorias   homens   brancos   e   não-brancos.   

As  imagens  da  morte  não  ascendem  sem  a  dinâmica  estética,  ética  e  política  da               

masculinidade  branca  heteronormativa  perversa  colonial  atuando  no  interior  das  relações  de            

poder.  Em  dois  momentos  da  trama  de Mad  Max uma  pergunta  é  atirada  ao  espectador,  e  com                  

a  adição  das  reflexões  feitas,  parece  próxima  às  questões  que  abrem  esta  dissertação  - quem                

169  Na  introdução  de Gender  Violence  in  Failed  and  Democratic  States  -  Besieging  Perverse  Masculinities                
(2016),  Rodríguez  atenta  para  certa  repetição  de  históricos  de  casos, insights ,  bibliografias  e  até  frases,                
parágrafos  inteiros.  A  pesquisadora  pós-colonial  demarca  a  estratégia  inspirada  nos  trabalhos  de  Chantal              
Mouffe,  cujo  o  intuito  é  salientar  determinado  ponto.  Utilizo-o  algumas  vezes  nesse  trabalho  por  concordar  com                 
a  perspectiva,  mas  principalmente  por  entender  que  a  repetição  de  um  argumento  se  estende  e  é  algo  comum  nas                    
camadas  populares,  quando  quem  enuncia  o  discurso  é  um  indivíduo  subalterno  que  exige  ser  escutado.  Passei                 
anos  ouvindo  minha  mãe  pronunciar  as  mesmas  palavras  sistematicamente  ao  colidir  com  ações  de  poder  dentro                 
do  nosso  microcosmos,  perpetuadas  pelos  hospitais,  por  diretores  de  escola,  por  motoristas  de  ônibus,  pelas                
“patroas”,  pelos  homens  ao  nosso  redor.  Estes  prosseguiam  em  menosprezar  seus  pontos,  especialmente,  quando               
suas  reivindicações  desnudavam  os  arranjos  hierárquicos  que  a  inferiorizavam.  Minha  mãe  dizia,  redizia  e               
cansava.   
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as  imagens  nos  dizem?,  quem  as  imagens  recalcam?  A  questão  aparece  rapidamente  em  um               

plano  panorama  que  acompanha  Immortan  Joe  quando  este  desconfia  que  as  mulheres             

mantidas  em  regime  de  escravização  sexual  fugiram,  e  apressa-se  para  checar  a  presença  das               

mesmas  no  cofre  onde  as  mantém  enclausuradas.  O  movimento  de  câmera  deixa  o              

personagem  no  centro  do  cárcere,  fazendo  um  círculo  ágil  de  360º  ao  redor  de  Immortan  Joe,                 

denotando  a  presença  de  algo  novo  e  evidenciando  a  pergunta  atrás  do  personagem,  sem               

desfocá-lo,  pintada  acima  da  única  entrada  e  saída  da  prisão: quem  matou  o  mundo?  A                170

pergunta  vista  rapidamente  com  Immortan  Joe  em  primeiro  plano,  traz  a  ausência  de  uma               

resposta  imediata  dentro  da  narrativa,  acionando  a  culpabilização  sem  dono  da            

instrumentalização  da  destruição  máxima  encontrada  em  um  mundo  de  areia,  sem            

humanidade.  A  disposição  vertiginosa  da  pergunta  em  cena,  ao  mesmo  tempo  flerta  com  o               

retoricismo  e  com  uma  resposta  estética.  Na  imagem  há  um  corpo  defasado,  respirando  com               

ajuda  de  um  equipamento,  agitado,  procurando  suas  posses,  e  logo  abaixo  da  indagação,              

dentro   da   cena,   ele   se   posiciona.   

Dúvidas  são  ventiladas  desse  quadro  sobre  a  relação  entre  exposição  e  silenciamento             

na  trama  de  poder  do  real,  criadora  e  constituinte,  do  poder  encontrado  o  interior  do  universo                 

diegético.  Em  que  medida  a  exposição  e  o  silenciamento  destes  atores  trabalham  para              

respondermos  a  pergunta  lançada  pelo  filme?  Pertinente  à  análise,  trabalharemos  o            

aprofundamento  das  tensões  primárias  da  pesquisa  - quem  as  imagens  nos  dizem  e  quem  as                

imagens  recalcam ?  -,  reconfigurando-as  para  como  exposição  -  silenciamento,  dispositivos  da            

colonialidade  do  poder,  inventam  e  (des)arranjam  a  expressão  generificada  e  racializada            

máxima   do   poder   colonialista   em    Mad   Max ?   

Dedicamos  o  olhar  para  a  inscrição  na  parede  do  cárcere  das  mulheres  escravizadas              

sexualmente  pelo  déspota  no  futuro  ficcional,  após  vislumbres  das  imagens  de  um  carro              

fuzilado  no  bairro  da  Estácio  junto  de  corpos  no  chão  de  Suzano,  borrados  pela  censura  dos                 

noticiários  nacionais.  Na  construção  de  uma  estética  e  política  em  que  não  é  possível  ignorar                

as  linhas  cruzadas  nessa  urdidura  habitada  por  uma  multiplicidade  de  imagens.            

Reformulamos  a  pergunta  apresentada  no  atordoamento  da  posse  dos  corpos: o  que  tem  de               

fixidez  e  o  que  tem  de  errância  nas  negociações  narrativas  entre  “real”  e  “ficção”  do                

extermínio  concreto  e  imagético  dos  corpos  em Mad  Max ?  De  forma  mais  simples, como               

Mad   Max    lida   com   a   disputa   imagética   e   narrativa   de    quem   matou   o   mundo?   

170  Tradução   minha.    Who   killed   the   world?  
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Quem   matou   o   mundo?    A   transgressão   masculina   encerra   e   fomenta   a   necropolítica  

 

A  primeira  impressão  de  Immortan  Joe  na  tela  fílmica  é  de  suas  costas  em  plano                

plongée .  Um  filhote  de  guerra  se  posiciona  atrás  da  figura,  o  rosto  da  criança  evitando  a                 171

câmera,  e  sopra  algo  que  aparenta  ser  talco  nas  feridas  e  bolhas  do  dorso  envelhecido  à  sua                  

frente.  O  plano  muda  para  ângulo  normal  e  enquadra  apenas  o  tórax  do  corpo  misterioso                

recortado.  O  rosto  do  filhote,  agora  em  segundo  plano,  aparece  em  cena,  medicando  as               

pústulas  do  peito  do  antagonista.  O  menino  coberto  com  sua  própria  camada  de  brancura,               

uma  miniatura  dos  garotos  de  guerra,  aparece  vagamente  através  da  cortina  de  pó  soprada  por                

ele  mesmo.  A  cabeça  da  figura  em  primeiro  plano  ainda  não  é  enquadrada,  mas  longos                

cabelos  brancos  caem  sobre  o  peito  do  indivíduo.  Notamos  a  dificuldade  do  movimento              

orgânico  da  respiração,  uma  tosse  descompassada  surge,  sons  asmáticos  despontam,           

acentuando  o  acúmulo  de  pele  e  gordura  localizadas  na  parte  emoldurada  deste  corpo  em               

decadência.  Os  braços  do  tronco  são  mantidos  erguidos,  paralelos  ao  chão,  no  canto  esquerdo               

da  tela  é  possível  entrever  um  garoto  de  guerra  prestando  amparo  ao  pulso,  auxiliando  na                

manutenção   da   posição.   

Imagens  do  exército  dos  garotos  de  guerra  se  preparando  para  uma  missão  interpelam              

as  cenas.  Após  a  apresentação  do  tronco  desnudo  enfermo  e  envelhecido,  novamente  um              

plano plongée das  costas  do  antagonista  é  exibido.  Agora  os  braços  estendidos  estão  cobertos               

com  gazes  e  uma  armadura  transparente  é  pousada  no  dorso  do  personagem.  O  corte  da  cena                 

se  volta  novamente  para  as  preparações  da  missão,  anexos  veiculares  são  atados  a  um  grande                

caminhão,  enquanto  as  tropas  entoam  seus  gritos  de  guerra  e  a  missão  do  dia.  A  rotina  sonora                  

assemelha-se  as  rondas  de  exercícios  das  forças  militares,  o  batalhão  em  fila,  ressoando  após               

o  comandante  que  vai  à  frente  em  trote,  recitando  um  cântico  ao  guiar  a  corrida,  repetido                 

pelos  soldados  no  seu  encalço.  A  câmera  novamente  aponta  para  o  peito  sem  rosto  e  podemos                 

ver  que  a  figura  está  sentada,  com  as  pernas  vestidas  com  uma  calça  clara,  distantes  uma  da                  

outra.  Duas  mãos,  sem  dono,  ornam  o  tórax  débil  com  a  parte  dianteira  da  armadura,  a  qual                  

carrega  no  canto  esquerdo  do  peitoral,  diversas  insígnias,  remetendo  à  condecorações            

171  Tradução   minha.   Singular   de    War   puppies .   São   os   componentes   mais   novos   do   exército   da   Citadela,   meninos  
que   ao   chegarem   à   fase   adulta   tomarão   seus   postos   como   garotos   de   guerra.  

150  



militares  de  guerra.  Ainda  não  avistamos  o  rosto  desse  tronco,  apenas  mãos,  armadura              

transparente,  cabelos  brancos  e  gases  nos  braços.  As  mãos  que  flutuam  e  ajudam  no  processo                

de  enroupar  a  figura  à  sua  frente,  recebem  de  um  terceiro  par  de  mãos,  um  adorno  de  metal                   

em  formato  idêntico  às  cicatrizes  gravadas  abaixo  da  nuca  dos  garotos  e  filhotes  de  guerra.  A                 

peça  de  metal  encaixa  na  armação  de  um  cinto,  e  sua  disposição  no  corpo,  fica  na  altura  da                   

região  genital,  tendo  sua  cascata  de  correntes  de  metal  caindo  entre  as  pernas  amplamente               

abertas  do  tronco.  Finalmente,  vemos  o  rosto  que  esse  corpo  carrega,  mas  apenas              

parcialmente.  A  câmera  acompanha  as  mãos  levarem  até  a  boca  uma  espécie  de  máscara               

respiratória,  cravejada  na  parte  central  com  grandes  dentes.  A  peça  cobre  metade  do  rosto  do                

personagem,  deixando  apenas  olhos  acentuados  com  tinta  preta  à  mostra.  Nas  laterais  da              

máscara,  canos  saem  e  se  conectam  com  uma  bolsa  disposta  na  base  da  cabeça  da  figura.                 

Uma  espécie  de  pulmão  externo  que  se  movimenta  com  a  respiração  de  seu  dono,  ao  fazê-lo,                 

assemelha-se   aos   rufos   elisabetanos.   

A  cena  corta  para  uma  multidão  de  garotos  de  guerra  em  um  galpão  com  andares                

distintos  e  alavancas  diversas,  gritando Joe!  Joe!  Joe!  Immortan  Joe! ,  após  o  breve  momento,               

assistimos  Immortan  Joe,  agora  completamente  enquadrado  pela  cena.  A  câmera  realiza  um             

slow  push-in  na  sua  presença,  a  armadura,  os  aparatos  de  respiração,  a  caveira  circundada               172

por  um  círculo  de  fogo  carregado  entre  as  pernas  se  erguem  junto  do  corpo  do  que  parece  ser                   

um  trono.  Escorando-se  nos  seus  súditos  no  percurso,  o  corpo  possui  um  rosto              

semi-descoberto  que  passa  pela  câmera  ao  som  dos  clamores  externos  por  sua  aparição,  a               

câmera  se  move  para  a  esquerda,  enquadrando  em  um  plano  geral  o  que  está  atrás  do  trono  da                   

figura,  um  grande  reservatório  de  água,  com  dois  maquinários  pesados,  semelhantes  a             

bombas,   é   desvelado.   

Immortan  Joe  surge  na  narrativa  fílmica.  Sem  palavras  até  o  momento,  as  imagens              

balizam  o  simbolismo  de  vários  poderes  vinculados  ao  corpo  inadequado  do  comandante             

neste  universo  diegético.  A  força  bélica  de  sua  horda  de  soldados  é  a  priori  o  signo  máximo                  

de  seu  poder,  contudo,  a  sequência  de  cenas,  e  a  revelação  da  água,  denotam  o  real  poder  por                   

trás  do  simulacro  do  seu  regime  militarista:  o  monopólio  da  única  reserva  de  água  da  região.                 

Toast,  uma  das  mulheres  escravizadas  sexualmente  por  Immortan  Joe,  sintetiza  os  alicerces             

de  poder  do  autocrata  em  certo  momento  da  trama:  “Ele  bombeia  a  partir  do  fundo  do  solo.                  

172  Quando  a  câmera  se  aproxima  lentamente  do  foco  da  cena.  Técnica  é  utilizada  para  atentar  o  espectador  da                    
importância   do   objeto   ou   personagem   para   a   narrativa.  
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Chama  de  Aqua  Cola  e  diz  que  é  dele.”,  Dag,  outra  escravizada  sexual,  já  grávida  em                 

decorrência  de  um  estupro,  complementa  e  resume  o  poderio  do  ditador:  “Por  ser  dono  dela,  é                 

dono  de  todas  nós”.  Por  reivindicar  a  água,  um  bem  essencial  para  a  vida,  e  mantê-la  como                  

protegida  através  de  um  exército  insuflado  por  uma  ideologia,  o  tirano  destitui  a  humanidade               

de  seus  súditos.  As  vidas  também  se  tornam  propriedades  de  Joe,  e  na  dissolução  da                

humanidade  de  cada  um,  a  morte  simbólica  já  instituída,  abre  caminhos  mais  rápidos  para  a                

consumação   da   material.  

A  população  miserável  clama  pela  porção  de  água,  que  Joe  despeja  de  sua  torre-forte,               

altamente  protegida.  Antes  do  derramamento  da  cota  de  água,  Immortan  informa  aos  súditos              

localizados  no  pé  de  sua  torre-forte,  uma  multidão  mendicante,  da  missão  prestes  a  acontecer,               

propagada  por  seu  exército.  Das  fabulações  para  manutenção  de  seu  poder,  Immortan             

preserva  sua  figura  no  alto  de  sua  torre.  A  câmera  assume  o  lado  do  ângulo  alto,  vemos  a                   

nuca  do  personagem,  e  temos  neste  momento  o  sentido  de  profundidade  espacial  da  cena.  De                

uma  altitude  vasta,  vemos  a  multidão  com  panelas  amassadas,  sedenta,  se  amontoando  para              

olhar  para  o  tirano  e  para  nós,  aguardando  sua  parcela  de  água.  No  seu  breve  discurso,  os                  

mecanismos  de  manutenção  de  poder  lançam  novos  entendimentos  para  a  constelação            

produtora   da   ideia   da   soberania   da   narrativa   distópica   e   dos   artifícios   narrativos   do   atual.   

 

Mais  uma  vez,  enviamos  minha  Máquina  de  Guerra  para  trazer  combustível  da  Vila              
da  Gasolina  e  munição  da  Fazenda  da  Bala.  Mais  uma  vez,  eu  saúdo  minha               
Imperatriz,  Furiosa!  E  eu  saúdo  meus  garotos  de  guerra  meia-vida  que  andarão             
comigo  eternamente  pelas  estradas  de  Valhalla.  Eu  sou  o  seu  redentor!  É  pela  minha               
mão  que  vocês  erguerão  das  cinzas  deste  mundo!  Meus  amigos,  não  se  viciem  em               
água.   Vocês   ficarão   sob   controle   dela   e   sofrerão   com   a   sua   ausência.  173

 

A  miséria  ali  foi  alcançada  pela  exploração  sistemática  da  natureza  e  dos  humanos              

através  das  máquinas  capitalísticas  do  passado  daquele  mundo  que  remete  ao  nosso             174

presente.  Com  a  doutrina  capitalística  ainda  vigente,  Immortan  Joe  assimila  as  premissas             

materiais  da  expropriação  dos  corpos  e  mentes  localizadas  na  época  do  imperialismo  colonial,              

173  Tradução  minha. Once  again,  we  send  off  my  War  Rig  to  bring  back  guzzoline  from  Gas  Town  and  Bullets                     
from  the  Bullet  Farm.  Once  again,  I  salute  my  Imperator,  Furiosa!  And  I  salute  my  half-life  War  Boys  who  will                     
ride  with  me  eternal  on  the  highways  of  Valhalla.  I  am  your  redeemer!  It  is  by  my  hand  you  will  rise  from  the                        
ashes  of  this  world!  Do  not,  my  friends,  become  addicted  to  water.  It  will  take  hold  of  you  and  you  will  resent  its                        
absence.  
 
174 Mad  Max não  é  uma  sociedade  de  consumo  com  os  códigos  capitalistas  do  presente,  entretanto,  seu  sistema                   
de   relações   ainda   se   enquadra   perfeitamente   na   formação   das   subjetividades   e   relações   de   cunho   capitalísticos.  
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dos  dias  atuais  e  deste  futuro  fictício.  É  um  mesmo continuum  da  “serialização  de               

mecanismos  técnicos  para  conduzir  as  pessoas  à  morte”  (Mbembe,  2018,  p.  21).  A              

reminiscência  do  colonialismo  nos  dias  atuais,  a  colonialidade  do  poder,  não  é  só  uma               

hierarquia  mental,  ela  concede  ao  mundo  moderno  ocidental  a  capacidade  de  organizar  e              

articular  a  racionalização  do  mundo  a  partir  da  desumanização  e  instrumentalização  da  morte              

de  alguns,  deflagrando  consequências  nas  potências  de  vida  da  totalidade  da  população             

mundial.  Em Mad  Max ,  a  implementação  da  governança  se  dá  por  uma  rearticulação  da               

colonialidade  do  poder  e  do  próprio  colonialismo  ao  redor  de  atributos  militares.  O              

movimento  não  se  justifica  pela  anexação  geopolítica  de  novos  territórios,  mas  de  corpos,              

diasporicamente  aprisionados  e  levados  para  Citadela  com  o  intuito  de  servir  os  propósitos  do               

tirano   Joe.   

Estamos  em  um  mundo  de  soberania.  Da  pulverização  do  romance  da            

soberania-popular  comum  a todo  e  qualquer  um  ao  firmamento  da  soberania  para             

transgressão  dos  tabus.  Seu  regime  define  quem  importa  no  seu  uso  material  e  quem  é                

descartável,  evidenciando  uma  narrativa  que  se  inscreve  nos  códigos  da  potência  da  morte.  O               

motivo  da  trama  para  a  escravização  das  mulheres  é  a  contiguidade  de  uma  linhagem  pura  e                 

saudável  para  o  reinado  de  Joe.  Dar  fruto  ao  “(...) seu  ser  humano  viável  (..), seu  macho  alfa                   

classe  A  nota  10  (...),  perfeito  de  todas  as  formas” ,  como  aponta  Mecânico  Orgânico,  uma                175

espécie  de  médico  de  Citadela,  ao  realizar  um  aborto  forçado  no  corpo  morto  de  Angharad,                

uma  das  “esposas”  fugitivas,  retirando  a  carne  inerte  do  feto  e  checando  sua  “perfeição”               

ligada  ao  falo,  uma  constituição  ideal  para  o  ser  humano.  A  extensão  do  seu  poder  deve  ser                  

para  além  de  sua  própria  morte,  deve  ser  além  do  ambiente  nada  favorável  à  vida  humana,  é  o                   

prolongamento  da  sua  masculinidade  transcendental  e  divina.  O  antagonista  desponta  na  tela             

como  a  epítome  da  desumanização  dos  corpos  na  medida  que  Joe  porta  um  movimento               

ambíguo  de  transgressão,  impõe  a  morte  sem  limites  para  alguns  ao  mesmo  tempo  que  tenta                

violar   a   intransigência   da   morte   quando   apontada   para   si,   para   seu   corpo   e   para   seu   poder.  

A  civilização  ocidental  ruiu  e  com  ela  todas  as  margens  para  o  devaneio  da               

democracia,  igualdade  e  a  definição  de  humano,  e  caso  tornassem-se  vigentes  no  universo  de               

Mad  Max ,  esses  conceitos  contemplariam  apenas  parte  daqueles  personagens,  como  acontece            

hoje  no  Brasil.  Assim  sendo,  o  corpo  masculino  se  mantém  como  o  fogo-fátuo  de  uma  glória                 

da  soberania  da  mente  “racional”,  consciente  do  papel  patriarcal  e  racista  da  política              

175  Tradução   minha.    (...)   your   viable   human,   (...)   your   a-one   alpha   prime,   (...)   perfect   in   every   way.  
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institucional,  que  trabalha  para  seu  próprio  bem-estar  excludente,  monitorando  a  comunidade,            

indivíduos  e  ferramentas  de  significação  e  vivência,  fundamentais  para  obtenção  coletiva  de             

uma  vida  plena.  O  corpo  do  opressor  decai  na  cena  de  introdução  do  seu  personagem,  ele                 

precisa  do  aparato  do  seu  poder,  os  garotos  de  guerra  como  sustentáculos  para  sua  imagem  e                 

sua  soberania.  Amparado  física  e  ideologicamente  pelos  seus  seguidores,  Joe  assume  os             

excessos,  a  vontade  de  sua  imortalidade  habita  até  seu  nome.  Uma  alegoria  caricata  do  poder                

masculino,   vista   no   Brasil   de   2019,   Immortan   Joe   é   um    mito .   

A  correlação  entre  morte,  soberania  e  transgressão  culminam  em  um  movimento            

pendular  que  constitui  e  conforma  o  esforço  pela  fixidez  de  expressões  tóxicas  da              

masculinidade.  A  aresta  vital  da  luta  pela  fixidez  é  a  medida  da  transgressão.  No  filme  a                 

transgressão  da  morte,  encontra-se  com  a  transgressão  da  vida.  Os  garotos  de  guerra  são               

semelhantes  a  homens-bomba,  seus  corpos  não  são  apenas  de  soldados  portando  armas  de              

submissão  e  abatimento,  são  dispostos  como  as  próprias  armas,  no  sentido  mais  prático              

possível.  São  suicidas  e  homicidas,  e  nas  suas  crenças,  auto-destruição  e  martírio  caminham              

lado  a  lado.  No  raciocínio  implementado  na  ideologia  de  Joe  ao  que  diz  respeito  aos  garotos                 

de   guerra,   

O  corpo  em  si  não  tem  poder  nem  valor.  O  poder  e  o  valor  do  corpo  resultam  de  um                    
processo  de  abstração  com  base  no  desejo  de  eternidade.  Nesse  sentido,  o  mártir,              
tendo  estabelecido  um  momento  de  supremacia  em  que  o  sujeito  triunfa  sobre  sua              
própria  mortalidade,  pode  se  perceber  como  tendo  trabalhado  sob  o  signo  do  futuro.              
(...),   na   morte,   o   futuro   é   colapsado   no   presente.   (Mbembe,   2018,   p.   65)  

  

De  uma  perspectiva  semelhante,  Immortan  Joe  lida  com  a  eternidade.  Auto-intitulado            

“redentor”,  toma  o  cargo  transcendental,  pelo  sacrifício  dos  outros,  traz  a  eternidade  para  si               

através  da  busca  por  uma  linhagem  pura  ao  modular  a  fé  em  torno  de  uma  mitologia                 

alimentada  pelo  delírio  da  vida  eterna.  A  transgressão  é  a  chave  pois  ela  está  no  cerne  não                  

apenas  da  soberania,  ela  está  anexa  a  entrada  da  subjetividade  masculina  no  simbólico.  Os               

corpos  dóceis  (Foucault,  2000)  dos  garotos  de  guerra  são  domados  pela  ideologia  de  Joe,               

subjugando  a  própria  vida  e  a  dos  que  fogem  à  lógica  do  seu  militarismo  mimético,  são                 

utilizados  e  utilizam  a  alteridade  como  subterfúgio  para  auto-afirmação.  Os           

corpos-subjetividades  dos outros são  tomados  como  territórios  desconhecidos,  “como          

fronteiras  simbólicas  que  serão  sólo  fértil  para  a  sua  reconstituição  da  norma  masculina,  para               

se  afirmarem  como  sujeitos  desejantes  transgressores.  Eles  decidem  usar  o  Outro  como             

testemunha  e  participante  dessa  transformação.”  (HOOKS,  2019,  p.  70).  Rodriguez  ao  se             
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debruçar  sobre  reportagens  e  literatura  que  abordam  o  masculino  protagonizando  atos  de             

abnegação   da   integridade   das   suas   vítimas,   concebe   a   seguinte   formulação,  

 
a  masculinidade  é  uma  prática  social  caracterizada  por  tomar  e  saturar  todos  os              
espaços  e  tempos  sociais,  abarcando  todas  as  idades  e  relações  sociais,  incluindo             
estados  mentais.  O  objetivo  é  abranger  a  totalidade  do  social.  Ser  masculino  é  agir               
como  dono  e  senhor  de  toda  a  conduta  e  corpos  humanos;  é  saltar  todas  as  barreiras,                 
transcender  todos  os  obstáculos,  tornar-se  impiedoso  e  insensível  à  tristeza  e  horror             
dos   outros,   para   superar   o   medo   e   transgredir   a   lei”   (2016,   p.   8)  176

 
Qual  é  a  lei  final  que  quando  ignorada  provoca  o  horror  absoluto?  A  possibilidade  da                

morte  do eu .  Na  ideologia  de  Immortan  Joe,  “o  autossacrifício  equivale  à  remoção  de  uma                

proibição  dupla:  da  autoimolação  (suicídio)  e  do  assassinato.  (...)  A  morte  atinge  aqui  o               

caráter  de  transgressão”  (Mbembe,  2018,  p.  68).  A  transgressão  é  acessada  tanto  pelos              

súditos,  quanto  por  Immortan  Joe.  A  cena  de  apresentação  do  ditador  demonstra  a  totalidade               

da  sua  autoridade  no  ambiente.  O  seu  controle  absoluto  sob  os  corpos  é  proporcional  a                

extravagância  da  sua  megalomania.  A  câmera  misteriosa  outorga  a  construção  da  figura             

enigmática  e  de  grande  imponência.  Apesar  da  grandiosidade,  o  deterioramento  do  corpo  de              

Joe  resvala  o  grotesco.  Este  homem  trabalha  para  transgredir  a  própria  morte  em  um  regime                

de  destruição  do  outro,  é  a  correlação  entre  a  ideia  de  um  Estado  falido,  e  formas  autoritária                  

de  governança  relacionadas  com  formas  abjetas  da  masculinidade  em  seu  primor,  a             

combinação  desses  três  elementos  causam  um  espaço  sem  lei.  Segundo  Rodríguez,  “esmagar             

alguém  usando  pura  força  física  parece  uma  rica  experiência  de  controle,  dominância,  e              

obediência,  que  capacita  homens  geralmente  sem  poder.  Na  verdade,  para  sujeitos  sem  poder,              

seu  senso  de  eu  masculino  é  fortemente  articulado  à  subjugação  de  outros”  (2016,  p.  126) .                177

A  articulação  entre  o  poder,  o  masculino,  a  política  institucional,  a  política  diária  da  vida                

concede  ao  paradigma  da  masculinidade  branca  perversa  colonial  operações  nas  violências            

individuais,  e  nas  estruturais,  acionadas  por  um  Estado  fascista.  Immortan  Joe,  como             

176  Tradução  minha. (...)  masculinity  is  a  social  practice  characterized  by  taking  over  and  saturating  all  the                  
social  spaces  and  times,  covering  all  ages  and  social  relations,  including  mental  states.  The  aim  is  to  encompass                   
the  totality  of  the  social. Being  masculine  is  acting  as  owner  and  lord  of  all  human  conduct  and  bodies;  it  is  to                       
jump  all  hurdles,  transcend  all  obstacles,  become  harder  and  desensitized  to  the  sorrow  and  horror  of  others,  to                   
overcome  fear  and  transgress  the  law. Being  masculine  is  acting  as  owner  and  lord  of  all  human  conduct  and                    
bodies;  it  is  to  jump  all  hurdles,  transcend  all  obstacles,  become  harder  and  desensitized  to  the  sorrow  and                   
horror   of   others,   to   overcome   fear   and   transgress   the   law.   
 
177  Tradução  minha. Overpowering  somebody  using  sheer  muscle  seems  a  rich  experience  of  control,  dominance,                
obedience,  empowering  usually  disempowered  males.  Actually,  for  disempowered  subjects  their  sense  of             
masculine   self   is   strongly   articulated   to   the   subjugation   of   others.  
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exemplar  fictício  fascista,  incorpora  “a  masculinidade  infantil,  irrestrita,  arcaica,  manifestada           

como  força  bruta,  como  impulso  incontrolável,  ressalta[ndo]  grandes  deficiências  sociais  e            

desempoderamentos.  Aqui  está  a  junção  inevitável  do  poder  masculino  com  o  Estado.”             

(Rodríguez,   2016,   p.   68)   

De  novo  a  costura  do  passado,  do  presente,  do  futuro,  da  ficção  e  do  “real”  se                 

enlaçam.  A  partir  da  perspectiva  do  imperialismo  colonial,  e  da  colonialidade  do  poder  que               

repercute  em  regimes  coloniais  contemporâneos,  o  desempoderamento  e  as  deficiências           

sociais  residem  na  ocupação  da  vida  de  muitos,  derivação  dessa  masculinidade  abjeta.             

Experiências  da  ausência  de  um  projeto  de  liberdade  e  as  privações  subjetivas-corporais  da              

vida  sem  sofrimento  estão  engendradas  nas  “estruturas  fortificadas,  postos  militares  e            

bloqueios  de  estrada  em  todo  o  lugar,  (...)  interrogatórios  e  espancamentos,  (...)  soldados              

urinando  nas  cercas,  atirando  nos  telhados  só  por  diversão,  batendo  nas  portas  frágeis  de  lata                

para  assustar  crianças”  (Mbembe,  2018  p.  60),  episódios  que  o  filósofo  camaronês  designa              

como  “um  certo  tipo  de  loucura”  (ibidem,  p.  60).  A  vida  ocupada  pelo  medo  generificado  e                 

racializado  da  morte  está  também  nas  estratégias  de  violência  doméstica,  em  muitos  casos  se               

assemelhando  a  “interrogatórios  e  espancamentos”  militaristas;  na  privação  dos  que  colocam            

a  lógica  da  normatividade  branca  e  de  gênero  em  questão  na  sua  materialidade,  os  chamados                

incorretos ,  quando  saem  à  via  pública,  desacompanhados,  somatizam  a  ansiedade  do  possível             

ataque  irredutível  do  ódio  ao  seu  corpo;  o  medo  da  destruição  simbólica  também  ocupa  a                

carne  traiçoeiramente,  os  não-brancos,  mulheres,  dissidentes  sexuais,  pobres  ao  ocuparem           

locais  de  poder  percebem  ali  a  necessidade  de  um  agenciamento  imediato,  mas  que  ainda  não                

possuem  os  equipamentos  necessários  para  operá-lo .  Perante  às  considerações,  substituirei           178

178  Recorro  a  uma  breve  digressão  pessoal  para  ilustrar  o  caminho  sinuoso  do  apagamento  simbólico.  Em  uma                  
aula  de  primeiro  período  do  curso  de  graduação  de  Filosofia  da  Universidade  Federal  Fluminense,  cerca  de  60%                  
dos  alunos  assumiam  uma  expressão  de  gênero  masculina  e  40%  uma  expressão  de  gênero  feminina.  A  primeira                  
metade  da  aula,  totalizando  duas  horas,  foi  tomada  por  perguntas.  25  perguntas  foram  feitas  no  total,  três  dentre                   
as  questões  perguntadas  eram  dúvidas  sobre  a  matéria  passada  na  aula  anterior,  e  foram  realizadas  por  pessoas                  
que  evidenciavam  um  gênero  feminino,  cada  pergunta  feita  por  uma  pessoa  diferente,  sendo  apenas  uma  delas                 
uma  mulher  negra.  Os  outros  23  questionamentos  foram  realizados  por  sujeitos  que  exibiam  uma  expressão  de                 
masculinidade,  e  em  média  90%  destes  eram  da  raça  branca.  O  mais  interessante  é  que  as  perguntas  direcionadas                   
por  esses  sujeitos  para  a  professora  que  ministrava  a  aula  não  eram  dúvidas,  eram interpelações  da  fala  da                   
docente,  e  boa  parte  das  interrupções  foram  feitas  pelas  mesmas  pessoas,  desconsiderando  a  fila  de  discentes  que                  
se  inscreveram  anteriormente  para  ter  seu  tempo  de  fala,  com  o  ritual  de  levantar  a  mão.  Todas  as  mulheres                    
levantaram  as  mãos,  esperaram  sua  vez,  e  duas  delas  indicaram  consultar  anotações  no  caderno  para  poder                 
construir  perguntas  completas.  O  que  quero  indicar  aqui  é  a  preparação  exaustiva  que  alguns  sujeitos  possuem                 
ter  para  não  falhar  diante  de  um  modelo  ideal.  Evitar  o  fracasso  significa  se  preocupar,  às  vezes                  
compulsivamente,  com  a  forma  de  usar  o  discurso,  elemento  fundamental  na  academia,  de  forma  lógica,                
racional  e  inteligente.  A  imperturbabilidade  de  alguns  sujeitos  em  dispor  suas  opiniões  está  vinculada  a  um                 
sistema  que  diz  para  ele  que  seu  lugar  sempre  foi  ali.  Não  digo  que  a  dúvida  sobre  o  direito  do  corpo  do  homem                        
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a  nomeação  de  Mbembe,  retirando  toda  e  qualquer  alusão  à  loucura.  Acredito  na perversão               

lúcida  do  comportamento,  e  por  isso,  dou  o  nome  adequado  dentro  das  considerações  desta               

pesquisa  para  o  seu  projeto  de  extermínio: um  certo  tipo  de  masculinidade  perversa  colonial               

branca .  

 
Os  artigos  da  mídia  de  massa  relatam  a  perversão  como  um  componente  essencial              
dos  laços  sociais  masculinos  abjetos,  endossados    por  sistemas  de  crenças  bem            
estabelecidos,  institucionalmente  apoiados,  e  normas  de  gênero.  O  comportamento          
perverso  e  abusivo  é  concebido  como  uma  prática  generalizada,  bem  enraizada  nos             
costumes  sociais  e  bem  arraigada  em  hábitos  aceitos  como  imutáveis    e            
naturalizados   (Rodríguez,   p.   31).  179

 
 

A  categoria  “perversa”  a  qual  me  refiro  é  extensiva  da  proposta  por  Rodriguez,              

assentada  sobre  a  sua  mirada  da  psicanálise.  Não  é  obrigatório  o  ser  perverso  ter  em  mente                 

práticas  de  uma  sexualidade  relativa  ao  coito,  ou  o  enfoque  da  genitália  em  ação  para  o                 

alcance  do  prazer  pleno.  “A  perversão  produz  prazer  na  dor  -  e  na  transgressão.  A                

reencenação  da  perversão  visa  reproduzir  práticas  detalhadas  que  focam  no  prazer  dessa             

transgressão”  (Rodríguez,  2016,  p.  128).  Ser  perverso  não  significa  difundir  e  sofrer              180

violência  extrema  para  chegar  ao  prazer,  ao  gozo  em  si,  mas  sim  a  maneira  como  a                 

brutalidade,  agressão  e  padecimento  tornam-se  veículos  transgressores para  outras  coisas  que            

substituem  e/ou  melhoram  a  sensação  de  deleite  -  a  simulação  de  dramas  de  suspense,  a                

súplica  da  vítima,  o  desprezo  e  o  abandono.  Diante  dessa  perspectiva,  a  perversão  é  um                

fenômeno  que  se  converte  em  outros  tipos  de  impressões,  longe  da  sexual  pura.  Às  vezes,  se                 

movendo  para  longe  do  referente  direto,  espacialmente  e  temporalmente.  O  foco  sobre  o  qual               

branco  ocupar  um  curso  de  Filosofia  não  o  assole.  Contudo,  aponto  que  esta  dúvida  está  profundamente                 
enraizada  na  subjetividade-corpo  dos  que  não  são  homens  brancos.  A  morte  simbólica  é  pérfida  e  causa                 
transtornos  no  corpo  que  não  são  explicitamente  lidos  como  graves  em  determinados  círculos.  Um  indicativo                
dos  efeitos  da  luta  pelo  não  apagamento  considerando  a  raça  se  encontra  no  artigo  “ Raça/cor  da  pele  e                   
transtornos  mentais  no  Brasil:  uma  revisão  sistemática ”  (Araújo,  Smolen,  2017)  que  aponta  que  os  sintomas  de                 
depressão  prevalece  em  grupos  de  pessoas  não  brancas  (morena:  12,0%,  mulata:  15,7%,  e  preta:  11,2%)  em                 
comparação  com  pessoas  brancas  (9,4%).  Disponível  em:        
http://www.scielo.br/pdf/csc/v22n12/1413-8123-csc-22-12-4021.pdf .   Acesso   em   07/04/2019.  
 
179  Tradução  minha. Mass  media  articles  report  perversion  as  an  essential  component  of  abject  masculine  social                 
bonds  endorsed  by  sets  of  well-established  and  institutionally  supported  belief  systems  and  gender  norms.               
Abusive,  perverse  behavior  is  conceived  as  a  generalized  practice,  well  rooted  in  social  mores  and  well                 
entrenched   in   unchanging   and   naturalized   accepted   habits.  
 
180  Tradução   minha.    Perversion   produces   pleasure   in   pain—and   in   transgression.   The   reenactment   of   perversion  
aims   to   reproduce   slice   and   dice   reality.  
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está  sendo  desferida  a  dor  abre  caminho  para  a  extensão  da  ficcionalização  do  prazer.  A                

narrativa  detalhada  que  enquadra  todo  o  processo  da  dor  do  outro  funciona  como  canal  que                

contém   o   próprio   ato   de   perversão   e   o   seu   gozo   consequente.  

Em  tais  circunstâncias,  Immortan  Joe  é  o  escrachamento  da  masculinidade  colonial            

branca  e  perversa.  Ele  é  o  transgressor  de  todos  os  tabus,  o  cerne  de  sua  teia  de  violações  é  a                     

privação  de  todos  os  indivíduos  de  uma  visão  de  liberdade.  A  perversão  de  Joe  está  no  horror                  

do  rigor  do  excesso  sobre  a  vida  marcada  pelo  seu  regime  de  bel-prazer.  Como Srta.  Giddy                 181

esbraveja  para  o  antagonista  logo  após  a  constatação  da  fuga  de  suas  “esposas”:  “Elas  não  são                 

sua  propriedade.  Você  não  pode  possuir  um  ser  humano.  Mais  cedo  ou  mais  tarde,  alguém                

desafia  você” .  É  infantil  a  tomada  do  outro  na  luta  pela  fixidez  da  masculinidade  branca                182

colonial  perversa,  pois  indica  a  incapacidade  de  viver  num  mundo  de outros  e  não  em  um                 

mundo  de  si  para  si.  Nessa  vivência  egóica  encontramos  a  transgressão  desse  paradigma,  que               

transcende  a  vivência  do  outro  para  seu  próprio  contentamento,  essa  transgressão  incitando  e              

compreendendo  ao  mesmo  tempo  a  perversão.  Por  esses  motivos  Immortan  Joe  assume  o              

cargo  de  um  lorde  necropolítico,  o  conceito  de  colonialidade  do  poder  se  aproximando  da               

soberania   e   da   necropolítica.  

As  justaposições  formadoras  do  esforço  da  sustentação  do  paradigma  apresentado  -            

colonialidade  do  poder,  soberanias,  transgressão,  perversão,  masculinidade  -  concedem  os           

sustentáculos  para  um  regime  de necropoder .  Mbembe  (2018),  após  apresentar  as  normas  de              

soberania,  reconfigura  a  biopolítica  de  Foucault  (2008),  e  propõe  linhas  contemporâneas  que             

subjugam  a  vida  ao  poder  da  morte,  as  quais  conformam  profundamente  as  relações  entre               

resistência,  sacrifício  e  terror.  O  biopoder,  nesse  contexto,  se  apresenta  como  insuficiente  para              

dar  conta  das  formas  contemporâneas  de  submissão  da  vida  aos  artefatos  e  estratégias  das               

políticas  de  aniquilamento.  Sendo  assim,  Mbembe  propõe  a  noção  de  necropolítica  e  de              

necropoder  ao  abarcar  as  várias  maneiras  pelas  quais,  em  nosso  mundo  contemporâneo,  o              

aparato  bélico  é  disposto  com  o  objetivo  de  provocar  a  destruição  máxima  de  pessoas  e  criar                 

“mundos  de  morte”,  formas  únicas  e  novas  de  existência  social,  nas  quais  vastas  populações               

são   submetidas   a   condições   de   vida   que   lhes   conferem   o   estatuto   de   “mortos-vivos”.   

181  Tradução  minha. Miss  Giddy .  A  função  de  Srta.  Giddy  na  trama  não  é  especificada  explicitamente.  A  mulher                   
idosa  aparenta  cuidar  das  mulheres  escravizadas  enquanto  as  mesmas  se  encontram  no  cofre,  onde  são  mantidas                 
em   cativeiro.  
 
182  Tradução   minha.    They   are   not   your   property.   You   can   not   own   a   human   being.   Sooner   or   later   someone  
pushes   back!  
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Mad  Max  contempla  com  sua  narrativa  distópica,  os  pontos  que  Mbembe  reflete  sobre              

a  qualidade  das  vidas  expostas  na  narrativa  e  as  tramas  de  poder  que  as  mesmas  estão                 

entrelaçadas.  Os  homens  componentes  do  exército  de  Immortan  Joe  sofrem  em  sua             

materialidade  os  conflitos  da  vontade  colonizatória  do  humano  em  seu  processo  de  extração              

máxima  dos  recursos  do  planeta  e  de  seus  habitantes  no  passado  e  no  presente  -  herdando                 

críticas  cômicas  do  seu  passado  capitalista,  como  a  água  ser  um commodity ,  renomeado  de               

Aqua  Cola .  A  necropolítica  está  intrinsecamente  ligada  às  culturas  políticas  autoritárias,  ao             

Estado  viril  e  muscular,  ao  Estado  em  sua  forma  masculina-necropolítica.  Immortan  Joe  é  a               

alegoria  dos  arquétipos  do  poder  no  presente,  mimetização  de  um  gênero  masculino             

engendrado  nos  arquétipos  de  poder  do  agora.  A  narrativa  fílmica  exprime  a  vontade  perversa               

de  alcançar  o  contentamento  pela  ocupação  colonial  da  vida  dos outros via  sofrimento  e  a                

aniquilação.   Por   ela   se   torna   mais   sustentável   examinar   esses   assuntos,   

 
(...)  é  apenas  no  cinema  e  através  dele  que  podemos  testemunhar  as  reviravoltas              
psicológicas  do  poder  digressivo  das  sexualidades  masculinas  coléricas,  [o  cinema           
é]  certamente  uma  indicação  metodológica  germinal  para  a  compreensão  da  gestão            
desse   sujeito   por   estados   democráticos.   (Rodriguez,   2016,   p.   115)  183

 
 

A  masculinidade  se  remonta  como  dentro  de  uma  disputa  para  o  sujeito  alcançar  o               

poder,  oportuna  a  um  tipo  de  agência  soberana  que  pode  se  materializar  como  impetuosidade               

e  tirania.  A  luta  por  essa  fixidez  reside  nos  corpos  inertes  de  Suzano,  borrados  pela  censura                 

do  telejornal,  e  no  programa  matinal  do  dia  seguinte,  tentando  traçar  um  perfil              

familiar-psicológico  de  cada  um  dos  atiradores ;  assenta-se  na  imagem  do  carro  metralhado             184

de  Franco  e  Gomes,  a  vereadora  morta  por  suas  pautas  assombrarem  o  sistema  de  exclusão                

brasileiro  e  a  alta  “sofisticação”  dos  aparatos  de  execução;  e  mora  no  corpo  do  homem  em                 

Mad  Max ,  apresentando-se  de  maneira  caricata,  a  força  está  “desempoderada”  diante  do             

movimento  contextual  da  época:  o  Ser  homem-dominante  sem  tanto  apelo,  exige  o  poder  e               

por  conseguinte,  ativa  o  paradigma  da  masculinidade  branca  heteronormativa  perversa           

colonial.  Na  atualização  de  Immortan  Joe,  o  anseio  pela  fixidez  assume  a  convocação              

183  Tradução   minha.    (...)   it   is   only   in   and   through   cinema   that   we   can   bear   witness   to   the   psychological   twists   of  
the   deviant   power   of   masculine   sexualities   gone   berserk,   certainly   a   germinal   methodological   cue   to  
understanding   the   management   of   the   subject   by   democratic   states.  
 
184  É  comum  o  psicológico  dos  assassinos  serem  motivo  de  reflexão  nas  pautas  desses  programas  quando  os                  
mesmos  são  brancos.  Também  não  é  colocado  em  questão  a  psicologia  das  forças  militares  quando  matam                 
criminosos   ou   inocentes   quando   estes   são   negros.   

159  



interminável  dos  símbolos  que  reiteram  a  moldagem  da  masculinidade  tratada  nesta  seção:  a              

propagação  de  códigos  necropolíticos  pela  liderança  em  um  regime  de  guerra  perene,  a              

exigência  de  descendentes  perfeitos  e  do  gênero  masculino  para  continuar  seu  legado  e              

espantar  a  finitude  do  seu  comando,  a  armadura  transparente  com  os  músculos  esculpidos,              

escondendo  parcialmente  a  decadência  do  corpo  e,  metaforicamente,  do  seu  regime  de  poder.              

E  por  último,  a  dominação  completa  e  total  dos  corpos-subjetividades  de  tudo  aquilo  que  não                

é   espelho.    
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CONSIDERAÇÕES   FINAIS  

 

Quem as  imagens  nos  dizem? Quem as  imagens  recalcam?  Depois  das  considerações             

trazidas  por  este  trabalho,  me  pergunto  se  as  questões  de  abertura  desta  obra  continuam  sendo                

as  mais  apropriadas  para  ela.  No  burilar  dos  capítulos,  decidi  percorrer  as  vicissitudes  das               

representações  d’ outres e  do  desejo  de  soberania  do  SujeitO,  esse  delírio  poderoso,  apoiada              

em  duas  narrativas  cinematográficas,  filmes  que  tratam  dos  (des)arranjos  do  poder  através  da              

reorganização  ficcional  do  tempo  histórico  dentro  do  universo  diegético.  Este  caminho  não  se              

limitou  apenas  aos  longa-metragens,  examinei  também  outras  narrativas,  justapondo-as  aos           

filmes  na  tentativa  de,  através  das  suas  aproximações  e  distanciamentos,  urdir  uma             

compreensão  sobre  o  processo  de  enunciação  das  narrativas  fílmicas  e  de  como  os  indivíduos               

surgem  na  tela,  e  no  presente.  A  intenção  foi  abrir  uma  mirada  decolonial,  reflexiva  e                

temporal  sobre  as  hierarquias  categorizantes  que  perpassam  a  racialização  e  a  generificação  a              

partir   da   ficção   e   do   real.   

O  cinema  foi  o  estopim  da  pesquisa  e  da  escrita,  contudo,  outras  expressões              

imagéticas,  de  diferentes  enquadramentos  e  objetivos  distintos,  foram  extraídas  do  agora  para             

nos  dar  vislumbres  de  como  o  tratamento  estético  engendra  o  tratamento  do  ser,  e  vice-versa.                

As  imagens  analisadas  são  contíguas  uma  das  outras  em  certos  pontos  e,  ao  mesmo  tempo,                

chocam-se  em  desacordo.  Esta  dissertação  tentou  compreender  o  que  saía  das  brechas  dessas              

colisões.  Das  tensões  das  semelhanças  e  dessemelhanças  surgiram  mais  questões,  fiz  as  pazes              

com  a  impossibilidade  de  responder  a  todas,  e  me  abstive  em  um  caminhar  à  procura  do                 

entendimento  e  do  apontamento  das  fronteiras  entre  vários  pontos,  e  das  lacunas  vazias              

encontradas.  No  percurso,  o  pensamento  sobre  a  imagem  da  corporalidade-subjetividade           

marginalizada  no  momento  político  de  predomínio  da  mentalidade/visualidade         

moderno-colonial-capitalista  suscitou  a  capacidade  transcendental  da  imagem.  Sua         

transcendência  não  está  apenas  nas  similitudes  entre  as  variações  dos  formatos  analisados,  ela              

ocupa  a  dimensão  temporal-espacial,  tanto  nas  linhas  de  entrecruzamento  e  embaralhamento            

com  o  passado/presente/futuro  intra-diegese  e  extra-diegese,  como  no  momento  em  que  as             

avalio  e  escrevo  sobre  elas.  Eu,  a  pesquisadora,  faço  parte  do  jogo  narrativo,  por  mais  que  a                  

tradição   ocidental   tente   dizer   o   contrário.   

161  



Logo,  não  cabe  exclusivamente  às  imagens  mostrar  ou  não  as  representações  ditas             

dissidentes  do  ser  pela  hegemonia  racista  e  machista,  ou  a  sátira  dessa  hegemonia,  ou  a                

própria.  Cabe  pensar  não  apenas quem as  imagens  nos  dizem  ou  recalcam,  mas quem  as  vê,                 

quem  procura  ou  não  o  corpo  das  imagens  esvaziado  de  si, quando são  vistas, onde  são  vistas,                  

e  por  último,  mas  não  menos  importante, o  quê  de  sensível para  além  da  visualidade,  as                 

imagens   tocam,   engendrando   o   que   chamamos   de   real.   

A  principal  hipótese  deste  trabalho  no  seu  germinar  se  constituía  da  seguinte  forma:  é               

na  disputa  narrativa  e  na  interação  dos  personagens  que  possíveis  códigos  desarranjadores  ou              

fomentadores  dos  construtos  dominantes  de  gênero  atravessados  pela  raça  surgem.  Com  o             

passar  da  pesquisa,  revisitei-a  inúmeras  vezes,  e  precisei  adaptá-la  para  a  nova  realidade              

impressa  nessas  considerações  finais:  é  na  disputa  narrativa  entre  o  real  e a  ficção que                

possíveis  códigos  desarranjadores  ou  fomentadores  das  subalternizações sobre  a  raça  e o             

gênero  surgem  indissociáveis  da  revisitação  do  tempo.  O  tempo  em  que  se  assiste  às  imagens,                

o  tempo  das  imagens  e  o  tempo  nas  imagens.  A  revisitação  do  tempo  na  narrativa  fílmica  de                  

Pantera  Negra ,  de  um  passado  que  não  existiu  mas  lança  potências  para  o  futuro,  e  o  futuro                  

em A  Estrada  da  Fúria, que  ainda  não  chegou  mas  remete  a  passados-presente  que  devem  ser                 

tratados.  A  possível  potência  das  imagens  cinematográficas  está  onde  estão  contidas,  na             

fratura   entre   o   real   e   a   ficção,   entre   o   passado,   o   presente   e   o   futuro.   

Em  contrapartida  às  potências,  as  narrativas  mestras,  e  sua  vontade  de  se  tornar              

verdade  absoluta,  atingem  o  pensamento  e  o  conhecimento  de  si,  dos  corpos-subjetividades,  e              

delimita  em  diversas  instâncias  a  distribuição  dos  agentes  no  mundo.  Elas  estão  co-ligadas              

com  as  ficções  subalternizantes  e  a  mentalidade-visualidade  moderno-colonial-capitalista,         

tornando-se  algo  natural,  muitas  vezes  assimiladas  ao  inatismo  dos  seres.  A  racialização  e  a               

generificação  como  formas  de  dominação  e  seu  legado  dicotômico  que  perduram  nas             

perspectivas  coletivas  se  manifesta  nas  formulações  branco/  não-branco  e  homem/mulher.           

Parte-se  do  pressuposto  que  o  centro  identitário  e  representacional  ainda  se  ancora  no              

masculino-branco-heterossexual-cisgênero,  o  SujeitO  de  quem  tanto  falamos,  o  qual  não  se            

configura  como  alegórico  ou  estigmatizado,  “mas  como  ‘naturalmente’  diverso”  (SHOHAT,           

E;  STAM,  R.,  2006).  Vemos  a  restrição  da  heterogeneidade  ao  lugar  comum  do  que  podemos                

chamar  de  SujeitO  universal.  Nesse  sentido,  a  universalidade  dos  sentidos  contemporâneos  de             

quem   se   é   possível   ser   ainda   aponta   para   o   hemisfério   norte   masculinizado   do   poder.   
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O  cinema  comercial,  viabilizador  de  múltiplas  imagens,  pode  ser  uma  das            

ramificações  das  formas  de  divulgação  deste  modelo  ecumênico  de  se  apresentar  e  estar  no               

mundo.  Por  vezes,  os  produtos  culturais  restringem  à  mera  representação  e  visualidade  do              

universalismo  dos  grupos  dominantes ,  e,  por  outras,  desorganiza  construtos  sólidos  que  os             185

colocam  nessa  dominância.  Por  esse  motivo,  o  “campo  de  batalha”  das  imagens  como  local               

de  estudo  traz  narrativas  que  podem  dialogar  com  os  sentidos  do  mundo,  já  que  as  imagens                 

partem  de  um  princípio  narrativo,  podendo  partilhar  uma  das  tantas  verdades  encontradas  nas              

vidas  cotidianas.  Em  outras  palavras,  é  possível  ver  as  tramas  simbólicas  estando  no  mundo  e                

os  relatos  mundanos  permeando  as  narrativas  representacionais.  Portanto,  até  mesmo  o            

cinema  comercial  (e  esta  colocação  é  ignorada  pelos  mais  céticos)  divulga,  forma,  colhe  do               

real,  pasteuriza,  e  “desterritorializa”  as  identidades.  De  maneira  contígua  e  circular,  a             

movimentação  de  imagens,  mercadorias  e  pessoas  têm  impacto  não  só  nas  individualidades             

do  ser,  elas  tecem  formas  de  coalizões  alternativas  e  fragmentações  entre  as  identidades              

coletivas   (SHOHAT,   E;   STAM,   R.,   2006,   p.   28).  

O  jogo  narrativo,  além  de  engendrar  o  mundo,  também  é  composto  de  ficções  de               

diferentes  estirpes.  A  raça  (identidade  assumida  como  via  política),  a  racialização  (capacidade             

de  ficcionalizar  as  diferentes  tonalidades  de  pele),  a  generificação  (capacidade  de            

ficcionalizar  o  dimorfismo  corporal)  e  o  gênero  (identidade  assumida  como  via  política)             

habitam  as  imagens  através  do  tempo  e  do  espaço,  e  estão  enlaçados  a  uma  trama  que  ora  os                   

utiliza  como  marcadores  sociais  da  exclusão,  ora  como  símbolo  de  uma  luta  identitária  e               

reafirmação  do  direito  de  uma  existência  íntegra.  Desse  modo,  para  sobreviver            

materialmente,  e  simbolicamente,  é  preciso  encarar  a  visualidade  como  um  dos  mecanismos             

do  jogo  narrativo  e  um  sistema  de  poder,  ela  agencia  os  sentidos  das  imagens  em  cima  das                  

185  Dos  19  filmes  de  super-heróis  lançados  pelos  Estúdios  Marvel  de  2008  até  2018,  18  deles  tiveram  o                   
protagonismo  de  um  homem  branco,  todos  tendo  um  elenco  majoritariamente  branco  e  masculino,  apenas               
Pantera  Negra  possui  um  protagonista  negro,  com  quatro  mulheres  negras  em  papel  de  destaque,  assim  como  o                  
elenco  composto  predominantemente  por  pessoas  negras,  com  apenas  dois  personagens  de  destaque  brancos.Na              
lista  de  obras  lançadas  pela  Marvel  durante  o  período  mencionado,  apenas  um  personagem  não  é  de  origem                  
estadunidense.  Thor  que  protagoniza  Thor  (Kenneth  Branagh,  2011),  Thor:  O  mundo  sombrio  (Alan  Taylor,               
2013)  e  Thor:  Ragnarok  (Taika  Waititi,  2017)  é  um  deus,  filho  de  Odin,  e  príncipe  e  herdeiro  de  Asgard,  reino                     
fictício  inspirado  na  mitologia  nórdica.  Contudo,  sua  forma  é  a  mesma  de  um  homem  branco,  o  idioma  falado                   
pelo  mesmo  é  um  inglês  sem  sotaques  que  indicam  sua  origem  externa.  Todos  os  outros  personagens  são                  
estunidenses.  Disponível  em:    
https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/marvel-completa-10-anos-nos-cinemas-com-19-filmes-veja-analis 
e-e-lista-com-todos-do-pior-para-o-melhor.ghtml .   Acesso   em   11   de   junho   de   2019.  
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intersecções  ocupadas  pelos  corpos-subjetividades,  reorganizando-os  no  mundo  físico.  Quem          

dera  pudéssemos  abandonar  as  cansativas  estratégias  da  visualidade,  contudo,  o  mundo  ainda             

é  feito  de  outros  que  sistematizam  no  jogo  narrativo  a  subordinação  dos outros .  Citando               

Lewis  R.  Gordon,  ao  rever  o  pensamento  de  Fanon,  no  prefácio  da  edição  de Pele  Negras                 

Máscaras  Brancas  (2008),  “A  liberdade  requer  um  mundo  de  outros.  Mas  o  que  acontece               

quando  os  outros  não  nos  oferecem  o  reconhecimento?”  (p.  16).  O  real  me  apresentou               

imagens  onde  as  narrativas  mestras  imperam,  tateei  na  ficção  cinematrográfica  à  procura  de              

outros   sentidos.   

Encarar  o  jogo  narrativo  sem  ciscimo  e  entender  que  o  valor  das  imagens,  textos,  e                

obras  ficcionais  não  possuem  uma  forma  secundária  diante  do  real  é  crucial  para  a  análise                

proposta,  eles são  o  real,  estão  colados  nele.  Seguindo  esta  asserção,  torna-se  nítida  a               

centralidade  da  disputa  narrativa  ser  intrínseca  para  a  produção  do  mundo,  pois  a  mesma               

conforma  a  contingência  da  mutabilidade  dos  signos  e  significados,  apresentando-se  como  o             

epicentro  do  poder  das  ficções:  subalternizantes  e  visionárias.  Mombaça  (2016b)  resume  este             

raciocínio  ao  rememorar  Walidah  Imarisha  e  adrienne  maree  brown,  co-editoras  do  livro             

Octavia’s  Brood  (2015),  “‘não  podemos  construir  o  que  não  podemos  imaginar’,  de  modo  que               

tudo  o  que  está  construído  precisou,  antes,  ser  imaginado.”  (p.  5).  Para  imaginar  precisamos               

das  ficções,  sejam  visionárias,  sejam  subalternizantes;  para  a  construção  de  novos  mundos,             

demandamos   o   trançar   do   jogo   narrativo.  

 A  junção  entre  real-imagem-ficção  comprova  o  tratado  com  a  intriga  narrativa  feita              

por  Ricoeur  (2012),  o  qual  parte  da  ideia  de  que  o  jogo  narrativo,  ou  narrativa ,  rege  o                  186

mundo  e  as  imagens.  No  rastro  desse  raciocínio,  não  há  possibilidade  de  uma  transparência               

das  imagens  em  si  mesmas,  as  quais  remetem  a  um  único real ,  visto  que,  elas  não  se                  

compreendem  fora  do  mundo  carregado  de  signos,  cujos  significados  são  voláteis  diante  de              

circunstâncias  distintas.  Pelo  fato  de  as  imagens  não  poderem  ser  compreendidas  fora do              

mundo,  o  último  carrega  um princípio  narrativo  acompanhado  da  constante  disputa  para  uma              

redistribuição  de  significados  e  sentidos  que  o  permeiam.  Sendo  assim,  o  inverso  é  factível,  a                

186 Não  confundir  o  conceito  de  Ricoeur  com  as  “narrativas  mestras”.  As  últimas  tratam  de  formas  pasteurizadas                  
e  ecumênicas  de  dar  sentido  a  determinadas  coisas  no  mundo,  como  exemplificado  no  início  do  capítulo  um,                  
com  a  experiência  de  Chimamanda  Ngozi  Adichie  em  Guadalajara.  A  narrativa,  por  Ricoeur,  é  o  próprio  jogo                  
narrativo,  os  encadeamentos  dos  símbolos,  as  linhas  temporais,  o  momento  que  se  olha,  como  se  olha:  todos  os                   
elementos  em  disputa,  que  habitam  a  tessitura  da  intriga  para  o  surgimento  e  recalcamento  das  imagens  do                  
presente.  É  como  se  a  narrativa  (RICOEUR,  2012)  estivesse  ciente  do  movimento  de  “achatamento”  das  coisas                 
realizado   pelas   narrativas   mestres,   pois   a   primeira   abrange   e   abarca/contém   e   produz,   o   segundo.  
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narrativa ou  o  jogo  narrativo reside  no  mundo,  criando-o,  ininterruptamente.  Podemos            

formular  o  axioma  do  pensamento  ricoeuriano  para  fins  de  compreensão  de  uma  análise  das               

imagens  trazidas:  o  mundo  conforma  e  engendra  a  narrativa  e  a  narrativa  conforma  e               

engendra  o  mundo.  Está  marcado  nesse  desenho  a  co-dependência  entre  a  mentalidade             

moderno-colonial-capitalista  (“razão”  que  fomenta  as  dominações  de  cunho  coloniais  e           

exploratórias  na  estrutura  social)  e  a  visualidade  moderno-colonial-capitalista  (organização          

no  interior  das  imagens,  textos,  obras  desta  “razão”);  as  duas  fazem  parte  do  mesmo  sistema,                

uma   simbiose   do   poder   que   tece   o   mundo   e   é   tecida   por   ele,   em   constante   disputa.  

 É  por  isso  que  não  é  leviano  pensar  sobre  as  imagens,  uma  vez  que,  a  dimensão                  

estética  nunca  anda  só,  ela  semeia  e  nutre  os  sentidos  da  política  no  cotidiano.  Ao  olharmos                 

para  as  imagens  do  prenúncio  da  chacina  de  Suzano,  a  repercussão  do  assassinato  de  Marielle                

Franco  e  Anderson  Gomes,  e  das  práticas  patriarcais-nacionalistas  e  machistas  que            

envolveram  o  processo  de impeachment  de  Rousseff,  é  irrefutável  a  factualidade  e  peso  no               

mundo  que  esses  enunciados  carregam.  A  condição  dessa  escrita  não  é  relativizar  esse  peso  a                

partir  de  um  campo  puramente  estético  -  contemplem  essas  imagens  de  terror  e  sigam  com                

seus  dias -,  é  entender  que  a  concretude  dessas  ações  no  real  é  vil  em  suas  convergências  (a                  

discriminação  do  gênero)  e  dissonâncias  (o  genocídio  da  população  negra),  e  sua  sordidez  é               

contígua    em   suas   irradiações,   isto   é,   no   seu   nascedouro   e   no   seu   deságue   via   imagens.   

De  forma  simplificada,  o  que  tenho  tentando  demonstrar  com  o  jogo  narrativo,  ou              

narrativa,  é  a  concepção  feita  pelo  indivíduo  de  formas  de  ser/pensar/existir/  generificadas  e              

racializadas  no  momento  da  mirada  dessas  imagens,  a  partir  das  ferramentas  da  própria              

experiência  do  indivíduo,  que  contém  linhas  de  aproximações  e  distanciamentos  com  essas             

mesmas  imagens  e  o  mundo,  posto  que  as  primeiras  -  a  experiência  do  indivíduo  e  a  realidade                  

do  mundo  -  são  uma  amálgama  impressa  na  tessitura  da  intriga  no  jogo  narrativo  (RICOEUR,                

2012).  A  aposta  que  faço  nesse  jogo  narrativo  é  que  no  seu  interior  haja  outras  linhas                 

imagéticas  para  a  reorganização  dos  sentidos  das  imagens  sobrepostas  pela  parelha            

mentalidade/visualidade  moderno-colonial  capitalista.  A  intriga  narrativa  contém  no  seu  fazer           

a  possibilidade  de  uma  discordância  da  concepção  do  mundo  sob  o  poder  colonial,  ou  seja,  a                 

reinvenção  da  experiência  vivida  junto  ao  real  e  às  imagens  através  do  jogo  narrativo  podem                

conter  ou  não  símbolos  desarranjadores  das  narrativas  mestras.  A  expressão  dessa            

possibilidade  nas  imagens  fundamenta-se  na  consciência  de  que  “a  imagem  não  é  una,  nem  é                
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referência  a  um  único  (...),  mas  múltipla  e  resultado  de  múltiplos  agenciamentos  e  operações”               

(LIMA,   2016,   p.   28).   

Isso  explica  por  que Aladdin  era  um  personagem  fictício  que  borrava  a  ideia  de  real  e                 

ficção  na  minha  infância.  Ele  era  um  sujeito  próximo,  eu  o  via  em  mim,  e  me  via  nele,  nas                    

minhas/suas  práticas  marotas,  no  meu/seu  cotidiano  de  feiras  livres.  A  representação  de  um              

personagem  de  desenho  não  me  envolvia  em  distanciamento  estético  primário,  provocado            

posteriormente  pelas  ficções  subalternizantes  frutos  da  parelha  binária  colonial.  A  experiência            

vivida  alçava  linhas  de  afinidades  com  a  narrativa  da  obra  e  esta  narrativa  cerzia  fios  de                 

proximidade  com  a  experiência  vivida,  indiferente  à  presença  das  narrativas  mestras  de             

pasteurização  de  gênero  e  raça  que  poderiam  surgir  dali,  e  que  depois,  surgiram.  Os               

entrelaçamentos  com  a  animação  afirmavam  algo  para  mim  inverossímil  com  o  meu  real              

concreto,  a  possibilidade  de  fuga  daquelas  circunstâncias.  A  fuga  não  se  encontrava  apenas              

nas  possibilidades  de  um  futuro  distante,  ela  já  ocorria,  alimentada  pelas  novas  agregações              

simbólicas  formadas  no  decorrer  das  sessões  diárias  por  minha  mente  infante,  eu             

ressignificava  aquele  real  na  medida  que  a  trama  fílmica  acontecia,  e  vice-versa;  os  futuros  já                

estavam  ali.  O  jogo  narrativo  estabelecido  entre  mim  e  a  obra,  trivial  para  muitos  outros                

olhos,   incubava   potências   de   presente-futuro   para   além   do   real   já   dado.   

Como  vimos,  as  imagens  partilham  das  ficções  fixadas  no  real,  como  (ilusões)             

absolutas,  vide  a  “raça”,  por  exemplo,  sendo  utilizada  historicamente  para  categorizar            

colonialmente  a  experiência  humana.  Sendo  assim,  a  realidade  também  é  eivada  de  ficções,              

poderosas,  classificadoras,  delimitantes,  aniquiladoras.  “O  poder  insuspeitado  das  ficções  é  o            

de  ser  cimento  do  mundo,  (...)  de  modo  que  tudo  o  que  está  construído  precisou,  antes,  ser                  

imaginado.  E  aí  reside  o  poder  das  ficções”  (MOMBAÇA,  2016b,  p.  5).  É  na  disputa                

narrativa  do  real  com  a  ficção  (subalternizante  e  visionária)  que  nasce  a  possibilidade  de  uma                

vida  mais  vivível  para  os  racializados  não-brancos,  mulheres  brancas,  mulheres  negras,  e             

todos  os  dissidentes  que  fogem  na  sua  materialidade  de  uma  vida  colonizada.  Pois  é  nesta                

disputa  que  pode  acontecer  a irrupção  das  potencialidades  imaginativas  que  lançam  linhas             

para  futuros  menos  asfixiantes.  A  ficção  fílmica  do  meu  passado  e  as  referenciadas  neste               

trabalho  engendram  potências  imaginativas  que  (re)arranjam  os  sentidos  do  real,           

estremecendo-o  e/ou  os  pasteurizando,  e  por  meio  de  artifícios  estéticos  e  narrativos,  cria-se  a               

possibilidade  não  apenas  de  entrar  na  dialética  Eu  e  Outro,  a  base  para  uma  vida  ética,  mas  de                   

expô-la,  explicitando  a  visualidade  que  se  constrói  no  próprio  processo  dialético.  Podemos             
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concluir  que  a  intriga  da  narrativa  possui  no  seu  interior  a  contingência  de  uma  potência                

imaginativa,  a  possibilidade  de  germinação  das  imaginações  visionárias  para  criação  de            

outros   futuros.   É   neles   que   aposto.   
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