
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA ESTUDOS DO COTIDIANO E EDUCAÇÃO POPULAR 

 

 

 

 

LEIDIANE DOS SANTOS AGUIAR MACAMBIRA 

 

 

 

 

OS MODOS COMO VAMOS NOS TORNANDO MULHERES NEGRAS 

E EDUCADORAS ANTIRRACISTAS: NARRATIVAS DE FORMAÇÃO 

PARA PENSAR A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES RACIAIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2021 



 

 

LEIDIANE DOS SANTOS AGUIAR MACAMBIRA 

 

 

 

Os modos como vamos nos tornando mulheres negras e educadoras antirracistas:  

Narrativas de formação para pensar a educação das relações raciais 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial à obtenção do título de Doutora em 

Educação.  

Campo de Confluência: Estudos do Cotidiano e 

Educação Popular. 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. José Valter Pereira (Valter Filé) 

 

 

 

Niterói, RJ 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LEIDIANE DOS SANTOS AGUIAR MACAMBIRA 

 

OS MODOS COMO VAMOS NOS TORNANDO MULHERES NEGRAS E 

EDUCADORAS ANTIRRACISTAS:  

NARRATIVAS DE FORMAÇÃO PARA PENSAR A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

RACIAIS 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial à 

obtenção do título de Doutora em Educação.  

Campo de Confluência: Estudos do Cotidiano e Educação 

Popular. 

Aprovada em: 19/07/2021 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Valter Pereira (Valter Filé) 

Orientador –PPGE/UFF  

 

___________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Iolanda de Oliveira – PPGE/UFF 

 

___________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Anelice Astrid Ribetto – PPGEDU/UERJ/FFP 

 

___________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Joselina da Silva – PPGEDUC/UFRRJ 

 

___________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Mailsa Carla Passos – PROPED/UERJ 

 

___________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Carmen Lúcia Vidal Pérez – PPGE/UFF (Suplente) 

 

Niterói 
2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Leila Amélia do Santos, a primeira mulher que vi corajosamente 

rejeitar o “paraíso”. E, a duras penas, fazer sua vida valer a pena para si e 

para outras, inclusive para mim. 

Às muitas mulheres negras que rejeitam o paraíso, que arriscam suas vidas nos 

aposentos de Xariar para poder viver e fazer com que outras mulheres também 

tenham vida. 

Às que morreram, mas germinaram: 

Neusa Santos Souza, presente! 

Marielle Franco, presente! 

Jacqueline Morais, presente! 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Ao meu orientador, Valter Filé, que generosamente dispõe de seu tempo e sua atenção para 

estar e conversar comigo nas orientações, nos trabalhos finais de disciplina, artigos para eventos 

e as coisas da vida. 

Às mulheres com as quais tenho me encontrado neste fazer investigativo e que também me 

ajudam a cada dia a tornar-me negra. 

À minha mãe, Leila, que usou todas as suas forças para que eu pudesse estudar, desde a 

educação infantil até o doutorado. Durante todo esse tempo ela esteve ao meu lado dando todo 

o suporte de que eu necessitava. 

Ao meu amor, Jorge Luís, e à minha filha, Sofia, que têm sido compreensivos e cúmplices neste 

momento pelo qual temos passado juntos. 

À Mia, minha companheirinha de quatro patas que fica deitada ao meu lado durante os dias e 

noites de estudos. 

À Ane, uma professora que se tornou uma grande amiga, que desde a graduação tem sido uma 

mentora para mim, inspirando-me em todos os dias da minha docência. 

A minhas companheiras e meus companheiros do LEAM: Graziele, Steffanie, Shirley, Roberta, 

Helen, Tais, Rejane, Beatriz, Victor, Fabinho, Gustavo, Yago, Gaby, Matheus, Maria, Luciane, 

Ana. Todos vocês têm marcas neste trabalho. 

Às minhas amigas Bruna, Celinha, Daiana, Sara, Luma, Arina, Janaína, Pricila, Silvia, Rafaela, 

Raquel, Joyce, Vanessa e Vannina, do Coletivo Diferenças e Alteridade na Educação. 

Às professoras Anelice Ribetto, Iolanda de Oliveira e Joselina da Silva, que generosamente se 

dispuseram a uma leitura atenta e generosa durante a banca de qualificação. Sem as 

contribuições das senhoras, este trabalho não teria sido possível. 

À minha psicóloga Jamylle Gaspar, que tem me ajudado a entender as minhas questões e a 

ressignificar feridas que todo este processo tem feito reaparecer. 

Ao PPGE da UFF, com todos os professores e secretários. 

À Capes, pelo apoio financeiro dispensado a mim desde o início do curso. 

A toda a população brasileira, que, com seus impostos, mantém a universidade pública de pé. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha 

dentre outras, mas tornar-se negra é uma conquista”. 

Lélia Gonzalez 

 

 

  



 

 

RESUMO 

Será que uma professora negra que não se reconhece como tal pode ter atuação efetiva para 

uma educação antirracista? O esforço empreendido aqui concentra-se no campo da Educação, 

especificamente inspirado nos estudos dos cotidianos e tendo como referência a formação de 

professoras. Tal esforço tem como preocupação os modos como as mulheres negras vivem suas 

trajetórias. A pesquisa pretendeu enfrentar a seguinte questão: como (diferentes) mulheres têm 

forjado seus processos de tornarem-se negras e como têm atuado nas lutas antirracistas? Esse 

problema surgiu de uma experiência singular, que foi o fato de ter me percebido negra apenas 

na vida adulta. Nesse processo, percebi que estava submetida a uma espécie de “cegueira”, que 

não me permitia reconhecer minhas próprias origens. Como se deu essa minha formação para 

que eu chegasse a negar a minha negritude e ainda tentar por diversas formas – estéticas, 

religiosas, culturais e comportamentais – parecer-me com uma mulher branca? No 

enfrentamento dessas e de outras questões, busquei ouvir narrativas de formação de mulheres 

negras e intelectuais de diferentes campos – educação, arte, jornalismo, religião – a fim de 

conhecer como se tornaram negras e suas táticas de sobrevivência em um mundo de supremacia 

patriarcal e branca. As conversas com as mulheres da pesquisa aconteceram em encontros ao 

vivo ou remotos, por videochamadas. Além disso, acompanhei produções artísticas, científicas 

e literárias de outras mulheres que atravessaram esse processo, como Neusa Santos Souza, Lélia 

Gonzalez e Rosana Paulino, entre outras. O encontro com todo esse material demandou elaborar 

outras formas de narrar a pesquisa. Inspirada no conceito de biografema de Roland Barthes 

(1984), fui tecendo outras narrativas a partir do encontro com as histórias e produções com as 

quais me encontrara. Logo, o que está exposto neste trabalho não é a descrição literal das 

histórias ouvidas, mas sim uma composição feita por fragmentos dos acontecimentos 

selecionados que tem a pretensão de dar a ver um corpo social que problematiza experiências 

vividas por muitas mulheres negras brasileiras. A tese é composta por três fragmentos. Em um 

deles, eu problematizo as tensões teórico-metodológicas com as quais me deparo, dentre elas o 

fato de que sou pesquisadora e pesquisada ao mesmo tempo, por exemplo; depois, a partir do 

conceito imagens de controle, de Patrícia Hill Collins, realizo um estudo sobre algumas imagens 

que povoam o nosso imaginário educando o modo como olhamos a nós mesmas, como somos 

olhadas e como essas imagens influem em nossa formação, tentando conduzir as nossas vidas, 

funcionando como uma espécie de biografia coletiva predeterminada para nós antes mesmo de 

nascermos. Finalmente, no terceiro fragmento, apresento, em forma de biografemas, as táticas 

de sobrevivência às biografias coletivas forjadas a partir do encontro com as narrativas ouvidas. 

Nas considerações provisórias reflito sobre as questões demandadas nesta jornada, apontando 

possíveis caminhos para pensar a educação das relações raciais. Espero que este trabalho 

contribua para pensarmos a formação de professoras negras (mas não só) para que elas, ao se 

reconhecerem negras, engajem-se na luta por uma educação antirracista. 

Palavras-chave: Relações raciais. Mulheres negras. Imagens de controle. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Is it possible for a black teacher who does not recognize herself as being black to have an 

effective role for an anti-racist education? The effort undertaken here focuses on the field of 

Education, specifically inspired by daily life studies, and having female teacher training as 

reference. Such effort is concerned with the ways in which black women live their trajectories. 

The research intended to face the following question: how (different) women have been forging 

themselves as black and how have they been acting against racism? This question emerges from 

my personal experience, which was the fact that I realized I was black only in adulthood. In this 

process, I realized that I was subjected to a kind of "blindness" that did not allow me to 

recognize my heritage. How did I come to deny myself and still try in many ways – aesthetic, 

religious, cultural and behavioral ways – to look like a white woman? Confronting these and 

other questions, I listen to formation narratives of black women and intellectuals from different 

fields –education, arts, journalism, religion – to know how they manage their process of 

becoming black and survival tactics used by them in a world of patriarchal and white 

supremacy. The interviews were done through scheduled local meetings and web conferences. 

In addition, I followed the artistic, scientific, and literary productions of other women who went 

through this process, such as Neusa Santos Souza, Lélia Gonzalez, Rosana Paulino, among 

others. The encounter with all this material demanded other ways to narrate the research. 

Inspired by Roland Barthes’ biographeme concept (1984), I was weaving other narratives from 

the encounter with the stories and productions offered. Therefore, what is exposed is not 

literally the heard stories themselves, but rather a composition made of fragments of the selected 

events, which have the pretension of showing a social body that problematizes experiences 

lived by many Brazilian black women. The biographems are produced from my formation 

narrative and the event that made me start this research. From three fragments, I problematize 

the theoretical and methodological tensions faced, such as the fact that I am the researcher and 

the researched at the same time; then, considering Patricia Hill Collins' images of control 

concept, I conduct a study on some images that pollute our imagination, educating the way we 

look at ourselves and how we are looked at, and how these images contribute to our formation, 

trying to conduct our lives, functioning as a collective biography, shared by all of us; finally, I 

present, as biographems, survival tactics to the collective biographies forged from the encounter 

with the heard narratives. In the provisional considerations, I reflect on the questions demanded 

in this journey, pointing out possible ways to think about an education sensitive to race 

relations. I hope that this work contributes to think about black teachers training (above all, but 

not only) so they, by recognizing themselves as black women, engage in the fight for an anti-

racist education. 

Keywords: Racial relations. Black women. Images of control. 

 

  



 

 

RESUMEN 

¿Puede una profesora negra que no se reconoce como tal tener un papel efectivo para una 

educación antirracista? El esfuerzo realizado aquí se centra en el ámbito de la Educación, 

concretamente, inspirado en los estudios de la vida cotidiana y con referencia a la formación de 

las maestras. Este esfuerzo se refiere a las formas en que las mujeres negras viven sus 

trayectorias. La investigación pretendía enfrentarse a la siguiente pregunta: ¿cómo han forjado 

las (diferentes) mujeres, sus procesos de convertirse en negras y cómo han actuado en las luchas 

antirracistas? Esta pregunta surgió de una experiencia singular, que fue el hecho de que me he 

dado cuenta de que era negra sólo en la edad adulta. En este proceso, me he dado cuenta de que 

estaba sometida a una especie de "ceguera" que no me permitía reconocer mis propios orígenes. 

¿Cómo se llevó a cabo esta formación para que llegara a negarme a mí misma y seguir 

intentando de diversas maneras -estéticas, religiosas, culturales y de comportamiento- parecer 

una mujer blanca? Al enfrentarme a estas y otras cuestiones, traté de escuchar los relatos de la 

formación de mujeres e intelectuales negras de diferentes ámbitos -educación, arte, periodismo, 

religión- para saber cómo se hicieron negras y sus tácticas de supervivencia en un mundo de 

supremacía patriarcal y blanca. Las conversaciones con las mujeres de la investigación tuvieron 

lugar mediante reuniones en directo o a distancia, a través de videollamadas. Además, seguí las 

producciones artísticas, científicas y literarias de otras mujeres que pasaron por este proceso, 

como Neusa Santos Souza, Lélia Gonzalez, Rosana Paulino, entre otras. El encuentro con todo 

este material exigió la elaboración de otras formas de narrar la investigación. Inspirado en el 

concepto de biografía de Roland Barthes (1984), tejí otras narrativas a partir del encuentro con 

las historias y producciones ofrecidas. Así, lo que se expone en este trabajo no es una 

descripción literal de las historias escuchadas, sino una composición hecha por fragmentos de 

eventos seleccionados, que pretende mostrar un cuerpo social que problematiza las experiencias 

vividas por muchas mujeres negras brasileñas. Las biografías se elaboran a partir de mi relato 

de formación y del acontecimiento que me hizo iniciar la investigación. A partir de tres 

fragmentos problematizo las tensiones teóricas y metodológicas a las que me enfrento, entre 

ellas, el hecho de ser investigadora e investigada al mismo tiempo. Luego, a partir del concepto 

de imágenes de control de Patricia Hill Collins, realizo un estudio sobre algunas imágenes que 

pueblan nuestro imaginario educando la forma en que nos miramos y cómo somos mirados. Y 

cómo estas imágenes contribuyen a nuestra formación, tratando de conducir nuestras vidas, 

funcionando como una especie de biografía colectiva. Y finalmente, presento, en forma de 

biografías, las tácticas de supervivencia a las biografías colectivas forjadas a partir del 

encuentro con las narrativas escuchadas. En las consideraciones provisionales reflejo las 

cuestiones exigidas en este viaje, señalando posibles formas de pensar en la educación de las 

relaciones raciales. Espero que este trabajo contribuya a pensar en la formación de los 

profesores negros (pero no sólo) para que ellos, al reconocerse como negros, se comprometan 

en la lucha por una educación antirracista. 

Palabras clave: Relaciones raciales. Las mujeres negras. Imágenes de control. 
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ENTRANDO: COM AS (IM)POSSIBILIDADES DE DIZER E ESTAR NESSE LUGAR 

 

O esforço empreendido na pesquisa que gerou esta tese concentra-se no campo da 

Educação, ocupando-se de pensar principalmente a formação de professoras/es e suas ações-

efeitos nas relações raciais, a fim de problematizar a seguinte questão que se configura como 

seu principal problema: como (diferentes) mulheres têm forjado seus processos de tornarem-se 

negras e como, consequentemente, têm atuado nas lutas antirracistas? Em outras palavras, será 

que uma professora negra que não se reconhece como tal pode ter atuação efetiva para uma 

educação antirracista? 

Esse problema demanda o esforço de forçar o pensamento a pensar em outras questões, 

dentre elas: o papel da escola e as demandas da sociedade; o papel das professoras e professores 

frente às desigualdades, frente às necessidades de educar para a eliminação de todos os 

preconceitos e mais especificamente do racismo. Diante disso, e enquanto mulher negra e 

professora antirracista que venho me tornando, coloco-me o exercício de refletir: como educar 

para as relações raciais dentro de uma sociedade que se estruturou a partir do racismo? Como 

formar as/os formadoras/es que estão imersas/os nessa estrutura para uma educação das relações 

raciais? O que estamos chamando de formação? Será que somos formadas/os (apenas) nos 

cursos de formação de professoras/es? Quanto a nós, mulheres negras, que em grande número 

fazemos parte do corpo docente da educação básica pública em nosso país, quais seriam as 

nossas condições de formação para sermos professoras, pesquisadoras? Para além dos cursos 

que nos formam, como temos implicado os (per)cursos das nossas vidas em nossos fazeres 

docentes?  

Imersa nessas questões que me desassossegam, dediquei-me a ouvir presencial e 

virtualmente histórias de mulheres negras por meio de conversas e por aquilo que elas 

produziam para o mundo: livros, poesias, músicas, audiovisuais, obras de arte etc. Meu intento 

era ouvi-las para conhecer como foram as suas táticas de sobrevivência e formação enquanto 

mulheres negras antirracistas em atuação em diferentes dimensões sociais. E, a partir de suas 

narrativas, busquei estudar os processos de formação, as formas complexas de como vamos 

sendo educadas, formadas e como vamos nos tornando mulheres negras. Esse esforço 

concentra-se na busca por ampliar a ideia de formação, pondo em questão a complexidade das 

tramas de uma educação para o embranquecimento, para a negação de si e das demais negras e 



14 

 

negros, o que resulta nas dificuldades que muitas de nós temos no reconhecimento de nossas 

origens negras, de nossos pertencimentos e na reprodução de valores que nos eliminam. 

As mulheres com as quais pude conversar atuam em diferentes áreas: educação, 

comunicação, religião… com ações direcionadas à produção científica, artística, literária e 

gestão. Seus nomes permanecem resguardados, pois nem todas permitiram que suas identidades 

fossem reveladas. Sendo assim, escolhi nomes fictícios de origem africana: Ayo, Ayana, Dalji, 

Niara e Zuri. Além dessas mulheres, fui me nutrindo das produções de outras mulheres negras 

com as quais busco diálogo nesta tese: Neusa Santos Souza, Lélia Gonzalez, Rosana Paulino, 

Azoilda Loretto da Trindade, Bianca Santana, Ana Paula Venâncio e muitas outras com as quais 

fui me encontrando por intermédio de suas produções científicas, artísticas, audiovisuais etc. 

Todas elas foram de algum modo me ajudando a compor este trabalho e também o meu próprio 

processo formativo. 

Na lida de encontrar todas essas narrativas, chego a um problema que considero ser de 

ordem teórico-metodológica: que partes da vida narradas pelas mulheres com as quais me 

encontrei nesta pesquisa serão importantes para refletir sobre as perguntas geradoras desta 

investigação? O que mostrar diante de tudo o que ofereceram par mim? O que vai ganhar força 

de enunciado? São muitas as experiências e elementos presentes em cada uma delas. Ora se 

cruzam, ora se conectam com outras histórias, ora se conectam com a minha história, pois, ao 

ouvir cada uma delas, pude perceber que “as histórias de uma eram as histórias de todas nós, 

[isso] foi fundamental” (SANTANA, 2015. p. 2). O fundamental tem a ver com os 

acontecimentos singulares que por vezes foram considerados íntimos e individuais, mas que 

são, na verdade, histórias coletivas; portanto, sociais.  

A nossa formação não se restringe apenas aos cursos “técnicos”, mas também aos cursos 

de nossas vidas, aqueles acontecimentos que nos interpelam e produzem transformações em 

nossos modos de agir e pensar. Entendo então que minha atenção se voltará para esses 

acontecimentos, aos quais gostaria de chamar de fragmentos da vida, que, por vezes, atropelam 

nossos percursos lineares, transformando-nos e nos ajudando a transformar nossas vidas a partir 

de outras dimensões, outros caminhos. Diante disso, escolho trabalhar com o conceito de 

biografema, apresentado por Roland Barthes (1984) e tratado na tese de Luciano Bedin da Costa 

(2011). Inspirada nesse conceito teórico-metodológico, produzi biografemas, os quais foram 

fruto do agenciamento entre mim e tudo o que ouvi, principalmente com aquilo que me tirou a 

tranquilidade enquanto uma mulher negra educadora. 
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Seguindo o curso, inicio contando a minha narrativa de formação, em Entrando: com as 

(im)possibilidades de dizer e estar nesse lugar, pois foi onde o problema começou a ser 

agenciado. E nessa história – toda em fragmentos, com idas e vindas, lapsos e lembranças, 

fazendo o esforço de entrelaçar, ou melhor, conectar com os rastros de vida de outras mulheres 

– tento apresentar os acontecimentos que me fizeram chegar até aqui, até o desejo de pesquisa 

e também as saídas encontradas para produzi-la como tese.  

Logo após, divido o trabalho em três grandes fragmentos. No primeiro deles, Dos modos 

de fazer: os fios para compor esta trama, busco problematizar as questões teórico-

metodológicas que vão surgindo na medida em que vou me movimentando na pesquisa. Neste 

exercício de escrita puxo alguns fios que, como na história de Ariadne, podem me ajudar a me 

movimentar nesse labirinto. Não os uso apenas como guias para conseguir andar, mas os 

aproveito para compor este grande tecido chamado tese, a fim de tornar visíveis todas, ou ao 

menos a maioria, das problemáticas teórico-metodológicas experienciadas.  

No segundo fragmento, Biografias coletivas: condições de morte em vida, apresento o 

estudo feito sobre algumas imagens (visuais e não visuais) que fizeram parte da minha vida, 

construídas pelas mais diversas instituições sociais como escola, religião de matriz judaico-

cristã, mídias, arte etc. e que contribuíram para que eu criasse uma história-destino para mim e 

para outras mulheres negras. Outro conceito que me ajuda a compor esse fragmento da tese é 

de Imagem de Controle, elaborado pela socióloga feminista negra norte-americana Patrícia Hill 

Collins. Essa autora desenvolve estudo sobre as imagens produzidas no contexto norte-

americano que tentam aprisionar e manter as mulheres negras dentro da matriz de dominação 

patriarcal, misógina e de supremacia branca. Mesmo que esta tese aconteça em contexto 

brasileiro, sua contribuição se assemelha às nossas discussões, sendo possível o diálogo com 

autoras brasileiras como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Sonia Maria Giacomini e Azoilda 

Loretto da Trindade, dentre outras. 

Para todo sistema opressivo há sempre resistências ou, ao menos, invenções para não 

sucumbir por inteiro. Nesse sentido, teço a composição presente no terceiro fragmento desta 

tese, Biografemando os modos como negociamos as possibilidades de estarmos vivas. Nele 

trago o conceito de biografema, tomado por empréstimo de Roland Barthes (1984) em diálogo 

com Luciano Bedin da Costa (2011), os quais discutem as múltiplas dimensões do ato 

biográfico e suas possibilidades de expansão. Biografemar as histórias oferecidas pelas 

mulheres negras com as quais me encontrei nestes últimos anos foi uma saída possível para 
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expandir com a lógica hegemônica da biografia para então poder me ater aos gestos singulares 

de negociações que elas vão produzindo para seguirem vivendo neste mundo. Cada biografema 

traz em si a dimensão autoral, mas também coletiva, pois são histórias que poderiam habitar a 

voz de muitas outras mulheres negras em nosso país. Cada escrita, portanto, é o efeito do outro 

em mim. Tem a ver com as possibilidades de invenção de uma vida, explorando suas 

infinitesimais possibilidades de composição e esgarçamento das fronteiras das biografias 

coletivas, fazendo proliferar múltiplas formas de narrar-se e de produzir uma vida.  

Nas Considerações provisórias, trago algumas reflexões em relação às ações-efeitos 

deste movimento investigativo em meu processo formativo, bem como, ressalto algumas 

questões que considero importantes neste processo para pensarmos a formação de professores 

para uma educação antirracista. Revisito algumas questões que me fizeram começar a pesquisa, 

trabalho com algumas questões que as mulheres com quem eu conversei, me ajudaram a pensar.  

 

A produção de uma cegueira: um crime perfeito 

 

Os modos como venho me tornando uma mulher negra e professora antirracista está 

entremeado por experiências. Tornar-se negra não foi um movimento que aconteceu de um dia 

para o outro, é um processo que venho engendrando constantemente em minha vida. Para contá-

lo, preciso dizer então os passos que, acredito eu, foram me conduzindo ao que venho me 

tornando hoje. Neste sentido, nas linhas a seguir apresentarei minha narrativa de formação 

composta pelos acontecimentos que me fizeram chegar ao desejo de pesquisa desenvolvido e 

apresentado nesta escrita-pensamento. 

Desde a graduação em Pedagogia, produzi estudos, no campo da Educação Especial, 

relacionados aos modos de ver: visão e cegueira. Tentando conhecer o que havia no entremeio 

da relação entre ver e não ver com os olhos, iniciei uma pesquisa durante o curso de mestrado 

em Educação no PPGEdu: “Processos formativos e desigualdades sociais” da FFP-UERJ1, 

orientada pela Profª. Drª. Anelice Ribetto, intitulada “Encontrar(se), (não)ver(se), diferir(se): 

platôs para pensar a educação de pessoas que não veem (apenas) com os olhos”2. Nela, busquei 

 
1 Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ). 
2 Disponível no Banco Digital de Teses e Dissertações da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 

<http://152.92.4.120:8080/handle/1/9962>. 
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conhecer como eram as visualidades de pessoas que não viam com os olhos. Para isso, fui ao 

encontro de pessoas que se tornaram cegas ao longo da vida e que estavam fazendo reabilitação 

no Instituto Benjamin Constant – uma instituição que oferece serviços de reabilitação, médicos 

e educativos para pessoas com deficiência visual situada no Rio de Janeiro. Minha pesquisa 

aconteceu no setor de Reabilitação. Lá eles aprendem, dentre outras atividades, a se movimentar 

pela cidade e a realizar tarefas da vida diária através de outros modos etc. Em outras palavras, 

eles estavam em processo de educação para uma nova condição de vida no mundo, aprendendo 

uma nova condição de visão. Nesta jornada investigativa, pude perceber o quanto a nossa visão 

é colocada como central em nossa relação com o mundo, desconsiderando todos os outros 

sentidos. Percebi que  

 

Seria muito reducionista se esgotasse a visão apenas às pessoas que tenham o “sadio” 

funcionamento fisiológico da visão, do órgão ocular. Entretanto, durante minhas 

experiências de leitura e convivência com pessoas que não veem (apenas) com os 

olhos, percebi que a visão não se esgota no funcionamento do olho físico 

(MACAMBIRA, 2017, p. 45). 

 

Entendi também que “no jogo do olhar implicamos os nossos desejos, nossos medos, 

sonhos, certezas... De modo que tudo aquilo que nos passa, nos atravessa e nos modifica, o que 

se torna saber de experiência (LARROSA, 2014) compõe o jogo do ver” (MACAMBIRA, 

2017, p. 45), considerando o jogo do ver de forma mais ampla, ou seja, perceber o mundo a 

partir de todos os sentidos possíveis. Esses entendimentos me levaram a refletir que, se o modo 

como percebemos o mundo está mediado pelas nossas experiências, teremos sempre condições 

diferentes para esta percepção. O problema reside quando consideramos como correto apenas 

um olhar sobre o mundo, as coisas, questões etc. Atenta a outras percepções diferentes da 

minha, passei a desconfiar daquilo que via como versão única do mundo, retornando para mim 

mesma a pergunta que fazia para as pessoas no IBC: como eu tenho visto o mundo? Como eu 

me vejo neste mundo? Passando, então, a compreender que vemos somente aquilo para o qual 

fomos educadas a ver. E essa educação não é somente de responsabilidade da escola, mas é 

atravessada por uma série de outras dimensões com as quais vamos nos relacionando no curso 

de nossas vidas. 

Diante dessas experiências, comecei a me perguntar por essa formação que educa o 

nosso olhar, produzindo em nós condições de visão. Indo atrás de pistas em minhas memórias 
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de infância, de experiências com a minha família, com a religião, buscando a história de 

formação do nosso país etc. Pistas que pudessem me ajudar a compreender minha trajetória 

formativa até então. 

No exercício de encontrar estas pistas, de problematizar o meu modo de ver o mundo e 

a mim mesma, percebi que estava imersa – ao mesmo tempo que tentando sair – de uma 

condição de vida que o tempo todo buscava o embranquecimento, por intermédio de mudanças 

no corpo, no comportamento, nos modos de falar, nos modos de se relacionar com o sagrado 

etc. Tão doloroso foi que, no encontro com Azoilda Loretto da Trindade, percebi que esta vida 

me gerava condições de morte em vida. Comecei a perceber que eu fui educada para não ver a 

minha própria negritude, não somente eu, mas todos os membros da minha família, que até hoje 

têm dificuldades para se reconhecerem enquanto negras e negros. Se o nosso olhar, ou, melhor, 

as condições de visão são fruto de um processo educativo, como foi, então, a minha formação 

para que eu chegasse a esse ponto de não reconhecer as minhas origens e ainda tentar por 

diversas formas – estéticas, religiosas, culturais e comportamentais – parecer-me com uma 

mulher branca? Como é que se chega a perceber-se negra somente na vida adulta? Estas 

questões deram movimento à minha pesquisa e me colocaram em busca das minhas histórias e 

de histórias de outras mulheres negras para saber como elas foram/vão se tornando negras. Esta 

pergunta esteve latente em algumas das histórias com as quais me encontrei. Estas histórias 

oferecem pistas para pensarmos a educação para o embranquecimento e quem sabe nos ajudem 

a produzir elementos em prol de uma educação antirracista. Uma fala presente nelas, mas que 

poderia ser minha, é a seguinte:  

 

Na minha infância, a questão racial nunca foi tocada. Não havia discussão sobre o 

racismo. Não havia essa percepção do racismo na minha casa. Hoje eu vejo o quanto 

éramos racistas. Digo isso, mas não se trata de nenhuma crítica contundente à minha 

família. Afinal, ela faz parte de um país que se organizou estruturalmente no racismo. 

Então eu ouvia muita piada de preto, de nordestino... Percebia a desqualificação por 

parte da minha família para com as pessoas negras. E vivíamos [em uma] região 

basicamente formada por negros e nordestinos. Estes foram os maiores preconceitos 

que ouvi a vida toda. [...] Eu e minha mãe, também negra, éramos muito oprimidas 

(Narrativa de Zuri). 
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A história de Zuri junto à minha com relação à família materializa a complexidade 

presente nas relações raciais no Brasil. Não são discutidas de forma afirmativa, para que se 

possa reconhecer as diferenças a fim de enfrentar as desigualdades. Por isso, percebemos tanta 

dificuldade, principalmente entre pessoas mestiças, para se reconhecerem como pessoas negras. 

A negritude (MUNANGA, 1986), no sentido de se sentir pertencente a um grupo e empreender 

esforços antirracistas, é um assunto que não está posto. Talvez seja isso que também pretendo 

realizar nesta tese: mostrar os "movimentos" que vamos fazendo para passar de mulheres 

educadas para o embranquecimento para mulheres negras comprometidas com a luta 

antirracista.  

Não reconhecer, negar ou não se perceber negra... Este foi um processo complexo no 

qual também estou inserida, e acredito ser uma questão para muitas outras mulheres em nosso 

país. Considero complexo, porque não significa que portamos uma consciência de ser negra e 

a negamos... Ou que não tenhamos consciência da nossa origem, sabendo-se claramente ser 

branca. É como se eu estivesse transitando nesse entremeio: de não me perceber e ao mesmo 

tempo de não querer ser. Estas caraterísticas fazem com que o racismo no Brasil seja ainda mais 

perverso. 

Ser ou não ser negra ou branca não era uma discussão presente, de forma objetiva, em 

minha família. Hoje, ao tentar entender esse processo de formação, percebo que a discussão se 

dava por meio das piadas sobre negros e nordestinos, como afirmado pela narrativa de Zuri... 

através do modo como os/as adultos/as da minha família e da minha comunidade tratavam 

outras pessoas negras – principalmente as que tinham pele retinta e faziam parte de religiões de 

matrizes africanas –, que era o olhar de repulsa e distanciamento. Embora não fosse uma 

discussão dada de forma objetiva, ainda assim a imagem da mulher negra vinha pouco a pouco 

sendo construída em mim, e com ela o desejo de distanciamento.  

Na rua em que morava quando criança, havia uma família, eram os/as poucos/as que eu 

considerava como negros/as, pois tinham a pele retinta. Os/as demais vizinhos/as acreditaram 

serem morenos/as. E toda semana aquela família tocava tambores e cantava músicas em seu 

terreiro. Da minha casa podíamos ouvi-las. Todos os dias em que aconteciam aquelas festas, 

por volta das 18h, eu e as outras crianças da rua ficávamos à beira do meu portão ouvindo as 

histórias que minha avó – branca, descendente de portugueses – contava sobre aquele lugar. 

Dizia que estavam invocando o diabo e matando animais. No meu imaginário passavam coisas 
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horríveis. E, no dia seguinte, a conversa entre mim e minhas colegas era a mesma: as histórias 

medonhas de especulação sobre o que faziam dentro do quintal daquela família.  

Nessa mesma casa, morava uma menina que tinha quase a mesma idade do grupo de 

amigas do qual eu fazia parte, mas ela não brincava conosco. Nunca fomos à casa dela, nunca 

fomos a um aniversário dela. Parecia que ela não existia para nós. Tanto é que tive que fazer 

um esforço muito grande para me lembrar dela e de sua família, tamanho foi o apagamento em 

minha memória. Fomos crescendo, e as histórias inventadas e ouvidas sobre aquela família e 

aquela menina foram cada vez mais ficando piores. Tempos mais tarde, já na adolescência, as 

histórias inventadas sobre ela foram ganhando conotações sexuais: A menina que antes era 

desumanizada a partir das especulações geradas por intolerâncias religiosas racistas, agora 

tornara-se vítima de injúrias que a hipersexualizava.  

Aprendia também nas crenças das religiões de matrizes judaico-cristãs que tudo o que 

fosse relacionado à cor negra, à cultura negra e às religiões de matrizes africanas era a 

representação do mal, do que vem do diabo. Imersa, portanto, nesse contexto, fui tecendo a 

minha rede de saberes e formação, na qual o tempo todo eu tentava me desvencilhar da 

possibilidade de ser ou de parecer uma mulher negra.  

Em algum momento – já na vida adulta – percebi que não era uma mulher branca, como 

até então tentava acreditar; esta percepção me fez desconfiar de tudo aquilo que eu, junto com 

minha família (todos/as mestiços/as, pardos/as), vinha consolidando enquanto certeza. Foi 

quando, na graduação em Pedagogia na Faculdade de Formação de Professores, num campus 

da UERJ localizado no município onde morava, São Gonçalo/RJ, cuja maioria da população é 

composta por pessoas negras. Foi nesse lugar que comecei a ouvir, em conversas por 

corredores, em aulas, palestras e seminários, questões relacionadas à discussão racial, ao 

pertencimento, ao tornar-se negra. Foi no encontro com professoras universitárias negras 

daquela instituição – que não eram muitas – que comecei a atentar para mim mesma e para as 

ações sobre o meu corpo, comecei então a entender que eram práticas que buscavam escamotear 

minhas origens raciais. 

Nesse movimento de desconstrução, pude perceber que praticamente toda a minha 

formação era voltada para a invisibilização das minhas origens – negras e nordestinas. Passei 

toda uma vida entre incansáveis tentativas de embranquecimento, mesmo que de forma não 

consciente: alisando o cabelo, afinando o nariz com pregadores de roupas, clareando a pele com 
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produtos naturais, controlando o comportamento e aprendendo nas mais variadas instituições 

educativas um pensamento preconceituoso contra aqueles/as que julgava serem diferentes de 

mim, serem negros/as.  

Esse “olhar” que eu e minha família tínhamos em relação às pessoas negras não era uma 

particularidade somente nossa. Entendendo o contexto social e histórico, percebemos que não 

estamos sós com as nossas questões, certezas e problemas. Percebemos que fazemos parte de 

um projeto em andamento muito antes de nós mesmas virmos a existir. Neste sentido, podemos 

interligar esta aversão que minha família tinha contra pessoas negras, e suas tentativas de 

diferenciar-se delas, desvelando-se no controle do comportamento, nos gostos musicais, 

culturais, religiosos e até mesmo nas inúmeras piadas de cunho racista pronunciadas nos 

encontros familiares, com a invenção da categoria mulato e a sua incipiente incorporação social 

concomitante ao processo de demonização do negro construído a partir da modernização do 

Brasil, desde o século XIX.  

Jessé Souza, em A elite do atraso (2017), dentre outras coisas, faz uma análise da 

população brasileira na atualidade, e como esta fora construída a partir do ódio à população 

negra. Dentro de sua pesquisa, ele faz um panorama da produção do Brasil moderno desde a 

colônia até os dias atuais, incluindo nesta análise a divisão das classes sociais.   

 

Quando a modernidade europeia chega ao Brasil de navio, na esteira da troca de 

mercadorias, seus valores não são uma mera mercadoria de consumo. Afinal, seriam 

esses valores que iriam presidir a institucionalização incipiente de formas 

extremamente eficazes de condução da vida cotidiana: o Estado e o mercado 

capitalistas. Estado e mercado pressupõem uma revolução social, econômica, 

valorativa e moral de grandes proporções. Os papéis sociais se modificam 

radicalmente. [...] O que é tido como bonito, como bom, como legítimo de ser 

perseguido na vida, a noção de sucesso e de "boa vida" muda radicalmente. Muda, 

enfim, a configuração valorativa da sociedade como um todo (SOUZA, 2017, p. 69). 

 

Neste processo de modernização e a chegada dos novos valores, a lógica patriarcal 

escravocrata rural vigente tende a ser reconfigurada. Com a entrada do “capitalismo comercial 

e o Estado centralizado” (SOUZA, 2017, p. 57) criam-se demandas de organização, agora com 

valores urbanos. Junto a estas mudanças cria-se a categoria “mulato”, os filhos mestiços 

advindos das relações – nada amistosas – de senhores de terras com mulheres escravizadas. 

Estes recebiam parte da herança de seu pai como filho ilegítimo, chamados pelos senhores de 
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afilhados ou sobrinhos. Esse “traço sistêmico fazia o biologicamente mulato transformar-se em 

sociologicamente branco, ou seja, ocupar posições sociais que, num sistema escravocrata, são 

privilégio de brancos” (SOUZA, 2017, p. 68). 

Junto a este processo de incorporação de mestiças/os, a produção da imagem do negro 

e da negra caminha para outro lado, o da demonização. De modo que mestiços/as, para serem 

incluídos/as, deviam distanciar-se o máximo possível da imagem do/a negro/a. Isto ocorria 

através das relações pessoais, do estabelecimento de diferenças culturais e religiosas, bem como 

da posição de cordialidade do/a mestiço/a para com o/a branco/a – o sorriso fácil típico do/a 

“mulato/a” –, a fim de ser aceito e compensar o “dado negativo da cor” (SOUZA, 2017) e de 

sua origem. 

Daí podemos entender como grande parte da população brasileira – negra – tenta de 

inúmeras formas desvencilhar-se da imagem do/a negro/a. Ora por procedimentos estéticos e 

comportamentais, ora pelas escolhas religiosas e culturais. Este aprendizado – porque foi assim 

que fora construída esta mentalidade, através da educação, entendida aqui de forma ampla – é 

amparado “por transformações institucionais que garantiam, por meio do mecanismo peculiar 

de prêmios e punições típicos da eficácia institucional, a reprodução e permanência desses 

mesmos valores novos” (SOUZA, 2017, p. 69).  

Ao passo que éramos educadas e educados – minha família e eu – com esses valores 

morais, culturais e estéticos através da religião judaico-cristã neopentecostal…  da escola… das 

mídias de grande circulação… Estávamos nos embranquecendo, e “embranquecer significa, 

numa sociedade que se europeizava, compartilhar os valores dominantes dessa cultura” 

(SOUZA, 2017, p. 71). Nesse processo, percebo hoje que a vida que estávamos levando nutria-

se também, pela morte, a morte simbólica, a morte das origens, da ancestralidade, da negritude... 

Essa experiência não é, portanto, um caso isolado. É uma história que poderia habitar o corpo 

de muitas outras mulheres, pois faz parte de uma vida coletiva, social, histórica...  

A cidade em que nasci e cresci chama-se São Gonçalo, localizada em uma região 

periférica do Rio de Janeiro. E, dentro dela, vivi em uma área mais periférica ainda: Amendoeira 

e Jockey Clube, dois bairros que são situados mais próximos da zona rural do município do que 

da área urbana. Meu raio de alcance pela cidade não era muito extenso. Somente na vida adulta 

pude transitar por outras cidades do estado: os centros urbanos, os bairros da Zona Sul do Rio. 

Foi nestes últimos lugares que percebi minha diferença para as demais pessoas. As mulheres 
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que eram iguais a mim estavam de uniforme limpando os shoppings e restaurantes, sendo 

acompanhantes de idosos, limpando as casas de luxo, prostituindo-se pelas ruas centrais etc. Os 

homens iguais aos meus tios estavam apenas dirigindo os ônibus, varrendo as ruas, sendo 

garçons, trabalhando nas construções dos prédios, morando sob as marquises etc. Comecei 

então a tomar consciência de que havia diferença – e que não era apenas social, mas também 

racial. 

No entanto, a partir das desconfianças em relação a esse mundo no qual estava inserida, 

comecei a exercitar o olhar para poder perceber o mundo de outras formas. “Comecei a prestar 

mais atenção em volta, a estabelecer uma relação mais atenta com a sociedade” (SOUZA, 1983, 

p. 44). Procurei estabelecer relações de amizade com outras pessoas, busquei ouvir outras 

músicas, a transitar por outros lugares, a ouvir outras referências religiosas... Tentei deseducar 

o meu corpo para os modos de ver que até então estavam naturalizados. Nesse movimento de 

perceber esses outros mundos, comecei a me perguntar sobre as condições de vida nas quais 

nós, mulheres negras, estamos inseridas, negociando espaços de sobrevivência nas relações 

profissionais, emocionais e pessoais.   

 

Ser mulher negra é viver em situação de luta contínua para sobreviver a tudo. Você 

sente nas falas, nos olhares que chegam e nos excluem... Nós sofremos mais e 

acabamos nos exigindo mais. Isso porque cedemos às exigências postas a nós pelos 

outros. Sinto como se solicitassem de nós muito mais do que de outras pessoas 

(Narrativa de Ayo). 

Para uma família pobre e negra, ter uma filha normalista que depois tornara-se 

professora era motivo de muito orgulho! Essa filha não ia reproduzir a história da 

mãe e da avó que trabalhavam como empregadas domésticas, uma atuação 

ocupacional ainda considerada de menor valor. De servir a alguém... Muito próximo 

do nosso passado escravista. Muito próximo do lugar que as mulheres negras ocupam 

na estrutura do racismo (Narrativa de Niara). 

 

Tanto a fala de Ayo quanto a de Niara podem facilmente habitar a minha boca, por isso 

as trouxe para este momento em que apresento a minha história. A possibilidade de terminar os 

estudos, como assim minha mãe dizia, me daria a condição de ter outras opções diferentes das 

que elas – minha mãe, avós e tias – tiveram. Em seu desejo, quando apostou todos os seus 
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esforços na minha educação escolar, habitava a crença de que só havia este caminho como 

possibilidade para ascender socialmente: por meio da educação pública.  

As condições de vida em que estava inserida, bem como as inúmeras investidas para 

fugir delas me fizeram perceber que havia sido mais uma das milhares de vítimas de um crime, 

que até hoje configura-se como, usando as palavras de Kabengele Munanga (2017), “o crime 

perfeito”. “Esse tipo de racismo se assemelha a um animal perigoso, que ataca à noite, 

silenciosamente, e cuja existência se denuncia apenas pelos rastros, pelas vítimas que se 

encontram pela manhã” (CARNEIRO, 2018, p. 132). 

Não pude encontrar melhor forma para materializar em palavras o que penso sobre o 

racismo no Brasil, principalmente sobre os efeitos que incidem sobre nós: mulheres negras... 

Mais especificamente, aquilo que afetou e ainda afeta a minha vida: uma mulher negra da 

periferia da periferia de São Gonçalo, com a maioria de sua população sendo composta por 

pessoas negras, cuja família é composta de migrantes nordestinos e do interior do estado.  

Durante a noite, tempo cronológico que Sueli Carneiro usa para marcar a temporalidade 

de ação da besta fera... Em uma dessas noites, que durou aproximadamente 25 anos, fui 

acometida por um crime: fui impelida a tornar-me branca. Não sei dizer como foi ou quem o 

praticou, talvez seja por isso que ele seja considerado – como disse Munanga – um crime tão 

perfeito. Eu acho que ele é perfeito ainda mais pelo fato de que para muitos nem crime existiu, 

apostando na crença de que as coisas são assim mesmo! Mesmo não sabendo como me sucedeu, 

percebo pela manhã – uma manhã que para mim continua perdurando até hoje – as feridas 

deixadas por esse ato. Percebo um corpo e uma vida marcados por um doloroso processo de 

embranquecimento e negação das próprias origens.  

Como se chega a perceber-se negra apenas na vida adulta, mesmo sem ser eximida de 

todos os efeitos que o racismo lhe emprega estruturalmente, bem como os seus desdobramentos 

cotidianos? Como pode uma noite durar tantos anos na vida de alguém? O que faz uma pessoa 

permanecer em sonolência ao mesmo tempo que sofre os golpes desferidos pelo animal 

perigoso, chamado de racismo? O que fez meu corpo permanecer inerte e os meus olhos 

fechados diante de tamanho e voraz ataque? O que acontece com mulheres que diariamente são 

atacadas pelo mesmo animal, mas ainda permanecem em silêncio? O que faz com que outras 

consigam perceber tais golpes e consigam agir para que não sejam novamente atacadas... Tanto 

a si quanto a outras pessoas? 
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Essas perguntas ficam, constantemente, martelando meus pensamentos. Não dá para 

seguir em frente e tentar esquecer o que houve antes, pois as feridas continuam latejando. O 

corpo e o mundo já não podem ser mais os mesmos. Por isso necessito ir atrás dos rastros desse 

crime para identificar quem é e como agiu o criminoso. Apenas tenho como elementos que 

comprovam a existência desse crime os seus efeitos em mim, marcados no modo como me vejo, 

como vejo os outros e, como me relaciono com o mundo. Tais efeitos, poderia dizer, são as 

marcas do racismo e do colonialismo em minha vida (FANON, 2008). Tais marcas, portanto, 

não são uma prerrogativa apenas minha, elas aparecem na vida de muitas outras mulheres 

negras em nossa sociedade. 

Olhando para os rastros deixados em meu corpo, na minha mente e na minha autoestima, 

percebo que sequer tive a oportunidade de me defender deles! Pelo contrário, os considerava 

parte da vida cotidiana de uma menina (quando criança) e uma mulher (quando adulta). 

Acreditava que submeter o cabelo a processos químicos agressivos era comum e inevitável a 

todas as meninas que, como eu, não tinham o cabelo considerado bonito; que o meu corpo 

precisava de uma ajuda externa para se transformar e ficar parecido com os corpos que sempre 

via estampados nas revistas e na tela da TV. Considerava como parte da vida ter que estudar 

muito mais do que todos e todas da minha sala para ganhar a atenção das/os minhas/meus 

professoras/es. Que, sendo a melhor em tudo, mesmo que isso me custasse um esforço 

desumano, apenas por esse caminho conseguiria conquistar o tão sonhado lugar ao sol. Vale o 

esclarecimento de que, o lugar ao sol que acreditava ser possível para mim era completar a 

educação básica com êxito, conseguindo um “bom emprego” de carteira assinada em um 

escritório e, lá dentro, continuar realizando o mesmo esforço desumano, para conquistar espaço 

e promoções. 

Gostaria de abrir um parêntese para problematizar a questão da noite e do dia trazida 

por Sueli Carneiro como o momento em que a besta fera chamada racismo ataca. Isso ainda é 

algo muito complicado para mim, pois esses dois fenômenos da natureza foram impregnados, 

em minha formação, por um sentido conotativo de que o dia é superior à noite. Pois o mito de 

criação do mundo segundo a Bíblia – principal livro da religião em que fui criada – apresenta 

o sol como superior à lua e às estrelas. Junto a isso, existem todos os outros sentidos criados 

para a noite: como o lugar da vadiagem, dos crimes… consequentemente, a relação entre 

escuridão e ignorância, maldade etc. Por isso, trago o termo noite com muito cuidado, para não 

cair na armadilha de reproduzir estes discursos.   
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Fechando o parêntese, e retomando ao racismo como um crime perfeito... Retomo às 

reflexões provocadas por disse Munanga (2019), quando diz que o que o faz ser um crime 

perfeito é o fato de que ele pode matar duas vezes: mata fisicamente e mata a consciência da 

vítima e da população branca, produzindo assim o silenciamento. Estamos imersas/os nesta 

estrutura e, fazer parte disso, ou ao menos sofrer os seus efeitos, geram em nós, pistas podem 

nos ajudar a questionar o seu funcionamento.  

 Para entender estas questões, tenho me nutrido de estudos empreendidos por Sueli 

Carneiro para entender como vem se constituindo a luta das mulheres negras no campo das 

relações raciais no Brasil. Desde estudos quantitativos até análises críticas, a autora apresenta 

especificidades inerentes às mulheres negras em nosso país. Com a obra de Carneiro, bem como 

a de Lélia Gonzalez, busco perceber como o gênero e a raça incidem sobre a vida das mulheres 

negras brasileiras. Compreendo a raça, como um conceito fluido, cuja complexidade está 

relacionada ao contexto cultural, social, histórico, econômico, de gênero em que estamos 

inseridas. Para isso, as autoras me ajudam a pensar essa fluidez, bem como a problematizar o 

“ser negra” no em nosso país.  

 

A consciência nacional brasileira sempre se sentiu confortável diante dos conflitos 

raciais existentes em outros países, na medida em que esses conflitos ratificavam o 

decantado mito da democracia racial brasileira. Afinal, diante dos confrontos 

existentes sobretudo nos Estados Unidos e na África do Sul, podíamos sem dúvida 

nos considerar um paraíso racial… (CARNEIRO, 2018. P. 114) 

 

Devido ao mito da democracia racial, o racismo em nosso país age de forma sorrateira. 

Kabengele Munanga, durante uma de suas palestras diz que “Em nosso modelo é difícil saber 

quem é racista. Ao ser discriminado, quando vai reclamar acaba ouvindo: Não! Você que é 

complexado… Eu não sou racista não!”  (POLÊMICAS… 2019. 15’13’’) Esta forma de 

funcionamento do racismo dificulta a formação de consciência por parte da população 

discriminada. 

 O racismo em outros países se constituiu de modos diferentes, ainda que as 

consequências tenham sido igualmente desastrosas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o 

racismo contra pessoas negras se estruturou a partir da origem, ou seja, bastando apenas uma 

gota de sangue para que a pessoa fosse considerada negra, e por conseguinte, fosse segregada 

social, política, econômica e geograficamente no país. Em nosso país, a diferenciação dá-se 

pela marca, em outras palavras, pela aparência: a cor da pele, o cabelo, a estrutura corporal que 
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vão determinar o quão negra ou negro você é. Quanto mais intensas forem suas marcas, mais 

próximas da negridão você estará, logo, mais excluída/o será. 

A exclusão que materializa o racismo no Brasil dá-se de forma velada. Identificamos os 

seus efeitos – os rastros e as vítimas – mas não sabemos ao certo de onde vem golpes desferidos 

ou quem os praticou – o animal feroz –. A exclusão racial a que me refiro não se limita apenas 

a ações específicas e/ou pontuais manifestas por uma pessoa física. O que não significa que tais 

atos não mereçam sanções legais. Muito pelo contrário!  

Essas evidências nos mostram que a prática do racismo no Brasil está enraizada de 

forma muito profunda em nossa estrutura social, de modo que “aparenta” – com muitas aspas 

– ser invisível. O racismo “é um elemento que integra a organização econômica e política da 

sociedade” (ALMEIDA, 2018. p. 15). Portanto, não se trata de um desvio de conduta ou de uma 

patologia social de um ou outro sujeito. O racismo faz parte da produção de normalidade 

presente em nossa sociedade. 

Silvio Almeida nos alerta com seus estudos, que “o racismo é sempre estrutural” (2018. 

p. 15), porque ele atravessa a vida social contemporânea. E, “é tratado como o resultado do 

funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que 

indiretamente, desvantagens e privilégios a partir da raça” (p. 29). Tais instituições, que não 

estão isoladas, mas atravessam umas às outras, agem na produção de uma norma que rege as 

nossas relações, as quais fazem-nos naturalizar determinados comportamentos e lugares sociais 

para um grupo em detrimento da exclusão de outros… Dado o exemplo exposto por Munanga 

em sua palestra: “os brancos, que tem a pele clara, são mais bonitos, mais inteligentes, 

produziram cultura superior, tem religião superior” (2019. 7’22’’).  

Tendo isso como o normal, não nos surpreendemos quando vemos os melhores postos 

de trabalho ou as maiores fatias da riqueza sendo destinadas a este grupo de pessoas, 

principalmente aos homens brancos. Ou, não nos espantamos quando meninas, que antes dos 

dez anos de idade já se submetem a procedimentos químicos agressivos para alterar a estrutura 

capilar. Ou, quando vemos a cor das pessoas em privação de liberdade, moradoras de rua... Por 

que este cenário já não nos provoca tanta surpresa? Enfim, é devido ao pleno funcionamento da 

engrenagem que hierarquiza as pessoas em detrimento de sua origem racial, religiosa e cultural, 

a qual tem se tornado no Brasil, um crime tão perfeito. Mediante a complexidade com que o 

racismo se apresenta em nosso país, bem como os seus entrelaçamentos quando nos referimos 

às múltiplas experiências de mulheres negras, faz com que esta pesquisa demande modos outros 
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de produzir os seus caminhos teórico-metodológicos. Nas linhas a seguir, apresento como 

constituiu-se esta trama. 
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1. DOS MODOS DE FAZER: OS FIOS PARA COMPOR ESTA TRAMA 

  

Nesta parte da tese dedico-me a escrever sobre as escolhas teórico-metodológicas 

agenciadas ao longo desta trajetória investigativa. Espera-se que aqui eu diga todas as minhas 

crenças referentes ao fazer científico e apresente os/as aliados/as teóricos/as que me orientam 

como inspiração dando-me conselhos de como seguir o caminho até os tão esperados resultados 

de pesquisa, os quais viriam a ser o capítulo seguinte. Parece-me um exercício tranquilo de ser 

feito. Tal qual aquela frase de Pablo Neruda, “Escrever é fácil. Você começa com maiúscula e 

termina com um ponto final. No meio coloca ideias”3. 

Em conversas com meu orientador no grupo de pesquisa, falávamos do valor que é dado 

ao capítulo da metodologia. Presume-se a qualidade de um trabalho a partir da metodologia 

escolhida para chegar aos resultados alcançados e o quanto você foi fiel aos seus pressupostos. 

Este será, portanto, o termômetro que medirá o rigor e a validade científica de um trabalho 

investigativo. Funciona como uma espécie de barreira alfandegária (FILÉ, 2006) que na 

travessia solicitará a revista das nossas bagagens a fim de encontrar e avaliar: “a validade do 

formato da escritura – as condições que permitam uma reconstituição da “experiência”; e uma 

clara articulação do problema levantado com os encaminhamentos e procedimentos adotados e 

os resultados obtidos – a teorização” (FILÉ, 2006, p. 118). 

Outra exigência está associada ao grau de neutralidade que conseguimos alcançar em 

nossas relações com os nossos “objetos de pesquisa”. Em conversas com professoras e 

professores pesquisadores, bem como em leituras sobre metodologia científica de Boaventura 

de Sousa Santos (1995), Carlos Eduardo Ferraço (2003) e Regina Leite Garcia (2003), há o 

entendimento de que a neutralidade e a objetividade são duvidosas, até mesmo nos trabalhos 

que seguem uma metodologia hegemônica. “Apesar de a mecânica quântica ter ‘descoberto’ 

que o olhar do sujeito que observa pode influir no observado e que o elétron pode aparecer 

como uma partícula numa ocasião e como uma onda em outra” (GARCIA, 2003, p. 197). Ainda 

assim, parece-me que consideramos como perfeição aqueles trabalhos cujas intervenções 

aparentam ser quase nulas. Talvez, por isso, muitos ainda acreditem mais em pesquisas com 

números e gráficos que abrangem o maior número de pessoas pesquisadas possível do que em 

 
3 Conheci esta frase por intermédio do prefácio escrito por Célia Linhares ao livro Uma escrita acadêmica outra: 

ensaios, experiências e invenções, organizado pelas professoras Anelice Ribetto e Cristiana Callai, publicado em 

2016 pela Editora Lamparina, do Rio de Janeiro. 
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pesquisas cujas articulações foram feitas com um grupo menor e até mesmo um grupo que faça 

parte do contexto social da pesquisadora, do pesquisador. 

Todos esses valores eu fui aprendendo ao longo da vida. Desde as pesquisas que via nos 

telejornais para confirmar e validar determinados discursos, passando pelos filmes e desenhos 

animados nos quais os cientistas – e aqui o termo no gênero masculino propositalmente – pois 

eram sempre homens brancos vestidos de jalecos em laboratórios repletos de tubos de ensaio e 

substâncias químicas, isolados da sociedade. Isso até a graduação, nas disciplinas de 

metodologias científicas. Foi também nas relações cotidianas ao longo da vida e nessas mesmas 

disciplinas que aprendi ser “impossível investigar o cotidiano pres@ aos limites da visão 

disciplinar, pois, se assim o fazemos, da realidade veremos apenas o que o nosso estreito ponto 

de vista unidisciplinar nos permite ver” (GARCIA, 2003, p. 196).  

 

O problema é que o cotidiano é a hora da verdade. É ali que os grandes projetos, as 

grandes explicações, as grandes sínteses, as grandes narrativas e as grandes certezas 

são confirmadas ou negadas, e o que complica ainda mais é que às vezes, a mesma 

certeza que num momento é confirmada, no momento seguinte, é negada. É ali, no 

cotidiano, que sujeitos encarnados lutam, sofrem, são explorados, subalternizados, 

resistem, usam astúcias para se defender das estratégias dos poderosos, se organizam 

para sobreviver, e assim vivem, lutam, sobrevivem e, como todos os mortais, um dia 

morrem. Não esquecendo que uns morrem antes do que outros, dadas as condições de 

vida, no limite da morte, a que estão expostos (GARCIA, 2003, p. 195). 

 

O trecho de Regina Leite Garcia traz todas as complexidades com as quais tenho me 

deparado no cotidiano desta pesquisa. Tudo é movente, provisório e incerto, porque traz em si 

a complexidade da vida, o fato de que somos, também, contraditórias. E isso torna-se um 

exercício intenso, pois põe à prova aquilo que aprendi em minha formação, fazendo-me 

desconstruir tudo o que já tinha tornado controlável e tranquilo. Como lidar com as 

complexidades presentes nos cotidianos (MORIN, 2015), alguém que foi formada – na escola, 

nas relações familiares, culturais e religiosas – em uma lógica universalista e engessada, na 

qual, uma coisa só pode ser uma coisa, e não duas, três, quatro, cinco coisas, ao mesmo tempo? 

 

Nos demos conta de que o pensamento linear e disciplinar não dá conta da 

investigação do cotidiano, pois, sendo o cotidiano o espaço da complexidade, os 

acontecimentos vão aparecendo, se transformando, reaparecendo e desaparecendo 

rizomaticamente (GARCIA, 2003, p. 195). 



31 

 

 

Lidar com o que é movente, com o que não tem lugar definido e que por isso vive em 

trânsito, ora sendo uma coisa, ora sendo outra, desperta em nós os sentimentos mais temerários, 

caso o objetivo fosse a simplificação mutiladora da complexidade presente em nossas 

experiências com os cotidianos: incertezas, confusão e desordem. Não desconsiderar esses 

aspectos ao comunicar a pesquisa exige de mim, quando na escrita teórico-metodológica, 

apresentar também os riscos que corro mediante cada escolha que vou fazendo. Em certo modo, 

este capítulo é um apanhado de reflexões diante de cada um desses riscos. Ao menos aqueles 

que consigo identificar como tal. 

Dentre esses movimentos, temos há algum tempo o fenômeno que complexifica a 

objetividade exigida entre sujeito e objeto, o qual foi sinalizado na narrativa de Niara. 

 

Quando entrei para o mestrado, não tinha professor que trabalhasse a questão racial. 

Então eu tinha que encontrar alguém que topasse me orientar. Alguém sensível ao 

tema. Então, diante desta carência, eu e outras mulheres negras da graduação 

criamos um grupo de estudos [...]. Nesta mesma época houve o aumento de cursos de 

pós-graduação, tivemos a criação de vários núcleos nas universidades, o que hoje 

chamamos de NEABs4. Mas sempre ouvíamos que não podíamos ser sujeitos e objetos 

de nossas pesquisas. Ouvíamos direto! (Narrativa de Niara). 

 

Quando temos pesquisadoras que antes ocupavam apenas o lugar de objetos de pesquisa, 

quando mulheres negras chegam aos cursos de graduação e pós-graduação das Universidades e 

colocam como pautas de suas pesquisas monográficas, dissertativas e doutorais, as questões a 

que estão submetidas em seus cotidianos, começam a produzir ruídos nesse caminho – metá-

hódos5 – que se pretendem únicos, estáveis, sem sobressaltos. 

 
4 A história dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB) vinculados às instituições de ensino superior do Brasil, 

tem início em 1959, com a criação do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Desde então, outras IES públicas e privadas passaram a criar órgãos correlatos, privilegiando a sigla NEAB. 

Disponível em: <https://sites.unipampa.edu.br/adafi/neabis/historia-dos-

neabs/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20dos%20N%C3%BAcleos%20de,Federal%20da%20Bahia%20(UFBA

)>. 

5 Palavra de origem grega importantíssima na etimologia matemática: metá (reflexão, raciocínio, verdade) + hódos 

(caminho, direção). Méthodes refere-se a um certo caminho que permite chegar a um fim. Disponível em: 

<https://www.dicionarioetimologico.com.br/metodo/>. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v18n50/a14v1850.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/adafi/neabis/historia-dos-neabs/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20dos%20N%C3%BAcleos%20de,Federal%20da%20Bahia%20(UFBA)
https://sites.unipampa.edu.br/adafi/neabis/historia-dos-neabs/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20dos%20N%C3%BAcleos%20de,Federal%20da%20Bahia%20(UFBA)
https://sites.unipampa.edu.br/adafi/neabis/historia-dos-neabs/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20dos%20N%C3%BAcleos%20de,Federal%20da%20Bahia%20(UFBA)
https://www.dicionarioetimologico.com.br/metodo/
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Esses ruídos fazem-nos ter de “escovar a contrapelo, atendendo ao convite de Benjamin, 

o que se mostra a sentidos poucos atentos, como liso, sem qualquer possibilidade de surpresa” 

(GARCIA, 2003, p. 197). Cedendo, quase sem muita saída, a esse convite trago as questões 

cujas demandas teórico-metodológicas têm agenciado e impossibilitado que a escrita – bem 

como o fazer – desta pesquisa sejam tão simples como mencionado por Pablo Neruda. Por isso, 

antes mesmo de expor os “passos” metodológicos compostos nesta jornada, gostaria de 

apresentar algumas preocupações que trago em diálogo com as redes nas quais me insiro, no 

que se refere à discussão teórico-metodológica.  

Ao produzir – e produzir-me – nesta pesquisa, tenho tomado rumos muito distintos entre 

si. Deparo-me com vielas, ruas pedregosas, escorregadias, encruzilhadas, bifurcações etc. São 

tantos os caminhos possíveis (ou inevitáveis) de serem seguidos, que escolher apenas uma 

forma de percorrê-los poderia empobrecer a riqueza e pluralidade de ideias que os movimentos 

da pesquisa e sua escrita-pensamento têm demandado. Sendo assim, me preocupa “a escolha 

clara e definitiva de uma só possibilidade, de um só caminho a seguir e a obrigação de manter-

se a todo custo numa rota, independentemente dos acontecimentos da pesquisa” (FILÉ, 2017, 

p. 21). 

Como há muitas possibilidades dentre as opções metodológicas construídas até então, 

escolho não fixar âncora em apenas uma. Prefiro estar atenta às demandas surgidas nos 

acontecimentos e nos movimentos investigativos a que me proponho. Por vezes, tracei um 

trajeto, mas ao caminhar na pesquisa fui me encurralando, de modo que precisava adotar outras 

opções de caminhar. Há passos que vão se movimentando, girando, gingando em um 

movimento ora para frente, para o lado, para trás ou para parar, mas que segue dançando... 

Como em uma roda de samba feita no terreiro, em chão batido, fui movimentando o corpo e 

sacudindo a poeira de todas as minhas crenças teórico-metodológicas.  

E agora, em meio a esta nuvem de poeira que como um nevoeiro parece cegar as minhas 

certezas, lembro-me dos fios que recebi: dos conselhos guardados de professoras, familiares, 

orientadora e orientador, autoras etc. Todas essas pessoas que, como Ariadne, me presentearam 

com fios para que não me perdesse nesse labirinto que se formou diante de tanta poeira 

levantada no caminho que vou formando com os passos gingados. Pois, “defendemos ser o[a] 

pesquisador[a], os[as] pesquisados[as] e outros[as] que nos ajudam a pensar sobre a pesquisa 

que, na relação, constroem o método” (FILÉ, 2017, p. 21). A intenção, aqui, nesta parte da tese, 

é, portanto, mostrar a rede que fui formando a partir desses fios de diferentes espessuras, 
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intensidades e texturas, fui amarrando, um no outro, outro em mim, ora em um prego, ora em 

uma porta, em uma curva… fui me movimentando e com os fios fui formando a rede na qual 

apoio minha crença de que conseguirei percorrer o labirinto. 

Dito isso, puxo um fio para entender que uma pesquisa é sempre mediada pelas nossas 

experiências, pelas nossas limitações. E estão condicionadas à provisoriedade do tempo, da 

cultura, do social em que estamos inseridas. E isso não é um problema para nós, mas sim 

“condições necessárias aos estudos com os cotidianos” (FERRAÇO, 2003, p. 171). Por isso, 

preocupo-me em não produzir uma pesquisa que tenha a pretensão de ser universal, atemporal, 

tampouco, prescritiva, dado que aqui o que foi possível de ser narrado nestas páginas carrega 

em si a condição de ser, sempre, um texto inacabado. Pois, como todo discurso, sua ação 

dependerá sempre de um outro que lhe faça uso, que o leia. E uso a palavra leitura no sentido 

de relação, o que só pode acontecer mediante o encontro com o outro. 

A nossa percepção sobre o que está à nossa volta é sempre circunstanciada e limitada a 

um recorte, pois aprendi com Heinz Von Foerster (1996) e com as pessoas que não veem 

(apenas) com os olhos com as quais me encontrei durante a pesquisa do mestrado no Instituto 

Benjamin Constant que “só vemos aquilo em que cremos”. Percebi que “cada experiência do 

olhar é um limite. [E, que] nós não conhecemos as coisas como elas são. Nós vemos sempre 

mediados pelas nossas experiências” (JANELA... 12’11”). Desse modo, exercer julgamento e 

prescrições com base nesse sentido nos levaria a cometer exclusões e injustiças. 

Com esse mesmo fio, problematizo a ideia de sujeito do conhecimento. Aquele sujeito 

cognoscente, um conhecedor central, que tem com a racionalidade o único caminho e crivo de 

validação de suas produções de saberes. Um sujeito que se pretende superior a tudo que o 

rodeia. Que vê como se estivesse no 110º andar do World Trade Center – como disse Michel 

de Certeau (2014, p. 158) – e lá de cima – do lugar do domínio – contenta-se em observar 

apenas uma gigantesca massa, possível até de ser descrita conforme os seus contornos. “Aquele 

que sobe até lá no alto foge à massa que carrega e tritura em si mesma toda identidade de autores 

ou de espectadores” (2014, p. 158). Um exercício inglório para aqueles e aquelas que se 

predispõem a investigações nos cotidianos.  

Pesquisar “sobre” faz parte de uma lógica da dominação – de um olhar voyeurista e 

colonizador – que acredita em seu domínio. “Pesquisar ‘sobre’ sugere a intenção de poder falar 

do outro a partir do outro, isentando-nos desse outro, colocando-nos em separado desse outro” 
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(FERRAÇO, 2003, p. 162). Assepticamente resguardados pelas artimanhas discursivas que 

invisibilizam quem escreve os relatórios e resultados científicos. Percebe-se, depreende-se, 

conclui-se… Percebe-se quem? Quem depreende? Quem conclui? Pesquisar “com” é o 

reconhecimento de que sujeito e “objeto” ou, em nosso caso, das ciências humanas e nesta 

pesquisa, sujeito-sujeito são correlacionais e interdependentes entre si. A existência de um/a 

depende da existência do/a outro/a. Por isso, faz-se necessário descer do 110º andar para 

mergulhar na massa movente. Não porque temos “superpoderes” ou “boa vontade”, mas porque 

reconhecemos que também somos esses “outros/as” com os quais nos encontramos. Somos 

aqueles e aquelas que passeiam e se movimentam no meio da massa. “Somos os sujeitos 

explicados em nossas explicações. Somos caçacaçador. E, com essas explicações, nos 

aproximamos das explicações dos outros” (FERRAÇO, 2003, p. 160). 

Por isso, “eu penso o cotidiano enquanto me penso; eu faço parte desse cotidiano que 

eu penso; eu também sou esse cotidiano; eu não penso “sobre” o cotidiano, eu penso “com” o 

cotidiano” (FERRAÇO, 2003, p. 160). Esse é um dos motivos pelos quais esta pesquisa 

entrelaça-se tão profundamente ao meu processo formativo, no qual vou me tornando uma 

mulher professora negra antirracista. Na medida em que me reconheco enquanto “objeto” de 

pesquisa, as exigências de distanciamento, objetividade, neutralidade científica tornam-se 

impossíveis.  

Nesse sentido, gostaria de puxar outro fio; este me foi oferecido por uma das mulheres 

com quem pude conversar como interlocutora da pesquisa. Na época ela estava cursando 

doutorado, e sua pesquisa acontecia dentro do terreiro de candomblé do qual ela também fazia 

parte. Ela contava para mim suas dificuldades em administrar a vida acadêmica e a vida no 

terreiro – o lugar que já fazia parte da vida dela, e que também viera a se tornar o seu “campo” 

de pesquisa. Na ocasião dizia-me das dificuldades de conciliar os seus fazeres no terreiro e os 

seus fazeres investigativos. Por vezes, quando surgiam experiências proveitosas para a 

pesquisa, ela não estava preparada para registrá-las. Ou, quando ia “entrevistar” sua mãe de 

santo, não sabia como compor esse diálogo, devido a sua proximidade enquanto filha. 

 

Eu não soube usar as estratégias adequadas para colher informações. Nos melhores 

momentos eu estava sem nada para gravar. Para registar. E aí é punk. É gostoso, 

mas é punk. Porque você não tem aquele distanciamento. Então, eu vim com muitas 

questões, de pensar em novos paradigmas, pois eu acho importante uma perspectiva 
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de dentro. Mas aí eu me deparei com outras dificuldades, que é essa coisa da 

afetividade mesmo, das relações de proximidade, que eu, pelo menos, não consegui 

me distanciar. Pela própria natureza do que eu estou querendo tratar (Narrativa de 

Ayana). 

 

Nesse dia em que conversamos, passamos horas falando sobre as dimensões teórico-

metodológicas que estavam confrontando nossos modos de fazer pesquisa. Temos alguns 

pontos em comum. Esta pesquisa, por exemplo, tem muita relação com a minha vida, surgiu de 

alguns movimentos formativos que me predispus a passar. O seu lócus – ou aquilo que 

costumam chamar de “campo empírico” – não é um lugar físico que seja possível frequentar. 

Embora parta de uma questão detonada com uma experiência singular, ela expande para um 

nível que é coletivo, que é social e político. Quando ouço as histórias que chegam por meio de 

conversas, de livros, de postagens em redes sociais...  Eu me identifico. Neste sentido, mais que 

perguntar sobre o que cada história quer dizer, ou significa, tenho tomado de empréstimo a 

pergunta feita por Carlos Eduardo Ferraço, em seu texto Eu caçador de mim (2003, p. 160): 

“que leituras “eu” faço dessa atitude, texto ou fala?”. 

O fio que trouxe tentando problematizar quem somos enquanto sujeitos da pesquisa e 

as posturas que adotamos frente às nossas questões deu um nó na minha trama. Pois se sujeito 

e “objeto” são interdependentes, do que se constituem, então, os nossos “objetos” de pesquisa? 

São invenções, pois se constituem com aquilo que deles podemos criar como dispositivos que 

nos forcem o pensamento a pensar. Sendo assim, o que trago nesta tese não é o rebatimento da 

realidade registrado e passado para o papel, mas aquilo que vou podendo criar desde as 

narrativas – das minhas interlocutoras, dos livros, das conversas em diferentes encontros etc., 

responsabilizando-me com as minhas criações que estão articuladas com o meu estilo narrativo 

e as escolhas do que contar, com a estrutura dramática escolhida para contar esta história etc. 

Esses e muitos outros são exemplos que me fazem entender que o que trago aqui é uma 

composição – e por isso, uma invenção – da minha relação com as mulheres com as quais me 

encontrei. Não o que elas disseram, o que são… Mas sim, a minha leitura e a minha percepção 

daquilo que elas têm me oferecido. Uma composição. 

A questão trazida por Ayana como um problema constantemente presente em sua 

pesquisa é também para mim uma questão muito cara. Ou seja, lidar com as tensões 

atravessadas na vida, nos processos formativos de mulheres negras também significa dizer 
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aquilo que me atravessa. Ocupo o lugar de pesquisadora e ao mesmo tempo o lugar de mulheres 

que vão se tornando negras e forjando práticas educativas antirracistas para si e para outras e 

outros, com as quais tenho buscado me encontrar. Neste sentido, um dos riscos que assumo 

aqui é o de confundir-me, por inúmeras vezes, com as histórias ouvidas. Corro o risco de expor 

a carne de um corpo que, pela lógica científica moderna, deveria estar distanciado e protegido 

de qualquer “contaminação” com o seu campo investigativo. 

Ocupar esse lugar híbrido pode também ser uma armadilha, pois preciso estar atenta 

para não deixar despercebido o que talvez eu pudesse considerar como demasiado conhecido. 

O que posso problematizar com aquilo que me parece familiar? Talvez a questão não resida em 

estar ao mesmo tempo nesses dois lugares, mas sim o que eu faço com estas experiências. Que 

possibilidades de saberes, experiências e limitações desses encontros? 

Habitar esse lugar... Encontrar-me com, e nas, histórias ouvidas… Dá-me a 

oportunidade de emendar mais um fio nesta trama: a dificuldade de ouvir o que está para além 

daquilo que quero ouvir. Eu estou tão envolvida com minhas questões e meus desejos que corro 

o risco de não me permitir perceber o que as pessoas têm para me contar. Um exemplo disso 

foi quando retomei os arquivos das gravações e percebi que, em muitos momentos, eu 

interrompia, com outras perguntas, o que as mulheres com quais me encontrei estavam me 

dizendo. Parecia que a conversa poderia ir por um caminho maravilhoso, mas eu retomava a 

fala e conduzia, com minhas perguntas e intervenções, para outro caminho. 

Sobre esse estado de escuta, lembrei-me de uma entrevista feita por Valter Filé com o 

cineasta brasileiro Eduardo Coutinho. Na ocasião, ele – Coutinho – propõe aos documentaristas 

uma espécie de atenção que para ele é o estado mais difícil de se colocar.   

 

Eu acho que você tem que estar vazio, isso que eu acho que é o mais difícil. Vazio é 

o seguinte, a pessoa tem que sentir que você não espera dela nem a resposta sim nem 

não. Tem um vazio que ela tem que preencher. Então é um vazio curioso que quer 

saber dela, entender o que ela tem para dizer. Essa coisa é muito mais difícil porque 

não é tecnológica, isso é interior e eu não sei explicar por quê (FILÉ, no prelo, p. 6). 

 

Estar vazio não está relacionado à neutralidade. Coutinho disse que “estar vazio 

significa eu não quero transformar você, eu não quero julgar você” (FILÉ, no prelo, p. 6). Não 

se trata de desejar ser neutra, mas sim de estar vazia, cheia de espaços disponíveis para receber 
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o que o outro tem para contar. Como morar junto com alguém em uma casa. Se trago todas 

muitas mobílias e as coloco dentro do espaço, não sobra lugar para que a outra pessoa consiga 

estar ali com as suas coisas. Acredito que o “estar vazio” seja a disponibilidade de não 

chegarmos colocando todas as nossas mobílias dentro casa, mas ficarmos com elas fora para 

negociar com a outra pessoa o que podemos compor juntas. Se chego cheia de certezas e a 

prioris, não sobra espaço para mais nada. Foi o que aconteceu em algumas entrevistas. Acredito 

até que, quando o outro chega para encontrar-se conosco, ele/a percebe se o lugar já está cheio, 

restando-lhe apenas oferecer aquilo que queremos ouvir. Como a criança de uma escola que 

chega até a pesquisadora e pergunta: “O que você quer que eu fale?” (GARCIA, 2003, p. 199). 

Penso que tentar se colocar neste estado – o vazio – é algo muito difícil mesmo. Requer 

um constante movimento de negociações, conosco – com as nossas certezas e desejos de 

pesquisa – e com o outro com quem nos dispomos a estar. “Negociações de desejos”, como 

disse Eduardo Coutinho na mesma entrevista; movimentos de atenção entre palavras e corpos 

para conciliar o que a pessoa tem a dizer e o que você deseja ouvir. São dois “outros” se 

encontrando nesse momento. Esse encontro é, portanto, contiguidade e atrito – por isso a 

necessidade de negociar dos dois lados. 

A presença do corpo foi o principal fator que me fez escolher encontrar-me com as 

mulheres – parceiras desta pesquisa. O modo que escolhi para ter acesso às narrativas foi por 

meio de conversas. Durante cada encontro realizado com cada uma delas tive o cuidado de 

apresentar brevemente a pesquisa e seus objetivos. E, após isso, iniciava com uma pergunta 

para puxar a conversa: “Gostaríamos de ouvir a sua história no que se refere à sua formação 

enquanto mulher negra. Você desde sempre se percebeu negra? Como se deu esse processo?”. 

Além dessa pergunta inicial, havia outras perguntas, ou melhor, zonas pelas quais eu desejava 

que as conversas pudessem nos levar, pontos de discussão que serviam como fio condutor do 

encontro. Como você percebe a relação entre sua família e a negritude? Como você percebe a 

sua relação com o campo profissional em que atua? A partir da frase de Lélia Gonzalez, “A 

gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha dentre outras, mas tornar-se negra é uma 

conquista", como você percebe o seu processo de transformação? As perguntas serviram como 

fio condutor, e nem sempre estavam presentes.  

Tais encontros foram inspirados no método, se é que podemos assim chamar, realizado 

por Eduardo Coutinho, cineasta brasileiro que ficou conhecido por sua atuação na produção de 

documentários. Suas conversas eram geralmente feitas com pessoas comuns, pois, segundo ele, 
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em entrevistas, uma pessoa pública não tem muito a oferecer, pois está sempre preocupada com 

a sua imagem. Sendo comum, a pessoa entrevistada tem menos coisas a perder. Lembro-me de 

Carlos Skliar quando deu uma palestra na FFP6, na qual disse que gosta de conversar com 

pessoas que põem tudo à mesa, que não ficam mesquinhando presença. As mulheres que escolhi 

para realizar os encontros nem de longe são pessoas comuns. Pelo contrário, são mulheres que 

se destacam em suas áreas e que apresentaram elementos – desde suas ações profissionais, 

acadêmicas, artísticas etc. – na luta antirracista… São pessoas que se dispõem a conversar, que 

não mesquinham a sua presença na relação com o outro.  

Outro ponto interessante em que busco inspiração nos modos como Eduardo Coutinho 

seguia com suas conversas é o fato de desmistificar a neutralidade entre entrevistadora 

(documentarista – no caso dele) e entrevistada. Como opção estética e ética, ele geralmente 

enquadrava-se nas cenas, bem como na pesquisa não há distanciamento e neutralidade 

científica. Outro traço estético interessante é a forma que Coutinho usava para compor sua 

narrativa. Nas suas montagens, os cortes eram secos, ou seja, não suavizava ou disfarçava os 

cortes. Ao contrário, os cortes eram muitas vezes bruscos, evidenciando que ali ele interveio, 

impedindo que se pense que a história que está sendo contada é tal qual foi apresentada no filme 

e que existiria um fluxo natural que representa uma realidade em que as diferentes narrativas já 

estavam encaixadas desde sempre. 

As histórias que elas ofereceram a mim estão reconfiguradas, ou melhor, atualizadas 

pelo presente, por aquilo que eu me disponho a tratar com elas, o objetivo da minha pesquisa, 

por exemplo. Além disso, não há também a pretensão de apresentar uma suposta representação 

da realidade. Apresento, portanto, a produção dos efeitos do encontro com o que cada uma 

narrou para mim. Trazer isso à tona é um modo de dar a ver as complexidades presentes na 

produção de uma pesquisa nas ciências humanas. 

Todas as conversas, como assim prefiro nomear tais encontros, foram registradas em 

suporte audiovisual, transcritas e decupadas com base nas questões desta pesquisa e registradas 

em drive virtual. Todas essas ações contaram com o suporte de uma equipe de produção 

voluntária de mulheres negras que fazem parte do mesmo grupo de pesquisa ao qual pertenço, 

 
6 Faculdade de Formação de Professores, campus da UERJ em São Gonçalo/RJ. 
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o LEAM7. Sem esta equipe, não seria possível: Stephanie Moreno e Shirley Martins, Roberta 

Sandim e Beatriz Batista. 

A equipe que me auxiliou nessa empreitada foi toda composta por mulheres negras… 

Como o registro seria por meio audiovisual, tornava-se necessária a montagem de uma equipe 

que pudesse atuar na produção: equipamentos, arquivos, perguntas, agendamentos, locais, 

iluminação, autorizações etc. Em um primeiro momento, montamos uma equipe composta por 

homens e mulheres – colegas do mesmo grupo de pesquisa: Valter Filé, Yago Feitosa, Stephanie 

Moreno e Shirley Martins, Roberta Sandim e Beatriz Batista. Usamos um conjunto de 

equipamentos mais apropriados, todos cedidos pelo LEAM: iluminação artificial, gravador de 

voz com microfone de lapela, câmera filmadora fixa e câmera filmadora móvel para 

acompanhar os movimentos de chegada da mulher até o local da gravação, câmera fotográfica 

para produzir o making of etc. Era uma quantidade enorme de parafernália, o que poderia de 

alguma forma dificultar o que era mais desejado naquele momento: a produção de um ambiente 

o mais confortável possível a fim de que pudéssemos ter uma conversa fluida. 

Após a primeira gravação, quando nos reunimos para avaliar o trabalho da produção, 

percebemos que talvez fosse melhor enxugar o máximo possível do conjunto de equipamentos 

e equipe. Percebemos também que a presença masculina na produção e na realização da 

entrevista não funcionou muito bem. Foi quando decidimos experimentar outras formas de 

fazer. Por que não montar uma equipe composta apenas por mulheres negras? Que tal diminuir 

a quantidade de equipamentos, trabalhando apenas com o básico, ou seja, usar apenas a câmera 

do celular e um microfone de lapela para gravar a voz? E se tivéssemos, no lugar de um homem, 

uma entrevistadora mulher? Desse modo, seguimos para as próximas gravações. O ambiente 

foi outro, a conversa, embora houvesse perguntas parecidas com as feitas na primeira entrevista, 

tomou outro rumo.  

Nessa nova configuração, eu fui a entrevistadora. E, ao ouvir as histórias, pude fazer 

conexões com experiências que vivi. Essas conexões deram possibilidade para ir recalibrando as 

perguntas, melhor dizendo, as zonas pelas quais eu desejava que as conversas pudessem me levar, 

determinadas a priori, a fim de seguir com a conversa. Lembro-me de que, ao final de uma das 

gravações, a pessoa virou-se para mim e comentou: “Nossa! Nunca imaginei que esta entrevista 

poderia ser assim, tão diferente das outras de que já participei”. Naquele momento não havia me 

 
7 LEAM – Laboratório de Estudos e Aprontos Multimídia: relações étnico-raciais na cultura digital. 
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atentado para aquela frase, e me arrependo, pois não pude perguntar o que era diferente... Mas 

hoje, meses depois, tento me esforçar para tentar entender o que ela estava me dizendo. 

Talvez a diferença pudesse estar na produção de um ambiente mínimo, não no sentido 

de quantidade, mas no sentido de aproveitar a potência da simplicidade, do singular. Ou, talvez, 

a diferença pudesse habitar no fato de ser um encontro entre mulheres. Não querendo 

essencializar o lugar da mulher, como se nós duas fôssemos iguais e falássemos a mesma língua. 

Aliás, “quando você se aproxima das pessoas para fazer uma filmagem, não dissolve a profunda 

diferença social, econômica e cultural que existe entre você e o outro” (FILÉ, 2000, p. 72). No 

entanto, é nesse (des)encontro que podemos produzir alguma coisa juntas. Que podemos 

estabelecer pontos de conexão entre nossas vidas.  

Há também algo ainda a ser considerado. Estamos situadas socialmente em um lugar 

diferente dos homens e das mulheres brancas. Este lugar nos proporciona saberes que nos 

ajudam a entender fenômenos que, talvez, jamais poderiam ser vislumbrados por alguém do 

sexo masculino. 

Além das conversas presenciais, realizei algumas a distância (antes mesmo da pandemia 

e da familiaridade que temos hoje com as videoconferências virtuais). As condições geográficas 

e financeiras me forçaram a inventar outros modos para realizar as conversas. Duas das 

entrevistadas eram de outros estados: Bahia e Distrito Federal. E, diante da impossibilidade de 

deslocamento, chegamos – a equipe e eu – à ideia de realizarmos as entrevistas por 

videochamadas. Fui experimentando encontros a distância com gravações pela internet, a partir 

do uso do Google Meet, na versão gratuita. Foi quando tive que lidar com situações novas, 

fazendo-me calibrar meus saberes sobre a produção de um audiovisual.  

No fluxo comum de uma gravação temos uma equipe que, horas antes do encontro 

marcado, escolhe o local da gravação considerando o som ambiente, a iluminação, o fluxo de 

pessoas etc. Após toda essa avaliação, começamos a montar o equipamento, verificamos o 

melhor ângulo, a distância da câmera, o tamanho do quadro, testamos o som etc. Mas em uma 

gravação a distância nada disso é possível. Temos que contar com a disponibilidade da 

entrevistada para fazer esses acertos. Até damos algumas dicas, pedimos para posicionar melhor 

a webcam, ou a bandeja do notebook, orientamos para não ficar contra a luz de alguma janela 

etc. Mas nem sempre sai exatamente como desejamos. Como lidar com isso? Como seguir com 

uma produção na qual não se tem o total controle? Não há controle sobre as situações, há sempre 
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negociações... e possibilidades a partir das condições de que cada uma dispõe para estar ali. E 

já não era assim em outras situações? A condição posta pelo uso dessa tecnologia trouxe-nos a 

possibilidade de experienciar de forma muito objetiva as dimensões de um trabalho coletivo. 

Nunca teremos o controle de tudo e nunca sairá exatamente do jeito como esperávamos, pois 

não se trata somente de nós, mas também da disponibilidade do outro para que o encontro 

aconteça. Sem o outro, não é possível o encontro.  

Dentre essas questões, temos também as condições materiais, como qualidade da 

internet, insuficiência de equipamentos como tripés, microfone, iluminação artificial etc. por 

parte da entrevistada... Todas essas condições nos proporcionaram uma produção que gostamos 

de chamar de “estética do imprevisível”. Mesmo com a iluminação nada ideal, ou o ângulo que 

não favorece muito a imagem, a resolução da câmera ou até mesmo o sinal da internet que por 

vezes falha, ainda assim conseguimos tecer uma boa conversa. Duas pessoas a quilômetros de 

distância, compartilhando histórias que as tornam tão próximas. Conectando-se e tecendo redes 

de formação a partir das condições possíveis.  

Nossa insistência em registrar as conversas por meio do audiovisual deu-se porque 

entendemos que, com essa linguagem, temos a oportunidade de  

 

ouvir e se ouvir [de modo que] a gente possa pensar em como cada um percebe e 

modifica em si o que vem sendo naturalizado. As pessoas precisam falar, contar, 

pensar, sentir, ver, usar a comunicação como verbo. Essa é uma tentativa para re-

inventarmos formas outras de nos relacionarmos, que transforme os pré-conceitos que 

estão postos como verdades históricas e produzem desigualdades (LIRA, 2019, p. 89). 

 

O registro das narrativas em audiovisual caminha para o sentido de um gesto de atenção 

para os silêncios, para a direção dos olhares, a expressão facial em cada palavra pronunciada, 

pois a oralidade compreende o corpo. O som é efeito da vibração do corpo. As palavras são 

efeitos desse corpo em movimento, em encontro com outros corpos. A imagem do corpo, ou a 

impressão fria da palavra escrita, sem os seus ruídos e movimentos, seria incompleta para o que 

eu preciso. 

Na conversa com Ayana, tive a oportunidade de problematizar diversas questões que se 

colocaram como entraves no fazer da pesquisa. Mais que tentar resolvê-los e seguir adiante, 

precisei trazê-los à tona para que fosse possível a sua problematização.  
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Precisamos falar sobre esse processo. Sobre essas dificuldades metodológicas. Falar 

sobre isso também é metodologia. Precisamos apresentá-la para encorajar outros, e 

mostrar que isso também é metodologia. Até porque a teoria nos amedronta. Tenho 

parado de usar determinados termos, por exemplo “aprofundamento” ... Parece que 

é um lugar inalcançável. E, se é inalcançável, faz com que a gente recue e desista. 

Não recuar também é uma forma de dizer para outros que queiram estudar aquilo 

que é possível (Narrativa de Ayana). 

 

No próximo segmento, apresento o estudo feito sobre algumas imagens (visuais e não 

visuais) presentes em muitas dimensões da minha vida, educando o meu olhar e contribuindo 

para que eu criasse uma história-destino para mim e para outras mulheres negras.  
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2. CENA INAUGURAL: CONDIÇÕES DE MORTE EM VIDA  

 

 

Américo Vespúcio, o Descobridor, vem do mar. De pé, vestido, encouraçado, 

cruzado, trazendo as armas europeias do sentido e tendo por detrás dele os navios que 

trarão para o Ocidente os tesouros de um paraíso. Diante dele a América Índia, mulher 

estendida, nua, presença não nomeada da diferença, corpo que desperta num espaço 

de vegetações e animais exóticos. Cena inaugural. Após um momento de espanto 

neste limiar marcado por uma colunata de árvores, o conquistador irá escrever o corpo 

do outro e nele traçar a sua própria história. Fará dele o corpo historiado – o brasão – 

de seus trabalhos e de seus fantasmas. Isto será a América “Latina” (CERTEAU, 1982, 

p. 9). 

 

A imagem e a citação que escolhi como epígrafe para esta parte da tese compõem uma 

espécie de cena inaugural da colonização das Américas e consequentemente do nosso país. Nos 

livros didáticos e nas aulas de História que circulam pelas escolas, ao menos as que frequentei 

enquanto aluna, professora e mãe, essa mesma cena é reconstituída de inúmeras formas. A 

história de chegada, de conquista, de descobrimento... Uma imagem que também dá a ver o 

 Figura 1 - América, de Jan Van der Straet (1575) 

Fonte:<https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fccat.sas.upenn.edu%2Fromance%2Fspanish%

2F219%2F07colonial%2Famerica.html&psig=AOvVaw349ytHyM4rVvnRzQx1-

yI8&ust=1629203696344000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKjH4e7GtfICFQAAAAAdA

AAAABAD> 



44 

 

encontro entre europeus e não europeus – nativos da terra e os que posteriormente, chegaram 

por meio do tráfico de escravos – todos esses considerados os Outros, ligados à natureza, 

incivilizados/as, bestiais, irracionais, monstruosos/as… Os/as quais deveriam se render à 

civilização trazida por aqueles autodenominados racionais, culturais, tecnológicos e civilizados. 

Dentre essas tecnologias trouxeram como arma do sentido a escrita conquistadora (CERTEAU, 

1982), com a qual inventaram para si o lugar central no mundo, a referência de ser humano: 

branco, macho, hétero, cristão e europeu. Um modelo a ser aprendido, respeitado, desejado e 

produzir resignação aos Outros pelas suas condições já definidas de antemão; os “‘Outros’ da 

sociedade, aqueles [e aquelas] que nunca poderão ser realmente parte dela, os estranhos [que] 

ameaçam a ordem moral e social” (COLLINS, 2019, p. 136), cujas formas de vida, pensamento, 

religiosidade e conhecimento não se enquadram no que fora determinado como a referência, o 

modelo, a matriz… Um padrão de normalidade que “se transforma en regla indiscutible e 

indisimulable. [que] autoriza a la segregación, la violencia. y también a la promesa de 

inclusión” (SKLIAR, 2011, p. 279). Todos esses Outros, inomináveis, depositários dos 

demônios da civilização, “ao mesmo tempo, são fundamentais para sua sobrevivência, porque 

os indivíduos que estão à margem são os que explicitam os limites da sociedade” (COLLINS, 

2019, p. 136). Por isso talvez a promessa de inclusão, sob o preço de deferência ao seu senhor, 

colocando-os sob um regime de controle que define os direitos de vida e de morte. 

Uma cena muito semelhante à pintura América, mostrada acima, que também mostra o 

espanto da Europa frente aquelas e aqueles considerados outros, foi uma gravura francesa que 

encontrei quando estava pesquisando mais detalhes sobre a vida Sarah Baartmann, uma mulher 

nascida “em 1789 nas proximidades do rio Gamtoos, na atual província sul-africana de Cabo 

Oriental. A jovem pertencia ao povo Khoikhoi8”. Sua popularidade no mundo deu-se pelo 

motivo de seu corpo ter servido como espetáculo circense para europeus – na França, Irlanda e 

Grã-Bretanha. Pejorativamente a chamavam de Vênus de Hotentote, fazendo alusão às suas 

nádegas, que eram consideradas grandes em relação aos padrões de beleza da época. Seu corpo 

serviu como objeto de divertimento e especulação para a população e para a comunidade 

científica europeia. Segundo relatos históricos, mesmo após a sua morte, partes do seu corpo – 

 
8 Disponível em: <https://www.dw.com/pt-002/sarah-baartman-explora%C3%A7%C3%A3o-racismo-e-

mis%C3%A9ria/a-

42596329#:~:text=H%C3%A1%20dois%20s%C3%A9culos%2C%20uma%20sul,de%20dimens%C3%B5es%2

0fora%20do%20comum>. Acesso em: 26 jan. 2021. 

https://www.dw.com/pt-002/sarah-baartman-explora%C3%A7%C3%A3o-racismo-e-mis%C3%A9ria/a-42596329#:~:text=H%C3%A1%20dois%20s%C3%A9culos%2C%20uma%20sul,de%20dimens%C3%B5es%20fora%20do%20comum
https://www.dw.com/pt-002/sarah-baartman-explora%C3%A7%C3%A3o-racismo-e-mis%C3%A9ria/a-42596329#:~:text=H%C3%A1%20dois%20s%C3%A9culos%2C%20uma%20sul,de%20dimens%C3%B5es%20fora%20do%20comum
https://www.dw.com/pt-002/sarah-baartman-explora%C3%A7%C3%A3o-racismo-e-mis%C3%A9ria/a-42596329#:~:text=H%C3%A1%20dois%20s%C3%A9culos%2C%20uma%20sul,de%20dimens%C3%B5es%20fora%20do%20comum
https://www.dw.com/pt-002/sarah-baartman-explora%C3%A7%C3%A3o-racismo-e-mis%C3%A9ria/a-42596329#:~:text=H%C3%A1%20dois%20s%C3%A9culos%2C%20uma%20sul,de%20dimens%C3%B5es%20fora%20do%20comum
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cérebro e genitálias – foram dissecados e deixados em exposição no Museu do Homem de Paris 

até 19749. Trouxe uma gravura francesa que retrata a cena narrada acima.  

 

 
9 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160110_mulher_circo_africa_lab>. Acesso 

em: 21 jan. 2021. 

Figura 2 – A vênus hotentote  
Fonte: <https://inews.co.uk/opinion/columnists/from-hottentot-venus-to-babys-got-back-a-brief-history-of-white-talk-about-

black-women-180560> 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160110_mulher_circo_africa_lab
https://inews.co.uk/opinion/columnists/from-hottentot-venus-to-babys-got-back-a-brief-history-of-white-talk-about-black-women-180560
https://inews.co.uk/opinion/columnists/from-hottentot-venus-to-babys-got-back-a-brief-history-of-white-talk-about-black-women-180560
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Muitas foram as fotografias encontradas nas pesquisas que fiz nos bancos de imagens 

que circulam pelo mundo sobre a vida de Baartmann. Entretanto, relutei em trazê-las neste 

trabalho, colocando um retrato seu aqui, principalmente aqueles usados para chamar a atenção 

para suas formas físicas como elemento exótico. Algumas até a pintavam o corpo nu coberto 

de plumas e com cachimbo na boca. Penso que estaria fazendo da imagem de seu corpo o 

mesmo que fizeram consigo enquanto viva: uma exposição circense de seu corpo como 

aberração, uma obsessão voyeurista da sociedade ocidental. Não quero reproduzir ações que 

por muitos séculos vêm nos objetificando e negligenciando nossa subjetividade. No entanto, 

em uma pesquisa que prima pela discussão de/por/com imagens, como trazer a discussão, sem 

objetificar o corpo daquelas que por muito tempo foi negada a humanidade? Pensei então como 

saída, ao invés de trazer o seu corpo retratado, buscar imagens que pudessem dar a ver os 

discursos daqueles que contribuíram para esse olhar objetificador sobre nós. Por isso a escolha 

da gravura acima. 

Sarah não se reduzia à “Vênus de Hotentote”, assim como a mulher da pintura de Streart 

à “América” de Vespúcio. Elas eram muito mais, tinham história, subjetividades, desejos e 

relações sociais… Mas o europeu chegou e se apropriou, como se fossem objetos, e as nomeou, 

tomando para si a autoridade sobre o seu destino, o seu corpo, e sobre ele traçou a sua história, 

aquela que já ouvimos por meio grandes narrativas: a história das “conquistas”, das 

“descobertas”, da colonização. Essas imagens – a Vênus de Hotentote e América – e tantas 

outras... compõem o que podemos chamar de imaginário social. Imagens que estão a serviço da 

produção do outro, “mas desse outro que é transformado, inventado e fabricado exclusivamente 

como um alvo de todas e cada uma das modalidades de racismo” (SKLIAR, 2016, p. 16). 

Nessas imagens, podemos encontrar a representação do pensamento binário, que 

categoriza elementos como opostos, dando-lhes grau de hierarquia, modo de funcionamento 

estruturante para a modernidade: homem/mulher, cultura/natureza, civilização/primitivo. 

Esse pensamento categoriza os sujeitos, reforça e justifica as diferentes opressões que se 

interseccionam, como o racismo, o sexismo e problemas sociais. Collins (2019) afirma que, 

nesse modo de funcionamento, “a diferença é definida em termos opostos” (p. 137).  

Grada Kilomba, em seu livro Memórias de plantação (2018), diz que uma das 

características presentes no racismo é a produção da diferença em relação ao que é, também, 

construído como a norma. Essa diferença construída gera também uma outra característica: 

“estão inseparavelmente ligadas a valores hierárquicos” (p. 75). Contudo, tais valores 



47 

 

necessitam, para sua eficácia, que sejam naturalizados tanto entre aquelas e aqueles que serão 

subjugadas/os como os outros nessa relação hierárquica quanto aquelas e aqueles cujas vidas 

se beneficiarão dos privilégios que lhes vier. Como afirma Peggy McIntosh,  

 

Eu acredito que os brancos são cuidadosamente ensinados a não reconhecer os 

privilégios brancos [...]. Passei a ver o privilégio branco como um pacote de benesses 

imerecidas com as quais possa contar todos os dias, mas que eu devia desconhecer 

(McINTOSH, 1988, apud COLLINS, 2019, p. 278). 

 

A ativista americana antirracista McIntosh me fez entender, nesse pequeno trecho, que 

o racismo está intimamente ligado à produção da normalidade, não somente para a educação e 

a conformação das/os que são exploradas/os como também para a naturalização das/os que de 

algum modo usufruirão dessa exploração, haja vista a enorme dificuldade de reconhecimento, 

por parte das pessoas brancas, da presença do racismo em nossa sociedade.  

“O fato de racializar um grupo, um indivíduo, um país, uma comunidade, uma raça etc. 

é o ato de matar mais cedo ou mais tarde” (SKLIAR, 2016, p. 16), inventando um “outro” que 

servirá para reafirmar o lugar da norma. Esse outro inventado, racializado servirá para quitar 

qualquer possibilidade de subjetividade daquelas e daqueles resignados a esse sistema, por isso 

torna-se um ato de morte. Barbara Christian, crítica feminista negra vai mais além na discussão 

sobre a produção dessa diferença. Afirmou que “a mulher africana escravizada se tornou a base 

da definição do Outro em nossa sociedade” (CHRISTIAN, apud COLLINS, 2019, p. 136). 

Somos o outro do outro, a base da exploração.  

As duas cenas trazidas acima – América e Vênus de Hotentote –, em conjunto com a 

discussão sobre a produção da normalidade apontada pelas autoras e autores com os quais 

dialogo até então, me ajudam a pensar aquilo que vem me inquietando nesta pesquisa e sobre o 

que tenho empenhado esforços de enfrentamento: nossas histórias – de mulheres negras –, ou 

melhor, os lugares aos que querem nos destinar foram escritos antes mesmo de nascermos. 

Escreveram para nós, um corpo, uma biografia, cujas condições de vida tentam conformar em 

um sistema de controle machista, patriarcal e racista. A estas escritas, engendradas por diversas 

instituições, com as mais variadas linguagens – eu chamarei de biografias coletivas. 
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O conceito de imagens de controle de Patrícia Hill Collins me ajuda a entender como 

essas biografias se articulam e atravessam as nossas trajetórias de formação. A partir desse 

conceito entendo que as imagens por ela trabalhadas foram retiradas do contexto social norte-

americano, mas que se assemelham às experiências relatadas por ativistas, pesquisadoras e 

intelectuais brasileiras como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e Sonia Maria Giacomini, dentre 

outras, em nosso país. Conforme afirma Collins, as imagens de controle são atualizadas aos 

contextos sociais e culturais para que se mantenham os modos de controle. Ou seja, as imagens 

podem mudar, mas a matriz de dominação será sempre a mesma. Nesse sentido, entendo as 

biografias coletivas como uma matriz de dominação que tenta manter as mulheres negras sob 

um regime de controle e exploração. Essa matriz, portanto, necessita de imagens, sejam elas 

visuais ou não visuais, que funcionam de modo educativo – e por isso formativo – para a sua 

eficácia. 

Diferentemente de uma biografia tradicionalmente compreendida pela literatura, que 

busca narrar os acontecimentos vividos por alguém, na maioria das vezes, uma pessoa célebre 

do sexo masculino e ligado à vida pública de sua época, a biografia coletiva foi composta em 

sentido inverso: sua escrita, como bem observado por Certeau ao narrar a pintura de Streart, é 

produzida antes de ser vivida. Como uma espécie de destino que antecipa a determinação dos 

lugares e os modos de vida que os sujeitos a quem é destinada poderão viver. Uma escrita que 

tem a pretensão de autorizar, ou melhor, resignar o sujeito – um grupo – a uma vida controlada. 

Por isso o termo “biografia coletiva”, como uma espécie de destino reservado. É a escrita de 

uma vida que não fora autorizada pelas biografadas, mas que funciona como condição que tenta 

autorizar as suas vidas, ou melhor, que tenta determinar o modo como viver as próprias vidas.  

Lembro-me, durante toda a minha infância, de ouvir minha mãe dizer que eu não deveria 

aceitar a vida como ela vivia: morava em uma casa que não era própria e trabalhava como 

faxineira diarista, um emprego que não lhe garantia direitos trabalhistas nem estabilidade e 

ainda a colocava em situações de assédios sexuais por parte dos patrões. Nossa situação a fazia 

colocar um peso muito grande na educação pública. Ensinou-me desde muito cedo que a escola 

era o único caminho possível para eu mudar de vida. Seu intenso e repetido conselho, que 

sempre me dava quando passávamos por algum aperto, era: “Estude, pois somente assim você 

poderá melhorar de vida!”. Hoje percebo que na sua fala havia um medo e um conhecimento 

sobre a biografia à qual estava submetida e que estaria prestes a me capturar, caso – segundo 

ela – não fosse bem-sucedida nos estudos. Minha mãe portava um saber que possibilitava a ela 
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perceber-se nas relações que tinha com suas patroas e patrões. Percebia que o lugar que ocupava 

nessas relações era o lugar da objetificação. 

 

Como sujeito, toda pessoa tem o direito de definir sua própria realidade, estabelecer 

sua própria identidade, dar nome à sua própria história. [...] Como objeto, a realidade 

da pessoa é definida por outras, sua identidade é criada por outras, sua história é 

nomeada apenas de maneiras que definem sua relação com pessoas consideradas 

sujeitos (bell hooks, 1989, apud COLLINS, 2019, p. 138). 

 

As biografias coletivas constroem para nós esse lugar de controle, na tentativa de 

manter-nos como objetos cognoscíveis por aqueles que são considerados sujeitos cognoscentes. 

Não seremos consideradas bonitas, não teremos nossa intelectualidade respeitada, não teremos 

a nossa voz ouvida, não alcançaremos cargos de prestígio... Teremos de trabalhar sempre como 

serviçais das pessoas brancas e/ou, se por acaso alcançarmos algum cargo um pouco mais 

elevado que o esperado para nós, devemos nos manter com um comportamento de deferência 

àqueles que nos “concederam” tal benefício, além de termos de agir como se precisássemos nos 

desculpar por estarmos fora do lugar. Parece que sempre seremos julgadas e sempre teremos 

alguma culpa, alguma vergonha, alguma insegurança nas nossas vidas.  

Muitas de nós têm naturalizado esse tipo de biografia coletiva. Talvez na tentativa de 

incluir-se em um sistema que nos deixou de fora, temos tentado nos camuflar seguindo modelos 

de referência, ainda que nos custe a negação das nossas próprias origens, almejando o 

embranquecimento, a objetificação a que fomos submetidas na produção do racismo enquanto 

ideologia dominante e estrutural em nossa sociedade, de modo que a tentativa de 

embranquecimento, como afirmou Fanon (2008) em Peles negras, máscaras brancas, nada 

mais é que uma investida para a recuperação da dignidade para si.  

Junto com Barbara Christian ao afirmar que a mulher africana escravizada se tornou a 

base da definição do outro, também podemos perceber a concretização de sua fala em um 

contexto histórico mais local a partir do livro Mulher e escrava: uma introdução ao estudo da 

mulher negra no Brasil” (1988), de Sonia Maria Giacomini. A obra foi um desdobramento de 

sua pesquisa de mestrado, na qual estudou a história das mulheres negras escravizadas no Brasil. 

Nela, a autora buscou registrar a história da escravidão com base em pontos de vista diferentes 

daqueles que já circulavam. Como as mulheres negras não eram ouvidas, suas principais fontes 
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foram as notícias que circulavam no Diário do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio, no 

período de 1850 a 1871, época em que há o fim do tráfico de escravos e a discussão para a 

aprovação da Lei do Ventre Livre (promulgada em 28 de setembro de 1871). 

Alguns fatores me chamaram muito a atenção e corroboram bastante as questões que 

trago aqui. O primeiro é o fato de que há uma invisibilização das mulheres negras na produção 

histórica. Como afirma a autora, o material bibliográfico e as fontes eram escassas. Outro fator 

que também chamou a minha atenção foi que as fontes encontradas eram anúncios de vendas 

de escravas feitos por famílias brancas, páginas policiais que narraram histórias criminosas e 

de fuga envolvendo mulheres negras e as assembleias nas quais os homens brancos discutiam 

os destinos dos corpos das mulheres negras na votação da Lei do Ventre Livre. Ou seja, o 

contexto histórico brasileiro pouco se difere do contexto que levou a ativista norte-americana 

Barbara Christian a afirmar que fomos a base da exploração. Essas informações me ajudam a 

compreender as raízes históricas que sustentam as opressões a que hoje estamos submetidas. 

Passam-se anos, mas a matriz de dominação sobre a qual nossa sociedade fora construída 

permanece. Tanto que, mesmo após tantos anos da Abolição, ainda temos o maior número de 

morte de mulheres negras vítimas de violência, ainda percebemos que, no rol de teóricos da 

educação, existem poucas mulheres negras – as que hoje estão em evidência o foram por 

dolorosas conquistas coletivas, 

 

dado que a autoridade para definir valores sociais é um importante instrumento de 

poder, que grupos de elite no exercício do poder manipulam ideias sobre a condição 

de mulher negra. Para tal, exploram símbolos já existentes, ou criam novos 

(COLLINS, 2019, p. 135). 

 

Rememorando a minha trajetória formativa percebi a presença de muitos desses 

símbolos a que Collins (2019) faz referência. Personagens que povoaram minha vida de modo 

muito intenso. Essas personagens foram: Eva, a personagem presente no mito de origem 

segundo a religião judaico-cristã, e Sherazade personagem principal da coletânea As mil e uma 

noites. Essas mulheres, durante muito tempo, exerceram grande poder sobre as minhas escolhas 

e sobre o meu modo de ser e estar no mundo, bem como o meu olhar em relação às outras 

mulheres. Nenhuma dessas personagens é real, elas foram criadas por diferentes instituições 

sociais: literatura, religião judaico-cristã, mídias etc. Sendo assim, não poderia considerá-las 

como biografias – no sentido mais tradicional do termo –, pois não o são. Mas são imagens que 
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foram produzidas "para fazer com que o racismo, o sexismo, a pobreza e outras formas de 

injustiça social pareçam naturais, normais e inevitáveis na vida cotidiana” (COLLINS, 2019, p. 

136). Imagens criadas para a manutenção do controle sobre a vida de mulheres em geral, mas 

de mulheres negras em especial. Imagens que servem de exemplos, orientando condutas, 

oferecendo valores etc. Mesmo que essas personagens não sejam reais, elas exercem de modo 

muito forte em minha vida, e acredito também que na vida de muitas outras mulheres em 

contextos parecidos, o poder de formação, apresentando-nos biografias a serem vividas, agindo 

na manutenção das opressões de raça, gênero e classe social. Tentando nos manter no mesmo 

lugar de controle desde a escravidão: a desumanização e a subserviência aos homens, à família 

branca e ao Estado. 

Tradicionalmente, uma biografia, como gênero, esteve voltada a biografar pessoas 

consideradas célebres na sociedade: grandes heróis, grandes políticos, artistas que se 

destacaram… O foco sempre se volta para pessoas que realizaram grandes façanhas, cujos feitos 

precisam ficar registrados para que gerações futuras tenham acesso à sua história. “É esperado 

que o biógrafo assuma uma posição neutra <primeira grande ilusão biográfica>” (COSTA, 

2011, p. 42) na qual presume-se o apego à verdade, para que o relatado seja o mais fiel possível 

à vida do biografado. Não haveria possibilidade, nesses termos, de produzir uma biografia que 

seja anterior à existência de seu biografado.  

Eva e Sherazade, no entanto, são personagens que produziam em mim o desejo, ou 

melhor, a resignação de produzir uma vida que fosse o mais próximo possível das duas. Como 

imagens produzidas podem ter tamanha força sobre minha formação? A biografia, como gênero 

textual, tem por objetivo relatar – a posteriori – a vida de alguém. Quando o biografado ou 

biografada está vivo/a, é de comum acordo que ele/a autorize a sua publicação. Ou, na sua 

ausência, os familiares podem exercer esta função. Certeau apresenta-nos essa mesma 

contradição no processo de colonização ao qual fomos submetidas. Assim como as armas do 

sentido, escreveram o corpo da mulher América na pintura analisada por ele. 

As “imagens de controle” seriam, portanto, imagens criadas pelas armas do sentido 

trazidas pelos europeus – uma escrita conquistadora – a fim de moldar olhares, expectativas e 

comportamentos para com determinadas pessoas – colonizadas. A autora afirma que todas as 

pessoas estão submetidas a imagens de controle. As imagens que recaem sobre homens brancos, 

por exemplo, são invenções de si como norma, confirmadas e ratificadas historicamente, cujo 

propósito sempre girou em torno da manutenção de seus privilégios, de sua autoridade, de seu 
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poder. Quando olhamos à nossa volta para as mídias, filmes, para livros didáticos, para a 

história oficial de nossa sociedade, percebemos que, sobre mulheres negras, as imagens são, 

uniformemente, negativas. Com elas, os outros aprendem a nos olhar e ensina-nos como 

olhamos a nós mesmas. Não é à toa que temos tantas dificuldades em nos assumirmos negras. 

Carlos Skliar (1997), ao discutir a produção de normalidade na sociedade moderna, diz que a 

produção de normalidade precisa ser reafirmada, endossada e legitimada a partir de seu 

contraponto, a anormalidade. O par binário normal/anormal10 foi produzido na mesma matriz 

em que foram criados masculino/feminino, razão/emoção, sujeito/objeto, branco/preto. 

Collins afirma que, “nesse pensamento, a diferença é definida em termos opostos. Uma parte 

não é simplesmente diferente de sua contraparte; é inerentemente oposta a seu ‘outro’” (2019, 

p. 137). Tal qual a diferença, há também uma relação de poder entre os polos. 

As ideologias racistas estão estruturadas nessa mesma engrenagem, elas “permeiam a 

estrutura social a tal ponto que se tornam hegemônicas, ou seja, são vistas como naturais, 

normais, inevitáveis” (COLLINS, 2019, p. 35). A exemplo disso, Collins apresenta algumas 

dessas imagens no contexto norte-americano, mas em que poderíamos encontrar familiaridades 

com relação ao nosso contexto, se observarmos contribuições de autoras brasileiras como Lélia 

Gonzalez e Sueli Carneiro. A imagem da mammie, a imagem da Jezabel e a imagem da 

procriadora do tempo da escravidão funcionam “como um sistema altamente eficaz de controle 

social destinado a manter as mulheres afro-americanas em um lugar designado e subordinado” 

(COLLINS, 2019, p. 35). Imagens que vivem em constantes atualizações temporais e 

contextuais, sem, portanto, desfazer-se de sua matriz opressora, machista, patriarcal e racista. 

A atualização dessas imagens ao contexto brasileiro poderia corresponder, como já identificado 

por Lélia Gonzalez, às imagens da mulata, da doméstica e da mãe-preta. 

Em nosso contexto, “mulher negra, naturalmente, é cozinheira, faxineira, servente, 

trocadora de ônibus ou prostituta. Basta a gente ler o jornal, ouvir rádio e ver televisão. Eles 

não querem nada. Portanto têm mais é que ser favelados” (GONZALEZ, 1984, p. 226). Somos 

eclipsadas por essas imagens, como se não houvesse outra possibilidade de ser e estar no mundo 

para além dos lugares destinados a nós pelo imaginário brasileiro. Ao mesmo tempo que se 

engendra esse discurso, veiculam-se também outras crenças: de que não existe racismo no 

Brasil, pois todos/as são bem tratados/as se se esforçarem à altura.  

 
10 A forma estética de apresentar a relação dicotômica entre pares binários, ressaltando, na escrita 

(negrito/itálico), a hierarquia entre eles foi inspirada pelo livro Cultura e Representação, de Stuart Hall, 

publicado em 2016 pela Editora Apicuri. 
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Lélia Gonzalez (1984) traz a imagem da mulata carnavalesca, um dos símbolos que 

atualiza o mito da democracia racial. Nos carros alegóricos ela tem todos os olhos voltados para 

si. “Ali, ela perde seu anonimato e se transfigura na Cinderela do asfalto, adorada, desejada, 

devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de terras distantes só para vê-la” 

(GONZALEZ, 1984, p. 228). Essa mesma mulher, após o carnaval, volta para o anonimato. 

Reiterando o que Collins (2019) e Gonzalez (1984) afirmam: a nós, mulheres negras, 

foi reservada uma história que nos coloca no lugar de submissão pela força de trabalho como 

escravizadas ou empregadas domésticas; submissão emocional como cuidadoras dos filhos de 

outras pessoas, sendo amas-de-leite ou babás; submissão de nossa sexualidade quando 

estupradas pelos senhores da casa-grande, quando vistas como objeto de fetiches sexuais na 

atualidade – a mulata tipo exportação, a preta gostosa etc.; submissão ao lugar do confinamento 

na casa das mulheres brancas como faxineiras, diaristas, passadeiras, lavadeiras e empregadas 

domésticas. Tais imagens inauguram/reforçam o imaginário como forma de tentar perpetuar as 

biografias coletivas que estão a serviço da manutenção da matriz de opressão. Elas estão 

presentes em todas as partes, compostas por diferentes linguagens e veiculadas em inúmeros 

suportes, atuam pedagogicamente na formação do nosso olhar a partir de diferentes instituições. 

Como escolha de onde partir, revisitei o meu passado e fui tentando encontrar como essas 

biografias vinham pressionando a minha vida. Sou uma mulher negra e de origens nordestinas. 

Meus avós, tios e tias maternos são negros de origem nordestina; minha avó materna é uma 

pernambucana que, com sua mãe e parte de seus irmãos, mudou-se para São Gonçalo, cidade 

periférica no Estado do Rio de Janeiro, cuja população é, em sua maioria, negra – pretos e pardos. 

Como em muitas outras histórias que ouvi da vida de colegas e amigos, a sua é contada sempre 

com muitas lacunas, provocadas, imagino eu, pelo esquecimento ou pela dor; ela saiu do “Norte” 

– como assim dizia – com sua mãe e parte dos irmãos – pois alguns ficaram lá – ainda quando 

criança. Meu avô é negro com origens indígenas, viveu na região rural do Estado do Rio de 

Janeiro – ou, como ele diz orgulhosamente, veio da roça, lugar onde brincou por muitos anos, 

como folião de Reis. Tiveram 6 filhos e 3 filhas. Dos nove irmãos, a minha mãe foi a filha que 

nasceu mais clara. Considerada pelos vizinhos a mais bonita dentre irmãos e irmãs que poderiam 

preencher diferentes tonalidades de uma escala cromática. Minha família paterna tem origem 

portuguesa. Todos brancos, de cabelos lisos e olhos claros. Como morávamos no mesmo quintal 

dos meus avós brancos, eu passava a maior parte do tempo com eles para que meus pais pudessem 

trabalhar. 
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A questão racial não era uma discussão posta à mesa – de modo objetivo – em minha 

família. Abro aqui um parêntese para dizer que, quando me refiro à família, estou englobando 

diferentes gerações, avós, tios, primos e agregados, que eram amigas que frequentavam 

diariamente a casa da minha avó materna. Sua casa era um lugar quase que de uso coletivo, 

sempre estava cheia de gente – vizinhas, netos, amigas distantes que visitavam, pessoas que 

frequentavam a mesma igreja. Nunca percebi minha família como um núcleo que comportava 

apenas meus pais e irmão. Fechado o parêntese, retomo então a ausência que futuramente veio 

me chamar a atenção, que era a discussão racial. Não nos apresentávamos como pessoas negras, 

muito menos como brancos. Parecia ser um assunto cauterizado no que se referisse às próprias 

origens, mas se desvelava de modo intenso nas críticas feitas às pessoas de pele retinta quando 

faziam algo de errado ou em comentários e piadas de cunho racista. 

Quando em rodas de familiares, amigas e amigos surgiam piadas ou comentários 

pejorativos sobre pessoas negras,  

excluíam-me da condição de negra, dizendo que eu não era negra e sim [morena 

clarinha]. Como se dissessem que, com essas qualificações, eu estava excluída de ser 

negra. Uma negra não negra, não pobre, não burra, não suja, portanto confiável e não 

pertencente à etnia negra. Por muito tempo acreditei que era uma negra-não-negra, ao 

mesmo tempo que me percebia como uma branca-não-branca. (REIS, 2002, p. 27). 

Foi transitando nesse lugar de paradoxo no qual não me via como negra tampouco como 

branca – sendo branca-não-branca e negra-não-negra – que por vezes dava-me a possibilidade 

de dissimulação das minhas origens, e também os investimentos para o embranquecimento. 

Havia cobranças muito fortes em relação aos modos como devíamos nos comportar no mundo. 

E, em meio a essas cobranças, via o meu corpo como o meu principal inimigo: necessitava 

afiná-lo, clareá-lo… Torná-lo o mais parecido com as “moças bonitas” que via nas novelas 

brasileiras, filmes e seriados americanos a que assistia todos os dias, durante a infância e 

adolescência. Talvez essa relação com o corpo também tenha recebido influência pelas 

experiências religiosas em igrejas neopentecostais – da Assembleia de Deus – que parte da 

minha família frequenta até hoje, desempenhando funções e ocupando lugares de liderança 

eclesiástica. 

O principal alvo de mudança era o meu cabelo. Era sobre ele que ouvia os principais 

comentários pejorativos e que me faziam destoar do meu pai e de sua família. Eram brancos, 

descendentes de portugueses. Tentava a todo custo alisá-lo. Via a rotina da minha mãe passando 
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henê11 em si própria, era um cheiro muito comum em minha casa. Quando desejei fazer em 

mim mesma, aos 10 anos aproximadamente, já existiam outros produtos, como os de base de 

tioglicolato12, que modificavam quimicamente a estrutura dos fios, mas que também faziam 

arder os olhos e queimavam o couro cabeludo, fazendo até feridas na cabeça. 

Essas foram algumas das tentativas que vivia fazendo em meu corpo para esconder algo 

que somente mais tarde, após vinte e poucos anos, fui descobrir que faziam parte das minhas 

origens. Ora, se a discussão racial não estava presente de forma consciente e objetiva em minha 

família e nos outros espaços que frequentava, como igreja, casas de amigas vizinhas, escola… 

como então vivi constantemente tentando esconder os traços que considerava indesejados, feios 

em meu corpo, traços estes que me aproximavam da negritude? 

Fanon (2008) traz algumas questões que me ajudaram a entender as ações que vinha 

fazendo sobre o meu corpo, transformando-o, comportando-o a um modo de ser através das 

mudanças estéticas, escolhas religiosas e consumo cultural. Em suas palavras, “começo a sofrer 

por não ser branc[a], na medida que o homem branco me impõe uma discriminação, faz de mim 

um[a] colonizad[a], me extirpa qualquer valor, qualquer originalidade” (p. 94), de modo que 

quaisquer tentativas de embranquecer podem desvelar-se na exigência de humanidade para si. 

Quando percebo isso, coloco-me em um estado de atenção a mim mesma, estabelecendo 

“uma relação mais atenta com a sociedade. Meu trabalho [minhas atitudes e formação] passou 

a ser mais vestido com as roupas da negritude. A meu modo...” (SOUZA, 1983, p. 44). Nesse 

processo de atenção, procurei também desconstruir – desnaturalizar – o meu modo de ver, ser 

e estar no mundo.  

Comecei então a buscar em minha trajetória de vida elementos ou experiências que me 

faziam perceber a discriminação, que me moviam a buscar o embranquecimento. Então percebo 

a forte influência que algumas personagens mulheres exerciam sobre a minha vida e também 

sobre a vida das mulheres da minha família. E acredito que influenciavam também muitas 

outras mulheres em nosso país. São personagens que foram criadas pela religião judaico-cristã 

e pela literatura que foram também materializadas em imagens e audiovisuais pela arte, 

telenovelas, filmes etc. Acredito que elas serviram em minha vida como exemplos a serem 

seguidos, funcionando, de algum modo, como formas didáticas de biografias coletivas. Dentre 

 
11 Henê é um produto químico de baixo custo que promete alisar, pintar de preto e dar brilho ao cabelo. 
12 Tioglicolato é uma composição química à base de amônia que promete modificar a estrutura do cabelo, 

tornando-o liso. 
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elas estão Eva e Sherazade. Essas duas personagens agiram em minha formação como imagens 

de controle, como possibilidade de inclusão e fuga das imagens da Mãe preta e da mulata do 

carnaval. 

 

2.1 Eva: mulher criada da costela de Adão 

 

O pensamento cristão traz uma visão do homem, da natureza e do universo 

que fundamenta não apenas a ascendência da ciência, mas também da 

ordem técnica, do individualismo e também do progresso implacável. Nessa 

visão de mundo, a ênfase é colocada no domínio da humanidade sobre 

todos os outros seres, que se tornam “objetos” em um universo 

“objetificado”. Não há ênfase em um Deus ou cosmo inspirador. Ser feito à 

“imagem de Deus”, dado o ethos europeu, traduz-se em “agir como Deus”, 

recriando o universo. A humanidade é separada da natureza.  

Dona Richards, 1980, apud COLLINS, 2019, p. 137 

 

Considerei interessante trazer o trecho acima como epígrafe, pois dialoga de maneira 

muito forte com o que venho problematizando em relação à imagem de Eva. Já havia dito em 

algum momento deste trabalho que tenho um apego muito forte com essa personagem devido 

ao fato de conviver por muitos anos com a religião judaico-cristã em igrejas neopentecostais 

como Assembleias de Deus e Igrejas Batistas no Município de São Gonçalo, região periférica 

do Estado do Rio de Janeiro. Eva, teve – acredito que ainda tenha, embora lute contra – forte 

influência sobre o modo como vejo a mim e a outras mulheres. 

Eva é uma personagem que orienta e está no imaginário social de mulheres e de homens 

em nossa cultura, principalmente as adeptas do cristianismo e/ou frequentadoras de igrejas 

neopentecostais, que em sua maioria são negras e de periferia. Segundo o mito de origem que 

tenta explicar o mundo a partir das lentes judaico-cristã, ela foi a primeira mulher a ser criada 

por deus. Em Gênesis – livro da Bíblia onde sua história é narrada – sua criação tinha como 

principal objetivo ser a companheira de Adão, para o qual deveria dedicar os seus dias 

alegrando-o, dando-lhe prazer e auxiliando na organização do Jardim do Éden, que ficava, 

segundo o mesmo livro, no Oriente. Adão fora feito do pó da terra, e em suas narinas deus 

soprou seu fôlego de vida. Tradicionalmente, esta metáfora simboliza um presente do criador a 
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Adão, a existência do divino na essência do homem. Já Eva fora feita da costela de Adão, um 

subproduto do homem, “naturalmente” subjugada a ele.  

Nesse mesmo jardim havia uma árvore da qual era proibido comer o fruto. Era a árvore 

do conhecimento do bem e do mal; talvez aí esteja a raiz do obscurantismo, da dominação pela 

instauração da ignorância (vide os grupos que em pleno século XXI acreditam e defendem o 

terraplanismo, o ódio à ciência etc.). Segundo o que é relatado no livro, haveria consequência 

caso eles desobedecessem: no dia que comeres, certamente morrerás (Gênesis 2:17). De acordo 

com esta história, Eva sucumbe à sedução da serpente e convence Adão a realizar tal feito. A 

partir desse feito, ela foi culpabilizada por permitir que o mal entrasse no mundo, ou seja, o 

conhecimento. Vemos que a questão fundadora gira em torno da ignorância e do pecado, sua 

transgressão é colocada no conhecimento. 

Eva carrega em si poderes escusos de convencimento sobre o homem. Carrega a 

desobediência e a fraqueza por ser convencida por uma serpente. Ir atrás do conhecimento foi 

o que trouxe mal para si e para as/os demais. Por conta desta história, cria-se uma imagem da 

mulher em nosso imaginário. Seres criados pelo divino (masculino) para, no paraíso, servirem 

aos homens (criaturas feitas à imagem e semelhança desse divino). Não contentando com esta 

infeliz obstinação, a história joga sobre nós a culpa pela decadência da humanidade. Segundo 

essa narrativa, ela foi responsável pela perda da eternidade e de todos os outros privilégios 

concedidos no paraíso. Que belo paraíso!!!  

Augusto Boal e Chico Buarque nos mostram um bom exemplo de que sempre existiu 

um modelo de mulher a ser seguido, em sua música Mulheres de Atenas. 

 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Vivem pros seus maridos 

Orgulho e raça de Atenas 

 

Quando amadas, se perfumam 

Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas 

Quando fustigadas não choram 

Se ajoelham, pedem, imploram 

Mais duras penas; cadenas 

 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Sofrem pros seus maridos 

Poder e força de Atenas 
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Quando eles embarcam soldados 

Elas tecem longos bordados 

Mil quarentenas 

E quando eles voltam, sedentos 

Querem arrancar, violentos 

Carícias plenas, obscenas 

 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Despem-se pros maridos 

Bravos guerreiros de Atenas 

 

Quando eles se entopem de vinho 

Costumam buscar um carinho 

De outras falenas 

Mas no fim da noite, aos pedaços 

Quase sempre voltam pros braços 

De suas pequenas, Helenas 

 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas: 

Geram pros seus maridos 

Os novos filhos de Atenas 

 

Elas não têm gosto ou vontade 

Nem defeito, nem qualidade 

Têm medo apenas 

Não tem sonhos, só tem presságios 

O seu homem, mares, naufrágios 

Lindas sirenas, morenas 

 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Temem por seus maridos 

Heróis e amantes de Atenas 

 

As jovens viúvas marcadas 

E as gestantes abandonadas 

Não fazem cenas 

Vestem-se de negro, se encolhem 

Se conformam e se recolhem 

Às suas novenas, serenas 

 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Secam por seus maridos 

Orgulho e raça de Atenas 

 

Dona Richards (1980), citada acima como epígrafe, trouxe um ponto de vista para o 

qual eu ainda não havia me atentado: que é a cosmovisão judaico-cristã que corrobora para a 

exploração da natureza e para o individualismo implacável e inconsequente. Poderia trazer 

muitos exemplos presentes na Bíblia – o livro principal do cristianismo – que confirmam sua 

afirmação. Mas, atendo-nos apenas ao mito de origem, em que Eva é apresentada, percebemos 

que deus criou todo o universo e posteriormente criou o homem – à sua imagem e semelhança 
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– para que pudesse desfrutar tudo isso. Além de usufruir, Adão – primeiro homem – deveria 

nomear tudo o que existisse à sua volta. Esse pequeno ponto da história de origem aponta para 

um olhar altivo do homem (europeu) em relação ao mundo, do qual é o autor, aquele que irá 

cuidar e nomear, por conseguinte controlar… dominar. Outro elemento trazido por Richards é 

o binarismo cultura/natureza. Essa relação binária me remete diretamente à pintura América, 

apresentada como cena inaugural neste capítulo, na qual o homem – Américo – representaria a 

cultura e a índia estaria no lugar da natureza, a qual deveria ser conquistada, desbravada, 

nomeada e definida. Bem como deus ordenou a Adão. 

Como seria, hoje, esse paraíso? Se topamos viver como Eva, quais seriam os nossos 

deleites paradisíacos? Imagino uma vida sossegada – será que é mesmo tão sossegada assim? – 

ao lado de um homem, “edificando o lar”, gerando e educando os filhos, abdicando dos próprios 

sonhos e possibilidade de individuação, permanecendo sempre como a “costela de seu 

companheiro”, aquele que se sente o seu proprietário, no direito de violentá-la física, 

psicológica, financeira e emocionalmente. Preparando todo o universo propício para que ele, 

somente ele, conquiste o mundo. Este paraíso já foi contestado por mulheres brancas em 

décadas passadas a partir do movimento feminista. Luta que proporcionou muitas conquistas 

para as mulheres. No entanto, de que mulheres estamos falando? Talvez a voz de outras 

mulheres negras possa responder a esta pergunta. Vejamos.  

Com o cuidado de não desviar tanto da história de Eva, gostaria de trazer a fala de uma 

outra mulher, que me alerta para a exclusão de mulheres negras da própria categoria “mulher” 

e de “feminino”. Seu nome é Sojourner Truth, nascida como Isabella Baumfree em 1797 na 

cidade de Nova York (EUA). Era empregada doméstica, abolicionista e escritora. No ano de 

1843 adotou o nome Sojourner Truth. 
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Em seu discurso mais conhecido no movimento feminista negro, proferido na 

Convenção dos Direitos da Mulher (1851), em Ohio, trouxe para as mulheres norte-americanas 

uma perspectiva do feminismo que até então não era problematizada, a invisibilização das 

demandas das mulheres negras. Perguntando a todas presentes: e eu não sou uma mulher? 

 

Muito bem crianças, onde há muita algazarra alguma coisa está fora da ordem. Eu 

acho que com essa mistura de negros (negrões) do Sul e mulheres do Norte, todo 

mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles 

homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, e 

devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer 

que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças 

de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem 

para mim. Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, 

e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia 

trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem — desde que eu tivesse 

oportunidade para isso — e suportar o açoite também! E não sou uma mulher? Eu pari 

treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu clamei 

com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma mulher? 

Daí eles falam dessa coisa na cabeça; como eles chamam isso… [alguém da audiência 

sussurra, “intelecto”). É isso, querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das 

mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto, e o seu está cheio, 

por que você me impediria de completar a minha medida? Daí aquele homenzinho de 

Figura 3 – Sojourner Truth 

Fonte da imagem: Portal Geledés <https://www.geledes.org.br/tag/sojourner-truth/>. 
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preto ali disse que a mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem porque 

Cristo não era mulher! De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De 

Deus e de uma mulher! O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher 

que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua 

própria conta, todas estas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, 

colocando-o do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é 

melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem (Apud RIBEIRO, 2017, p. 

22). 

 

Sua voz, representando as muitas outras mulheres negras, provocou eco naquele evento, 

deu a ver realidades desprezadas, emudecidas e borradas. Truth me inquietou com sua pergunta, 

ao denunciar que dentro do movimento feminista ocidental – branco – a concepção de mulher 

não abarcava mulheres negras. Tão logo percebi que Eva – personagem veiculada dentro desta 

mesma cultura – também não contemplava todas as mulheres. Para as mulheres negras sequer 

havia garantido o reconhecimento do básico: a feminilidade, visto que vivemos sob constantes 

processos de objetificação. Por isso, considero a imagem de Eva um modelo de conformação e 

também como regra indiscutível que autoriza a violência contra todas aquelas cujas 

características não lhe são familiares. Caso queiramos ser incluídas nesse mundo estruturado 

no racismo, no patriarcado e na misoginia, devemos nos embranquecer, tornando-nos, em todas 

as áreas de nossa vida, à imagem e semelhança de Eva. Uma condição de morte em vida, como 

disse Azoilda Loretto da Trindade (2000).  

Eva não foi a única personagem que povoou minha formação. Junto a ela havia outra. 

Esta habitava não mais a religião, mas as histórias exóticas de um mundo que considerava 

mágico: o Oriente. Embora seja uma personagem diferente, ela ampara a mesma matriz de 

dominação sustentada pela figura de Eva. Vejamos.  

 

2.2 Sherazade: narrar para não morrer 

 

Para se vingar de uma, que o havia traído, o rei degolava todas. 

No crepúsculo se casava, na alvorada enviuvava. 

Uma atrás da outra, as virgens perdiam a virgindade e a cabeça. 

Sherazade foi a única que sobreviveu à primeira noite, e depois continuou 

trocando uma história por cada novo dia de vida. 

Essas histórias, por ela escutadas, lidas ou imaginadas, a salvaram da 

decapitação. As dizia em voz baixa, na penumbra do quarto, sem outra luz 

que a da Lua. Dizendo essas histórias sentia prazer, e dava prazer, mas 
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tomava muito cuidado. Às vezes, em pleno relato, sentia que o rei estava examinando 

seu pescoço. 

Se o rei se aborrecesse, estava perdida. 

Do medo de morrer nasceu a maestria de narrar. 

Eduardo Galeano 

 

Sherazade é uma personagem narrada – por homens – na literatura como uma heroína 

que salvou a si e a outras mulheres satisfazendo a curiosidade e os desejos libidinais do rei 

Xeriar com as histórias que lhe contava, as quais estão registradas – bem com a sua própria 

história – no livro As mil e uma noites. De acordo com o livro, ela guardou em sua memória 

tudo o que ouvia com seu povo. E, durante a noite, escolhia uma dessas histórias para contar ao 

seu marido; estruturando-as dramaticamente e interrompendo-as na melhor parte, deixando-o 

com vontade de saber mais. Essa mesma estratégia é usada, por exemplo, na estrutura dramática 

das telenovelas brasileiras, que terminam seus capítulos de forma que as pessoas fiquem 

ansiosas para saber o que vai acontecer no dia seguinte.  

Sua biografia está presente no primeiro volume de uma coletânea de livros chamada As 

mil e uma noites, compostos por registros de narrativas orais que circulavam no Oriente. Sua 

primeira versão foi traduzida e popularizada no Ocidente a partir do século XVIII por 

intermédio do orientalista francês Antoine Galland. Porém essa tradução infantilizou as 

histórias para agradar à moral europeia de sua época. Séculos depois, René R. Khawam, nascido 

na Síria em 1917, mas que se mudou com sua família para a França, durante a Segunda Guerra 

Mundial, arabista, professor aposentado da Sorbonne e membro do prestigioso Centre National 

de la Recherche Scientifique (CNRS), dedicou sua atuação intelectual a traduzir obras árabes 

para o Ocidente. Dentre essas obras, investiu 39 anos de sua vida a reunir os contos e produzir 

uma coletânea de As mil e uma noites que fosse a mais fiel possível ao texto original. Segundo 

a orelha do livro (Volume 1), “esta edição é a única no mundo estabelecida exclusivamente a 

partir dos manuscritos originais. O principal deles, conservado na Biblioteca Nacional 

Francesa, data do século XIII”. Nesta versão, no entanto, o tradutor “recupera suas virtudes 

originais: impertinência, acidez visionária, voluptuosa crueza”.  

Confesso que fiquei chocada quando li a versão de René Khawam. Estava muito longe 

da Sherazade que havia criado em meu imaginário, a partir das séries e programas educativos 

a que assistia quando criança. Eram todas mulheres brancas e com pequenos traços que se 

aproximavam de fenótipos indianos produzidos nos filmes hollywoodianos. 
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Após décadas com o olhar educado a ver o Oriente por essa perspectiva, fica difícil 

perceber uma outra mulher que não aquela com pele clara, cabelos lisos e traços corporais finos 

como fora desenhada em livros infantis e desenhos animados. Esse mesmo processo aconteceu 

no filme hollywoodiano Cleópatra (1963), estrelado por Elizabeth Taylor e dirigido por Joseph 

L. Mankiewicz. Como pode uma mulher egípcia ser representada por uma atriz loira de olhos 

claros? Mais assustador ainda é a imagem de sua representação – imagem de Elizabeth Taylor 

– ter ficado tão marcada em nosso imaginário, de tal forma que, ao pensar em Cleópatra, venha 

a imagem da atriz inglesa em nossa memória. 

Voltando para Sherazade, se considerarmos a região em que a história foi narrada, se 

trataria de uma mulher de origem oriental, certamente não branca, que vive em uma sociedade 

na qual convive com o risco iminente de perder a própria vida só pelo fato de ser mulher. Talvez 

essa história seja semelhante às histórias de muitas mulheres no Brasil. Estas mulheres, como 

Sherazade, têm de pensar táticas para sobreviver a cada novo dia.  

Figura 4 – Sherazade, na versão estereotipada 

Fonte: Clássicos inesquecíveis 

<https://papelariacriativa.com.br/wp-content/uploads/livro-infantil-classicos-inesqueciveis-sherazade-

brasileitura-1.jpg> 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_L._Mankiewicz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_L._Mankiewicz
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Temos na coletânea de livros onde se encontra a história de Sherazade a invenção de 

um Oriente mágico, exótico e muito longe de ser humano. Esta invenção está a serviço da 

afirmação da soberania de um Ocidente real, normal, ideal, civilizado. Talvez, a meu ver, o que 

mais se aproxima de nossa cultura é a forte presença do olhar misógino e racista sob o qual as 

mulheres são vistas. Vejamos um trecho que se repete nas falas dos personagens homens em 

muitas das histórias: “Alá! Alá! Não há poder e força senão em Alá Altíssimo, Todo-Poderoso! 

As velhacarias das mulheres são decididamente mais fortes que tudo!” (KHAWAM, 1991, p. 

37). Somos vistas como seres perigosos, prontas para enganar, e que sempre trazem derrotas 

para os homens que nos acompanham. Por isso, a decisão de Xeriar, de casar-se e viver o 

matrimônio por apenas um dia, degolando no amanhecer aquela que satisfez os seus desejos na 

noite anterior.  

Outro fator intrigante são os personagens homens apresentados nas histórias como 

negros. Geralmente aparecem como serviçais de reis e entram em cena para deleitar a senhora 

com prazeres sexuais toda vez que o seu senhor saía em viagem. Há um trecho expresso no 

volume 3 da coletânea que retrata o que digo. Chama-se “História da Maçã”. Conta o 

assassinato de uma mulher por seu marido, que acreditou, enganosamente, que ela o traiu com 

um homem negro. Ela estava doente, e, desfalecendo, pediu ao seu esposo que lhe concedesse 

um desejo: que lhe trouxesse uma maçã. Não encontrando na região, teve que sair em viagem 

à procura da fruta durante muitos dias. Vejamos: 

 

Trouxe-as sem mais demora para casa e entreguei-as à minha esposa. Ela recebeu com 

ar distraído e colocou-as ao seu lado. [...] No décimo dia, encontrava-me em minha 

loja, ocupado em negociar tecidos, [...] quando de repente vi na praça do mercado um 

negro tão alto quanto um caniço, tão largo quanto um banco dessa mesma praça, cujo 

rosto ostentava uma feiura repugnante. Trazia na mão uma das três maçãs pelas quais 

eu tinha explorado silvados e florestas durante boa metade de um mês. Chamei-o: – 

Ó bom negro, meu amigo, onde conseguiu essa maçã? – De minha amante – 

respondeu-me.- Fui visitá-la hoje [...]. Ela disse-me que o tonto do marido as trouxera 

de uma viagem [...] Fiquei um bom tempo em companhia dela, comendo e bebendo 

até fartar (KAWAM. 1991, p. 19). 

 

Chegando à casa percebeu que só havia duas maçãs, sendo a confirmação da história 

ouvida na praça. Rapidamente pega uma faca, corta o pescoço de sua mulher, envolve o corpo 

com o seu próprio véu e a joga em um rio, dentro de um baú. Ao regressar, encontra um de seus 

três filhos chorando, dizendo que havia pegado uma das maçãs e que foi roubado por um 
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escravo negro. Disse que tentou recuperar a fruta contando toda a história de bravura de seu pai 

para consegui-la, mas que não havia adiantado. O modo como o homem negro foi descrito 

demonstra a objetificação de seu corpo, tornando-o exótico, além do melindre que sua 

participação na história causou – a mentira, o roubo, a farsa… Esta imagem é reafirmada em 

muitas outras partes da coletânea. 

O homem que narra a história se coloca no lugar do enganado, que se sacrificou pelo 

amor que sentia por sua esposa, ao sair em busca de satisfazer um desejo seu… mas que viu-se 

sem outra escolha a não ser matá-la para vingar a sua honra, após a suposta traição. Caso não 

muito diferente das ocorrências de feminicídio de mulheres negras. Segundo estudos realizados 

pelo Núcleo de Estudos da Violência (NEV-USP)13 e publicados por Christina Queiroz, o índice 

de morte de mulheres no Brasil aumentou em 2020, e as principais vítimas são mulheres negras.  

 

No Brasil, entre março e abril, os casos de feminicídio cresceram 22,2% em 12 

estados, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com 

relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a partir de 

solicitação do Banco Mundial. [...] Dados recentes levantados por projetos como o 

Monitor da Violência já vinham captando movimento de ascensão nos casos de 

feminicídio no período anterior à pandemia. Elaborado pelo Núcleo de Estudos da 

Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) em parceria com o FBSP e o 

portal G1, o levantamento constatou que no Brasil esses assassinatos cresceram 7,3% 

em 2019, em comparação com o ano anterior, e custaram a vida de 1,3 mil mulheres 

(QUEIROZ, 2020, s/p). 

 

Esses números só confirmam os crimes de ódio cometidos contra mulheres negras; 

ações as quais poderíamos considerar como um dos modos de materialização, ou efeitos 

produzidos pelo imaginário social.  

Voltando à história de Sherazade: ao oferecer-se em matrimônio ao rei Xeriar, tinha 

consigo um plano para salvar a si e todas as outras mulheres da decapitação, da morte física. 

Acumulou todas as histórias que ouvira desde muito jovem e chamou sua irmã para que ficasse 

junto consigo nos aposentos do rei. O lugar que ocupava lhe conferia um saber diferente daquele 

que o rei detinha. Ela estava imersa nas narrativas de seu povo, havia ouvido e memorizado 

 
13 O Núcleo de Estudos da Violência da USP (NEV-USP) é um dos Núcleos de Apoio a Pesquisa (NAP) da Pró-

Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo (PRP-USP), sediado na Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas (FFLCH/USP). Desde 1987, o NEV-USP desenvolve pesquisas e forma pesquisadores por 

meio de uma abordagem interdisciplinar na discussão de temas relacionados à violência, democracia e direitos 

humanos. Disponível em: <https://nev.prp.usp.br/sobre/institucional/>. Acesso em: 30 abr. 2021. 

https://nev.prp.usp.br/sobre/institucional/
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inúmeras histórias populares. Aproveitando esse lugar, para resistir à morte, usou a capacidade 

de narrar – narrar-se – para enfrentar Xeriar. No entanto, sábia como era, tinha consciência de 

que esta empreitada não poderia ser realizada individualmente.  Após convencer seu pai (o vizir 

do rei) sobre sua decisão, inclui sua irmã caçula – Duniazade – em seu plano e a orienta sobre 

o que fazer para ajudá-la durante a noite na companhia do rei.  

 

Quando eu estiver no palácio, o rei mandará chamá-la. Você irá imediatamente. 

Quando perceber que nossos ardores arrefeceram, me dirá: “Ó minha irmã, se você 

não está dormindo, conte-me uma pequena história”. Então começarei uma narrativa 

cuja solução coincidirá com minha libertação e com a libertação de toda a 

comunidade! É assim que conto fazer para que o rei esqueça seus costumes sinistros 

(KHAWAM, 1991, p. 56, grifo meu). 

 

Chegado o momento das núpcias, sua irmã deita-se ao pé da cama do casal recém-

casado e espera o momento exato para iniciar o plano.  

 

− Ó minha irmã, se você não estiver dormindo, conte-me uma de suas belas histórias, 

uma das que nos ajudavam a passar os serões. Depois, antes de seguir a aurora, eu me 

despedirei de você, pois não sei bem o que o amanhã lhe reserva... 

− O senhor permite que eu lhe conte uma história? −perguntou Xerazade ao rei. 

− Sim. 

Tomada de alegria, Xerazade dirigiu-se à irmã: − Escute – disse ela. 

Não tinha ainda terminado a narrativa quando o dia começou a aparecer. Xerazade 

calou-se. O rei, visivelmente intrigado, perguntava-se como fazer para conhecer o fim 

da história. Quando Duniazade percebeu a luz da aurora exclamou: 

− Ó minha irmã, como é bela sua história. É maravilhosa! 

− O que acabou de ouvir – insinuou a narradora – não é comparado ao que me 

proponho a revelar na próxima noite... se permanecer viva e se o rei me conceder mais 

tempo para poder contá-lo. 

Então disse o rei a si mesmo: “Por Alá! Não mandarei matá-la antes de ouvir a 

continuação. Vejo-me de fato obrigado a adiar sua execução para depois de amanhã” 

(KHAWAM, 1991, p. 56-58). 

 

 

Sherazade continuou a desenrolar o fio de suas narrativas, contando e contando-se nas 

histórias de seu povo, interrompendo-as ao fim de cada noite e retomando-as no curso da noite 

seguinte... E assim, seguiu por muitos anos. Ainda hoje essa mulher é símbolo de coragem, 

estratégia e inteligência para nós, mulheres ocidentais. No entanto, nem ela mesma conseguiu 

romper com o que mais desolava, e ainda desola, a vida das mulheres – sejam elas ocidentais 
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ou orientais: a crença dos homens de que podem ter o poder de decidir sobre a vida de uma 

mulher. 

Até a sua morte, viveu sob a permissão de vida concedida pelo rei Xeriar. Esta história 

talvez não nos seja a melhor metáfora para pensar as mulheres dissidentes que resistem à 

dominação masculina. Talvez fosse necessário romper com a ideia de uma vida autorizada. 

Talvez fosse necessário que nós, mulheres, matássemos Sherazade em nós.  

Narrar era o que a fazia sobreviver a cada dia e poupava da morte as outras mulheres de 

sua comunidade. Sua biografia a projeta como uma heroína inteligente e estratégica. Este é um 

dos objetivos mais tradicionais de uma biografia: a criação de heróis, ou, ao menos, modelos 

de vida exemplares (COSTA, 2011). Contudo, por mais heroína que pudesse parecer, a lírica 

contadora de histórias ainda estava sob a soberania masculina. Em outras palavras, sua 

possibilidade de viver ou de morrer era determinada por um homem, representado na figura do 

rei Xeriar. Ou seja, havia um certo limite para a sua “transgressão”. Ela consegue burlar uma 

lei e encantar o rei, mas ainda estava sob o jugo de um sistema, o qual lhe proporcionara uma 

forma insossa de vida.  

Na busca por tentar entender melhor a história da personagem para além da ótica dos 

autores homens e ocidentais, encontro Joumana Haddad, uma escritora libanesa que resolve 

matar Sherazade e escreve um livro para confessar o assassinato. O livro tem por título Eu matei 

Sherazade: confissões de uma árabe enfurecida, publicado no Brasil pela Editora Record em 

2011. Ela tece uma crítica contra o imaginário produzido no Ocidente e também no Oriente 

sobre as mulheres orientais, aprisionando-as a um modo de ser, salientando o quanto a 

personagem de As mil e uma noites contribui para isso. 

 

Parece óbvio que esse método [adotado por Sherazade] coloca o homem numa posição 

de onipotência e a mulher numa posição de contemporizadora, inferior. Não ensina às 

mulheres resistência e rebelião, como fica implícito quando o caráter de Sherazade é 

discutido e analisado. Ensina-lhes, isso sim, a fazer concessões e negociações sobre 

seus direitos básicos. Convence-as de que agradar o homem, seja com uma história, 

uma bela refeição, um par de seios de silicone, uma boa trepada ou o que for é a 

maneira de “dar certo” na vida (HADDAD, 2011, p. 128). 

 

Após conhecer Joumana Haddad, pelo seu livro, senti o desejo de saber mais sobre sua 

vida. Em pesquisas na internet encontrei entrevistas e reportagens sobre ela. Geralmente, os 
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parágrafos iniciais da notícia, aquelas lides, a apresentavam como uma escritora, jornalista que 

era diretora de uma revista erótica, chamada Jasad, “corpo” em árabe. Essas narrativas 

reforçavam em mim, mais uma vez, o lado exótico e erótico presente em Sherazade. No entanto, 

quando ela se refere aos propósitos da revista, reafirma que era necessário trazer uma proposta 

editorial que problematizasse uma questão tão emudecida em sua cultura: o corpo. Porque o 

corpo é o terreno pelo qual levamos a vida, lugar das nossas experiências, por isso não pode ser 

negligenciado (HADDAD, 2011). Em todas as pesquisas que fazia, eram estas as informações 

que encontrava, a maioria dando ênfase à sua “polêmica revista”, por se tratar de uma mulher 

árabe. Quando então, encontrando nas redes sociais, pelo seu Instagram, pude conhecer outras 

ações. Ela é ativista dos direitos humanos e das condições das mulheres de seu país. Tem uma 

organização que busca trabalhar com a juventude para promover os princípios de cidadania, 

paridade, tolerância e justiça social no Líbano14. 

Como pode as mídias jornalísticas ressaltarem apenas uma de suas inúmeras ações? E 

ainda o fazer dando uma perspectiva do erotismo mais pobre e superficial, que é a satisfação 

sexual? Edward Said já havia respondido a essa pergunta quando em seu livro Orientalismo diz 

sobre o modo como as mídias contribuem para a invenção de um Oriente exótico e inumano. 

 

Um aspecto do mundo eletrônico pós-moderno é que houve um reforço dos 

estereótipos pelos quais o Oriente é visto. A televisão, os filmes e todos os recursos 

da mídia têm forçado as informações a se ajustar em moldes cada vez mais 

padronizados. No que diz respeito ao Oriente, a padronização e os estereótipos 

intensificaram o domínio da demonologia imaginativa e acadêmica do “misterioso 

Oriente” do século XIX (SAID, 2007, p. 58). 

 

Said, em seu livro, fez campo de estudos eruditos que se ocupou de investigar e explicar 

o Oriente sob a ótica do Ocidente durante os séculos XIX e XX, mais especificamente sob a 

ótica europeia. As ideias propostas em seu livro tratam, fundamentalmente, de entender os 

modos criados para a invenção e a colonização do outro, neste caso, a divisão do mundo em 

duas partes e a contraposição de uma em relação à outra. Ou seja, a invenção do Oriente como 

o outro do Ocidente. Suas análises têm me ajudado a pensar como os mecanismos contribuem 

para a invenção de biografias coletivas para mulheres negras. E um desses mecanismos 

apontados pelo autor são as mídias. Elas também estão imbricadas nesta disputa de narrativas. 

 
14 https://joumanahaddadfreedoms.org/ 
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Elas produzem um mundo de imagens que nos rodeiam, educando o nosso olhar. Ensinando-

nos o que olhar e como olhar... Os juízos apreendidos, os valores consagrados pelas biografias 

coletivas, de modo que só conseguimos ver aquilo que já sabemos ver.  

As mídias e tecnologias também fazem parte desta disputa de narrativas. Somos 

rodeadas por imagens visuais e não visuais que produzem em nós um saber que nos ensina o 

que olhar, como olhar e o juízo que fazemos sobre aquilo que olhamos. Ou seja, arrisco-me à 

generalização, quase certa desta afirmação: só conseguimos ver aquilo que já sabemos ver, 

como aprendemos a ver.   

Para a autora libanesa, é necessário matar a Sherazade que habita em nós. Precisamos 

problematizar esse olhar impregnado pela imagem de Sherazade, uma produção do Ocidente 

europeu sobre o Oriente inventado, tornado outro da civilidade euro-cristã. Necessitamos 

desconfiar de uma personagem que é “venerada de forma nauseante pelos orientalistas” (p. 

128). Embora a contadora de histórias seja apresentada de forma heroica, ainda podemos 

perceber o seu imenso sacrifício de estar o tempo todo contemporizando uma realidade hostil, 

patriarcal e misógina. Isso não é vida, mas sim, como nos aponta Azoilda Trindade (2000), uma 

condição de morte em vida. Por isso, reafirmo, junto com outras mulheres, que lutar pela 

possibilidade de produzir a sua própria história, indo contra as representações, é lutar pela vida.  

Quanto às condições de vida das mulheres negras, o que esta história nos ajuda a pensá-

las? Como as Sherazades dos dias atuais têm empreendido esforços cotidianamente para 

sobreviver neste mundo patriarcal e racista? Talvez tivessem que esquecer os próprios sonhos 

em detrimento da realização pessoal e profissional de seu companheiro e de seus filhos. Talvez 

tivessem que se calar diante de agressões e do autoritarismo masculinos, porque aprenderam 

que ele é o “cabeça” da casa e que a mulher precisa edificar o lar, mesmo que isso custe a sua 

própria saúde física, mental e psicológica. Talvez tivessem que passar os seus dias driblando as 

investidas assediosas de seus patrões e ainda ter de esconder as ações com medo de serem 

demitidas por suas patroas. Talvez tivessem que aprender a lidar com a incerteza de que voltarão 

para casa com vida. Talvez tivessem que proteger suas filhas e seus filhos do perigo iminente 

de morte pela polícia ou pelo tráfico.  

Talvez tivessem que estudar incansavelmente para mostrar aos outros e a si que também 

podem ser intelectuais ou mesmo estar no meio acadêmico. Talvez tivessem que esconder o 

desejo de amar para não sucumbir aos perigos homofóbicos. Tantos talvezes… Aqui colocados 

apenas como recurso linguístico, pois sei que esses riscos não ficam na zona da possibilidade, 
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mas são fantasmas que assombram muitas mulheres negras em nosso país. Tampouco 

conseguiria colocar aqui todas as opressões que nos assolam, visto que são inúmeras, e das mais 

variadas naturezas: psíquica, emocional, material etc.  

A obra de Rosana Paulino – uma artista negra brasileira – me ajuda a pensar as inúmeras 

opressões que se interseccionam na vida das muitas mulheres negras em nosso país: questões 

de raça, cor, gênero, sexualidade, classe social, regionalidade, temporalidade, religiosas, 

profissionais, étnicas etc. 

 

 

A fotografia foi retirada do website de Rosana Paulino; a obra também ficou, em 2019, 

na exposição A Costura da Memória, no Museu de Arte do Rio (MAR). Penso que essa seria 

uma boa imagem para Eva e Sherazade, pondo em questão todas as formas de opressão impostas 

sobre elas. Sou levada a pensar como seriam as noites da “heroína” das Mil e uma noites, 

naquele momento em que ela se encontrava frente a frente com Xeriar, aquele que tem o poder 

de vida e morte em suas mãos. Quem seria o nosso Xeriar nos dias atuais? O Estado? O 

casamento? O trabalho? A ciência? A academia? 

Figura 5 - DAS (cerâmica fria), cordão, madeira, plástico e metal. 23,0 x 8,0 49,5 cm – 2011 

Fonte: <https://www.rosanapaulino.com.br/imagens/galeria/galeria_14.jpg>. 

 

https://www.rosanapaulino.com.br/imagens/galeria/galeria_14.jpg
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Essas personagens trazem em si pontos em comum: carregam marcas que sustentam a 

misoginia – o erro no Éden, na história de Eva; e a sensualidade que engana, no caso de 

Sherazade –, mas também carregam nestas mesmas narrativas a sua redenção que é a submissão 

e contemporização dos desejos e soberania masculina. Outro ponto interessante é que estas 

personagens foram criadas e veiculadas para o mundo através de narrativas masculinas. 

Ainda em diálogo com as produções de imagens nas mídias eletrônicas, penso também 

no modo como essas imagens produzem visibilidade e invisibilidades, bem como se articulam 

com estereótipos e com o ideário de branqueamento da população brasileira. Vejamos no 

fragmento a seguir... 

 

2.3 Biografias coletivas presentes nas mídias 

 

Em 2019 tive acesso a uma propaganda feita pelo MEC sobre o Programa Universidade 

para Todos (ProUni) que foi compartilhada nas redes sociais e que gerou muita repercussão e 

insatisfação por parte dos movimentos sociais. A ela decidi chamar de “Ato falho do imaginário 

brasileiro”. Freud trata do ato falho não como um erro comum, mas como um equívoco 

provocado pelo inconsciente para que seus desejos possam ser realizados. A propaganda é um 

chamamento às candidatas e candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para se 

inscrever no ProUni, um programa criado, em 2005, para a distribuição de bolsas integrais e de 

50% em instituições de ensino superior privadas a jovens de baixa renda. Esse programa amplia 

as possibilidades de estudantes trabalhadoras/es conseguirem ingressar no nível superior. Em 

pesquisa feita por Almeida (2017), é perceptível o crescimento de bolsistas do ProUni 

autodeclaradas/os negras/os (pretas/os e pardas/os). Dentro desse quantitativo, o crescimento é 

ainda maior para mulheres negras. 

A repercussão da chamada foi muito grande nas redes, pois nela havia explicitamente 

conteúdo racista, pois, a mão que segurava o diploma era de uma pessoa branca, mas a modelo 

era uma jovem negra. Parecia uma colagem malfeita, mas aquela composição de figuras me 

remeteu ao ideal de branqueamento tão sonhado pela elite acadêmica desde o século XIX em 

nosso país. Também não pude deixar de pensar no currículo eurocêntrico em nosso sistema de 

ensino. Mais ainda, lembrei-me das inúmeras dificuldades enfrentadas por jovens negras e 

negros para concluir o curso e enfim conseguir segurar o canudo. 
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Em composição com a imagem, também foi publicado um pequeno vídeo com a imagem 

em movimento, mostrando os passos da colagem15. Fiz um jogo de quadros com as cenas, de 

modo estático. 

 

 
15 https://twitter.com/i/status/1139365182113832961. Publicado em 13 de junho de 2019. 

Figura 6 – Postagem do Ministério da Educação nas redes sociais em junho de 2019 

Figura 7 - Montagem de antes e depois a partir da propaganda do MEC nas redes sociais 

https://twitter.com/i/status/1139365182113832961
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Muitas foram as manifestações de insatisfação nas redes sociais. Diante delas, o MEC, 

por sua vez, justificou-se dizendo que “a intenção (da campanha) é enfatizar que as 

oportunidades são iguais para todos os candidatos, e a linguagem escolhida foi a sobreposição 

de imagens que demonstram a variedade de cor, raça e gênero” (NOTÍCIA PRETA, 2019). 

Contudo, para além da justificativa – que neste caso é o dito –, gostaria de aproveitar 

este acontecimento para refletir sobre algumas questões que já vêm me inquietando: sobre a 

contribuição das instituições educativas para a consolidação das biografias coletivas, as quais 

almejam transformar pessoas negras – neste caso mais específico, mulheres negras – em um 

sujeito branco europeizado. 

Olhando para as imagens acima, não pude deixar de lembrar das práticas jesuíticas de 

catequização de indígenas, não pude deixar de lembrar do racismo científico que também 

alcança o Brasil e junto com ele, as ações eugenistas. O ato falho não é apenas do MEC, mas 

reflete o imaginário social de uma nação. Mesmo ato que surte efeito quando desconsideramos 

alunas e alunos enquanto sujeitos de saberes... Quando nossas ações educativas ainda estão 

impregnadas de homogeneização, de apagamento das diferenças: considerando apenas um jeito 

“correto” de escrever, de pensar, de ler, de falar, de ser, de amar... 

Lélia Gonzalez, uma intelectual negra que desafiou as biografias coletivas de sua época, 

conta, em uma entrevista ao jornal O Pasquim, o seu processo de formação.  

 

Meu relacionamento era sempre uma coisa estranha. Quanto mais você se distancia 

de sua comunidade em termos ideológicos, mais inseguro você fica e mais você 

internaliza a questão da ideologia do branqueamento. Você termina criando 

mecanismos para você se segurar; houve, por exemplo, uma fase que eu fiquei 

profundamente espiritualista. Era uma forma de rejeitar meu próprio corpo. Essa 

questão do branqueamento bateu muito forte em mim e eu sei que bate forte em muitos 

negros também (O PASQUIM, 1986, apud RATTS; RIOS, 2010, p. 38). 

 

A imagem parece-me uma metáfora que ilustra algumas das dificuldades de 

permanência de mulheres negras na universidade e na produção científica. Somos impelidas 

constantemente a deixar de ser quem somos. Essa propaganda me remeteu à mensagem que 

Glória Anzaldúa deixou em sua carta destinada às mulheres do terceiro mundo,  
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O homem branco diz: Talvez se rasparem o moreno de suas faces. Talvez se 

branquearem seus ossos. Parem de falar em línguas, parem de escrever com a mão 

esquerda. Não cultivem suas peles coloridas, nem suas línguas de fogo se quiserem 

prosperar em um mundo destro (ANZALDÚA, 2000, p. 230). 

 

O peso posto sobre mulheres negras como agentes importantes no processo de 

embranquecimento da população é extremamente violento e desumano. Maria Aparecida Silva 

Bento (1995), em artigo que pesquisa a presença de mulheres negras no mercado de trabalho, 

diz que o papel se destinava à “manutenção ou preservação dos nichos culturais de origem 

africana ora como sujeito essencial no processo de miscigenação que resultaria [...] em uma 

espécie de arrefecimento dos conflitos raciais” (BENTO, 1995, p. 479).  

Uma imagem que representa o que Maria Aparecida Silva Bento apresenta em seus 

estudos é a pintura do artista espanhol Modesto Broccos, A redenção de Cam (1895). 

Atualmente, ela está exposta no Museu Nacional de Belas Artes, no centro do Rio de Janeiro. 

 

Figura 8 – A redenção de Cam 

Fonte: <https://images.app.goo.gl/xguXiEvDNMPSqjDb9>. 

 

https://images.app.goo.gl/xguXiEvDNMPSqjDb9
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 Conheci esse quadro em meio aos estudos no campo das relações raciais, tão logo tive 

a oportunidade de vê-lo pessoalmente no museu. Quando estava lá frente a frente com ele me 

lembrei de que essa mesma imagem já habitava a minha infância, talvez nos livros didáticos, 

nos murais de Educação Artística que enfeitavam os corredores da escola onde estudava… Não 

lembro ao certo por onde tive acesso a ele, mas tenho certeza, em minhas lembranças, de que 

essa pintura era familiar. 

Passando os olhos pelos seus detalhes, vejo os pés descalços da senhora que olha para 

o céu em gesto de agradecimento (seria ela a representação das gerações de mulheres 

escravizadas que foram estupradas pelos senhores?), ao seu lado, uma moça mestiça que segura 

o seu filho branco (seria ela das gerações de nascimentos de filhas e filhos bastardos?). Do outro 

lado, um homem branco, com ar de satisfação por seu feito: a criança branca, a geração 

embranquecida. Um quadro que educa o nosso olhar de acordo com a ideologia do 

embranquecimento. 

Como vemos, a produção histórica, atrelada à linguagem artística e a outros modos de 

comunicação, dá a ver as intenções do país sobre a vida das pessoas que nele habitam. Em 

relação às mulheres negras, há sempre na produção do imaginário social uma subcategoria, 

universalizante, subserviente à família branca. Objetificada quando foi tornada mão de obra 

escrava comercializável, sexualizada como possessão dos senhores de escravos e descartada 

após o uso de seu útero para o serviço de uma “nova geração” embranquecida. 

Além das obras de arte, há outras mídias que estão conectadas a essa mesma lógica, 

imbuídas da manutenção da matriz de dominação patriarcal, misógina e racista. A imagem no 

quadro põe a mulher negra como o útero da miscigenação, uma máquina que antes gerava mão 

de obra para a economia escravista e, posteriormente, para os ideários da eugenia. Além dessas 

duas mães pintadas por M. Broccos, existe uma outra mãe: a mãe-preta (GONZALEZ, 1984) 

ou a mammy (COLLINS, 2019) já tratadas acima. 

 

Essa imagem de controle é articulada desde o início do século XIX, como uma forma 

de ocultar as violências incutidas na exploração do trabalho de mulheres negras 

escravizadas. A figura da mammy permitiu que os senhores e senhoras de escravizados 

controlassem a narrativa do sistema escravista significando-o a partir de um discurso 

paternalista em que escravizadores e escravizados constituíam relações de afeto e 

cuidado (BUENO, 2019, p. 82). 
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Essas imagens estão em constante movimento de atualização aos contextos 

contemporâneos. A mãe-preta de hoje seria a empregada doméstica, chamada da forma mais 

sutil e perversa como “secretárias do lar”, por exemplo. A mulher que vive em situação análoga 

à escravidão, pois seus direitos trabalhistas não são garantidos, trabalha com total devoção à 

família de seus patrões e patroas, sendo até mesmo emprestada para outras casas da mesma 

família ou amigos. Diante dessas exigências, ela precisa ser solitária, não pode ter família nem 

vida social, pois não teria como dividir a atenção.  

Muito parecida com as características da mãe-preta é a personagem Tia Nastácia, dos 

livros e séries do Sítio do Picapau Amarelo. Na foto a seguir temos a personagem sendo 

interpretada pela atriz brasileira Jacira de Almeida Sampaio, na edição de 1977 a 1986, exibida 

na Rede Globo de Televisão. 

 

 

 

Há uma certa naturalização no olhar das pessoas, com relação a isso, ainda. Então, 

desconstruir essas imagens é um processo muito difícil. Não é simples não. Porque 

quando você lê, por exemplo, um texto e você não se coloca nele ou se você não se 

percebe nele, você só leu o texto. Eu li porque eu detestei ler os livros de Monteiro 

Lobato. A Tia Nastácia era sempre a parva. Era a tola... E aquela boneca era muito 

mais esperta do que ela. Era uma boneca de pano! Um ser inanimado era mais 

Figura 9 – Tia Nastácia, do Sítio do Picapau Amarelo 

Fonte: <https://images.app.goo.gl/JjGkYRif7QiXG9Km6> 
 

https://images.app.goo.gl/JjGkYRif7QiXG9Km6
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potente do que um ser vivo! Sabe aquelas coisas que vão ficando na tua cabeça...  

(Narrativa de Ayo). 

 

 

Em uma das conversas que tive com Ayo, falamos sobre as imagens presentes em 

histórias infantis e desenhos animados. Ayo é psicóloga e professora do curso de Pedagogia de 

uma instituição de ensino superior pública. No momento em que ela traz a fala citada, 

estávamos falando da forte presença de autores europeus nos currículos do curso em que dava 

aula. O exemplo de Tia Nastácia foi usado no sentido de mostrar o incômodo de não se perceber 

nas leituras que fazia.  

Outra personagem muito parecida com as características da mãe-preta ou mammy é a 

Mamãe Dolores, da novela O direito de nascer, de Talma de Oliveira e Teixeira Filho, exibida 

entre 1978 e 1979 na TV Tupi. A atriz que interpretou a personagem chamava-se Isaura Bruno. 

Eu a conheci no filme A negação do Brasil (2000), um documentário escrito e dirigido por Joel 

Zito Araújo que problematiza os papéis destinados às atrizes e atores negros nas telenovelas 

brasileiras.  

 

Figura 10- Mamãe Dolores, de O direito de nascer 

Fonte: <https://images.app.goo.gl/Nw2qn1YHuBAZ7DgPA>. 

 

https://images.app.goo.gl/Nw2qn1YHuBAZ7DgPA
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O filme de Joel Zito narra que a atriz foi consagrada por esse papel e que a cena tão 

esperada, o momento em que mamãe Dolores revela quem são os pais de seu filho adotivo, foi 

assistida por mais de 1 milhão e meio de telespectadores. Esta mesma cena foi reproduzida ao 

vivo em vários estádios pelo Brasil, tamanha foi a sua repercussão. Depois dessa participação, 

a atriz ainda teve papel em mais três telenovelas; depois disso, infelizmente, ela foi descartada. 

Ficou pobre e teve de vender doces na Praça da Sé em São Paulo. Um triste desfecho para uma 

profissional que encantou todo o país. Triste também é saber que o seu fim é mais comum do 

que poderíamos pensar entre atrizes e atores negros no Brasil. 

 

A mammy é solitária, não tem uma história própria, o que facilita uma série de 

narrativas mitificadas criadas pelos grupos dominantes. A mammy, sem família, sem 

parceiro sexual, sem afeto, tem tempo suficiente para cuidar da casa e das crianças 

dos brancos, em troca do afeto limitado dessas crianças. O objetivo por trás dessa 

imagem de controle é manter as mulheres negras submissas ao trabalho doméstico e 

ensinar seus filhos a apresentar o mesmo comportamento, o que também é articulado 

a partir de imagens de controle destinadas às crianças negras. Ou seja, o processo 

educativo interno das famílias negras, geralmente centralizado pela relação mãe-

filhos, também é vigiado a partir das imagens de controle (BUENO, 2019, p. 86). 

 

A imagem da mammy ou da mãe-preta era e ainda é fundamental para que a elite 

brasileira logre êxito econômico. Muitas estão submetidas a formas de empregos informais e 

insalubres, sem nenhuma garantia trabalhista, precarizando ainda mais a classe. A presença 

dessas imagens em telenovelas e em seriados infantis confirma que o investimento educativo 

também se estende às crianças: a educação do comportamento, do sentimento de deferência que 

é exigido por parte dos patrões e patroas etc. 

No documentário de Joel Zito, é exibida uma cena da novela Antônio Maria, de Geraldo 

Vietri, exibida pela TV Tupi em 1968. Interpretada por Jacira Silva, a personagem se chamava 

Maria Clara e era empregada doméstica. Na cena, ela diz: 

 

Por que eu quero ficar nessa casa? Porque aqui foi o único lugar que encontrei… 

Porque me senti gente. Nessa casa não tem aquela maldita plaquinha que se lê: entrada 

de serviço. Eu sou criada, sim, eu sei, mas sou tratada como gente. A dona Carlota no 

outro dia até me beijou. No dia do meu aniversário, eles fizeram festa, me deram 

presente, como se eu fosse uma pessoa da família… (NEGAÇÃO…, 2000, 17’41’’). 
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Na foto a seguir está a personagem e seu companheiro, o bombeiro Honório Severino, 

que em uma das cenas diz que não se importava com a cor de sua companheira, pois ela era 

negra, mas tinha alma branca.  

 

 

A fala de Maria Clara não me soa muito estranha. Sou filha, sobrinha e neta de mulheres 

que trabalhavam como empregadas domésticas, diaristas, babás, lavadeiras e passadeiras. E 

sempre ouvia coisas desse tipo em minha casa, tanto os elogios quanto os lamentos de serem 

importunadas com comportamentos assediosos dos patrões e patroas. Essa personagem é tanto 

um exemplo para as domésticas no Brasil quanto para as patroas, que não aceitarão menos que 

isso por parte de suas “secretárias do lar”, como eufemisticamente as chamam. Um exemplo de 

devoção e amor pelos gestos “caridosos” de seus patrões. Diante de tamanha harmonia, que 

exigências essa empregada poderia fazer? A que pedidos, por mais abusivos que fossem, ela 

poderia negar? Poderia até correr o risco, se o fizer, de ser vista como ingrata, insolente. 

Por mais que as biografias coletivas veiculadas pelas mídias impusessem um destino 

para mulheres negras e para as suas filhas e filhos, ainda assim, havia rotas de fuga. Cada uma 

ia forjando táticas para si, para os seus e para suas colegas de função. Uma personagem presente 

na música nos mostra isso. Ela se chama Mary Lu. É narrada pelos compositores Barbeirinho 

Figura 11 – Jacira Silva interpretando Maria Clara em Antônio Maria 

Fonte: <https://www.terra.com.br/diversao/tv/dia-da-consciencia-negra-a-presenca-do-negro-em-

novelas,fde3de00c18d67834bf19ec721e298e2i3a25rqb.html> 

https://www.terra.com.br/diversao/tv/dia-da-consciencia-negra-a-presenca-do-negro-em-novelas,fde3de00c18d67834bf19ec721e298e2i3a25rqb.html
https://www.terra.com.br/diversao/tv/dia-da-consciencia-negra-a-presenca-do-negro-em-novelas,fde3de00c18d67834bf19ec721e298e2i3a25rqb.html
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do Jacarezinho, Luiz Grande e Marcos Diniz, em música gravada por Zeca Pagodinho em 1998. 

O título da música é o seu próprio nome Mary Lu16. Vejamos a letra que narra sua história: 

 

Benza Deus 

A comadre Mary Lu 

Que já fez muita faxina 

Pra gente grã-fina 

Lá na Zona Sul (lá na Zona Sul) 

Ganhou cacareco pra chuchu 

Hoje ela é empresária 

Tem brechó na área de Nova Iguaçu 

 

Mary Lu tem de tudo em seu antiquário 

Sumiê, cristaleira, fogareiro e armário 

Peça de vestuário 

Pra quem não tem grana 

Ela é muito bacana 

Até faz crediário 

Ela facilita qualquer transação 

Mas se leva uma volta 

A nega vira um cão 

Ainda está pra nascer 

Outra preta pra ter tanta disposição 

 

Benza Deus 

A comadre Mary Lu 

Que já fez muita faxina 

Pra gente grã-fina 

Lá na Zona Sul (lá na Zona Sul) 

Ganhou cacareco pra chuchu 

Hoje ela é empresária 

Tem brechó na área de Nova Iguaçu 

 

Em cadeira velha ela passou verniz 

Em gravura da antiga tirou cicatriz 

Deu um duro danado 

Sofreu um bocado 

Mas hoje ela tem filial e matriz 

E aquele cafifa que lhe gavionava 

Ela mandou às favas porque não venceu 

Hoje está estribada 

Muito bem-amada 

E quem sabe sou eu 

 

Conta a história, que Mary Lu morava em Nova Iguaçu, região periférica do Rio de 

Janeiro, e trabalhava como empregada doméstica para gente grã-fina da Zona Sul, região onde 

mora a maior parte da elite do Rio de Janeiro. Mulheres que na paisagem da cidade passam 

quase invisíveis. Nesse trajeto – Baixada Fluminense x Zona Sul –, Mary Lu transportou 

 
16 Música disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TAda1j22Yjc>. 
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cacarecos que ganhava de sua patroa. Imagino até que serviam como complementação e até 

mesmo pagamento pelos seus serviços. No seu trânsito cotidiano e quase invisível, reaproveitou 

o que não servia para a elite: 

 

Em cadeira velha ela passou verniz 

Em gravura da antiga tirou cicatriz 

Deu um duro danado 

Sofreu um bocado 

Mas hoje ela tem filial e matriz 

E aquele cafifa que lhe gavionava 

Ela mandou às favas porque não venceu 

Hoje está estribada 

Muito bem-amada 

E quem sabe sou eu 

 

Os cacarecos são reaproveitados e ressignificados, fazendo deles artesanato para a 

produção de uma vida possível de ser vivida e feliz. São “práticas comuns que apontam 

processos mais solidários e cooperativos, que abrem caminhos e criam condições de 

possibilidades para uma vida outra, mais cooperativa e solidária, nesses cotidianos vividos” 

(FERRAÇO; GOMES, 2013, p. 475). 

 

Muitas mulheres aderem superficialmente às regras do jogo e, assim, parecem 

endossá-las. Inúmeras domésticas negras afirmam que são frequentemente 

convocadas pelos patrões brancos a representar o papel de serviçais reverentes e gratas 

por receber roupas usadas, em vez de salários decentes. [...] Uma trabalhadora 

doméstica relata ter escondido dos patrões que seus filhos estão na faculdade para não 

parecer que “não sabiam o seu lugar” (COLLINS, 2019, p. 334). 

 

A personagem Mary Lu e a fala da socióloga Patrícia H. Collins estão aqui para me 

alertar que essas biografias não são os únicos caminhos; em meio a esse jogo, seguimos forjando 

pontos de fuga, resistências e rendições… Jogando, mesmo que em um tabuleiro cuja estrutura 

inclina-se para a vitória dos opressores, ainda é possível forjar as nossas jogadas, as nossas 

táticas de sobrevivência pelas frestas que vamos produzindo nas regras desse jogo. 

Histórias como as de Sherazade, de Eva, da Mommy etc., apresentam-nos mulheres cujas 

vidas funcionam como exemplos que devemos seguir. Mostram-nos ainda os destinos a que 

poderemos ser submetidas, caso não escolhamos obedecer a tal ordem: a relação entre prêmios 
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e punições para manter a permanência dos valores coloniais e patriarcais. No entanto, neste 

sistema formativo, cujos exemplos foram relatados acima, no qual estamos imersas, há ainda a 

sobrevivência, a transgressão... Não no sentido de opor-se ao sistema dominante, criando frente 

contra ele, mas no sentido de que trata Certeau (2014), das astúcias e táticas realizadas nas ações 

cotidianas para, dentro desse sistema formativo, expandi-lo. Produzindo, com ele, outras 

possibilidades de vida. Outras biografias, não mais com a mesma lógica da biografia coletiva, 

mas operando a partir de sua expansão: o biografema.  
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3. BIOGRAFEMANDO OS MODOS COMO NEGOCIAMOS AS POSSIBILIDADES 

DE ESTARMOS VIVAS 

 

Uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si 

mesmo. 

Neusa Santos Souza 

 

Há muito tempo guardo comigo essa frase escrita por Neusa Santos Souza na primeira 

linha de sua introdução ao livro Tornar-se negro (1983). Logo depois da leitura, dei conta de 

fotografar aquele fragmento de texto e o fixei na tela de abertura do meu celular. Queria tê-lo 

perto de mim, porque ainda não havia compreendido o que naquelas palavras me fixava. Porém 

somente anos mais tarde, dei-me conta de que aquela frase pressionava em mim algo que ainda 

estava no campo do indizível, mas que queria ser dito. Foi a partir de uma experiência (PEREZ 

DE LARA; CONTRERAS, 2010; LARROSA, 2014), daquelas que nos interpelam irrompendo 

com a força expressiva de uma recordação de algo que já havíamos esquecido, que pude 

compreender o apego, diria até mesmo um certo incômodo, que aquela frase me produziu. 

Durante uma sessão de terapia, ao tentar responder uma pergunta, lembrei-me daquela 

frase posta na tela do meu celular. “O que é ser mulher?” Foi a lacônica pergunta feita a mim 

pela psicóloga. Na elaboração de uma resposta, lancei mão de minhas recordações, aquelas que 

julgava caracterizar-me como mulher. Percebi que em todas as respostas que tentava formular 

havia – de modo direto ou atravessado – a presença das imagens de controle – em formatos 

atualizados, ora escancarados, ora sutis – com as quais nutri minha formação: “a mãe-preta e a 

mula” – que se satisfaz servindo incansavelmente outras pessoas, pondo-se sempre em uma 

relação de deferência; a “mulata sexualizada” – quando em inúmeras situações vi-me anulando 

a mim mesma para dar prazer a outras pessoas. Quando me refiro ao prazer estou dizendo em 

uma dimensão ampla, relacionada a ações que proporcionam bem-estar para outras pessoas ao 

se relacionarem conosco. De um modo ou de outro, atenuado ou intenso, todas as minhas 

respostas sobre como eu me via enquanto mulher estava atravessado por essas imagens.  

Quando percebi a espiral em que estava envolta, tentei me desvencilhar dela, buscando 

elaborar respostas que estivessem desgarradas dessas funções: a de mãe, de trabalhadora, de 

doadora de prazer… No entanto, foi um exercício duro, parecia que tudo o que dizia desde ali 

em diante estava oco, incompleto, gaguejante… Porque não encontrava lembranças nas quais 

pudesse ancorar aquele novo discurso. 
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Terminada a sessão, um pouco frustrada, fiquei ainda me perguntando o porquê desse 

oco… O porquê de não encontrar em mim modos de ser mulher para além daquelas imagens 

que insistiam em me capturar. Foi quando a fotografia presente na tela do celular me fez retornar 

à frase de Neusa Santos Souza. Aquele pequeno trecho – uma pequena frase em meio a tantas 

outras impressas em seu livro – me pungiu de uma forma que jamais havia feito. Talvez o vazio 

que encontrei na minha voz fosse o reconhecimento de que precisava produzir outras imagens 

para mim, imagens que pudessem enfrentar aqueles discursos que estavam tomando conta do 

meu modo de viver. 

Mesmo na sensação de oco na voz, muitas mulheres negras têm se colocado no exercício 

de produzir para si outras imagens que possam confrontar a matriz de dominação. Nos mais 

diversos espaços, elas “criam esferas de influência feminina negra para desestabilizar as 

estruturas opressoras” (COLLINS, 2019, p. 336), produzem movimentos que provocam fissuras 

em nossa sociedade, que foi estruturada no racismo, no patriarcado e no sexismo. Elas estão 

ocupando os espaços e realizando práticas antirracistas nas mais variadas dimensões: 

educacionais, artísticas, políticas, religiosas etc. Em algumas delas, pude conhecer e conversar 

com algumas dessas mulheres.  

Fazer parte de uma das instituições elencadas acima foi um dos motivos que me levaram 

a convidá-las para a pesquisa. O outro foi o fato de que todas contribuíram para minha formação 

enquanto mulher negra e professora antirracista. Suas histórias de vida ressoam em mim como 

gestos de resistência às opressões que lhes sobrevêm.  

Estudando o conceito de imagem de controle apresentado por Patrícia H. Collins e 

associando-o às personagens que tiveram forte influência em minha formação, percebi que 

existem imagens que têm como objetivo a manutenção da matriz de dominação (COLLINS, 

2019) – organização social de onde são geradas, atualizadas e mantidas as opressões de raça, 

classe e gênero de modo interseccional, fazendo manter o racismo em formas atuais, sutis ou 

não, mas nos dois casos, perversos. Esta mesma matriz também produz imagens que nos servem 

como modelos a serem seguidos para que possamos ser “incluídas” em uma dinâmica social e 

econômica, porém com o preço da negação das origens e submissão masculina branca. Tais 

imagens funcionam como biografias coletivas e que autorizam a vida, mesmo que em uma 

perspectiva de inclusão capenga. 
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Em meio a essas imagens – biografias coletivas –, entre movimentos de resistências e 

rendições, vamos negociando possibilidades de estarmos vivas. Se olharmos à nossa volta e 

para o nosso passado, encontraremos inúmeras mulheres negras que, em diversos contextos, 

produziram suas vidas de modos outros e, a partir do legado deixado para nós hoje, podemos 

seguir com as nossas lutas, partilhando seus conhecimentos produzidos e vendo suas influências 

nas mais diversas organizações políticas e sociais. Algumas delas são conhecidas nacional e 

internacionalmente: Neusa Santos Souza, Joselina da Silva, Petronilha Beatriz Gonçalves e 

Silva, Lélia Gonzalez, Iolanda de Oliveira, Conceição Evaristo, Nilma Lino Gomes, Angela 

Davis, Patrícia Hill Collins, Sojourner Truth, Glória Anzaldúa, bell hooks, Audre Lorde, 

Joumana Haddad, Djamila Ribeiro, Rosana Paulino, Dandara de Palmares, Antonieta de 

Barros… Outras não têm a mesma popularidade: são aquelas mulheres anônimas que 

cotidianamente têm forjado táticas de sobrevivência e negociações diante das estratégias 

opressoras, criando redes de sociabilidade e apoio a muitas outras. São personagens 

apresentadas – ou melhor, invisibilizadas – como figurantes de uma história cujo objetivo está 

na criação de heróis e heroínas solitárias. Dentre elas estão empregadas domésticas, balconistas, 

manicures, cabeleireiras, avós, tias, costureiras, professoras, merendeiras e tantas outras que, 

identificando as biografias coletivas a que estavam submetidas, agiram desde diferentes lugares 

sociais e políticos de um ponto de vista autodefinido (COLLINS, 2019) produzindo para si e 

para outras, modos de vida possíveis. Produções de vida originais com as quais reflito aqui não 

como novos modelos, mas como exemplos de que é possível a liberdade. De que é possível a 

produção de um discurso sobre nós mesmas, os quais expandem – pois provocam fissuras e 

eclodem – as biografias coletivas que nos são impostas.  

O modo que escolhi para tratar cada história por mim ouvida foi o Biografema 

(BARTHES, 1984), pois a lógica produtiva de uma biografia, em seu sentido hegemônico, não 

daria conta das inúmeras trajetórias cheias de rotas, bifurcações, digressões, conexões em redes 

etc. que venho encontrando em cada narrativa compartilhada comigo. 

O biografema é um conceito elaborado por Roland Barthes que consiste em criar 

abertura na concepção majoritária da biografia. Em uma de suas obras há uma metáfora bastante 

interessante que me ajuda a compreender essa relação: “Gosto de certos traços biográficos que, 

na vida de um escritor, me encantam tanto quanto certas fotografias; chamei esses traços de 

‘biografemas’; a fotografia tem com a história a mesma relação que o biografema com a 

biografia” (BARTHES, 1984, p. 51). 
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Parece-me que o autor colocou a biografia e a história em um lugar de correspondência, 

bem como fez com o biografema e a fotografia. Quais as similaridades entre eles? Mary Del 

Priore, em um texto publicado em 2009 em Topoi, uma revista de história17, diz que a biografia 

– definida pelo dicionário como “uma espécie de história que tem por objeto a vida de uma 

única pessoa” (p. 7) foi usada pela História e desempenhou “importante papel na construção da 

ideia de ‘nação’, imortalizando heróis e monarcas, ajudando a consolidar um patrimônio de 

símbolos” (p. 8). Embelezando, com sua estrutura dramática, os “fatos”, a fim de exaltar as 

“glórias nacionais” produzindo os seus heróis: aqueles que vinham a se tornar os modelos 

civilizatórios, circunscrevendo os “cidadãos” aceitáveis para o projeto de país, bem como 

aquelas/es cujas formas de vida não comportavam mais nesse projeto, sendo então 

expurgadas/os da nova paisagem nacional que se construía a partir dos discursos veiculados por 

essas biografias escritas e espalhadas por toda parte através de monumentos, tombamentos e 

nomes que batizam até hoje as repartições públicas, escolas e ruas. 

Barthes insere nessa relação a fotografia, porque ela também esteve e está a serviço da 

produção de vidas emblemáticas, mas também produz cenas cotidianas de pessoas comuns. 

Também executa insurgências. Os fotógrafos e fotógrafas multiplicam as possibilidades de 

produção de imagens. Abrem o leque de produção de olhares sobre um único acontecimento 

histórico, por exemplo. Embora esteja a serviço de uma produção discursiva, a fotografia dá a 

possibilidade de expansão ao que historicamente vinha sendo da ordem do uno. Mas como essa 

relação – fotografia e História – me ajuda a compreender o biografema e sua disposição para a 

biografia? 

Barthes, no trecho que cito antes, faz referência não ao termo “biografia”, mas sim ao 

termo “traços biográficos”. Uma substituição que me ajuda a compreender os pares biografema 

x biografia, fotografia x história. Encontrei na pesquisa feita por Luciano Bedin da Costa (2011) 

alguns elementos que têm me ajudado nessa compreensão. Segundo o autor, “pesquisadores 

como Dominique Viart (2002b) e Benito Bisso Schimidt (2000) preferem utilizar o termo 

‘biográfico’” (p. 30) para que a biografia não se limite ao seu sentido mais restrito. “Mesmo 

que faça uso de elementos de uma concepção tradicional de biografia (recorrentes em pesquisas 

documentais e historiográficas), o biográfico seria esse material processado pela escritura” 

(COSTA, 2011, p. 30). Nesse sentido, o modo como a autora/autor apresenta o seu material 

(documentos, fotografias etc. sobre a biografada/biografado) tem mais importância do que a 

 
17 https://revistatopoi.org/site/ 
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realidade histórica. Sendo assim, escrever uma vida envolve, também, o ato de ficção, de 

criação, de imaginação. “Diz respeito à fragmentação e pulverização do sujeito” (p. 34), já que 

sua história é narrada a partir de elementos fragmentários e lacunares, cujas ligas só são 

possíveis mediante a capacidade criativa e inventiva de seu/sua autor/autora. Talvez aí esteja a 

relação entre fotografia e história que tanto me provocou curiosidade. Talvez aí também esteja 

a relação entre a biografia e o biografema. Biografemar as narrativas ouvidas em conversas, 

acompanhadas pelos movimentos da vida, encontradas nas redes que se interligam entre 

fotografias, palavras ditas, escritas, vídeos produzidos, obras de arte, poesias etc.  

Foram muitos os elementos dos quais me nutri, como uma espécie de “compósitos de 

signos” (COSTA, 2011), dos quais fui puxando fios das mais variadas naturezas na tentativa de 

armar uma espécie de trama, buscando compor uma narrativa outra que poderia ser a minha ou 

a de outras mulheres negras. Liberando “a escritura para aquilo que ela tem de mais potente, ou 

seja, seu movimento de criação e recriação de mundos” (COSTA, 2011, p. 35). 

O biografema não é a história narrada em si, mas sim uma disposição metodológica 

minha no trato dos efeitos provocados em mim por cada narrativa ouvida. Os biografemas que 

trarei a seguir, bem como todos os outros “traços biográficos” espalhados e misturados em toda 

a tese, foram pontos que pungiram e fizeram transbordar os escritos biográficos. Não têm a 

pretensão de se opor às biografias, mas, nelas, produzir sentidos. Elaborar modos astutos para 

“fugir do já dito” (PONTES, 2016, p. 17). Eles não estão lá, previamente elaborados no texto, 

na fotografia, no filme… ou em qualquer outra linguagem que o suporte. Estes elementos são 

da ordem do studium (BARTHES, 1980), aquilo programado, elaborado pela capacidade 

técnica do autor, do fotógrafo etc. Já os biografemas não são programados, visto que sua 

existência depende do encontro com a leitora ou leitor, o espector. São modos que se 

“apresenta(m) como possibilidade de falar do outro em mim e falar do que me passa no encontro 

com o outro” (PONTES, 2016, p. 26). Sua imanência está na relação com o seu outro – o/a 

leitor/a, espectador etc. “É um testemunho do detalhe e do minúsculo que nos punge em livros, 

fotografias, manuscritos, entrevistas, documentos etc.” (COSTA, 2011, p. 12). E, no meu caso, 

são testemunhos do detalhe e do minúsculo que me pungiu nas conversas presenciais ou por 

videochamadas, nas fotografias disponíveis publicamente, nos textos produzidos, nas obras de 

arte, nos documentários, nas ligações… Todos esses materiais que foram produzidos pelas 

mulheres cujas trajetórias de vida venho acompanhando. 
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Todas essas produções, que são produções para o mundo, dão a ver modos de vida que 

confrontam as imagens de controle, fazendo transbordar as biografias coletivas produzidas, 

escritas e atualizadas pela matriz de dominação. Na elaboração de modos astutos para fugir dos 

discursos construídos sobre ela, produzem para si e para outras. Dos encontros com essas 

mulheres, fui produzindo narrativas biografemáticas que pudessem dar a ver os efeitos que elas 

produziram em mim, na minha formação e nesta pesquisa. Trata-se de histórias narradas em 

conversas, livros, filmes, arte, mensagens curtas etc. Uma série de fragmentos que por vezes 

não se ligam em uma estrutura linear e homogênea, mas que montam “uma história tomada 

pelas margens, na qual a pergunta mais pertinente seria: qual é a nossa possibilidade de 

individuação, criatividade e intervenção no curso dos acontecimentos?” (COSTA, 2011, p. 12). 

Essas mulheres não atuam de modo individual. Sobre esta questão, Collins percebe duas 

dimensões presentes nas lutas de mulheres negras norte-americanas, mas que também 

correlaciona ao contexto sul-americano. A primeira dimensão “é a luta pela sobrevivência do 

grupo, que consiste em ações que levam as mulheres negras a criar esferas de influência no 

interior das estruturas sociais existentes” (COLLINS, 2019, p. 332). Exemplos de movimentos 

como esses em nosso país são as inúmeras redes de apoio familiares compostas 

majoritariamente por mulheres que se articulam para cuidar umas dos filhos das outras, 

suprindo a ausência do Estado em oferta de creches públicas e escolas de tempo integral gratuita 

para todas. Muitas jovens só conseguem manter-se na educação básica e em nível superior 

porque tiveram essas mulheres dando o apoio que uma estrutura social e política racista, 

patriarcal e sexista não sustenta. Outro exemplo são as cooperativas. Uma em especial, pois 

está bem próxima de mim, chama-se Mulheres do Salgueiro; trata-se de uma organização de 

mulheres negras para mulheres que oferece cursos profissionalizantes de costura e outros e 

produz bolsas com banners e lonas descartadas por empresas e principalmente por banners 

usados em eventos acadêmicos. Além das questões relacionadas a uma demanda primeira que 

é a sobrevivência financeira das mulheres e das famílias da comunidade, ainda atuam – com 

suas ações – na preservação ambiental, algo que dará fruto para a sociedade como um todo, não 

apenas para si. 

A segunda dimensão tem a ver com as lutas institucionais, a ocupação de espaços 

públicos de gestão e políticos, “iniciativas que buscam mudar políticas e procedimentos 

discriminatórios no governo, nas escolas, no mercado de trabalho, na imprensa, no comércio e 

em outras instituições sociais” (COLLINS, 2019, p. 333). Muitas são as organizações coletivas 

empreendidas por mulheres negras em nosso país. Uma delas que eu gostaria de trazer como 
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exemplo aqui foi a atuação de Nilma Lino Gomes como ministra da Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial na época da gestão presidencial também de uma mulher, Dilma 

Rousseff. Além de sua atuação no ministério, já vinha acumulando grande experiência em 

outros espaços, como conselhos municipais, a reitoria da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)18, que tem como missão a formação de 

recursos humanos, contribuindo para a integração entre Brasil e os países lusófonos, 

especialmente os africanos, por meio de intercâmbio cultural, científico e educacional. Atua 

também desempenhando importantes funções em associações nacionais como a ABPN19 e a 

ANPED20. Esses e muitos outros exemplos fazem-nos perceber que suas vidas geralmente estão 

ligadas a uma rede de apoio cujos efeitos de suas lutas não são apenas para transformação das 

próprias condições de vida, mais também de outras mulheres e até mesmo homens negros e 

mulheres brancas. 

Com as imagens sobre as quais me debrucei no estudo sobre biografias coletivas, pude 

perceber suas articulações em diferentes instituições sociais a fim de funcionarem como 

dispositivos para consolidar o racismo, desumanizar o sujeito, manter a política de dominação 

racista e patriarcal, justificando – naturalizando – as ações violentas que o Estado exerce sobre 

a população negra – neste caso específico, sobre as mulheres negras. A articulação entre o 

conceito apresentado por Collins e o conceito de biografia me permitiu perceber que as imagens 

de controle estão em constante atualização, a fim de continuar o controle da vida de mulheres 

negras nos lugares a nós impostos – os destinos apresentados aqui como biografias coletivas. 

Entretanto, para as opressões sempre haverá resistências e articulações coletivas para o seu 

enfrentamento. Em nosso caso não é diferente.  

Lélia Gonzalez, socióloga e ativista do movimento negro no Brasil, em uma entrevista 

ao jornal O Pasquim disse que “a única saída que encontrei para superar esses problemas foi 

ser a primeira aluna da sala. E é aquela história: ela é pretinha, mas é inteligente” (O PASQUIM, 

1986).  A saída encontrada por Lélia para enfrentar o racismo estrutural no meio acadêmico, 

por exemplo, continua sendo a astúcia feita por muitas. Quando conversava com uma das 

mulheres que contribuíram com suas histórias para esta pesquisa, ouvi relatos parecidos. 

 
18 Unilab. Mais informações disponíveis em: <https://unilab.edu.br/institucional-2/>. 
19 Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as. Mais informações disponíveis em: 

<https://www.abpn.org.br/>. 
20 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Mais informações disponíveis em: 

<https://anped.org.br/>. 
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Na escola eu era uma criança muito estudiosa. Considerada muito inteligente, 

gostava muito de estudar. Eu fui alfabetizada pela minha mãe, então já cheguei 

sabendo ler, sabendo escrever. Então, isso me deu uma... um capital. Um capital 

intelectual, digamos assim, naquele contexto. E eu via outras crianças, pobres, né, 

brancas. E negras pobres. Era uma periferia. [...] Eu via muito essas crianças 

sofrerem... hoje eu sei que era racismo, mas naquela época eu achava que era... forma 

dura como as professoras intervinham e essas crianças eram indisciplinadas. Eu 

sempre via com esses olhares, porque era as imagens que as professoras também 

criavam sobre esses estudantes. E eu os via assim. Eu nunca sofri isso, porque eu 

aprendi a... negociar, né, nesse campo do racismo, isso que eu tinha, que era algo 

considerado um valor pedagógico, escolar, que era o chamado bom desempenho, né, 

e as situações de racismo que eu poderia vir a sofrer (Dandara – nome fictício). 

Acho que somos muito mais inteligentes que eles porque sabemos que temos de jogar 

o jogo (Ella Surrey, trabalhadora doméstica negra idosa norte-americana) 

(COLLINS, 2019, p. 179). 

 

Há algum tempo produzi um biografema da morte de uma pessoa muito querida. Foi 

minha professora durante a graduação em Pedagogia na FFP, Profª. Drª. Jacqueline Morais. No 

dia em que estivemos na instituição onde a conheci e onde lecionou por tantos anos para prestar-

lhe uma homenagem in memoriam, encontrei-me com Ana Paula Venâncio, sua amiga e colega 

de profissão. Ela fizera a leitura do texto A moça tecelã, de Marina Colasanti, uma personagem 

que acompanhou a vida e o trabalho de Jacqueline tão intensamente. Ana Paula dizia: “Os homens 

se reuniam em volta da mesa contando vitórias, lamentando perdas. No fundo do salão, as 

mulheres recolhiam as migalhas das histórias que eles contavam e misturavam-nas às fibras dos 

panos que teciam”. Jacqueline, vista por muitos como a personificação da moça tecelã, tecia 

muitos fios… teceu em minha formação… teceu o encontro entre mim e Ana Paula… Assim 

como ela, muitas outras mulheres seguem produzindo suas tramas, juntando aos seus fios as 

migalhas que vão recolhendo das histórias de vitórias e lamentos daqueles que se sentam à mesa. 

Desse lugar em que irmãs outsider seguem produzindo suas vidas; procuro com elas 

encontrar respostas à pergunta feita por Luciano Bedin da Costa (2011), e aqui cabe trazer mais 

uma vez: “Qual é a nossa possibilidade de individuação, criatividade e invenção no curso dos 

acontecimentos? (p. 12)”. O que fazemos com aquilo que fazem de nós? Como lidar com 

políticas de vida que nos subjugam a condições de “morte em vida?” (TRINDADE, 2000). 

Os biografemas estão para as biografias coletivas como as imagens autodefinidas estão 

para as imagens de controle. As narrativas que escolhi de cada uma das mulheres com as quais 

me encontrei nesta trajetória me interessaram “por sua atenção aos pequenos gestos de 
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subversão, aos atos de insurgência, mesmo que minúsculos, mas que apontam para 

possibilidades de escapar das normas preestabelecidas inseridas no contexto de uma política de 

morte” (SUGIZAK; MACHADO; SILVA, 2019, p. 99) produzida pelas biografias coletivas, 

com imagens de controle, sobre as quais produziram rotas de fuga. Os atos "minúsculos" são 

“aquilo que dá um certo respiro e aponta em direção à criação de possibilidades outras de vida” 

(SUGIZAK; MACHADO; SILVA, 2019, p. 99). 

 

Poderíamos dizer uma vida de forma a abarcar todos os seus momentos, contando-a 

de um modo esticado, reto e contínuo, como uma linha sem intervalos e vazios? 

Poderíamos ignorar os infinitesimais pontos que se justapõem naquela estrada, as 

bifurcações que deles se desprenderam, fazendo de cada um uma espécie de estrela de 

mil pontas para todas as direções possíveis? Como tomar cada instantâneo como um 

agenciamento de múltiplas forças que se entrecruzam e fazem de cada acontecimento 

uma nebulosa cinzenta e indiscernível? (FONSECA, 2011, p. 165). 

 

Na resistência às condições de vida, ou melhor de “morte em vida” posta pelas ofertas 

de inclusão por meio das biografias coletivas... Considerando os seus infinitesimais pontos que 

se correlacionam, justapõem-se, imbricam-se, entrecruzam-se, nas lidas com os acontecimentos 

que nos tiram de nossos lugares de conforto de um “suposto paraíso”, transformando nossas 

vivências em nebulosas cinzentas e indiscerníveis, na busca por formas de sobrevivência, 

produzimos biografias possíveis... Biografemas. Não para roubar o lugar das biografias 

coletivas e operar com suas lógicas de dominação, subjugação da vida e liberdade, mas sim 

para abarcar na sua produção o exercício de refletir sobre a ação do outro sobre nós e as nossas 

possibilidades de luta no exercício de produção das nossas vidas, não como cópias de modelos 

exemplares, mas como produções originais, refletindo com a pergunta que tem me inquietado 

em todo o meu processo formativo enquanto uma mulher que vem se tornando negra (SOUZA, 

1983) e educadora antirracista. O que temos feito com aquilo que vem sendo feito de nossas 

vidas? 

Nesse sentido, entendo a vida não mais como algo estritamente biológico… Ou como 

um conjunto de destinos predefinidos, cujos acontecimentos soam como naturais e inevitáveis. 

Aqui, a vida é movimento, originalidade, como uma obra de arte. Vida esta forjada nas redes 

de encontros e afetos...  



92 

 

A obra de Rosana Paulino, artista negra brasileira, dá a ver a expansão e as fissuras que a 

vida provoca nas biografias coletivas. Vejamos, então, uma composição que fiz a partir de uma 

de suas exposições, “A costura da memória”21, no Museu de Arte do Rio (MAR), na cidade do 

Rio de Janeiro, em 2019, com a curadoria de Valeria Piccoli e Pedro Nery. “A mostra reúne 

[reuniu] esculturas, instalações, gravuras, desenhos e outros suportes que evidencia[vam] a busca 

de Rosana Paulino no enfrentamento a questões sociais, destacando o lugar da mulher negra na 

sociedade brasileira” (MAR, 2019, meio digital). Eu a conheci por intermédio dessa exposição. 

Tamanha foi a minha paixão que fui buscar pela internet mais elementos sobre o seu trabalho e 

sua vida, quando encontrei o seu website22, no qual mostra suas exposições, fotografias e vídeos 

narrando seus processos criativos. A fotografia abaixo, eu tirei quando estava na exposição. E o 

trecho a seguir foi a transcrição que fiz de um de seus vídeos narrando o processo de produção 

dessa obra. 

 
21 Disponível em: <http://museudeartedorio.org.br/programacao/a-costura-da-memoria-2/>. 
22 Disponível em: <https://www.rosanapaulino.com.br/>. 

Figura 12 – Fotografia da obra Paraíso Tropical, na exposição “A Costura da Memória”, de 

Rosana Paulino, no Museu de Arte do Rio (MAR) 
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Esta série se chama “Geometria à brasileira”. Fico pensando nas formas utilizadas 

na arte brasileira, principalmente o modernismo, que eram muito racionais, muito 

frias, e que pareciam não dar conta do ambiente externo, que é também um ambiente 

tropical, onde nós temos indígenas, temos negros... E como essa ideia de 

racionalidade importada principalmente da Europa dá conta ou não dá conta da 

realidade brasileira. São imagens que nunca ficam, nunca cabem nas formas 

geométricas, estão sempre pela metade, estão sempre fora, estão sempre fugindo do 

quadro. Dessa ideia de racionalização. A natureza... as pessoas... elas nunca parecem 

entrar... não cabem dentro dessa área pequena delimitada. E, mesmo que a gente 

cubra essa área com as formas, parece que o fundo começa a subir, como se tentasse 

estourar essas delimitações (ATELIÊ... 2018, 3’24’’) (Narrado por Rosana Paulino). 

 

O ponto que mais me chamou a atenção quando vi a gravura, foi o modo como as formas 

geométricas eram dispostas, com cores muito chamativas, almejando sempre o destaque… Mas 

as figuras em preto e branco, com tom esmaecido, flutuavam pelo entorno, ora por trás das 

formas, ora pela frente… Fiz conexão com o que a artista narra em seu vídeo:  

 

Estão sempre pela metade, estão sempre fora, estão sempre fugindo do quadro. Dessa 

ideia de racionalização. A natureza... as pessoas... elas nunca parecem entrar... não 

cabem dentro dessa área pequena delimitada. E, mesmo que a gente cubra essa área 

com as formas, parece que o fundo começa a subir, como se tentasse estourar essas 

delimitações (ATELIÊ... 2018, 3’24’’). 

 

Essa é a impressão que tenho quando tento comportar as narrativas – minhas e de outras 

mulheres – na lógica de uma racionalidade escriturística acadêmica. Sempre parecem não 

caber. A área parece pequena, muito delimitada. E, ao tentarmos forçar sua inserção, 

conformando-as aos moldes circunscritos da linearidade, uniformidade e coerência, elas 

começam a subir, como em um movimento que tenta estourar esses moldes. Como então fazer 

vê-la, sem atropelar os entrelaçamentos, os encontros, os afetos, os silêncios, as bifurcações, os 

recomeços? Acredito que o biografema (BARTHES, 1984; COSTA, 2011), como conceito 

teórico-metodológico, pode me ajudar a pensar as linguagens como táticas de esgarçamento 

dessas fronteiras, fazendo frente às grandes narrativas produzidas com as biografias coletivas.  

A escolha pelo biografema reside no fato de que as biografias tradicionais se pautam a 

partir de um “olhar molar/macroscópico” (FONSECA, 2011), desconsiderando o minúsculo 

dos acontecimentos. Enquanto a biografia volta o olhar para acontecimentos ditos “maiores”, o 

biografema está interessado em esquadrinhar os detalhes. Como pontos que dão a ver outros 

saberes jamais vistos por quem está à procura de grandes façanhas.  
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Biografemar não se trata de “traçar um roteiro duro e didático sobre o que é vivido por 

uma pessoa” (MACHADO, 2013, p. 30). Ocupa-se do que escapa, das pausas e dos silêncios 

de uma vida. Nestas pausas, que as biografias dariam conta de rapidamente preencher de 

informações, dando-lhes a sensação de continuidade linear, como a passagem entre as cenas de 

um filme em que as transições são feitas de tal maneira que suprimem a presença da edição, 

dando a sensação de mostrar a realidade por si, sem cortes. A prática biografemática reconhece 

os espaços vazios e desobriga-se do peso de reproduzir uma suposta realidade, pois ela encontra 

aí a potência para a invenção. Porque escrever uma vida demanda também inventar essa vida. 

Barthes (1984), Corazza (2014) e Costa (2011) apresentam o biografema como a escrita 

do ínfimo. O que, de algum modo, é passado despercebido nas escritas biográficas. Nesse 

sentido, “põem em marcha uma produção desejante que fala do sutil da existência, do que é 

discreto, mas que vibra, pulsante” (MACHADO, 2013, p. 31). 

Como a vida das mulheres negras entram em toda esta discussão sobre biografema? 

Quando no curso da vida não há possibilidade outra que inventar caminhos desviantes para 

sobreviver ante o sufocamento das biografias, e assim biografemamos nossas próprias 

existências.  

“O princípio biografemático que envolve essa nova escrita da vida diz respeito à 

fragmentação e pulverização do sujeito; o autor da biografia não é a testemunha de uma vida a 

ser grafada por ele, mas o ator mesmo de uma escrita” (COSTA, 2011, p. 33). A autora, antes 

a mera espectadora que de fora tudo registra e biografa, agora será a atriz daquilo que escreve. 

Atriz porque sua escrita não será mais apenas um registro, mas um exercício enquanto 

acontecimento, de modo que o registrado nada mais é que os efeitos daquilo que o encontro 

exerceu sobre ela. A produção biografemática acontece no curso da vida, e não mais como ato 

posterior.  

Somos atrizes daquilo que escrevemos, das nossas produções biografemáticas, porque 

também fazem parte da produção de nossas produções de vida. Sujeitos passionais das 

experiências que padecemos. Expostas ao que acontece. Essa exposição diz respeito a “uma 

passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade 

primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial” (LARROSA, 

2011, p. 19). Vida e escrita não se separam, se complementam. “Escrever é criar, aligeirar e 

descarregar a vida, inventar novas possibilidades de vida, fazer nascer o que ainda não existe, 

ao invés de representar o que já está dado e admitido” (CORAZZA, 2014, p. 18). 
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Nascemos imersas em uma maquinaria que vai aos poucos nos ensinando como 

devemos nos comportar, amar, desejar, sonhar, quais as religiões possíveis, quais estéticas 

possíveis, quais profissões possíveis. Escapar desses modos é um gesto de transgressão. O seu 

preço: a morte – física até –, haja vista o exemplo de tantas mulheres que ousaram produzir 

suas vidas de outros modos. 

Mulheres que teceram modos de vida outros, que escolheram ser donas do seu destino 

e escolheram para si a dor e a delícia de produzir outras formas de existência, mesmo que em 

uma cultura misógina, machista, patriarcal e racista. Estas produções esgarçam as biografias 

coletivas, pois nelas essas mulheres negras provocam fissuras e inventam bolhas em sua densa 

estrutura, produzindo outra coisa, territórios em que lhes sejam permitidas a felicidade e a 

liberdade, inclusive servindo de inspiração para outras formas de romper com as biografias que 

estão a serviço de modelos exemplares, a invenção de outras possibilidades de vida para as 

mulheres negras.  

  

 

Somos tecelãs que seguem produzindo suas tramas com os fios que criam e com os fios 

que vão pegando em nossas trajetórias de vida. Com eles, vamos produzindo os casulos para 

Figura 13 - Faiança, terracota, algodão e linha sintética – Dimensão variável (2003) 

Fonte: <https://www.rosanapaulino.com.br/imagens/galeria/galeria_25.jpg>.  

 

https://www.rosanapaulino.com.br/imagens/galeria/galeria_25.jpg
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que nasçam outras tecelãs. E assim vamos tecendo os nossos próprios discursos sobre nós 

mesmas e sobre o mundo que nos cerca. 

 

Por que é isso [a mulher negra] que a lógica da dominação tenta (e consegue muitas 

vezes, nós o sabemos) domesticar? E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar 

com todas as implicações. Exatamente porque temos sido falad[a]s, infantilizad[a]s 

(infans é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, 

porque falada pelos adultos), que neste trabalho assumimos nossa própria fala 

(GONZALEZ, 1983, p. 225). 

 

Com o risco de assumir a fala encarnada que tenta trazer em sua estrutura a pele, o 

cabelo, a cara que desde sempre desejaram ser apagados, embranquecidos, eugenizados... Com 

este risco pretenso, e para alguns até petulante, tento produzir ressonância ao que Lélia 

Gonzalez me provoca a pensar. Questionar os modos de domesticação – embranquecimento e 

epistemicídio – a que nós, mulheres negras, somos submetidas cotidianamente na sociedade em 

que vivemos. 

“Por que é isso [a mulher] que a lógica da dominação tenta (e consegue muitas vezes, 

nós o sabemos) domesticar?” Retomo a pergunta de Gonzalez (1983, p. 225) para nela tentar 

perceber suas entrelinhas. Como se produziu essa lógica que determina como “bem-nascidos” 

apenas uma parcela da população? Uma lógica que legitima o poder de morte e vida de uns 

sobre os outros? E inventa um outro para ser o seu contraponto, inferiorizado, racializado, 

infantilizado... “O ato de falar com todas as implicações” (p. 225), de tornar públicas as nossas 

questões, tem a ver com confrontar aquilo que se produziu e se produz como verdades a nosso 

respeito. É tomar posse da palavra na disputa de narrativas. Confrontando as bocas – 

historicamente autorizadas a falar e produzir verdades – pelas quais até então “temos sido 

falad[as], infantilizad[as]” (p. 225). Vidas que, em pequenos gestos, colocam-se nos espaços de 

visibilidade e com sua presença provocam expansão na biografia oficial, questionam a história 

oficial, a arte oficial, a ciência oficial, a literatura oficial, a religião oficial... Narrar para tornar 

à visibilidade. Narrar para não morrer... ainda que em territórios inimigos. O que pode uma vida 

que não se limita à biografia autorizada, mas que dentro dela produz expansão, pondo em 

desconstrução os seus fundamentos? Que outros elementos na história, nas ciências, na arte, na 

filosofia e na religião podemos identificar quando mulheres negras levantam sua voz nesses 

espaços de produção de saberes?  
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A ideia é pensar sobre os modos que vamos encontrando para nos livrarmos das 

biografias coletivas, ou seja, as possibilidades e impossibilidades de produzir e contar as nossas 

próprias vidas, construindo assim, como dito na epígrafe por Neusa Santos Souza, um discurso 

sobre nós mesmas. Portanto, biografemar é expandir as possibilidades de dar a ver as potências 

do vivido como um trabalho de atuação formativa das nossas vidas para ressoar como 

experiência nas vidas das demais, no campo da educação. 

Para isso, encontro no biografema ajuda para lidar com as histórias. Um modo de me 

relacionar com os instantâneos que me chegam, como aquelas fotografias instantâneas – uma 

metáfora para aqueles acontecimentos presentes em nossas vidas e que são tratados como 

ínfimos, aquilo que escapa das grandes narrativas –, mergulhando neles na tentativa de perceber 

as potências que estão em jogo na produção dessas vidas. Transformando-os, esses 

“instantâneos”, em uma nebulosa cinzenta e indiscernível, para então poder me demorar nela, 

esquadrinhando cada um de seus elementos. Para isso vou usando registros escritos, as 

produções artísticas, audiovisuais etc. para compor os biografemas, como um contraponto às 

biografias coletivas. 

Se uma biografia, em seu sentido mais tradicional, não abarca o ínfimo, o biografema, 

tamanha a sua complexidade, expande sua lógica. Sendo assim, o desejo aqui não é fazer frente 

ao instituído para tomar o seu lugar e produzir novos modelos a serem seguidos. Pelo contrário, 

o desejo é mostrar que existem outras possibilidades de vida, de que a morte em vida não é 

natural, muito menos inevitável. A exemplo disso, e antes de apresentar os biografemas que 

produzi, gostaria de trazer aqui uma personagem que conheci ao longo desta jornada 

investigativa, a qual considero resposta à insatisfação com as biografias coletivas trazidas em 

momento anterior, nesta tese, que foram Eva e Sherazade. Gostaria de apresentar, ao menos, às 

pessoas que não a conhecem: Lilith. 

 

3.1 Lilith: a mulher que rejeitou o paraíso 

 

Quando, anos mais tarde – já na vida adulta – me atento para as ciladas presentes na 

história da personagem Eva e Sherazade, as quais até então pareciam-me modelos exemplares 

de uma mulher virtuosa (como Eva), inteligente e perspicaz (como Sherazade), busco me nutrir 

de outras narrativas. Nas aventuras de conhecer outras histórias, encontro uma escritora libanesa 
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que escreveu um livro no qual decide matar Sherazade e trazer Lilith em seu lugar. Foi a 

primeira vez que ouvi falar neste nome. Lilith é uma personagem encontrada na mitologia 

judaica. Trata-se de uma mulher que foi criada antes de Eva, feita da mesma matéria-prima 

usada para criar Adão, o pó da terra e o sopro de vida do próprio criador. Segundo a história, 

ela não quis se submeter a ele e resolveu abandonar o paraíso, partindo então para as margens 

do Mar Vermelho. Como castigo, foi abandonada por deus e tornou-se uma demonesa que 

durante a noite visita os homens jovens, produzindo-lhes poluções noturnas. Há algumas teorias 

que afirmam que Lilith fazia parte da história presente na Bíblia, mas que em determinada época 

foi apagada. Ainda hoje podemos perceber vestígios de sua existência em alguns versículos. 

Ela foi mencionada apenas uma vez nos livros da Bíblia. Está em Isaias: “E as feras do deserto 

se encontrarão com hienas; e o sátiro clamará ao seu companheiro; e Lilith pousará ali, e achará 

lugar de repouso para si” (34:14). Apenas este pequeno trecho mencionou o nome de Lilith. No 

livro de Gênesis, quando deus apresenta Eva a Adão, este, ao elogiar a obra do criador, faz 

menção à possível existência de uma outra mulher, anterior a Eva, provavelmente Lilith. 

Vejamos: “E da costela que o senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. 

Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne; ela será 

chamada varoa, porquanto do varão foi tomada” (Gênesis 2:22-23). Na narrativa bíblica, o uso 

da expressão “Esta é agora…” traz o sentido de que houve uma outra mulher anterior a esta. 

Uma que talvez não tenha sido construída de sua carne, que não se sujeitaria à sua dominação. 

As poucas linhas presentes nos livros considerados sagrados sobre Lilith parecem-me vestígios 

da tentativa de apagamento de sua história. Sabemos que são mitologias, mas elas também 

fazem parte de nossas vidas e moldam também os nossos pensamentos. Nesse caso, talvez Lilith 

tenha sido apagada para que Eva, apenas Eva, fosse o modelo a ser seguido. 

Em outros escritos mitológicos, acredita-se que Lilith voltou ao jardim para livrar Eva 

da submissão, tentando convencê-la a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do 

mal. Uma metáfora que me remete às mulheres que são desejosas da busca do conhecimento. 

Mulheres que podem parecer perigosas aos olhos misóginos. 

 

Lilith teria tido um castigo à altura de suas afrontas no ponto de vista da misoginia 

judaica, pois o preço por sua rebeldia foi tornar-se um demônio. Lilith fora criada 

como mulher, mas a nova condição a impedia de um convívio com a humanidade, e 

de acordo com a punição onde mulher e serpente seriam para sempre inimigas, Lilith 

e seu arquétipo tornaram-se drasticamente opostos e até mesmo rivais de Eva e do 

modelo de mulher que ela sugere. Nesse ponto temos ainda a já referida dicotomia 

entre a esposa e a amante, presente no imaginário (VALE, 2016, meio digital). 
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Feita a escolha de sair do “paraíso”, sofreu as consequências do apagamento de sua 

história, não mais presente nesse livro – produtor de verdade –, transitando à margem da 

história, habitando a mitologia que não tem, no Ocidente, o mesmo peso que o livro outrora 

habitado. Além da invisibilidade, produzem para ela outro destino, de modo que a única 

condição para continuar viva é transformar-se em um demônio, impedida do convívio com a 

humanidade. Quantas mulheres que se aventuraram a transitar por territórios proibidos como 

Lilith foram apagadas da história, ou queimadas nas fogueiras da Inquisição? A que custo elas 

arriscam suas vidas para alcançar a liberdade para si e para outras? 

Diferentemente de Lilith, Eva não ambiciona romper com os limites que lhes são 

impostos. Sherazade, mesmo não rompendo diretamente a sua condição de vida, forja táticas 

para negociar sua sobrevivência. “Lilith por sua vez assume, desde sua criação, suas 

convicções, ambições e sua sexualidade, sendo, por isso, até mesmo aquela mulher que assusta, 

domina e pode destruir” (VALE, 2016, meio digital). É a mulher que transgride as biografias 

coletivas, mostrando-nos a possibilidade de sermos como quisermos ser, ainda que nos custe o 

abandono do paraíso. 

 

3.2 Biografemando encontros formativos 

 

 A seguir apresentarei as produções biografemáticas que surgiram do encontro com cada 

história. Não se trata de uma descrição das histórias ouvidas ou lidas. São invenções que fui 

compondo ao longo desses quatro anos de investigação. Alguns textos foram escritos, reescritos 

e até mesmo apagados, outros resistiram a algumas barreiras e ficaram guardados em meu diário 

de pesquisa; afinal, é sempre um recorte que fazemos daquilo que desejamos mostrar. São 

recortes de cenas que iam se formando em minha imaginação ao passo que ouvia e me 

encontrava com as histórias. Como no filme Jogo de Cena (2007), dirigido por Eduardo 

Coutinho, trouxe vários fragmentos de narrativas escritas ora em primeira, ora em terceira 

pessoa… Ou com a narradora fora da história ou dentro dela. A intenção de não seguir apenas 

um estilo narrativo foi com o objetivo de trazer à baila as inúmeras formas de contar uma 

experiência, bem como as múltiplas possibilidades de habitar cada história. 
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 Como uma colcha de retalho, fui pegando fotografias, imagens da internet, trechos de 

fala, trechos de escrita, versos de poesia… Fui compondo, como uma espécie de colagem, cuja 

liga foram os modos como vamos nos tornando negras e como vamos produzindo, nesse 

processo formativo, práticas educativas para que outras mulheres possam também perceber as 

suas origens. 

  

Compondo uma escrita rio 

 

A escrita é como um rio.  

Começa com um fiapinho de água, como um riacho. Corre e vai construindo o seu curso. 

Buscando ir ao encontro de outros fiapos d’água. 

Cada fiapo, um a um, junta-se e encorpa-se… ganha força e velocidade… 

Afinal, o que é o mar, senão o desaguar de infindáveis fiapinhos d’água? 
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Me gritaram negra! 

 

Já passava das 12h. Metade de um dia de trabalho intenso e produtivo no jornal. Estava 

lá, sentada à mesa, quando minha amiga, jornalista como eu, chega de uma cobertura que foi 

fazer na manhã daquele dia. Ela estava devastada! Inquieta, estressada e, como a conhecia 

muito bem, estava a ponto de desabar em lágrimas. Éramos muito próximas, acho que era a 

única colega daquele lugar que realmente se tornou uma amiga para mim. Fiquei angustiada 

com a sua dor.  

Perguntei-lhe o que havia acontecido. Então me disse ter sofrido racismo quando foi 

fazer a cobertura de uma notícia em um estádio de futebol. Fiquei sem acreditar no que estava 

ouvindo! Tanto pelo racismo quanto por descobrir, naquele momento, sua negritude. 

Voltei para casa pensando no que ela havia sofrido. Como pode, em pleno século XX, 

ainda haver gente que comete racismo? Ao mesmo tempo que me fazia essas lamentações, 

também começava a desconfiar de mim mesma. Afinal, éramos muito parecidas. Se fosse eu 

que estivesse naquele estádio de futebol? Também sofreria o mesmo que ela? Será que o meu 

cabelo alisado me daria a passabilidade de que precisava naquele momento? 

Envolta nesses pensamentos, atravessando a avenida, voltando para casa, cruzo o 

caminho com um amigo; ele já estava bêbado. Passando por mim, após uma distância, vira-se 

para trás e grita: “Dalji, você é preta!”.  

Eu fiquei enfurecida com ele! Porque era uma ofensa me chamar de negra. Eu sentia 

como uma ofensa. Eu sentia que eu estava sendo desqualificada. Na minha percepção, naquele 

momento, era uma desqualificação. “Como assim? Eu não sou negra não. Você está enganado. 

É só meu cabelo que é pixaim. Já não bastava o dia pesado que tive por conta do que aconteceu 

com minha amiga. Por que ele me xingou daquela forma?”, pensava comigo. 

Continuei minha caminhada de volta para casa, novamente envolta nas perguntas de 

antes e somando esta nova, provocada por aquele inconveniente bêbado. 

Se fosse eu que estivesse naquele estádio de futebol? Também sofreria o mesmo que 

ela? Será que o meu cabelo alisado me daria a passabilidade de que precisava naquele 

momento? Por que me gritaram negra? O meu cabelo alisado não me disfarçou? 

Filhas de Dandara dos Palmares 
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Sou Dandara, luto pela vida. Luto para que muitas tenham vida! 

Quando sobre mim, alcança a sombra daqueles que desejam o meu sangue, eu escolho a minha 

liberdade. 

Sou livre!!!! 

Decido morrer (e viver).  

Caio no chão feito semente… 

 

Sou filha de Dandara.  

Sou sua semente germinada. Absorvente de sua força, determinação e ousadia. 

Do grão de sua escolha, frondosa árvore cresceu no chão. 

Raízes fortes, que profundam tão longe… Encorpado tronco que se desdobram em múltiplos e 

diversos galhos. Tal qual um baobá. 

Seus galhos oferecem folhas e frutos que são alentos e alimento para o mundo. Caem novamente 

no chão, viram sementes para germinar outras vidas e assim poder fazer nascer outras filhas de 

Dandara. 
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Da escolha de ir embora, tornou-se semente… 

 

Salta na noite de sábado, aos 20 de dezembro de 2008, para fora desta vida. 

Do alto de um imponente edifício, onde se localizava sua residência, jogou-se sem medo 

do porvir, como se joga uma semente em solo arado e fértil.  

Neusa Santos Souza. Mulher negra brasileira. Referência para o Movimento Negro. Em 

uma época em que os seus companheiros de luta estavam olhando para um lado: para a luta pela 

conquista de direitos e políticas públicas… Neusa olhou para dentro. Dedicando sua profissão 

de psiquiatra e psicanalista a compreender como se construía a emocionalidade da pessoa negra 

que vive, ou melhor, que sobrevive em um país tão perversamente racista como o Brasil. 

Olhou para dentro… E dentro de mim plantou sua semente. A mesma plantada em 

muitas outras mentes e corações. 

Até hoje me pergunto: Por que se matou, Neusa Santos Souza? Pergunta recorrente na 

maioria dos sites e blogs do movimento negro na época do ocorrido. Para aquietar o coração e 

seguir em frente, acredito – consolada – que escolheu se tornar semente. 

Como diz Gilberto Gil: “Tem que morrer pra germinar. Plantar nalgum lugar… 

Ressuscitar no chão...” Quantas mais precisaremos germinar? 

Sua vida se manterá viva e pulsante nas muitas vidas de mulheres negras e militantes. 

 

Figura 14 – Neusa Santos Sousa 

Fonte: <https://blog.cenatcursos.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Neusa-Santos-Sousa-

199x170.jpg> 

https://blog.cenatcursos.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Neusa-Santos-Sousa-199x170.jpg
https://blog.cenatcursos.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Neusa-Santos-Sousa-199x170.jpg
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Ela é pretinha, mas é inteligente 

 

Era fevereiro de 1960 no Brasil. Um dia muito especial, porque era o primeiro dia de 

aula da pequena Rubi. Uma menina linda, do interior de Minas Gerais. Tão animada para o 

grande dia que pediu à sua mãe que lhe vestisse com a sua melhor roupa, aquela que só poderia 

usar em ocasiões especiais, afinal, o dia pedia um lindo traje. Era um vestido branco, todo feito 

em lese, com pequenas flores bordadas. Sua avó é quem o havia costurado. Sua mãe trançou 

seus cabelos e, no mesmo tom do seu vestido, envolveu suas tranças com uma linda fita de 

cetim. Acompanhada por ela, foi até o portão da escola. Depois ela teria que seguir em frente 

sozinha. Naquele momento, toda a empolgação foi aos poucos sendo substituída pelo medo e 

timidez. A passos curtos, chegou até sua sala; lá estavam os seus colegas e sua professora. Era 

uma moça chique, bem vestida e tinha um sorriso que lhe dava aconchego e segurança.  

Rubi pouco a pouco foi conquistando o seu espaço naquele lugar novo. Ela era uma 

criança muito estudiosa, apreendeu essa qualidade ainda em casa, com sua mãe, sua avó e suas 

tias. Foi alfabetizada pela mãe, então chegou na turma já sabendo ler, escrever e copiar do 

quadro. Sempre ensinaram que, se ela quisesse alguma coisa, teria que se esforçar muito para 

aquilo. E na escola ela sabia que não deveria ser diferente. Considerada muito inteligente, 

gostava muito de estudar. Era a mais sabida, dentre todas as suas coleguinhas, até mesmo 

aquelas meninas branquinhas que sempre tiveram os mimos e abraços das tias e inspetoras 

durante o recreio. Então, isso lhe deu uma espécie de capital.  

As outras crianças que mais se pareciam com ela eram tratadas com hostilidade, sempre 

recebendo muitas broncas dos adultos. Mas ela aprendeu a negociar sua aceitação. Então, de 

alguma forma, suas coleguinhas brancas passaram a depender dela, em função do que sabia e 

pela qualidade de aprender muito rápido. Em virtude de saber ler, escrevia muito rápido 

também. A única saída que encontrou para fugir das broncas, dos olhares e comentários hostis 

que os seus coleguinhas negros sofriam foi ser a primeira da sala. “É aquela história, ‘ela é 

pretinha, mas é inteligente’”. 
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Nos EUA teve uma Rubi: Ruby Bridges 

 

 

 

Figura 15 – Ruby Bridges, exemplo nos EUA 

Fonte: <https://www.greelane.com/pt/humanidades/artes-visuais/the-problem-we-all-live-with-rockwell-

183005/> 

Figura 16 – E a reação das mulheres brancas, gritando por uma escola branca 

Fonte: <https://brian.carnell.com/articles/2017/ruby-bridges-protest-photos/> 

https://brian.carnell.com/articles/2017/ruby-bridges-protest-photos/
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Olhando a Figura 14 imagino a coragem que teve a garotinha – Ruby – e sua mãe – 

Lucille Bridges. Acompanhando sua história, deparo-me com a foto da Figura 15, 

provavelmente do filme que fizeram sobre sua experiência. Olho para a foto e pergunto-me:  eu 

teria a mesma coragem dessa menininha aqui no Brasil? Por quantos lugares já passei e, mesmo 

sem placas interditando minha entrada – como era comum no apartheid do EUA –, eu não tive 

coragem de entrar? Quantas portas físicas e portas metafóricas para oportunidades que, antes 

mesmo de experimentar, pensei não ser para mim? Mesmo não havendo leis segregacionistas 

tão escancaradas aqui no Brasil, eu teria coragem para entrar nos lugares de elite da cidade onde 

moro? Quantas negociações temos de ir construindo, como fez a pequena Rubi brasileira, para 

poder habitar os espaços da cidade? 
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Por que o cabelo? 

 

 

 

Simplesmente porque ele é parte de mim.  

Ele foi o fio que sempre esteve aqui e que tem me possibilitado conectar com o meu 

passado, com minhas ancestrais. 

Minha coroa, o que enche e torna deslumbrante o meu turbante! 

Tentaram clarear a minha pele… 

Tentaram apagar minha memória… 

Mas o meu cabelo resistiu! 

Rebelde! 

Dissidente! 

Orgulho! 

Herança! 

Figura 17 - Luta de cor, de Christian Alejandro Taborda 
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Bons espelhos não são baratos 

 

É uma perda de tempo odiar um espelho ou seu reflexo. Em vez de interromper a mão que 

constrói o vidro de distorção discretas e suficientes para passarem despercebidas.  

(Poesia de Audre Lorde, 1997) 

 

O real objetivo da transformação revolucionária não pode nunca ser apenas as situações 

opressivas das quais buscamos nos libertar, mas sim aquele fragmento do opressor que está 

profundamente arraigado em cada um[a] de nós. 

(Audre Lorde, 2019, p.153) 
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O olhar da minha avó: um biografema em resposta à Redenção de Cam 

 

Era 04 de junho de 2009, uma quinta-feira de inverno. Mas naquele ano o inverno estava 

seco. Enfim tive alta médica após ter feito uma cirurgia cesariana para que minha primeira filha 

nascesse. Envolta em sua linda roupa de “saída da maternidade”, a levei à casa de seus bisavós 

maternos para lhes apresentar sua primeira bisneta. Estávamos na sala, meu avô e minha avó, 

que logo quis segurar o bebê, e o meu esposo. Queria registrar aquele momento, então pedi a 

ele que os fotografasse com minha filha em seu colo.  

 

 

 

Figura 18 – Bisavós 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Tempos depois, ao rever a fotografia, lamentei, pois, minha avó não olhou para a 

câmera. No momento do registro, ele direcionou os seus olhos para mim. 

Lamentei… 

Tempos depois, ao rever a pintura A redenção de Cam (M. Broccos, 1895), senti o olhar 

da minha avó, não como o olhar voltado para o céu como gesto de gratidão a deus pelo 

branqueamento da nova geração, como assim fora pintada a senhora do quadro.  

O olhar de minha avó cruzou minha memória, como se ela tivesse sido pintada em uma 

tela, mas pelas mãos de Conceição Evaristo, em sua poesia Vozes-mulheres (2008).  

 

A voz de minha bisavó 

ecoou criança 

nos porões do navio. 

ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

e 

fome. 

A voz de minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

O eco da vida-liberdade. 

(Poemas de recordação e outros movimentos, p. 10-11). 

 

Com aquele olhar de avó, em que nele já está tudo dito. 
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Ressoou em mim, o grito de liberdade. 

O meu olhar recolherá “a fala e o ato”.  

Nele se fará ouvir “o eco da vida-liberdade”. 
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Entrando na Faculdade de Educação  

 

Eu sempre tentei fazer o melhor possível e com seriedade. Estudei muito. 

A questão racial? Eu nunca neguei. Nunca coloquei para trás a possibilidade de fazer a 

discussão. Assim foi a minha jornada para me tornar professora universitária. 

Enfim, consegui ser aprovada em um concurso. No meu primeiro dia de aula, em minha 

primeira turma… Era um misto de sentimentos… Estava nervosa e muito feliz ao mesmo 

tempo.  

Quando entro na sala de aula e me apresento, uma aluna negra vira-se para mim e diz: 

“Eu nunca vi uma professora universitária negra. Nem sabia que podia”. 

Aquela fala me fez entender como seria o meu planejamento depois daquele dia em 

diante: desconstruir o olhar racista que nos é criado. 

Décadas depois de muito trabalho, fico feliz em ver muitas alunas se percebendo negras, 

usando os seus blacks. Isso é muito legal! Eu fico muito feliz de ver professoras assumindo a 

sua negritude. 

Eu acho que a militância se faz na presença, na afirmação. Não é você negando quem é. 

Se você se nega, como irá formar pessoas que necessitam reconhecer suas origens? 
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Minha família tem história 

 

Meu avô nasceu em Minas, foi criado por padres e se tornou juiz. Já foi até 

homenageado em sua cidade, colocaram o seu nome em uma escola. Ele foi uma referência 

naquele lugar. Tivemos uma vida que nos conferia um capital cultural muito diferente, naquela 

época, da maior parte da população negra no Brasil. 

Quando criança, tive aulas particulares de piano, violino, de inglês… Tinha uma 

biblioteca cheia de livros ao meu dispor.  

O meio social em que vivia tinha o mesmo contexto social que a minha família. Éramos 

todas e todos negros de classe média no Rio de Janeiro. Mas isso não nos serviu como 

passaporte para transitar pelos espaços da classe média branca da cidade. 

Foi quando decidimos criar um espaço de sociabilidade entre pessoas negras. Um lugar 

para reunir a família, amigos etc. Foi assim que o Renascença foi criado. 

Minha família tem história, mas ela não foi aceita pela classe média do Rio de Janeiro.  
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O mal-estar por não se sentir parte daquele lugar 

 

Passei toda a minha infância com o sentimento de não estar compondo o ambiente. Era 

mais que um sentimento de deslocamento, parecia mesmo que minha existência era um erro, 

pois eu não me encaixava naquele lugar. Passei 20 anos da minha vida fazendo terapia com 

bons psicólogos para ver se esse mal-estar se resolvia. Mas não adiantou. Hoje, anos mais tarde, 

percebi que esse mal-estar era causado menos pela pobreza e mais pela minha cor, pelo meu 

cabelo... Esse mal-estar perdurou muito tempo.  
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Eu não sou negra! 

 

Eu era repórter de polícia, e minha melhor fonte era um delegado gaúcho, branco, forte; 

ele me tratava muito bem, tanto que eu entrava no gabinete dele com a porta aberta, sem precisar 

ser anunciada. Um dia eu entrei com a porta aberta, ele estava ao telefone, de costas para porta. 

E ele dizia: “Ah, aquela repórter negrinha”. Eu levei um susto. Claro que era de mim que ele 

falava. Quando ele se virou e me viu, ficou muito sem graça; também fiquei sem graça.  

Trocamos duas ou três palavras protocolares e fui embora. Estava certíssima de que era 

de mim que ele falava. E, a partir daí, comecei um percurso lento de perceber a minha negritude. 

Conforme eu ia falando, ia percebendo... Ia pensando... Foi uma negritude que apareceu já 

quase na minha terceira idade.  
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E se não me tornasse negra? 

 

Perceber-se negra, no Brasil, é nisso que está a nossa redenção! É aí que está a nossa 

salvação. Enquanto não conseguirmos fazer isso, não daremos conta de ser um país. De ser uma 

nação. Hoje, eu estou muito mais à vontade dentro do meu próprio corpo, na minha vida, no 

meu conviver com as pessoas, no meu lidar com o mundo, na minha profissão, com os amigos, 

com os namorados, com filho... O meu estar no mundo é, hoje, muito mais verdadeiro. Porque 

eu sou negra, me reconheço como negra! E isso me compõe como um ser inteiro, até onde um 

ser humano pode ser inteiro.  

Se eu não me descobrisse negra em vida, se eu não passasse por isso... talvez não tivesse 

passado pela vida. Quando eu me torno negra, me reconheço negra, aí eu tiro a capa e fico pura 

pele na vida. Eu estou nua diante da vida. Eu estou inteira e verdadeira. Eu não seria a Dalji. 

Eu seria um pastiche de Dalji, se eu não tivesse me reconhecido negra.  

Seria como se eu tivesse prendido a respiração, fechado os ouvidos e os olhos e 

atravessado a vida sem viver. Sem transbordar, sem existir. 
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CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS  

 

Encerrar um trabalho sempre foi custoso para mim. É difícil colocar um ponto final e 

dizer ao mundo que ele está pronto, dada a sua provisoriedade. No entanto, faço estas 

considerações provisórias de modo a encerrar esta escrita, mas deixando a pesquisa prosseguir 

e continuar reverberando os seus efeitos em meu processo formativo como professora-

pesquisadora negra antirracista que venho me tornando. 

Iniciei esta pesquisa com um acontecimento padecido, muito antes de adentrar o 

doutorado em Educação. A pergunta que se configurou como problema continua reverberando 

em mim: como mulheres negras antirracistas têm forjado seus processos formativos neste 

mundo de supremacia patriarcal e branca? Esta pergunta é que me fez movimentar e produzir 

o que apresento nesta comunicação chamada de tese, mas que também poderia ser chamada de 

“um ensaio da minha trajetória formativa”, ou um grande biografema de um corpo social 

feminino negro.  

Os estudos realizados sobre o conceito de imagem de controle de Patrícia Hill Collins 

(2019) e a dissertação de mestrado de Winnie Bueno (2019) me ajudaram a compreender como 

as biografias coletivas se constituíram e se constituem por meio de imagens, sejam elas 

veiculadas por linguagem visual em fotografias, outdoors, pinturas, obras de arte etc.; pela 

linguagem não visual, por meio de textos literários, documentos históricos etc.; e pela 

linguagem audiovisual, em novelas, filmes, seriados, desenhos infantis etc. Essas linguagens se 

articulam e produzem uma trama de representações sociais que formam a nossa sociedade e, 

por conseguinte, a nós mesmas. Moldam o modo como olhamos e como somos olhadas. 

Outra consideração importante a ser ressaltada que pude perceber nestes estudos foram 

os modos como as biografias coletivas se apresentam de modos sutis e articulados a diversas 

dimensões – sociais, culturais e religiosas. Colocando-se para nós como condições impostas, 

soando como naturais e inevitáveis. Trazendo consigo a exigência do abandono das nossas 

origens afrodiaspóricas, levando-nos a uma situação que poderíamos chamar de morte em vida, 

como disse Azoilda Loretto da Trindade (2000). Para isso, as imagens de controle permanecem 

em constante processo de atualização a fim de firmar a manutenção dos destinos que tentam 

nos impor: os lugares de opressão, de subserviência e deferência à casa-grande. 
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Na escola eu era uma criança muito estudiosa. Considerada muito inteligente, 

gostava muito de estudar. Eu fui alfabetizada pela minha mãe, então já cheguei 

sabendo ler, sabendo escrever. Então, isso me deu uma... um capital. Um capital 

intelectual, digamos assim, naquele contexto. E eu via outras crianças, pobres, né, 

brancas. E negras pobres. Era uma periferia. [...] Eu via muito essas crianças 

sofrerem... hoje eu sei que era racismo, mas naquela época eu achava que era... forma 

dura como as professoras intervinham e essas crianças eram indisciplinadas. Eu 

sempre via com esses olhares, porque eram as imagens que as professoras também 

criavam sobre esses estudantes. E eu os via assim. Eu nunca sofri isso, porque eu 

aprendi a... negociar, né, nesse campo do racismo, isso que eu tinha, que era algo 

considerado um valor, pedagógico, escolar, que era o chamado bom desempenho, né, 

e as situações de racismo que eu poderia vir a sofrer (Narrativa de Niara). 

 

“A única saída que encontrei para superar esses problemas [de vir de uma família pobre 

e negra, e alcançar elevados níveis acadêmicos como graduação e pós-graduação] foi ser a 

primeira aluna da sala. É aquela história, “ela é pretinha, mas é inteligente” (Entrevista de Lélia 

Gonzalez ao jornal O Pasquim, 1986, p. 9). 

 

Acho que somos muito mais inteligentes que eles porque sabemos que temos de jogar 

o jogo (Ella Surrey, trabalhadora doméstica negra idosa norte-americana) 

(COLLINS, 2019, p. 179). 

 

As narrativas ouvidas, principalmente as de Niara, e uma entrevista feita a Lélia 

Gonzalez bem como o trecho de Ella Surrey quando relatam os modos como foram negociando 

sua permanência na escola, trazem alguns elementos potentes que me ajudam a realizar a 

articulação entre imagens de controle e biografema, como imagens autodefinidas. 

Historicamente, desde a escravidão, quando nossos antepassados foram espoliados e retirados 

de suas terras, vivemos fora de lugar, habitando o espaço do opressor. Em um dos versos de 

Adriene Rich, em seu poema The burning of paper instead of children (Queimar papéis em vez 

de crianças), percebo pistas desse não-lugar presente, por exemplo, na língua que falamos. Ela 

diz o seguinte: “Essa é a língua do opressor, mas é com ela que preciso falar com você”. As 

mulheres negras têm transitado por muitos desses “não-lugares”: a língua oficial, a cultura 

oficial, a educação com raízes coloniais, a casa-grande e os seus lugares mais íntimos, como os 

quartos dos senhores, as relações familiares e a educação de seus filhos. É nesses “não-lugares” 

que historicamente temos forjado nossas táticas de saídas. Na posição de outsider – “forasteira 

de dentro” (RIBEIRO, 2017) é que mulheres negras se percebem nas imagens de controle e 
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empreendem “uma série de negociações que visam conciliar as contradições que separam 

nossas próprias imagens internas [...] com nossa objetificação como o Outro” (COLLINS, 2019. 

p. 183). Ao perceberem-se, buscam táticas para a criação de outras imagens, agora 

autodefinidas. 

Igualmente a isso, pude perceber no modo como minha mãe considerava a escola em 

nossas vidas, o valor que lhe atribuía e o esforço que empenhava para que pudéssemos, meu 

irmão e eu, estar nesse lugar e lograr êxito acadêmico. Ela percebeu as imagens de controle que 

lhe sobrevinham, as quais poderiam também me conduzir à mesma biografia coletiva na qual 

ela estava imersa. Seu esforço, bem como o de outras mães como ela, com pouca escolarização, 

empregadas domésticas, lavadeiras, babás… Todas essas mulheres, ao perceber as opressões a 

que estavam sendo submetidas, produziram para si e para outras modos de vida possíveis de 

serem vividos, os quais puderam romper com os percursos impostos pelo racismo e pelo 

machismo.  

Mesmo que minha mãe não fosse filiada a nenhum movimento feminista de sua época, 

ela empenhou-se na luta contra as desigualdades. Assim como fizeram Lélia Gonzalez, Ella 

Surrey e Niara, quando crianças. Essas ações me levam ao conceito de movimento negro tratado 

por Nilma Lino Gomes em seu livro Movimento negro educador, lançado em 2018 na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus de Nova Iguaçu, quando tive a 

oportunidade de conhecê-la pessoalmente, pois estava trabalhando na equipe de produção do 

evento. Em sua fala, como em seu livro, ela amplia o conceito de Movimento Negro, trazendo 

também as ações empreendidas pelas pessoas comuns que, mesmo não estando engajadas em 

uma instituição política ou social, ainda assim, forjam práticas emancipatórias. 

 

Entende-se como Movimento Negro as mais diversas formas de organização e 

articulação das negras e dos negros politicamente posicionados na luta contra o 

racismo e que visam à superação desse perverso fenômeno na sociedade. Participam 

dessa definição os grupos políticos, acadêmicos, culturais, religiosos e artísticos com 

o objetivo explícito de superação do racismo e da discriminação racial, de valorização 

e afirmação da história e da cultura negra no Brasil, de rompimento das barreiras 

racistas impostas aos negros e às negras na ocupação dos diferentes espaços e lugares 

na sociedade (GOMES, 2017, p. 23-24). 

 

Poderia incluir nesta definição, se já não estão, as ações cotidianas das muitas mulheres, 

como a empregada doméstica Mary Lu, personagem do samba. Elas identificam as condições 
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de morte em vida postas a si e procuram forjar táticas para as romper. Vão seguindo pelas 

brechas, pelas vielas e bifurcações encontradas ou produzidas para seguir vivendo e mudando 

os seus destinos, tornando-os diferentes daqueles impostos pelas biografias coletivas. 

Collins relata algo interessante em sua pesquisa nos Estados Unidos: ela diz que as 

empregadas domésticas entrevistadas diziam que escondiam de seus patrões o fato de seus 

filhos e filhas estarem fazendo faculdade. E que muitas vezes recebiam os cacarecos de suas 

patroas, mas para não as contrariar e despertar insatisfação, sob o risco de perder o emprego e 

não poder manter os filhos nas universidades. Elas relataram que recebiam as coisas e jogavam 

fora, pois não lhes serviam.  

Essas experiências forjadas por mulheres negras estadunidenses me ajudam a perceber 

que as táticas não são fixas, são dinâmicas, pois estão sempre relacionadas às ocasiões que lhes 

são possíveis. Digo isso porque, no caso de Mary Lu, personagem que mostra a vida de muitas 

empregadas domésticas brasileiras, os cacarecos tiveram outros fins. 

 

Em cadeira velha ela passou verniz 

Em gravura da antiga tirou cicatriz 

Deu um duro danado 

Sofreu um bocado 

Mas hoje ela tem filial e matriz 

E aquele cafifa que lhe gavionava 

Ela mandou às favas porque não venceu 

Hoje está estribada 

Muito bem-amada 

E quem sabe sou eu. 

 

Ela aproveitou aquilo que não servia mais para a elite e fez desse “lixo” as brechas para 

romper com as biografias coletivas. Transformou o que poderia ser o lixo para uns para se tornar 

uma via de ascensão para si e para os seus. 

 

Mary Lu tem de tudo em seu antiquário 

Sumiê, cristaleira, fogareiro e armário 

Peça de vestuário 

Pra quem não tem grana 

Ela é muito bacana 

Até faz crediário 

Ela facilita qualquer transação 

Mas se leva uma volta 

A nega vira um cão 
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Ainda está pra nascer 

Outra preta pra ter tanta disposição. 

 

Não há aqui a pretensão ingênua de romantizar as condições precárias a que estamos 

submetidas, mas considero importante ressaltá-las, pois trazem à tona ações que, nas grandes 

narrativas, são invisibilizadas. As histórias narradas também recuperaram a dimensão 

comunitária da luta. “É a luta pela sobrevivência do grupo, que consiste em ações que levam as 

mulheres negras a criar esferas de influência no interior das estruturas sociais existentes” 

(COLLINS, 2019, p. 332). Nas redes de apoio – material e emocional – que vamos nos nutrindo 

para a luta contra as opressões. 

Essas experiências me ajudam a perceber a dimensão das múltiplas ações presentes nos 

movimentos negros, ampliados por Nilma Lino Gomes em seu livro. Junto a isso, percebo 

alguns elementos que poderiam não responder, mas agregar pensamentos às perguntas feitas 

pela autora em seu livro Movimento negro educador em relação à formação de professores. 

 

O que a formação de professoras e professores sabe e discute sobre esse movimento 

social e suas demandas por educação? E os cursos de pós-graduação das Humanidades 

e Ciências Sociais? O que os currículos têm a aprender com os processos educativos 

construídos pelo Movimento Negro ao longo da nossa história social, política e 

educacional? (GOMES, 2017, p. 13). 

 

As narrativas das mulheres com as quais me encontrei, ao trazerem suas táticas de 

negociação para sobreviver ou para acessar e permanecer no meio acadêmico – desde a 

educação infantil até o nível superior –, me ajudam a compreender como vão contribuindo para 

produzir efeitos na educação e na formação de professoras e professores. 

Percebi que as táticas forjadas produziram fissuras e transformações nos fazeres 

educativos e acadêmicos. Caso contrário, não seriam possíveis os efeitos produzidos em minha 

formação e na formação de muitas outras mulheres, em seus processos de se tornarem negras e 

engajarem-se na luta contra o racismo e o machismo. Essas mudanças me geram outro fio com 

o qual fui tramando a tessitura teórico-metodológica deste trabalho: um problema que me 

demandou questionar os modos hegemônicos de fazer pesquisa:  o fato de que sou pesquisadora 

e pesquisada ao mesmo tempo. 
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Para além de ser apenas uma questão procedimental, apresenta-se como um efeito 

concreto das influências que as ações empreendidas coletivamente por mulheres negras 

exercem na educação e na formação de professoras e professores. Trata-se de uma importante 

mudança social, pois aquelas e aqueles que antes eram apenas “objetos de pesquisa”, 

"dissecadas e dissecados”, analisadas e analisados, narradas e narrados pelos outros, hoje, digo, 

há alguns anos até então, estão ocupando os lugares de produtoras e produtores de 

conhecimento científico e pondo em questão o fato de terem sido, por tanto tempo, apenas o 

corpo objetificado, o sujeito infantilizado. Como disse Lélia Gonzalez (1984), “o lixo vai falar, 

e numa boa” (p. 225). 

O racismo, que está estruturado e agindo nas mais diversas dimensões de nossa 

sociedade, tenta nos emudecer, porque aprendemos desde muito cedo que os problemas que nos 

assolam são problemas pessoais, que devem ser resguardados em nossa intimidade, ao passo 

que, não trazendo tais problemas à tona, ficamos confinadas à solidão, à luta só, à derrota só... 

à morte só... Tentam nos matar diariamente, vítimas de violência fruto da misoginia, do 

patriarcado e do racismo, ou tentam nos colocar em uma posição de inferioridade ao 

homem. No entanto, a cada história ouvida percebi diferentes táticas forjadas para não sucumbir 

ao emudecimento, à solidão e à “morte em vida” (TRINDADE, 2008). Tal qual as narrativas 

comigo compartilhadas, constituiu-se este trabalho a composição de uma narrativa que busca 

resistir ao emudecimento. Vale a pena repetir: 

 

O risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações. Exatamente 

porque temos sido falados, infantilizados (infans é aquele que não tem fala própria, é 

a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos), que neste 

trabalho assumimos nossa própria fala (GONZALEZ, 1984, p. 225). 

 

Ao expormos nossas histórias, agora agenciadas por nós mesmas, vamos percebendo o 

quanto dos nossos sofrimentos não são da esfera individual. Algo que me chamou muito a 

atenção nestes estudos foram as conexões entre as narrativas; embora fossem histórias e 

experiências singulares, elas se conectavam, fazendo-me perceber que muitas opressões que 

sofria não eram da ordem do individual, muito menos provocadas por mim; que eram da ordem 

do coletivo, provocadas por outras pessoas e instituições. Ter essa dimensão foi libertador, pois 

trouxe-me a compreensão de que é possível a articulação coletiva na luta contra as opressões 

de raça, gênero e classe, luta esta, que já vem sendo travada por muitas mulheres antes de mim.  
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Ouvir as narrativas de mulheres negras e acompanhar suas produções intelectuais e 

artísticas em diferentes áreas – jornalismo, arte, gestão pública, academia, educação, religião – 

possibilitou-me perceber as múltiplas formas de resistências e de negociações constantes para 

produzir suas vidas e habitar territórios que antes não foram pensados para elas. Encantaram-

me, pois pude perceber o quanto é possível agir nas brechas. Ou, como canta, Elza Soares, na 

música O que se cala (2018), composta por Douglas Germano, “Minha voz, uso pra dizer o que 

se cala. Ser feliz no vão, no triz é força que me embala”.  

Como afirmei em muitos momentos desta escrita, tudo que foi produzido aqui não está 

a serviço de generalizações ou prescrições universalistas, muito embora eu tenha consciência 

de que, imersa em uma formação cartesiana, corra o risco de cair em muitas dessas armadilhas. 

Minha intenção com este trabalho é produzir efeitos e fazer pulular questionamentos nas 

pessoas que se dispuserem a lê-lo. Sejam elas mulheres negras, brancas, homens negros, 

brancos, da educação ou de qualquer outra área… Mas principalmente desejo que este trabalho 

chegue e provoque desassossegos em mulheres como minha mãe, minhas tias e primas, em 

meus tios e primos e em muitas outras que não circulam nos circuitos acadêmicos. Desejo 

profundamente que elas tenham oportunidades como as que eu tive de poder perceber as 

biografias coletivas nas quais estava imersa e assim poder resistir e produzir modos de vida 

possíveis de serem vividos. 

 

*** 
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Bons espelhos não são baratos 

É uma perda de tempo odiar um espelho ou seu reflexo. Em vez de 

interromper a mão que constrói o vidro de distorção discretas e 

suficientes para passarem despercebidas.  

(Poesia de Audre Lorde, 1997) 

 

Figura 19 – Sem título 

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/583145851729658360/> 

 

https://br.pinterest.com/pin/583145851729658360/
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A poesia de Audre Lorde, em composição com a fotografia, me ajuda a dar a ver, ouvir 

e falar algumas questões que ainda me atravessam, que surgiram no decorrer da pesquisa. Não 

foram respondidas, mas estão latentes produzindo movimentos (trans)formativos. Talvez seja 

o melhor que uma pergunta pode nos oferecer. 

Uma delas refere-se à minha relação com as personagens Eva, Lilith e Sherazade. Eva 

não ambiciona romper os limites que lhes são impostos. Sherazade, mesmo não rompendo 

diretamente a sua condição de vida, forja táticas para negociar sua sobrevivência, mas se 

mantém sob a autoridade do homem. “Lilith, por sua vez, assume-se desde sua criação, suas 

convicções, ambições e sua sexualidade, sendo, por isso, até mesmo aquela mulher que assusta, 

domina e pode destruir” (VALE, 2016, meio digital). Mergulhada nessas histórias, vejo-me 

muitas vezes querendo assumir o papel de Joumana Haddad, a escritora libanesa que resolve 

matar Sherazade. Ela a sufocou até não haver mais nenhum vestígio de vida – de oxigênio 

passando pelo seu corpo. Isso me fez atentar para as armadilhas com as quais nos deparamos, 

mesmo quando estamos implicadas em lutar contra a opressão patriarcal. Mais uma vez pego-

me tendo como inimiga uma mulher, materializada nas personagens Eva, Sherazade…  

Elas funcionaram por muito tempo como espelhos postos diante de mim para que eu 

pudesse me olhar a partir dos seus reflexos. Mas, como disse Audre Lorde, “Bons espelhos não 

são baratos”.  O gesto de desejar matar uma personagem me ajuda a problematizar e a questionar 

o quanto ainda temos dado murros nos espelhos que produzem distorções, mas ainda mantemos 

ilesas, as mãos que os constroem. 

Outra questão que gostaria de trazer foi o modo como fui produzindo os biografemas. 

São produções autorais, as quais foram possíveis devido a um grupo de mulheres negras que 

conheci durante a pandemia. Em meio ao isolamento, tive a oportunidade de conhecer 

virtualmente 18 mulheres de diferentes estados brasileiros, por intermédio da professora 

Joselina da Silva em um grupo de escrita criativa, chamado conforme o título do nosso grupo 

de WhatsApp “Construção da palavra”. Eram encontros semanais, que depois passaram a ser 

mensais, nos quais exercitávamos nossas capacidades autorais para escrever poesias, contos etc. 

Estávamos ali, naquelas videochamadas, para aprender, reconhecer e reafirmar que a poesia era 

uma necessidade e não um luxo disponível apenas para poucas. E que escrever as histórias que 

quiséssemos era algo possível. Tanto nesse grupo como no LEAM, nos momentos de orientação 

coletiva, fui fortificando cada vez mais em minha formação a dimensão coletiva das nossas 

produções. Sem o outro, não podemos conhecer o mundo, muito menos dizer algo dele.  
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Ao escrever os biografemas, escolhi fazê-los, ao menos a maioria, em primeira pessoa. 

Ao compartilhá-los com minhas colegas de orientação e meu orientador, chegamos a uma 

confusão, pois, algumas pensaram que todas aquelas histórias eram minhas, queixando-se da 

ausência das demais mulheres ouvidas. Eu quis escrevê-las em primeira pessoa para provocar 

o efeito de que não são de propriedade individual, embora sejam singulares. São histórias que 

poderiam habitar a boca de mulheres negras brasileiras. Mesmo que sejam histórias singulares, 

fazem parte de um contexto que expande o privado.  

A intenção foi provocar a sensação de que cada mulher, ao ter a oportunidade de ler 

esses biografemas, sintam-se na história, correspondam-se aos acontecimentos e possam 

também desconfiar das mãos que sustentam o espelho nos quais buscam seus reflexos. E tomar 

partido nesta luta que eu, como todas as outras mulheres personagens de cada narrativa ouvida 

tomaram, na luta contra o racismo e o machismo. Os biografemas, bem como toda esta tese, 

compõem uma história que se vale não por sua autoria, mas sim pela forma de contar e por 

aquilo que elas podem produzir na vida daquelas e daqueles que puderem lê-la. 

Por último, trago outra questão: Como podemos empreender uma luta antirracista, uma 

educação das relações raciais que ajude a enfrentar as desigualdades da nossa sociedade se 

ainda não nos sabemos negras? Se não identificamos ainda que as desigualdades não são coisas 

de destino ou relativas a méritos? A tese, portanto, é uma forma de oferecer o movimento de ir 

tornando-se negra, inserindo-se na luta para engrossar as fileiras onde já estiveram e onde estão 

muitas mulheres e homens negros.  

Quanto mais professoras e professores puderem reconhecer suas origens e se tornarem 

negras e negros, menos meninas e meninos precisarão passar pelo que aconteceu comigo, de 

estar imersa em uma formação que foi aos poucos e sutilmente construindo um espelho no qual 

eu não me via, mas vislumbrava um modo de ser que produzia em mim uma condição de morte 

em vida. Desejo que estes estudos contribuam para que educadoras e educadores possam 

engajar-se em uma luta implicada na busca pela identificação racial, na positivação da raça 

(GOMES, 2018), na vida como uma produção coletiva e solidária, no reconhecimento dos 

saberes ancestrais etc. Essas ações podem, aos poucos, provocar rachaduras nas estruturas 

sociais e nos modos como elas atravessam famílias, trabalho, escolas, economia, políticas 

públicas etc. 

Mulheres muito importantes – pelo grau de implicação que elas provocaram em mim – 

passaram pela pesquisa que hoje apresenta-se nesta tese. São ações que provam que é possível 
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empreender ações antirracistas, como na história narrada por Ayó, uma educadora que veio de 

uma família que valorizava as culturas negras, que fundou um clube de pretas e pretos que 

existe até hoje promovendo a cultura afro-brasileira. Ou como Zuri, professora que atua na 

formação de professoras e professores e na produção de conhecimento através de diferentes 

linguagens. Com Ayana, percebi a potência que a vida comunitária, a valorização das mais 

velhas influem no modo como estamos no mundo, indo contra principalmente a lógica 

individualista produzida pelo capitalismo. Dalji me ensinou que somos seres relacionais, é no 

encontro com o outro que nos constituímos. E Niara apresentou-me a ousadia que não podemos 

esquecer ao transitar por espaços consagradamente destinados a homens brancos da classe 

social mais alta possível. Todas elas, desde diferentes lugares, me ofereceram elementos 

importantes para pensarmos desde a educação e a formação de professoras e professores. 

Essas foram as mulheres com as quais pude conversar no decorrer dos quatro anos em 

que a pesquisa se desenvolveu, mas existem muitas outras que atravessaram este trabalho, que 

foram, de algum modo, citadas ao longo destas páginas. Romper com a lógica da dominação, 

como disse Lélia Gonzalez, é um exercício duro e contínuo e que precisa ser feito 

coletivamente. E, como vimos neste trabalho e em muitos outros, é o que fazemos de melhor. 

Ainda preciso incluir neste processo formativo outras mulheres tão importantes quanto as que 

citei antes: as muitas mulheres anônimas, aquelas que estavam nos porões dos navios negreiros, 

aquelas que estavam em meio às roupas sujas de seus patrões etc. Todas elas articulando, desde 

seus lugares sociais, artimanhas para romper com as biografias coletivas. 

Encerro, estas considerações provisórias com o poema Me gritaram negra!, de Victória 

Santa Cruz23, mulher negra afro-peruana. 

 

Me gritaram negra! 

Tinha sete anos apenas, 

apenas sete anos, 

Que sete anos! 

Não chegava nem a cinco! 

De repente umas vozes na rua 

me gritaram Negra! 

Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! 

“Por acaso sou negra?” – me disse 

SIM! 

 
23 Este poema é da compositora, coreógrafa e desenhista, expoente da arte afro-peruana Victoria Eugenia Santa 

Cruz Gamarra. Há um vídeo com o mesmo poema apresentado de forma musicada, disponível em: 

https://youtu.be/RljSb7AyPc0 
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“Que coisa é ser negra?” 

Negra! 

E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. 

Negra! 

E me senti negra, 

Negra! 

Como eles diziam 

Negra! 

E retrocedi 

Negra! 

Como eles queriam 

Negra! 

E odiei meus cabelos e meus lábios grossos 

e mirei apenada minha carne tostada 

E retrocedi 

Negra! 

E retrocedi... 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Neeegra! 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

E passava o tempo, 

e sempre amargurada 

Continuava levando nas minhas costas 

minha pesada carga 

E como pesava!… 

Alisei o cabelo, 

Passei pó na cara, 

e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Neeegra! 

Até que um dia que retrocedia, retrocedia e que ia cair 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Negra! Negra! 

Negra! Negra! Negra! 

E daí? 

E daí? 

Negra! 

Sim 

Negra! 

Sou 

Negra! 

Negra 

Negra! 

Negra sou 

Negra! 

Sim 

Negra! 

Sou 

Negra! 

Negra 

Negra! 

Negra sou 

De hoje em diante não quero 

alisar meu cabelo 

Não quero 

E vou rir daqueles 

que por evitar – segundo eles – 

que por evitar-nos algum dissabor 
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Chamam aos negros de gente de cor 

E de que cor! 

NEGRA 

E como soa lindo! 

NEGRO 

E que ritmo tem! 

Negro Negro Negro Negro 

Negro Negro Negro Negro 

Negro Negro Negro Negro 

Negro Negro Negro 

Afinal 

Afinal compreendi 

AFINAL 

Já não retrocedo 

AFINAL 

E avanço segura 

AFINAL 

Avanço e espero 

AFINAL 

E bendigo aos céus porque quis Deus 

que negro azeviche fosse minha cor 

E já compreendi 

AFINAL 

Já tenho a chave! 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO 

Negra sou! 
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