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RESUMO
A presente pesquisa intitulada Minha Professora é “Black”! O corpo como suporte no processo
de construção identitária nas experiências formativas de professoras do Ensino Superior
propõe-se a analisar de que forma professoras negras do ensino superior constroem suas
identidades étnico-raciais e profissionais a partir da relação afirmativa que estabelecem com
seus corpos. Estes têm seus sentidos e significados ampliados na pesquisa, quando são vistos
para além das suas funções biológicas, portanto, considerados, também, em sua dimensão
política. O problema a ser respondido na pesquisa é de que forma as professoras negras do
ensino superior constroem suas identidades étnico-raciais e profissionais a partir da relação
afirmativa que estabelecem com seus corpos? Como objetivos específicos, interessa-nos
conhecer as trajetórias de construção identitária das mulheres negras professoras desta pesquisa;
compreender o processo que levou as professoras negras a fazer as “pazes” com seus corpos;
identificar, através dos depoimentos das professoras, como as/os discentes/docentes e seus/suas
colegas de trabalho percebem a presença destas e suas corporeidades nas instituições em que
trabalham. Aporta metodologicamente na pesquisa qualitativa. O trabalho conta com a presença
luxuosa de cinco professoras: Aimó, Edileusa Santos, Elenara, Luisa Mahin e Vicença.
Buscamos as pistas deste tenso e rico processo de construção identitária, via corpo, nas
memórias das histórias de vida das mulheres negras professoras da pesquisa em suas vivências
nos espaços da família, escola, na rua, no campo da afetividade e na academia. Cada um desses
lugares é responsável pela formação da autoimagem destas mulheres na direção de uma
mudança política, estética, na construção do discurso e de práticas antirracistas e antissexistas.
A técnica utilizada para acessar essas memórias foi a entrevista narrativa. A escuta sensível às
histórias de vida das professoras nos conduziu, principalmente, às seguintes conclusões: as
esferas de sociabilidade apontadas na pesquisa, presentes na família, escola, rua, campo afetivo
e academia, constituem-se como espaços formadores da identidade negra, que transitam entre
experiências traumáticas e processos de enegrecimento. As experiências dolorosas com o
racismo, o aquilombamento em coletivos negros, o fortalecimento da autoestima por meio da
família, a relação com a arte, a dança, a ancestralidade, religiosidade, representatividade, o
enfrentamento e a resistência dessas mulheres as aproximam de uma mudança que acontece via
corporeidade, junto com um processo de descolonização das suas mentes. Essa revolução tem
impactos na vida pessoal e profissional de cada uma. A perspectiva Sankofa como constituto
daquilo que nós somos nos ensina a olhar o passado na perspectiva da circularidade e
continuidade dos ciclos de vida, dos legados herdados da nossa ancestralidade. Muitas lutas
foram necessárias para que as mulheres negras pudessem ocupar, hoje, esses espaços da
academia. Salve, minhas mais velhas, e cuidemos para que outras tantas mulheres pretas
ultrapassem os caminhos alcançados por nós.
Palavras-chave: Mulher Negra Professora. Corpo Negro. Identidade Negra.

ABSTRACT
This research entitled My Teacher is “Black”! - The body as a support in the process of identity
construction in the formative experiences of higher education teachers aims to analyze how
black higher education teachers build their ethnic-racial and professional identities from the
affirmative relationship they establish with their bodies. , have their senses and meanings
broadened in research, when they are seen beyond their biological functions, therefore, also
considered in their political dimension. The problem to be answered in the research is how
black higher education teachers build their ethnic-racial and professional identities from the
affirmative relationship they establish with their bodies? As specific objectives we are
interested in knowing the trajectories of identity construction of black women teachers of this
research; understand the process that led black teachers to make “peace” with their bodies; To
identify through the statements of the teachers, how the students / teachers and their co-workers
perceive their presence and their corpo realities in the institutions in which they work. It
contributes methodologically to qualitative research. The work has the luxurious presence of
five teachers: Aimó, Edileusa Santos, Elenara, Luisa Mahin and Vicença. We look for clues to
this tense and rich process of identity construction, via the body, in the memories of the life
stories of black women teachers in their experiences in family spaces, school, on the street, in
the field of affection and in academia. Each of these places is responsible for shaping the selfimage of these women in the direction of political, aesthetic change, the construction of
discourse and anti-racist and antisexist practices. The technique used to access these memories
was narrative interview. The sensitive listening to the teachers' life stories led us, mainly, to the
following conclusions: the sociability spheres pointed in the research, present in the family,
school, street, affective field and academy, constitute as spaces that form black identity, which
they travel between traumatic experiences and blackening processes. The painful experiences
with racism, the collapse in black collectives, the strengthening of self-esteem through the
family, the relationship with art, dance, ancestry, religiosity, representativeness, confrontation
and the resistance of these women brings them closer to a change that happens via corporeality
along with a process of decolonization of their minds. This revolution has impacts on their
personal and professional lives. The Sankofa perspective as constituting what we are teaches
us to look at the past from the perspective of the circularity and continuity of life cycles, the
legacies inherited from our ancestry. Many struggles were necessary for black women to occupy
these spaces of the academy today. Save my elders, and see to it that so many black women go
beyond the paths we have reached.
Keywords: Black Woman Teacher. Black Body. Black Identity
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa propõe-se a analisar de que forma as professoras negras que atuam
no ensino superior constroem suas identidades étnico-raciais e profissionais a partir da relação
afirmativa que estabelecem com seus corpos. Estes têm seus sentidos e significados ampliados
na pesquisa, quando são vistos para além das suas funções biológicas, portanto, considerados,
também, em sua dimensão política. O corpo que nos interessa é o “vivido” e construído por
meio da cultura, que subverte o “lugar” imposto a ele em uma sociedade racista e machista,
através da afirmação, deixando viva, na corporeidade, a herança de seu pertencimento. O corpo
como espaço de resistência, é desse território que desejamos iniciar nossa caminhada.
Para tanto, buscamos as pistas deste tenso e rico processo de construção identitária, via
corpo, nas memórias das histórias de vida das mulheres negras professoras da pesquisa em suas
vivências nos espaços da família, escola, rua, academia e no terreno da afetividade. Cada um
desses lugares é responsável pela formação da autoimagem destas mulheres na direção de uma
mudança política, estética, na construção do discurso e de práticas antirracistas e antissexistas.
Nossas inquietações estão em conhecer as trajetórias de construção identitária das
mulheres negras professoras, “sujeitas” da vida e da pesquisa, mergulhando em seus percursos
formativos pessoais e profissionais. Segundo Nóvoa (1995, p. 17): “é impossível separar o eu
profissional do eu pessoal; compreender o processo que levou as professoras a ‘fazer as pazes’
com seus corpos”. Gomes (2017, p. 93) nos diz que o corpo negro pode “nos falar de processos
emancipatórios e libertadores, assim como reguladores e opressores”; e identificar através dos
depoimentos das professoras, como suas presenças e corporeidades são percebidas pelos/as
discentes e docentes das instituições de ensino superior em que trabalham.
O título da pesquisa Minha Professora é “Black1”! O corpo como suporte no processo
de construção identitária nas experiências formativas de professoras do Ensino Superior é
carregado de uma pesada bagagem simbólica por trazer para o centro do debate e da reflexão
os caminhares, vozes e corpos das mulheres negras professoras, questões que são de suma
importância para se pensar a mulher negra em nossa sociedade.
Segundo Gomes (2017, p. 94), “o corpo negro não se separa do sujeito”. Se narrar é
humano, sigo contando um pouco do meu percurso formativo, os caminhos que percorri na vida
1

O termo em inglês, Black, utilizado nesta pesquisa, tem inspiração no Movimento Black Power (em português:
poder negro), surgido entre pessoas negras no fim da década de 1960, especialmente nos Estados Unidos, e que
propõe orgulho racial e autonomia para os negros (OLIVEIRA, 2013, p. 42). O termo também é utilizado tendo
como referência as docentes negras e a relação afirmativa que constroem junto ao seu pertencimento racial e a
sua corporeidade.
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e profissão conduziram-me às questões que trago na pesquisa. O desafio que me proponho a
seguir é o de resgatar experiências que fazem parte da minha história de vida-formação e que
constituíram e constituem a mulher negra e a pesquisadora que hoje escreve essas linhas.
A trajetória aqui narrada levará em consideração a relação que experimentei e que fui
construindo (e ainda construo) junto ao meu corpo negro a partir das relações estabelecidas na
família, escola, rua, academia e no terreno da afetividade. Se o corpo é linguagem, convido
as/os leitoras/es a refletirem sobre os significados e sentidos imputados ao corpo negro ao longo
do nosso processo de socialização.
Sou filha de dois piauienses, que, há mais quarenta anos, moram na cidade do Salvador;
meu pai, João de Deus Sousa, homem negro, eletrotécnico aposentado; minha mãe, Maria do
Amparo de Lima Sousa, mulher negra, dona de casa, doceira, estudou até a 4ª série do ensino
fundamental I, educadora das filhas e filho, grande inspiradora da minha vida. Vindos de
famílias de poucos recursos financeiros, sempre primaram pela educação das duas filhas e do
filho mais novo, sou a primogênita da família.
Quando pequena, em minha família não tive educação para as relações raciais, não se
falava das alegrias e dificuldades de ser negro em nosso país, do racismo, porém era um
ambiente de bastante afeto e valoração da nossa autoestima. Depois de adultos, minha mãe dizia
a mim, minha irmã (Cristianne Fernandes) e meu irmão (Herbert Fernandes) que precisávamos
estudar para sermos alguém, pois ser negro/a nos colocava mais próximos de situações de
preconceitos e discriminações.
O ambiente familiar de afeto e valorização da beleza refletiu-se no meu corpo em muitas
fases da vida. Olhando algumas fotos de infância e adolescência, encontro o meu cabelo
trançado, cortado baixinho, crespo, blackpower, em um desfile de bairro, cacheado, alisado,
enfim, durante a minha trajetória e em cada fase da vida, ele se apresentou de uma forma.
Destacando que, durante muito tempo, esteve natural, ou seja, sem utilização de química.
Recordo-me, também, de algumas situações em que para me apresentar em ambientes
de festa, minha mãe alisava o meu cabelo no salão, dando escova para ficar mais “apresentável”.
Chegando em casa depois da festa, ia direto para o chuveiro molhar o cabelo para que ele
voltasse a encrespar. Nunca gostei de cabelo escovado, remetia-me a algo artificial, desde nova
já tinha essa impressão. Essa situação evidencia o momento em que a ideologia do
branqueamento invade meu lar e é internalizada pela minha mãe, meu cabelo crespo não era
bem-vindo em todos os ambientes, eu precisei “adequá-lo” para adentrar em certos espaços
sociais. E isso significava deixá-lo mais próximo do padrão branco, ou seja, o mais alisado
possível, mesmo que isso me custasse couro cabeludo, orelhas e nuca queimados.
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Essa realidade do meu cabelo natural só iria mudar na minha adolescência, mais ou
menos na idade dos meus 17 anos, quando estudei em uma escola particular da cidade, onde a
maioria dos/as estudantes eram brancos/as. A televisão também influenciou na minha decisão
de mudar a estética dos cabelos, pois era o padrão reproduzido como belo, por apresentadoras,
repórteres, atrizes, cantoras. Penso que a ideologia do branqueamento se fez presente mais uma
vez, e eu, mesmo que inconscientemente, me rendi, na tentativa de ser aceita por aquele grupo
que apresentava um perfil de cor e cabelo bem diferentes do que eu carregava no corpo.
A ideologia do branqueamento se efetiva no momento em que o negro internalizando
uma imagem negativa de si próprio e uma imagem positiva do branco, tende a se
rejeitar, a não se estimar e a procurar aproximar-se em tudo do indivíduo estereotipado
positivamente e dos seus valores, tidos como bons e perfeitos (SILVA, 2001, p. 18).

Gomes (2003, p. 138-139) nos diz que “o cabelo e a cor da pele passam a ser usados
para atestar a inferioridade racial do negro em relação branco [...] destacar a presença do
preconceito”. Podemos entender daí o tipo de relações raciais forjadas no Brasil, em que o nosso
corpo e atributos são vistos como marcas usadas para nomear, classificar, hierarquizar as
pessoas quanto ao seu pertencimento racial.
A relação do meu corpo com a afetividade diz muito sobre o tipo de relações raciais
forjadas em nosso país, quanto mais negra é a mulher, mais preterida. Então, dentro desse
contexto, construí relações com homens negros e brancos. Por ter a tez da pele mais clara, sofri
de forma mais dissimulada o racismo, não posso dizer que tenho privilégios, porque o/a negro/a
não goza dessa condição em uma sociedade que não reconhece seu estatuto de humanidade.
Certa vez, namorando um homem negro, vi-me abordada por duas senhoras brancas na rua que,
de forma discriminatória, disseram-me: “o que eu tava fazendo namorando aquele homem?”.
Em outra ocasião, também namorando um homem negro, criado por uma família branca, era
vista como a exótica, a namorada negra da família. O início da minha atual relação também foi
tenso, meu companheiro é um homem negro, fruto de um casal interracial, pai negro e mãe
branca. Acontece que nessa família de dez filhos pretos em que as mulheres alisavam o cabelo,
as questões raciais nunca haviam sido discutidas. A minha chegada a esse núcleo familiar, já
com meu corpo afirmativo, incomodou. Meu cabelo Black era visto com estranhamento, mesmo
estando entre pretos. Aos poucos, fui me posicionando, trazendo essas discussões para o
cotidiano, ao ponto de alguns membros da família, que antes alisavam o cabelo, assumirem sua
estética negra e declararem que a minha presença foi fundamental para essas transformações.
A relação com o homem branco sempre foi tensa no sentido de que, este, não reconhecendo
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seus privilégios em uma sociedade de valores brancocêntricos, reforça as condutas sociais
racistas e machistas.
A minha entrada na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 2008, no curso de
Pedagogia, representa o período em que inicio o processo de autoconhecimento e afirmação,
através da disciplina optativa intitulada Diversidade, Diferença e Direito, ministrada pela minha
primeira professora negra da graduação, Rosângela Costa Araújo (Mestra Janja). Tenho, então,
os meus primeiros contatos com a história da cultura negra, do nosso ponto de vista e não
somente na visão do colonizador. E já dou sinal da afirmação da minha identidade negra via
corpo, quando, pela primeira vez, penso em assumir meus cabelos crespos. Destacando que na
graduação tive duas professoras negras, a segunda foi Ana Kátia Alves dos Santos, que ministra
ainda hoje as disciplinas Metodologia e Prática da Alfabetização e Didática e Práxis Pedagógica
I. Essas mulheres precisam saber que suas presenças nos ambientes acadêmicos fortalecem
nossa caminhada e autoestima, nos dão ânimo, amenizam a nossa solidão dentro desses lugares,
através de seus corpos inseridos nos espaços acadêmicos, vislumbramos novos caminhos e
possibilidades na nossa trajetória de vida.
A mudança na minha cabeça e no meu corpo acontece quando, no ambiente da PósGraduação em Estudos Étnicos e Raciais: Identidades e Representação, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), estive em contato com os conhecimentos
produzidos por

intelectuais,

mulheres e homens negras/os que me aproximam

significativamente da minha herança africana. Outro fator primordial para que eu fizesse as
“pazes” com meu corpo foi vivenciar um ambiente afirmativo, tanto no tocante aos discursos
sobre as questões raciais quanto em relação aos corpos negros conscientes e afirmativos, era
uma das poucas discentes que ainda manipulava o cabelo quimicamente, o que me levou a
refletir criticamente sobre as minhas escolhas estéticas e, principalmente, políticas.
O desejo de afirmação da minha negritude falou mais alto e, no ano da minha entrada
na Especialização, em 2013, decido “fazer as pazes” com meu corpo e cabelo crespo. Depois
de inúmeras tentativas de mudança, dou início a um processo difícil, mais de extrema
importância, a “transição capilar”, quando decido deixar os fios naturais crescerem, eliminando
a química. Foi uma fase que exigiu paciência e firmeza na decisão tomada, pois me colocou
frente a frente com o racismo, preconceitos e discriminações. Tive que lidar com as tensões
entre o que queria e o que a sociedade impõe como padrão de beleza, foi um processo interno
potente e fortalecedor. Entendo, então, que o cabelo crespo, mais que um atributo físico da/o
negra/o, é um importante símbolo identitário de afirmação da nossa negritude, a mudança que
fiz, não foi só estética, mas, principalmente, política.
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Foi bastante emocionante o reencontro com o meu cabelo, sem “intervenções
missionárias” sobre ele (WALKER, 1988, p. 80). Agora, pude sentir a sua textura entre meus
dedos, a sua forma, cor, balanço, experimentar o prazer de me olhar no espelho, sem restrições,
pois, nas palavras de Alice Walker, “o melhor lugar para olhar é dentro de nós mesmos”. Ainda
parafraseando a autora, essa foi a dádiva do meu crescimento, no meu trigésimo quarto ano.
A minha trajetória profissional como mulher negra professora lança pistas para a
construção desta pesquisa. A conjunção entre gênero, raça2 e profissão (ser mulher negra
professora) representou um confronto com o estabelecido, dentro de algumas instituições de
educação nas quais trabalhei. No imaginário social e ideológico, a mulher negra é aquela que
tem no ambiente doméstico seu locus “natural”, e para quem a sensualidade é quase um fator
hereditário. Nossa capacidade intelectual é questionada, posta à prova. Espanta ver uma mulher
negra que foge às estatísticas e não ocupa o lugar mais baixo da estrutura social. Romper com
esses e outros estereótipos e combater o racismo e o sexismo presentes em atitudes e gestos
cotidianos, também, no interior das escolas e universidades, é uma luta que se faz necessária e
diária.
O posicionamento afirmativo da minha negritude, presente nos discursos de
conscientização da questão racial, nas práticas educativas e na valorização dos atributos físicos,
do cabelo crespo, não impediu que recebesse mensagens de dentro de algumas dessas
instituições, indicando inadequação e deslocamento à imagem que construíram da mulher
negra, pois aquele não era o “meu lugar”, ainda mais ocupando a posição de professora. Um
exemplo disso são as falas: “Você é a professora dele?”; “Minha filha disse que a professora
dela é Black, não acreditei, vim ver se é verdade!”; “Você trabalha aqui na cozinha?”; “Você
penteia seu cabelo?”; “Vai dar aula com esse cabelo?!”.
Ainda hoje, espanto-me com a leitura que fazem do nosso corpo negro, o corpo vigiado
nas grandes lojas de departamento, o agredido nas ruas, becos e vielas, aquele destinado ao
“elevador de serviço”, o interditado dos espaços do saber, o que não é bem quisto em festa de
“gente bonita”, o julgado e sentenciado nas páginas policiais, nos programas midiáticos
sensacionalistas e desumanizadores, o que tomba diariamente pelas mãos da violência dos
aparatos de segurança do Estado, virando mais um/uma nas estatísticas. A sociedade naturaliza
2

O conceito de raça utilizado neste trabalho não tem ligação com o conceito biológico de raças humanas, que diz
existir raças superiores e inferiores. O termo aqui é usado na sua dimensão social e política, também porque a
discriminação racial e o racismo existentes na sociedade brasileira se dão não apenas devido aos aspectos
culturais dos representantes de diversos grupos étnicos, mas também devido à relação que se faz na nossa
sociedade entre esses e os aspectos físicos observáveis na estética corporal dos pertencentes às mesmas (GOMES,
2005, p. 45).
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nossos corpos estendidos no chão, não existe comoção. Recebi há pouco tempo uma proposta
para cuidar do filho de uma conhecida branca, mesmo esta sabendo da minha aprovação no
mestrado. Nossos corpos são passaportes para a viagem desumanizante do racismo.
As representações sobre o negro e a mulher negra foram construídas socialmente através
do discurso hegemônico branco. É assim que a grande intelectual negra Lélia Gonzalez (1984)
inicia o texto Racismo e sexismo na cultura brasileira, nos dizendo que o discurso sobre nós,
nossas histórias e narrativas sofrem interferência da branquitude, é esse segmento que ainda
detém o poder de se dizer e dizer sobre outros segmentos sociais, incluindo a/o negra/o.
Ainda é Lélia Gonzalez (1984) que nos fala que a mulher negra, naturalmente, é
cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta. Basta a gente ler jornal, ouvir
rádio e ver televisão. A pesquisa vem na contramão dessas imagens estereotipadas 3, mostrando,
através das falas das mulheres negras professoras, a combatividade nos seus discursos, ações e
em seus corpos. Saindo da perspectiva de quem é falada, para o lugar de quem se diz, sem
intermediários.
Nesse trabalho, assumimos o discurso na primeira pessoa, bancamos esse lugar de fala
que é nos dizer sem atravessamentos, sobre o ser mulher negra:
Mulher negra é uma mulher arretada, a gente tem que tá matando um leão todo dia,
tem que sorrir, tem que dar força pros outros, né? Que, às vezes, a gente vê em outras
situações, meninas novas e tal, a gente tem que tá dando uma força, a gente tem que
ser um exemplo. É difícil! Mas eu não gostaria de ser outra coisa, isso sim, eu nunca
quis ser branca, nunca. Em nenhum momento, eu pensava assim: ‘ah, eu gostaria de
ser branca’, não, graças aos Orixás e às Deusas, eu nunca quis, eu queria ser negra
mesmo. Acho que é... esse é o meu lugar (Aimó, 51 anos).
É se entender, se pensar como mulher negra, é se pensar nesse cruzamento de ser
mulher e ser uma pessoa negra num país, numa sociedade que é racista e sexista e que
tem cobranças, mas é que eu falo assim, mas tem cobrança pra tanta gente! Tem tanta
coisa boa de ser mulher negra também, por exemplo, quer dizer, eu não sei de ser
mulher negra, de ser eu, tem muita coisa boa de ser eu, não sei de ser uma mulher
negra [...]. Eu acho que se eu tentar pensar no que é ser mulher negra? Qualquer coisa
que eu falar vai ser muito essencialista, vai ser dizer que existe alguma coisa que
mulheres negras são assim, e mulheres negras têm de tudo que é jeito, ‘ah! porque é
forte’, não é forte coisa nenhuma, pode ser super fraca e tá tudo bem, então, é nesse
sentido que eu não sei responder o que é ser mulher negra [...] (Elenara, 41 anos).
Talvez, a gente consiga, talvez, compreender melhor a experiência da outra, mesmo
que não tenha passado por aquela experiência e eu digo assim, talvez, porque você
precisa ter consciência disso [...] Uma experiência que é fundada, perpassada,
construída através do racismo e do sexismo e aí podem ter várias outras coisas, pode
ter muito amor, muita alegria, você pode ter uma família que te apoia muito, uma
família carinhosa, você pode ter muitos amigos e muitas amigas, tem muita alegria,
3

Os estereótipos, ou seja, os clichês, as imagens cristalizadas ou idealizadas de indivíduos ou grupos de indivíduos,
cumprem o papel social de produzir preconceitos, as opiniões e conceitos baseados em dados não comprováveis
da realidade do outro, colocando esse outro sob rejeição ou suspeita. Por outro lado, a vítima do preconceito pode
vir a internalizá-lo, autorrejeitando-se e rejeitando àquele que se lhe assemelha (SILVA, 2001, p. 17).
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tem muita coisa, que, às vezes, quando a gente fica falando dessas questões raciais, a
gente, acaba parece que tudo é só desgraça, não é [...] (Elenara, 41 anos).
[...] é resistência, é acreditar, é ter um comprometimento com sua cultura, primeiro,
acreditar, porque se você não acredita, você não pode ter comprometimento, você
acreditar, isso foi lá atrás, eu acreditei, acreditei porque eu acho, não é acreditar pela
fé, não é isso, que fé, pra mim, eu gosto de distanciar, fé, pra mim, é uma coisa, fé é
uma coisa, fé eu falo na religião, nos Orixás, é uma coisa...sabe, mas você acreditar
que esta cultura que está aí, que é viva, dinâmica, ela pode tá nas academias, minha
filha, os mestres de capoeira têm que tá aqui pra tá dando aula, os mestres têm que tá
aqui pra dar aula, é acreditar que uma ialorixá tem muito que dar, a cultura negra,
gente! [...] é um universo, universo, tem tudo, tem geografia, tem as linguagens
artísticas, tem geografia, tem história, tem química, tem filosofia, é um universo, dá
pra fazer uma universidade, só o Candomblé, só o Candomblé, só o Candomblé, só o
Candomblé, as cores, as comidas, o canto, os ritmos, por isso que eu falo desse mundo,
desse universo negro, a gente não precisa disso não, desculpa aí, viu, nós temos os
nossos intelectuais, temos os nossos filósofos Muniz Sodré, Professor Jaime Sodré,
Leda Maria Martins, tantos outros que não vem aqui agora na minha cabeça, Abdias
do Nascimento, é Inaicyra, tanta gente [...] (Edileusa Santos, 57 anos).
Eu penso que mulher negra é resistir, é foda isso assim de, agora mesmo eu tôpra
começar semana que vem uma outra academia, de atividade física, que eu gosto de
atividade física, eu gosto muito mais de dançar, acho que ainda tenho meu sonho de
menina de ser Débora Brasil (risos), boxe, me movimentar, não gosto muito de malhar
não, mas toda academia que eu vou, o pessoal quer que eu pegue peso e, nessa
academia de branco aqui, a pessoa quer que eu pegue peso, aí meu instrutor que era
muito meu amigo que é lá do Garcia: ‘porra, negona, você não tá representando’, ‘eu
não quero representar porra nenhuma, eu quero ser mulher, eu quero ser que nem essas
brancas aqui, quero ser tratada igual essas brancas aqui, quero botar meus 10kg e
pronto, eu não quero ter que botar 50kg nessa porra entendeu, eu não quero ter que
ser a foda, eu não quero ter que sobreviver o tempo todo, eu não quero viver de
resistir’. Mas, infelizmente, é isso que a sociedade nos impõe [...] (Vicença, 32 anos).
[...] a gente quer, a gente sonha um horizonte, como diz a Grada Kilomba que a mulher
negra se diz uma mulher negra, uma mulher branca se diz uma mulher e um homem
branco se diz uma pessoa, a gente sonha com um horizonte que a gente seja pessoa,
mas já tá tão difícil a gente ser mulher [...] (Vicença, 32 anos).
E é resistir e avançar, a gente tem que ir pra cima, sabe, enquanto eu só resistia, eu
adoecia, eu deixei de adoecer quando eu percebi que eu tinha que ir pra cima, aí eu
parei de adoecer, já tem dois anos que eu não tenho problema nenhum, quando eu
percebo que a coisa tá me fazendo mal, independente...aquela sensação, eu aprendi
isso, ó, eu me sentia mal lá atrás não entendia que era racismo, eu tô caindo fora, se
aqui eu não tô entendendo também, eu vou embora, mesmo sem ter descoberto...eu
entendo dessa forma, eu acho que é pra além de resistir, de avançar, é ancestralidade,
é ouvir as nossas mais velhas, é se identificar com elas, é na perspectiva Sankofa como
constituto daquilo que nós somos, é uma reconstrução histórica de outras mulheres
que não conseguiram chegar até aqui, eu acho que aconteceu com você também de
ser a primeira de quatro gerações a estar onde você está, é descobrir que a história
delas não começa com chicotadas, é descobrir tudo isso e fazer resistência por elas, é
dizer eu estou aqui e não estou só, eu estou aqui, eu tenho que estar, porque devo isso
a muita gente que foi embora, a muita gente que morreu pra que eu estivesse aqui [...]
(Vicença, 32 anos).

A professora Aimó nos diz que ser mulher negra não é nada fácil, é uma luta diária pela
sobrevivência e utiliza a expressão “matar um leão por dia” para expressar esse sentimento. É
ser arretada e usar sua representatividade para dar força, principalmente às jovens negras que
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as têm como referência. Ser exemplo não é fácil, ainda mais quando estamos falando de
mulheres negras, sabemos o quanto é difícil nos mantermos de pé frente às investidas do
racismo e do sexismo. Mesmo diante de tantas negativas, nos diz que nunca pensou em ser
branca e que ser negra é o seu lugar.
A professora Elenara traz uma perspectiva bastante realista do que é ser negra porque
se esbarra na impossibilidade de definição, prefere falar de si, das suas vivências como mulher
negra. Diz que nós mulheres negras talvez possamos entender melhor as experiências umas das
outras, mas isso irá depender do grau de consciência de cada uma frente às questões que
envolvem as relações raciais em nosso país. Nossa experiência é fundada, perpassada,
construída através do racismo e do sexismo, ser mulher e ser negra faz com que encontremos
outras irmãs, nessas avenidas de opressão e em outras tantas. Lembra que nem só de dor e
desgraça vive a mulher negra, ela pode ter uma vida preenchida por muito amor de seus
familiares, da família que herdou da vida, de amigos, amores, de seu amor próprio, generalizar
nossas existências, é, na opinião da professora Elenara, um caminho que não se deve percorrer.
A professora Edileusa Santos acredita que ser mulher negra é resistência, ter um
comprometimento com a cultura negra é acreditar no potencial de conhecimento e
transformação de um mestre de capoeira, uma Ialorixá diz que com o Candomblé construiria a
universidade do universo negro que tanto almeja, conhecimento se tem e intelectuais negros/as
não nos faltam, em sua opinião, nós não precisamos dessa universidade branca que nos nega a
todo tempo.
A professora Vicença dá um exemplo do seu cotidiano para mostrar o que a sociedade
espera de nós. Que sejamos fortes, fodas, que carreguemos quantos pesos forem necessários,
sem reclamar, essa é a metáfora da academia de ginástica trazida por ela. Retiram de nossas
vidas a dimensão do prazer, restando o pesado fardo do resistir, sobreviver. Ainda traz uma
citação de Grada Kilomba, que reflete bem o ser negra em nossa sociedade e a dimensão do
racismo/machismo presente nessas representações. O homem branco privilegiadamente situado
em nossa sociedade se autodeclara pessoa. A mulher branca se autodeclara mulher, como se
essa categoria universalista abarcasse todas nós e a mulher negra se diz uma mulher negra. Para
a sociedade, a mulher negra não está incluída na categoria mulher, muito menos na categoria
pessoa, o que a destitui da condição de sujeito de direitos, já que a dimensão humana lhe foi
retirada.
A educação aparece como um caminho de possibilidades de equilibrar essa balança tão
visivelmente desigual, desfavorável à existência da/o negra/o em meio a uma sociedade afetada
pelo racismo, que segundo Gonzalez (1984) é a “sintomática que caracteriza a neurose cultural
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brasileira”. Entender nosso movimento na luta por educação é conhecer a trajetória de
enfrentamento em busca de equidade nas relações, nos postos de trabalho, contra o genocídio
do povo negro, o feminicídio, o encarceramento do nosso povo, a favor da nossa autoestima,
dignidade e humanidade.
A escola assemelha-se à sociedade quando oferta condições desiguais para os sujeitos
que a frequentam. Portanto, não temos como iniciar uma problematização das trajetórias de
mulheres negras professoras do ensino superior, sem levar em consideração o histórico de
interdições presentes na relação negro e educação.
Ainda no que se refere à escola, é preciso considerar que tudo aquilo que é negado na
formação cultural do Brasil também é negado na escola brasileira. Assim, vemos esta
instituição social apresentar, transmitir, disseminar e difundir a cultura considerada
hegemônica, e não as culturas nacionais (LIMA, 2015, p. 22).

A escola apresenta-se como um ambiente extremamente hostil à presença do/a negro/a,
por desconsiderar a nossa vida das pautas dos currículos construídos. As consequências para o
povo negro desse processo de apagamento histórico da sua cultura, saberes e corpos, também
dos ambientes educativos, é a fragmentação da sua identidade, posto que as diferenças são vistas
como sinônimo de desigualdades.
O processo de construção identitária torna-se tenso para o/a negro/a, caminhando junto
a preconceitos e discriminações raciais que se expressam, nos estímulos negativos em relação
à sua cultura, no ocultamento do histórico de lutas e contribuições civilizatórias do negro na
constituição do povo brasileiro, na evidência que deprecia os traços físicos que marcam a
negritude (cor da pele, traços faciais e cabelo), na invisibilização do negro e sua história dos
currículos do ensino básico ao superior, na sua desumanização das esferas da vida nacional. Por
tudo isso, a escola e a academia são mais do que locais de aprendizagem ou de ascensão social
para o/a negro/a, verdadeiramente transforma-se em espaços de luta, resistência.
Um dia, lendo um livro escrito por uma mulher negra professora, Claudilene Maria da
Silva (2013), vi que, nos seus agradecimentos, ela iniciava contando que na sua juventude era
comum no seu grupo de convívio social dizer que alguém havia terminado os estudos quando
concluía o ensino médio. Muito provavelmente, o meio de convívio da autora era de mulheres
e homens negras/os e nós sabemos o quanto nossos percursos educativos são acidentados e o
quanto nos é interditado o exercício do pensar. Ainda está em curso a lógica capitalista de que
aos filhos/as de famílias populares, leia-se negros/as, ficam reservados os trabalhos manuais e
técnicos, a atividade intelectual, acadêmica, é autorizada e legitimada às classes abastadas,
entenda, brancos/as.
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Para negros/as, o trabalho intelectual parece mais um chamado do que uma escolha
vocacional, isso porque as tensões que envolvem os dilemas do/a negro/a numa sociedade que
alimenta preconceitos e discriminações de raça, classe e de gênero4 os/as impelem à luta política
pela ascensão do povo negro e, em muitas situações, de outros segmentos oprimidos da
sociedade.
A vida de intelectual ainda é mais difícil para a mulher negra, que se vê confrontada
pelo racismo e sexismo, sistemas de dominação que ditam e pré-estabelecem o seu lugar na
sociedade. Ao contrário do que se possa imaginar, sempre questionamos o “não lugar” a nós
imposto historicamente, subvertendo a lógica da dominação e ampliando as possibilidades de
nos construir como mulheres negras.
A presença de mulheres negras no espaço acadêmico, ainda que em números
quantitativamente minoritários com relação aos/às docentes brancos/as, nos fazem pensar em
nossas próprias trajetórias, enquanto negros/as, e na importância que a educação sempre teve
em nossas vidas, prova disso é que continuamos rompendo barreiras para integrar, também,
essas esferas do ensino superior. A ocupação dessas mulheres na academia como docentes nos
traz a possibilidade de construir uma educação que valorize e respeite as diferenças e a condição
humana, dando visibilidade às diferentes expressões culturais e continuum civilizatórios, a
outras narrativas, currículos, conhecimentos, outras presenças, corpos e práticas educativas de
enfrentamento ao racismo.
Pensar o corpo da mulher negra dentro das instituições de ensino superior é subverter a
lógica que interdita até hoje, com mecanismos sutis, mas excludentes, a presença de negros/as
nos espaços de educação formal, do ensino básico ao superior, como discentes ou docentes.
Segundo hooks5(1995), desde a escravidão até hoje, o corpo da mulher negra tem sido visto
pelos ocidentais como o símbolo quintessencial de uma presença feminina natural, orgânica,
mais próxima da natureza animalística e primitiva.
Assim, representações negativas têm sido forjadas e reforçadas pela cultura
brancocêntrica, contra a imagem da mulher negra, seus corpos são tidos como passíveis de
controle e violência. Cristalizou-se no nosso imaginário social brasileiro a ideia do servilismo
como característica inerente a este grupo social, ainda persiste nos meios de comunicação todo
um aparato midiático e ideológico que continua a representar negativamente a mulher negra ou
4
5

Segundo Louro (1997), gênero é a construção social e histórica produzida sobre as características biológicas.
É escritora e militante feminista norte americana. Seu nome de batismo é Gloria Jean Watkins, Bell Hooks é o
apelido escolhido para assinar suas obras, uma homenagem aos sobrenomes da avó e da mãe. A escrita grafada
em minúsculo é pelo fato da escritora preferir que a atenção seja dada a sua mensagem, às ideias, ao invés de si
mesma.
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subrepresentá-la como símbolo sexual, insaciável, objeto de desejo, que se destaca sempre pelo
apelo ao corpo(depreciado em suas representações), e nunca pela sua inteligência, esta é
dissociada da sua figura.
O saber-se negro/a não nos blinda contra a violência do racismo nas escolas,
universidades e outros espaços sociais mais amplos. Continuamos construindo a nossa
identidade negra em meio a situações de constrangimentos, conflitos, violências, num processo
de rejeição/aceitação dos nossos corpos, em que ora desejamos, sob os efeitos da alienação, nos
aproximar do modelo de identificação normativo-estruturante da sociedade, o branco, cabelo
liso e louro, nariz afilado, ora subvertemos essa lógica de identificação e negativização da nossa
imagem corporal, reconstruindo nossos espelhos quebrados, através de um resgate da nossa
negritude, exaltando nossa pele negra, atributos físicos, nossos cabelos crespos e volumosos,
nossa intelectualidade, a história e o legado de humanidade dos nossos ancestrais.
Seguimos firmes no propósito de conhecer as narrativas das mulheres negras professoras
da pesquisa que dão sentido à vida por meio de suas presenças nesse mundo. A pergunta a ser
respondida é de que forma as professoras negras que atuam no ensino superior constroem suas
identidades étnico-raciais e profissionais a partir da relação afirmativa que estabelecem com
seus corpos? A resposta a essa questão está nas memórias dos fragmentos de vida dessas
mulheres. A metodologia das histórias de vida foi a escolhida para costurar essa grande colcha
de memórias que são as experiências formativas das mulheres negras professoras da pesquisa e
da vida.
As sujeitas da pesquisa são cinco professoras negras de uma instituição pública de
ensino superior localizada na cidade de Salvador, dos cursos de pedagogia, dança, física,
química e matemática. Quanto à naturalidade, temos três soteropolitanas, uma porto alegrense
e uma paulista. Quanto à faixa etária, temos Vicença, com 32 anos; Elenara, com 41 anos; Aimó
e Luisa Mahin, com 51 anos; e Edileusa Santos, com 57 anos. Das cinco mulheres, duas são
casadas: Vicença, em um relacionamento com seu parceiro, e Elenara, com sua parceira. Luisa
Mahin namora a distância seu parceiro norte-americano, Aimó e Edileusa Santos não
comentaram sobre seus relacionamentos atuais. Todas elas oriundas de famílias populares e
trabalhadoras.
A abordagem das histórias de vida apresenta coerência com os objetivos propostos
nesse trabalho, de conhecer, compreender e identificar, através das falas das professoras, como
as mesmas atribuem sentidos aos percursos da sua formação humana, na sua relação com seus
corpos e a construção de suas identidades negras.
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O trabalho de pesquisa, a partir da narração das histórias de vida ou, melhor dizendo,
de histórias centradas na formação, efetuado na perspectiva de evidenciar e questionar
as heranças, a continuidade e a ruptura, os projetos de vida, os múltiplos recursos
ligados às aquisições de experiência, etc., esse trabalho de reflexão a partir da
narrativa da formação de si (pensando, sensibilizando-se, imaginando, emocionandose, apreciando, amando) permite estabelecer a medida das mutações sociais e culturais
nas vidas singulares e relacioná-las com a evolução dos contextos de vida profissional
e social (JOSSO, 2007, p. 414).

A multiplicidade terminológica que abrange o uso de fontes (auto)biográficas fez com
que escolhêssemos uma denominação para esta abordagem na pesquisa. Gaston Pineau (2006
apud PASSEGGI, 2010, p. 103) explica que “preferiu a expressão histórias de vida, mais
intuitiva e de fácil compreensão, para evitar a vinculação com a grafia (escrita), sair do território
íntimo do eu (auto) e acolher todas as manifestações de expressão da vida (bios)”.
A voz ocupa lugar central na pesquisa, em lugar dos tradicionais registros escritos.
Continuamos conectadas ao território do eu, mas agora ele aparece em uma estreita relação com
os/as outros/as sujeitos/as sociais e suas dinâmicas, a vida ganha sentido porque a narramos.
Por todas essas questões é que escolhemos as histórias de vida como aposta biopolítica
(PINEUAU, 2006) de reapropriação, pelos sujeitos sociais, da legitimidade de seu poder de
refletir e se dizer sobre a construção de sua vida.
É importante lembrar que o/a professor/a é uma pessoa, uma parte significativa da
pessoa influencia a identidade profissional das mulheres negras professoras. Através do narrar
de suas histórias de vida, encontramos respostas para a escolha da profissão, assim como suas
experiências e percursos de vida profissional serão influenciadores de suas práticas
pedagógicas.
A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A
identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção e de estar na
profissão. [...] É um processo que necessita de tempo. Um tempo para refazer
identidades, para acomodar inovações, para assimilar mudanças (NÓVOA, 1995, p.
16).

A grande fonte de inspiração, o combustível que dá vida, força e sentido à pesquisa vem
das narrativas das mulheres negras professoras, por meio da sua voz, enunciado e fala. Esse
aspecto é investido de um importante componente simbólico quando falamos de mulheres
negras, pois, historicamente, nos foi negada a voz, o direito de nos dizer. E, quando somos ditas
pela voz de terceiros, na maioria das vezes, nos apresentam em um tom de depreciação,
desqualificação, nos impondo uma falsa ideia de inferioridade. Quando narramos, nos
aproximamos do mais íntimo de nós, é também uma prática de resistência. Falar é antes de tudo
exteriorizar experiências, afirmar a existência e, acima de tudo, a humanidade.
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E o risco que assumimos aqui é o 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).

Narrar é uma prática humana, embora as histórias das mulheres negras da pesquisa
tenham sido emudecidas, é preciso narrar para não esquecer, para nos aproximarmos de nós
mesmas, de nossas histórias singulares, para nos posicionarmos crítica e politicamente frente
às situações que nos oprimem e acabam contribuindo para uma construção negativada das
nossas identidades.
Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar a si
mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se
atribui ao que é ‘vivido’ na continuidade temporal do nosso ser psicossomático.
Contudo, é também um modo de dizermos que, neste continuum temporal, algumas
vivências têm uma intensidade particular que se impõe à nossa consciência e delas
extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco próprios e/ou com o
nosso ambiente humano e natural (JOSSO, 2004, p. 48).

O posicionamento em construir a pesquisa exclusivamente com professoras negras é
uma opção política, na medida em que estamos falando de um segmento social profundamente
oprimido historicamente em várias instâncias. Somos alijadas dos processos educativos,
desumanizadas nas esferas sociais, subrepresentadas nos espaços políticos de atuação– a
educação é um desses lugares – e, economicamente, desfavorecidas. Por outro lado, o trabalho
propõe-se a fazer das suas narrativas referenciais de vida e luta pela dignidade e inserção de
mulheres negras nos espaços sociais mais amplos e, especificamente, no campo da educação.
Importante dizer que não desconsideramos a existência de homens negros professores que
também vivenciam o racismo nos espaços de saber formal, mas o fato de ser mulher negra
professora influenciou na escolha do grupo que compõe a pesquisa.
A escolha das professoras da pesquisa obedeceu a alguns critérios: primeiro, são
mulheres negras, para isso, fiz valer primeiramente o meu olhar para identificar nos seus corpos
a presença de pistas que dissessem sobre suas negritudes, através de suas roupas, acessórios, de
seus sinais diacríticos, cabelo, utilizado pela cultura na construção da representação social e
tomado pelo/a negro/a na construção de sua beleza, autoimagem, identidade. Segundo, são
docentes do ensino superior de uma universidade pública da cidade do Salvador. O terceiro
critério foi o de autoidentificação das professoras e o quarto critério era que a afirmação dos
seus corpos estivesse presente também nos discursos e práticas no que diz respeito à sua atuação
profissional.
Muito importante ressaltar que, no caminho até o encontro com as cinco professoras que
nos ajudam a construir essa pesquisa, tive contato com mais cinco mulheres, de cursos das áreas
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de saúde e ciências humanas, as mesmas, ao tomarem conhecimento que o corpo seria o
território por onde caminharíamos para entender o processo de construção identitária, não se
sentiram confortáveis em relembrar passagens ainda não cicatrizadas na relação com seus
corpos e identidade. Confirmando que o corpo não é um elemento neutro na cultura, muito pelo
contrário, ganha sentidos e significados diversos, causando dor à mulher negra. Na pesquisa é
ressignificado como espaço de conhecimento de si, de luta e de amor.
Tive o prazer e privilégio de conhecer as parceiras dessa empreitada, no curso da vida,
nos ambientes acadêmicos pelos quais transito, por intermédio de professores/as e em eventos
relacionados às discussões das questões raciais. Posteriormente, mantive contato com as
mesmas via e-mail e WhatsApp, apresentando resumidamente a proposta do trabalho e
marcando encontros, primeiramente para nos conhecermos, bem como apresentar a proposta da
pesquisa e, em seguida, para a realização das entrevistas propriamente ditas.
A pesquisa conta com a participação luxuosa de cinco mulheres negras, destas, quatro
atuam como docentes em uma universidade pública de Salvador e uma já está afastada das suas
funções docentes na universidade, porém atuando ativamente no cenário soteropolitano das
artes, nas discussões sobre raça, gênero e religiosidade. As áreas de atuação das mesmas são as
mais variadas, contamos com a presença de uma docente do curso de Pedagogia, uma do curso
de Química, uma do curso de Física, uma do curso de Matemática e uma do curso de Dança. A
escolha das áreas de atuação das professoras foi aleatória, exceto a de Pedagogia, que, por ser
meu curso de formação, teve posicionamento intencional. Os outros cursos foram frutos dos
encontros que tive com as professoras em eventos acadêmicos e por meio de indicação de
outros/as professores/as. Porém é fascinante saber que somos presença também em cursos da
área de exatas, predominantemente masculinos e interditados aos corpos das mulheres ainda
hoje. Continuamos a fazer ciência seguindo a trilha dos/as nossos/as ancestrais, agora pelas
mãos, corpos e mentes de mulheres negras.
Do ponto de vista metodológico, fizemos uso das entrevistas narrativas que, segundo
Jovchelovitch e Bauer (2008, p. 104): “é adequada para pesquisas que combinam história de
vida com contextos sócio-históricos”. Ainda seguindo esses referenciais, histórias pessoais
expressam contextos societais e históricos mais amplos, e as narrativas produzidas pelos
indivíduos são também constitutivas de fenômenos sócio-históricos específicos, nos quais as
biografias se enraízam.
Através das narrativas, pretendemos nos aproximar das vivências das mulheres negras
professoras, pois toda história individual carrega em si reflexos da vida social mais ampla. É
possível ler a sociedade em que estamos inseridas, na vida narrada, contada com palavras e
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sentida pelas mesmas. Ainda de acordo com Jovchelovitch e Bauer (2008, p. 110): “a história
possui sempre dois lados”. Ela tanto representa o indivíduo (ou uma coletividade), como se
refere ao mundo além do indivíduo.
Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em
uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de
acontecimentos que constroem a vida individual e social. Contar histórias implica
estados intencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares, acontecimentos e
sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal (JOVCHELOVITCH; BAUER,
2008, p. 91).

A entrevista narrativa foi elaborada com base na metodologia proposta por
Jovchelovitch e Bauer (2008). Antes das fases que estruturam a entrevista é preciso que
aconteça a Preparação por parte do/a pesquisador/a. Nessa etapa, o/a mesmo/a se investe de
toda exploração do campo a ser discutido, através de pesquisas que possibilitem o conhecimento
aprofundado e crítico sobre as questões a serem levantadas. Ainda nesse momento serão
elaboradas as perguntas que refletem os interesses do/a pesquisador/a.
A primeira fase da entrevista é a Iniciação, momento da formulação do tópico inicial da
narração que servirá de gatilho para o início da entrevista, é sugerida também a utilização de
auxílios visuais. A segunda fase consiste na Narração propriamente dita, onde o/a pesquisador/a
não deverá interromper, somente encorajando a narração com estímulos não verbais. A terceira
fase é de Perguntas, evitando fazer questionamentos utilizando “por que”, buscando fazer
perguntas que partam do interesse do/a pesquisador/a, levando em consideração a narrativa e a
linguagem das entrevistadas. A quarta e última fase é a Conclusiva, acontece já sem o gravador,
é o momento de fazer perguntas mais diretas, descontraídas, usando o “por que”, procurando
fechar lacunas ainda abertas pela narração, sendo o momento em que deverão ser feitas
anotações colhidas imediatamente após o fim da conversa.
O diário de bordo torna-se imprescindível na pesquisa com histórias de vida, no sentido
de que ele trará observações relevantes registradas durante e após entrevista, não só no que
tange o dito, o falado, mas, principalmente, o que não se pode ser expresso por palavras, os
olhos marejados de lágrimas, o corpo que reage às memórias, muitas vezes deixadas
adormecidas propositalmente, por causarem dor e sofrimento, o corpo que se mostra vivo,
combatente, amoroso. Por tudo isso, considero o diário de bordo um elemento importante para
que possamos conhecer e ligar os fios dessa grande colcha de retalhos que são as trajetórias de
vidas das professoras da pesquisa.
Segundo Velho (1987), pensando o/a pesquisador/a no encontro com o familiar, esta
familiaridade necessariamente não define o grau de conhecimento sobre algo para ele, o
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questionamento, a reflexão e o exame sistemático é que tornarão algo conhecido. A pesquisa
com Mulheres Negras Professoras aproximou-me de um cenário social bastante familiar, por
também ser Mulher Negra Professora. Embora não atuando no ensino superior, compartilho
junto a elas de muitas das vulnerabilidades que nos atravessam por conta de marcadores como
gênero, raça e classe. Porém o fato de ser familiar não necessariamente aponta para o meu total
conhecimento sobre a realidade dessas mulheres, seus pontos de vista e visões de mundo, e foi
esse um dos motivos que me instigou a construir esta pesquisa, entender as especificidades
desses caminhares formativos, de irmãs, em seus diferentes percursos.
Os procedimentos metodológicos escolhidos na pesquisa seguiram seu curso, a ideia de
que a pesquisadora precisa se distanciar e ser imparcial frente aos/os sujeitos/sujeitas da
pesquisa e aos acontecimentos foi desconstruída. O trabalho procurou seguir a objetividade que
a pesquisa científica exige, porém o envolvimento com a temática e as histórias de vida das
mulheres negras professoras foi inevitável. A pesquisa é investida também de subjetividades,
vivências, percepções que contribuíram imensamente para refletirmos criticamente sobre a vida
social na sua dimensão cotidiana, familiar, profissional, para entendermos e transformarmos o
nosso macroespaço social.
Depois do primeiro contato para conhecer as mulheres negras professoras da pesquisa e
apresentá-las à proposta, nós demos início à preparação para as entrevistas propriamente ditas.
Daí me veio outro grande questionamento, como faria para estimular a fala das professoras no
seu exercício de narrar episódios marcantes das suas trajetórias de vida na sua relação com seus
corpos negros? De visita na casa de uma grande amiga e eterna orientadora, compartilhei com
a mesma da minha preocupação em provocar as mulheres da pesquisa a rememorar fatos
marcantes da sua vida, foi então que ela me deu a ideia de pedir que levassem três fotos dos
seus arquivos pessoais em diferentes fases das suas vidas. Essas imagens serviram para facilitar,
estimular a viagem que fariam no encontro com suas memórias.
Sobre os registros fotográficos, é majoritária a presença da família, como grande
ativadora da memória e da vida dessas mulheres, como inspiração, orgulho, fonte de
aprendizados e de afeto. A professora Vicença traz suas imagens, duas fotos envolvendo a
família, em um aniversário de infância e no último natal, a terceira foto aparece na praia, de
trança, com duas amigas do tempo da escola que a acompanham até hoje. Antes da nossa
entrevista oficial, me mostra seu álbum de casamento e relata que uma pessoa da família do seu
companheiro, responsável por registrar a cerimônia, simplesmente excluiu a sua família da
maioria das fotos, postura racista que provocou seu desconforto frente à mesma.
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A professora Aimó traz, nos seus registros, fotos suas indo para o Pós-Doc na Espanha
junto a amigos/as, outra foto já na Espanha, sozinha, e a última foto, no seu retorno da Espanha,
na casa de uma amiga, no Rio de Janeiro. Uma das poucas professoras que não trazem no
registro a família, talvez por conta de uma série de situações ocorridas envolvendo mãe e pai,
que deixaram marcas na sua vida a ponto de inconscientemente escolher apagar essas más
lembranças da sua memória.
A professora Luisa Mahin mostra muitas fotos, da sua gravidez, de viagens ao exterior,
de aniversário com família unida, relação que mantém até hoje com mãe, pai, irmãos e tios.
Esse suporte familiar faz questão de dizer que é desde pequena e só se fortaleceu depois de
adulta.
A professora Edileusa Santos mostra muitas fotos fazendo o que mais gosta, dançar,
interagir com arte, fotos também produzidas profissionalmente mostrando o corpo negro a
serviço da arte e como sinônimo de beleza negra, de autoestima da mulher negra. Mostra
também imagens do espetáculo Mulheres do Ase, criação e recriação da vida, entrelaçando fé,
acolhimento e o àse das mulheres. A performance da vida das mulheres que atuam nas matrizes
das religiões africanas e são símbolos de resistência, crença, fé e àse, tanto no passado, no
presente e no futuro. Foi por meio da fé ao Orixá, Inquice, Vodum e Caboclo que essas mulheres
tiveram a capacidade de se reinventar e se afirmar. O espetáculo busca expressar a luta, a
resistência e os sentimentos dessas mulheres. Essa celebração caracteriza-se por rituais, dentro
do universo holístico, em que tudo gira em torno do cosmo que é o sentido do àse.
A professora Elenara traz fotos com a pessoa mais importante da sua vida que é sua
mãe, fotos juntas no metrô em Nova York, bebendo uma gelada e uma foto produzida para um
calendário de moda em Nova York com mulheres de diferentes raças. “Esse é um espaço que,
definitivamente, eu jamais me pensaria, né? Enquanto mulher, negra e gorda, me pensar em um
espaço de modelo [...], por isso eu trouxe essa foto pra lembrar dessa coisa bem de poder tá em
qualquer canto [...]”.
As falas das Mulheres Negras Professoras desta pesquisa são registros de uma força e
importância sem precedentes para pensarmos e refletirmos sobre o/a negro/a na sociedade
brasileira, família negra, afetividade, construção da identidade, processos de rejeição/aceitação,
preconceito, racismo e discriminação racial, ancestralidade, a relação com o corpo, educação e,
acima de tudo, o espírito aguerrido dessas mulheres, que não as deixou sucumbir às ofensivas
diárias do racismo e do machismo.
A análise das narrativas das histórias de vida ainda apresenta-se como um grande desafio
no campo das pesquisas (auto)biográficas, isso porque as especificidades do caminhar de vida
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compreensão/identificação. Analisar esses registros requer o entendimento e a busca da
significação do texto produzido pelo conhecimento de si, essas pistas serão dadas pelo/a
próprio/a narrador/a.
O preço de uma ciência humana é não se fechar em epistemologias e metodologias que
deslegitimam as falas de grupos estigmatizados socialmente, como, por exemplo, as mulheres
negras da pesquisa. Segundo Ricouer (1976, p. 27-28), “a experiência experienciada como
vivida, permanece privada, mas seu sentido, a sua significação, torna-se pública”.
A dissertação está organizada em três seções, além da introdução e considerações finais.
A introdução apresenta, brevemente, os objetivos, justificativas e problemática que motivaram
a construção desta pesquisa; as memórias de minha trajetória biográfica como Mulher Negra
Professora e Pesquisadora; os caminhos metodológicos utilizados para apreender os
significados traduzidos nas vozes e nas experiências formativas das Professoras e já aponta para
a realidade enfrentada pelas mesmas no ambiente educativo e em nosso meio social mais amplo.
Na primeira seção, intitulada Mulher Negra e Educação, descortinamos a realidade
social, política e econômica das mulheres negras em nossa sociedade. A educação nesse
contexto aparece tanto como processo que nos oprime, produzindo desigualdades, quanto
também é utilizada em nossas lutas por emancipação em uma sociedade de base racista,
machista e sexista.
A segunda seção, Mulher Negra e Corpo, amplia os sentidos e significados do corpo
em uma sociedade que se utilizou da eugenia para promover o melhoramento da sua raça. O
corpo da mulher negra é linguagem recheada de estereótipos negativos e estigmas, porém
também é território da autoestima e afirmação da sua identidade negra.
A terceira e última seção, reservada à análise das entrevistas e intitulada Mulheres
Negras Professoras e suas Histórias: dando sentido à vida, é um convite à escuta atenta às
narrativas das Mulheres Negras Professoras que nos dizem tanto sobre a vida e a educação,
sobre nossas presenças no mundo, carregando nossos corpos, cultura e histórias. Essas vozes
dessas mulheres ecoam novas possibilidades de se fazer educação para as relações raciais, de
se fazer presença nos espaços da educação superior, lançando desafios às universidades na
construção de relações com base na equidade e no respeito.
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1 MULHER NEGRA E EDUCAÇÃO

Essa seção tem como objetivo trazer para a problematização as relações tensas que
existem em nossa sociedade envolvendo as categorias Mulher Negra e Educação, procurando
desvelar também as experiências de afirmação fruto desses encontros. Essas mulheres são as
grandes responsáveis por seguirmos em frente nas nossas trajetórias de vida e profissão, mesmo
em meio a tantas adversidades, viram na educação um caminho de esperança, possibilidades,
na luta pela melhoria das condições de vida da população negra. E, hoje, por meio de embates
travados pelo Movimento Negro, estamos ocupando os vários espaços que a educação tem a
nos oferecer, seja na posição de alunas, professoras da educação básica ou do ensino superior,
fizemos desse território também o nosso lugar para aquisição de conhecimentos, lutas políticas,
cenário para os nossos corpos serem vistos, não mais como lugar da hipersexualização, mas
como corpo que pensa, sente e existe.
1.1 O “não lugar” da mulher negra na sociedade brasileira

Falar de mulher negra é, obrigatoriamente, lançar o nosso olhar para outras irmãs que
experienciaram contextos históricos diferentes, porém com força de opressão semelhante. Esse
movimento de retorno ao passado para entender o presente faz parte da realidade do povo negro,
que, historicamente, acumula desvantagens sociais, econômicas, educacionais e políticas. Há
muito, na história, lutamos pelo direito elementar de sermos sujeitos políticos e construímos
narrativas contrahegemônicas para manter as chamas da liberdade acesas.
O sistema escravista nos dá a dimensão do “não lugar” da mulher negra em nossa
sociedade e o não reconhecimento da sua humanidade, atestando uma trajetória de negação do
ser. Segundo Davis (2016, p. 17), “como escravizadas tinham todos os outros aspectos de sua
existência ofuscados pelo trabalho compulsório”. Ou seja, eram tidas unicamente como parte
de uma engrenagem produtiva que precisava se manter em pleno funcionamento, suas
identidades de filha, irmã, amiga, companheira, mãe, eram, na grande maioria das vezes,
desconsideradas.
A ideologia da feminilidade em voga no século XIX, na mentalidade da família
burguesa, dava ênfase ao papel da mulher como mãe cuidadora e dona de casa exemplar para
seu marido. No contexto da escravidão, a mulher negra não se encaixava neste perfil, embora
tenha construído laços de família com companheiros e parentes, em meio às restrições de toda
ordem, fruto da sua condição de escravizada. Não eram vistas como mães pelos senhores e sim
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como “reprodutoras”, algo semelhante a animais, com poder de multiplicar o rebanho, dando
lucro à empresa escravista. Tendo seus/suas filhos/as, não podiam exercer o papel de mães, pois
sua cria não lhe pertencia. É Angela Davis (2016) que nos diz, na perspectiva estadunidense,
um ano após a interrupção do tráfico de populações africanas, um tribunal da Carolina do Sul
decidiu que as escravas não tinham nenhum direito legal sobre suas filhas e filhos. Nunca
estivemos dentro do círculo de definição da sociedade de mulheres aceitáveis, primeiro porque
não somos incluídas na categoria mulher, somos o “Outro” desumanizado. Segundo Collins
(2016, p. 105 apud RIBEIRO, 2017, p. 38), “o status de ser o ‘outro’ implica ser o outro em
relação a algo ou ser diferente da norma pressuposta de comportamento masculino branco”.
Uma mulher negra, nascida em um cativeiro, em Swartekill, Nova York, abolicionista,
insubordinada, escritora e ativista dos direitos da mulher, de nome Sojourner Truth, é quem nos
trará as inquietações no sentido de desestabilizar as narrativas do hétero-patriarcado, por meio
do seu discurso “E eu não sou uma mulher?”, proferido na Convenção dos Direitos da Mulher,
na cidade de Akron, em Ohio, nos EUA, 1851:
[...] Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem,
é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os
melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por
cima da lama ou me cede o lugar! E não sou uma mulher? Olhem pra mim! Olhem
para meu braço! Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum
conseguiu me superar! E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto
quanto um homem – quando tinha o que comer – e também aguentei as chicotadas! E
não sou uma mulher? Pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos.
Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E não sou
uma mulher? [...] (RIBEIRO, 2017, p. 20).

Essa perspectiva universalizante da categoria mulher em nossa sociedade assentada no
patriarcado e no racismo invisibiliza as opressões e as particularidades de ser mulher negra,
ofuscando suas diferenças, dores e potencialidades. Nunca fomos vistas e nem mesmo tratadas
como frágeis, segundo Sueli Carneiro (2003) em seu texto “Mulheres em Movimento”; fazemos
parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Enquanto as mulheres brancas
reivindicavam o direito de trabalhar fora de casa, nós mulheres negras já mantínhamos esse
mundo de pé com a força do nosso trabalho nas lavouras, na casa dos senhores, cuidando dos/as
filhos/as das sinhás ou nas ruas como quituteiras e ainda o fazemos hoje.
As mulheres negras estão entre os grupos mais ignorados, mais subjugados e também
os mais atacados deste planeta. As mulheres negras estão entre os grupos mais sem
liberdade do mundo. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres negras têm uma trajetória
histórica que atravessa fronteiras geográficas e nacionais de sempre manter a
esperança da liberdade viva. As mulheres negras representam o que é não ter liberdade
sendo, ao mesmo tempo, as mais consistentes na tradição, que não foi rompida, da
luta pela liberdade, desde os tempos da colonização e escravidão até o presente
(DAVIS, 2017, n.p).
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Ser mulher negra no Brasil representa um obstáculo concreto na luta pela cidadania e
busca da ascensão social. Temos conhecimento historicamente do lugar de subserviência, de
estereotipia, imposto às mulheres negras em nossa sociedade, dos impactos do racismo e do
sexismo nas nossas vidas. A mulher negra é vista desvinculada de sua historicidade,
individualidade, da sua condição política. Segundo bell hooks (1995), mais que qualquer grupo
de mulheres nesta sociedade, as negras têm sido consideradas só corpo sem mente. Na visão da
cultura hegemônica, um corpo que nasce com a função de servir e não para se afirmar enquanto
sujeito histórico.
O país que se beneficiou do trabalho escravo, no período de mais de quatro séculos,
reserva ao negro, importante agente construtor do Brasil, o lugar da invisibilidade, baixa
autoestima, falta de respeito, saúde e moradia, baixos salários, desemprego, o não acesso à
educação de qualidade, baixa mobilidade social, além dos altos índices de violência contra a
mulher, em muitos casos, resultando no extermínio das suas vidas.
Em seu texto “A mulher negra”, Maria Nilza da Silva diz que a situação da mulher negra
no Brasil de hoje manifesta um prolongamento da sua realidade no período de escravidão, com
poucas mudanças. A publicação da autora data do ano de 2010 e, de fato, fazendo um paralelo
com os dias de hoje, muito pouco mudou no que se refere às condições de vida da mulher negra,
que continua ocupando os postos mais inferiores na escala social e expostas às mais variadas
situações de violências.
Segundo Jurema Wernecket al. (2012), ser mulher negra no Brasil de hoje é como no
passado, protagonizar lutas cotidianas para ocupar espaços e para que o mundo seja um lugar
mais justo, seguro e íntegro para cada um de nós. A importância em se dizer presente a essas
mulheres que ajudaram a construir o passado está no sentido de que elas são a força que
impulsiona, nós, mulheres negras de hoje, a resistir. Foram elas que abriram caminhos e
perspectivas para que chegássemos até aqui e levássemos adiante o que elas iniciaram.
Nos anos 90, o IBGE realizou uma pesquisa referente aos rendimentos no mercado de
trabalho e desvelou o perfil das trabalhadoras negras. É o segmento que mais precocemente
ingressa no mercado de trabalho, o que mais tempo permanece, portanto, trabalham por um
longo período da vida, são as que mais investem em educação e, paradoxalmente, as mulheres
negras têm o menor retorno do investimento que fizeram no seu processo educativo, pois sofrem
com as mais altas taxas de desemprego.
Essas informações nos levam a refletir que o mercado de trabalho possui sua própria
lógica e opera de forma diferenciada, não reconhecendo de forma semelhante o grau de
instrução atingido pelos diferentes grupos sociais. Uma mulher negra, com nível superior, não
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está isenta de sofrer discriminações e desigualdades nas relações de trabalho, podendo até
mesmo exercer atividades que estão bem abaixo do seu grau de formação.
Os alunos ou estudantes provenientes das famílias mais desprovidas culturalmente
têm todas as chances de obter, ao fim de uma longa escolaridade, muitas vezes paga
com pesados sacrifícios, um diploma desvalorizado; e, se fracassam, o que segue
sendo seu destino mais provável, são votados a uma exclusão, sem dúvida, mais
estigmatizante e mais total do que era no passado[...] (BOURDIEU; CHAMPAGNE,
1998, p. 221).

A relação que os autores acima fazem do processo de escolarização e desvalorização
dos diplomas dos/as estudantes das classes populares, aproxima-se da questão da mulher negra,
educação e o mercado de trabalho. Por mais qualificados o seu currículo e a sua trajetória
educacional e profissional, por mais capital cultural e econômico que ela possua, outros fatores
terão peso significativo nessa avaliação, a questão racial, classe e de gênero, são marcadores
que potencializam as opressões às quais estão expostas as mulheres negras. Segundo Queiroz
(2004), também a condição de gênero tem se revelado como um elemento significativo na
produção de desigualdades sociais. É marcadamente diferenciado o modo como homens e
mulheres se situam nos vários setores da vida social.
Assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão, de algum modo,
sujeitas ao peso da discriminação de gênero, também é verdade que outros fatores
relacionados a suas identidades sociais, tais como classe, casta, raça, cor, etnia,
religião, origem nacional e orientação sexual, são ‘diferenças que fazem diferença’ na
forma como vários grupos de mulheres vivenciam a discriminação. Tais elementos
diferenciais podem criar problemas e vulnerabilidades exclusivos de subgrupos
específicos de mulheres, ou que afetem desproporcionalmente apenas algumas
mulheres (CRENSHAW, 2002, p. 173).

Percebemos muito facilmente uma divisão racial do trabalho quando nas ocupações que
exigem uma relação direta com o público (vendedoras, secretárias) e certos atributos estéticos,
existe uma predominância de mulheres brancas e um número inferior de negras. Estas não
seriam dotadas de beleza e competência, na visão dos empregadores e da sociedade. Hoje,
presenciamos um número maior de negras nesses postos, porém, muitas vezes, sua imagem
ainda continua vinculada ao lugar do servilismo, “exótico”, ou seja, destoa do “normal”, e seus
salários continuam precarizados.
Quando analisamos os números relativos à renda de homens e mulheres, levando em
consideração marcadores como gênero e raça, percebemos uma nítida desigualdade entre os
segmentos. O homem branco apresenta renda maior, seguido pelas mulheres brancas, homem
negro e mulher negra. Essa disparidade permanece mesmo que todos os quatro segmentos
tenham o mesmo nível de escolaridade. Essa hierarquização contribui com o processo de
produção da pobreza, principalmente entre mulheres negras.
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O lugar da mulher negra no trabalho está cristalizado no imaginário dos empregadores
e dos profissionais dos recursos humanos. É inimaginável para alguns desses profissionais ter
uma mulher negra na chefia de homens e mulheres brancos/as, ocupando postos de
representação das empresas, de direção. Ainda estamos fortemente representadas nas atividades
manuais, sobrerepresentadas nos serviços domésticos, como serventes, cozinheiras. Segundo
Maria Aparecida Silva Bento (1933), em seu texto “A mulher negra no mercado de trabalho”,
é o gueto da subalternização e da realização de atividades manuais.
Nos estudos realizados pela autora Márcia Lima, em seu texto “Trajetória educacional
e realização socioeconômica das mulheres negras”, é dito:
O fato de 48% das mulheres pretas [...] estarem no serviço doméstico é sinal de que a
expansão do mercado de trabalho para essas mulheres não significou ganhos
significativos. E quando esta barreira social é rompida, ou seja, quando as mulheres
negras conseguem investir em educação numa tentativa de mobilidade social elas se
dirigem para empregos com menores rendimentos e menos reconhecidos no mercado
de trabalho (LIMA, 1995 apud CARNEIRO, 2003, p. 121).

O documento intitulado “Retrato das desigualdades de gênero e raça”, produzido com o
apoio do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), no ano de 2011, traz alguns dados
que informam sobre a situação de homens e mulheres, negros/as, brancos/as na sociedade
brasileira, no período entre os anos de 1995 a 2009. Essas informações podem nos ajudar a
compreender melhor a realidade da mulher negra em nossa sociedade.
Em 2009, de uma população com mais de 191 milhões de habitantes, 49,9% eram de
mulheres negras. Quando se fala em chefia de família, a pesquisa mostrou que, dentro do
período analisado, a proporção de mulheres chefes de família aumentou mais de 10 pontos
percentuais, alcançando 35,2% em 2009. Foram observadas situações de maior vulnerabilidade
presentes em lares chefiados, em especial, por mulheres negras.
Os dados de rendimento, por exemplo, mostram que a renda domiciliar per capita
média de uma família chefiada por um homem branco é de R$ 997, ao passo que a
renda média numa família chefiada por uma mulher negra é de apenas R$ 491. Do
mesmo modo, enquanto 69% das famílias chefiadas por mulheres negras ganham até
um salário mínimo, este percentual cai para 41% quando se trata de famílias chefiadas
por homens brancos (IPEA, 2011, p. 19).

Se por um lado alcançamos baixos índices no que tange à renda no mercado de trabalho
e à presença no universo docente do ensino superior, somos as que mais têm sofrido violência
pagando com a própria vida, a mando do machismo e do sexismo em nossa sociedade. Segundo
o Mapa da Violência–Homicídio de Mulheres no Brasil, “existe feminicídio quando a agressão
envolve violência doméstica e familiar, ou quando evidencia menosprezo ou discriminação à
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condição de mulher, caracterizando crime por razões de condição do sexo feminino”
(WAISELFISH, 2015, p. 7).
Ainda segundo o Mapa da Violência – Homicídio de Mulheres no Brasil (2015), o
número de homicídios de brancas cai de 1.747, em 2003, para 1.576, em 2013. Já os homicídios
de negras aumentam 54,2% no mesmo período, passando de 1.864 para 2.875 vítimas. A
violência tem cor e mora ao nosso lado, os companheiros são os principais agressores e culpados
pelos crimes, exigindo do Estado a criminalização e a superação de uma violência histórica em
nosso meio social como condição necessária para construção de nossa humanidade e do direito
à vida às mulheres negras.
Com relação à educação, os dados nos dizem que, no ano de 2009, a taxa de
escolarização de mulheres brancas no ensino superior foi de 23,8%, enquanto entre as mulheres
negras, esta taxa foi de apenas 9,9%, uma mostra nítida do fosso que separa esses dois
segmentos. Assim, mesmo com toda a luta dos movimentos sociais do movimento negro pela
equidade no campo da educação e com as ações afirmativas, as mulheres negras continuam
tendo suas trajetórias educacionais solapadas, por conta das desigualdades raciais.
E mesmo quando vamos analisar outros dados como saúde, previdência e assistência
social, habitação e saneamento, percebemos o quanto as mulheres negras são desassistidas,
desrespeitadas na sua condição humana de educar a si e aos seus/suas, a cuidar da saúde e morar
com dignidade, a amar sem sofrer violência. Investidas de combatividade seguem no propósito
de construir caminhos mais fáceis de pisar para as novas gerações que chegam. É através da
educação que novos horizontes se mostram para nós.

1.2 Educação e libertação: mulheres negras na luta por emancipação

O desejo por educação sempre existiu, nos momentos mais trágicos, mais dolorosos da
vida do povo negro em sua luta por liberdade e dignidade, esse desejo continuou vivo, pulsante
através dos tempos e espaços. Se o sonho de retornar à sua terra e o encontro com os/as seus/suas
não se realizou, se o poder político almejado como esperança de equidade nas suas relações
sociais não se materializou, o conhecimento seria utilizado como instrumento, como garantia
na luta por emancipação.
A grande intelectual negra, Angela Davis (2016), em seu livro, “Mulher, Raça e Classe”,
nos revela histórias de mulheres negras, ex-escravizadas, que manifestaram uma ânsia profunda
pelo saber. A prova disso está nas estratégias utilizadas por homens e mulheres escravizados/as
na busca pelo conhecimento. Na realidade estadunidense, eles/elas aperfeiçoavam suas
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habilidades de leitura, utilizando as bíblias nas casas dos senhores, as cartilhas de leitura, tudo
feito às escondidas, nas madrugadas.
Nenhuma de nós tinha permissão para pegar um livro ou tentar aprender. Diziam que
ficaríamos mais espertas do que eles se aprendêssemos alguma coisa, mas nós
circulávamos por ali, pegávamos aquela velha cartilha Webster de capa azul e a
escondíamos até a noite e, então acendíamos uma pequena tocha e estudávamos
aquela cartilha. Nós também decoramos o livro. Agora sei ler e escrever um pouco
(DAVIS, 2016, p. 108).

O relato acima é de Jenny Proctor, ex-escravizada, e nos mostra que os senhores tinham
consciência da educação como arma poderosa de emancipação, e também de manipulação de
grupos subalternizados, que alimentava a dominação e a reprodução de violências, portanto
negavam esse direito de acesso ao conhecimento a negros/as, temendo uma possível reação
dos/as escravizados/as. Por outro lado, fica nítido que, mesmo com toda a desumanização às
interdições de acesso ao saber, existiram forças de insubordinação, de desconformidade das
mulheres negras aos desmandos dos seus senhores e do sistema escravocrata. Essas forças ainda
existem e nos mantêm de pé até hoje.
No ano de 1793, também uma mulher negra ex-escravizada, nascida em África, de nome
Lucy Terry Prince, na luta por educação, pede a realização de uma reunião com o conselho do
recém-inaugurado Colégio Williams para Homens, no qual seu filho foi impedido de estudar.
Infelizmente, mesmo com toda a garra e ousadia desta mulher para garantir ao seu filho o direito
ao saber, teve seu pedido recusado pelos preconceitos e o racismo que dominavam fortemente
a época. Uma belíssima passagem de embate, da inesgotável luta do povo negro por educação.
Outro momento potente da história de lutas de negros/as por educação e que desfaz toda
uma narrativa forjada pela hegemonia branca de que nós nunca tivemos muito interesse pelo
conhecimento data novamente do ano de 1793, e tem como personagem uma mulher, exescravizada, a qual não foi divulgado o nome, no trecho que Angela Davis (2016) faz no
capítulo “Educação e Libertação: A perspectiva das Mulheres Negras”. Ela teria comprado sua
própria liberdade e, além disso, abriu uma escola na cidade de Nova York, que se chamava
Escola Katy Ferguson, voltada aos pobres. Os alunos desta instituição vinham de abrigos, em
sua maioria eram negros, mas a escola também recebia alunos brancos, possivelmente com a
presença de meninos e meninas.
Essas trajetórias são profundamente inspiradoras, pensar uma mulher, negra,
escravizada, que compra sua própria liberdade e, investida de poder, solidariedade e consciência
das mudanças que a educação poderia realizar na vida de seus/suas iguais, proporciona a
liberdade que durante muito tempo lhes foi privada, não só a de ir e vir, mas a liberdade de
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pensar, refletir, analisar sobre sua própria condição nesse mundo e as estratégias utilizadas para
transformar sua realidade em um lugar mais digno de viver. Isso sim é um ato revolucionário.
As mulheres negras seguem através dos tempos e espaços rompendo barreiras dos “não
lugares” impostos a nós em uma sociedade extremamente desigual do ponto de vista do gênero
e da raça. Segundo Gomes (1995), ser mulher negra no Brasil representa um acúmulo de lutas,
indignação, avanços e conflitos constantes entre a negação e a afirmação de nossas origens
étnico-raciais.
No contexto brasileiro, quando falamos de lutas por emancipação, precisamos nos
reportar à atuação de mulheres negras anônimas e àquelas que integram os movimentos sociais
organizados. O alcance da atuação dessas mulheres em suas batalhas por liberdade tem
repercussões e impactos nacionais e mundiais, ainda que não seja amplamente conhecida sua
relevância pela sociedade, Estado e suas instituições.
É importante reconhecer a luta de mulheres negras e do movimento de mulheres negras
como reeducadoras e educadoras sociais. Na medida em que travam um embate contra o
racismo, o sexismo e outras formas de opressão, aguçam nosso olhar crítico diante das
contradições e desigualdades sociais e raciais, convocando a reflexão/ação na direção da
mudança social, rompendo com velhas práticas e pensamentos colonizados, nos conduzem a
caminhos para a emancipação social, política, econômica e humana.
Finalmente as mulheres negras têm sido reconhecidas pelo trabalho em manter as
chamas da liberdade acesas. Não é o tipo de liderança que visa dar visibilidade ou
poder a indivíduos, baseada em carisma, o individualismo masculino carismático. Mas
é o tipo de liderança que enfatiza as intervenções coletivas e apoia as comunidades
que estão em luta. A liderança feminista negra é fundamentalmente coletiva (DAVIS,
2017, n.p).

Na perspectiva da luta coletiva, o movimento de mulheres negras tem se mostrado cada
dia mais atuante, no sentido de liderar ações múltiplas contra o racismo e o extermínio da
população negra, o enfrentamento da luta quilombola, a LGBTQIAfobia, o movimento das
mulheres de Axé, do empoderamento feminino, as que lutam pelo direito das mulheres negras
encarceradas, contra o feminicídio das mulheres negras, pelos direitos das pessoas deficientes,
as que lutam pela preservação do nosso patrimônio cultural, as associações de classe das
empregadas domésticas. Segundo Davis (2017), as mulheres negras também estão se engajando
nas lutas de outros grupos. Às vezes, ao ponto de elas serem excluídas desses movimentos.
O protagonismo das mulheres negras no Brasil assumiu um destaque ainda maior
quando mulheres negras de todas as regiões do país realizaram a Marcha Nacional das
Mulheres Negras (2015) contra o Racismo e pelo Bem-viver, no dia 18 de novembro
em Brasília. Precedido pelas marchas estaduais e locais, esse evento deu ainda mais
visibilidade à situação de desigualdade e violência de gênero e raça que incide sobre
as mulheres, jovens e meninas negras latino-americanas e de outros continentes.
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Denunciou as lacunas existentes nas políticas públicas para mulheres, de igualdade
racial e de saúde que ainda contemplam de maneira muito incipiente a inter-relação
entre racismo, machismo, sexismo e desigualdades (GOMES, 2017a, p. 74).

Esses saberes emancipatórios construídos pelas mulheres negras diferem do
conhecimento científico branco ocidental, porém em nenhum momento pode ser visto como
conhecimento de menor potência, são formas de conhecer o mundo na perspectiva do gênero,
da raça e da classe, lugares que nos fazem vivenciar vulnerabilidades e violências, mas também
nos fazem criar, recriar e produzir conhecimento, (re)existir.
No livro “O movimento Negro educador”, Nilma Lino Gomes (2017a) destaca os
saberes produzidos pela comunidade negra e sistematizados pelo Movimento Negro Brasileiro
como “saberes emancipatórios”. Dentre esses, estão os políticos, identitários e os estéticocorpóreos. Na perspectiva das mulheres negras, podemos fazer relação destes conhecimentos
com as experiências e a ação das mesmas em nossas vidas cotidianas.
Trata-se de uma forma de conhecer o mundo, da produção de uma racionalidade
marcada pela vivência da raça numa sociedade racializada desde o início da sua
conformação social. Significa a intervenção social, cultural e política de forma
intencional e direcionada dos negros e negras ao longo da história, na vida em
sociedade, nos processos de produção e reprodução da existência (GOMES, 2017a, p.
67).

As mulheres negras constroem saberes políticos quando, através das suas ações,
denunciam as desigualdades e violência de toda ordem a que estão submetidas, expondo suas
demandas à sociedade, ao Estado, por intermédio de seus/suas representantes, na forma de
documentos construídos coletivamente, no desejo de implementar políticas públicas que
contemplem o direito a uma existência digna e, principalmente, à vida.
Os ensinamentos das mulheres negras envolvem a construção de saberes identitários e
estético-corpóreos. Muitas de nós recebemos essa herança de dentro das famílias negras, pelas
mãos das mais velhas, mães, avós, tias, irmãs e madrinhas, que fortalecem a nossa autoestima
através de palavras, olhares, abraços que cuidam, acolhem, temos a certeza que somos amadas,
admiradas, respeitadas exatamente do jeito que fomos trazidas ao mundo e orgulhosas porque
sabemos de onde viemos e quem somos.
Na perspectiva da luta política das mulheres negras por educação e liberdade, podemos
ver os saberes identitários e estético-corpóreos muito bem articulados pelas jovens e mulheres
negras que, diante de um debate mais aberto sobre raça, identidade, corpo negro, afirmam a
importância de suas presenças nos espaços das universidades, como discentes e docentes, nos
cargos públicos das grandes autarquias, na mídia, nos cargos políticos. Da mesma forma,
afirmam a estética negra (GOMES, 2017a) como parte do direito à cidadania e à vida das
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mulheres negras. Através das Marchas do empoderamento, do Orgulho Crespo, de páginas no
Facebook, dos vídeos no Youtube, artigos, monografias, dissertações, teses, compreendem que
tanto o corpo quanto o cabelo da mulher negra são importantes símbolos no processo de
construção identitária.
Falam e educam também através da Literatura, visto que a escrita literária negra
feminina, há muito, vem sendo feita por mulheres de classe popular que, vivendo uma vida na
presença de desigualdades sociais, interseccionalizadas por questões de gênero, raça e classe,
partem para o enfrentamento dessas questões que as invisibilizam e oprimem, produzindo textos
que falam de si, das suas memórias, sonhos, alegrias, desejos, tristezas, da sua condição
enquanto mulher preta e de todas as barreiras sociais presentes nessa composição humana.
Quando mulheres do povo como Carolina, como minha mãe, como eu também, nos
dispomos a escrever, eu acho que a gente está rompendo com o lugar que normalmente
nos é reservado. A mulher negra, ela pode cantar, ela pode dançar, ela pode cozinhar,
ela pode se prostituir, mas escrever, não, escrever é alguma coisa... é um exercício que
a elite julga que só ela tem esse direito. Escrever e ser reconhecido como um escritor
ou como uma escritora, aí é um privilégio da elite (EVARISTO, 2010)6.

Escritoras e Intelectuais Negras, como Maria Firmina dos Reis, considerada primeira
romancista abolicionista e Carolina Maria de Jesus, e hoje, Conceição Evaristo, Geni
Guimarães, Miriam Alves, Lívia Natália, Cristiane Sobral, Cidinha da Silva, afirmam a
realidade de uma contrafala de mulheres pretas que subverteram o cânone literário feito, em
grande parte, por homens, brancos e europeus. Segundo Santiago (2012), não é apenas a
produção contemporânea de escritoras negras que passeia por territórios discursivos
circunscritos em reversões de imagens e sentidos depreciativos de civilizações, histórias,
personagens:
Em um movimento de reversão, elas escrevem para (des)silenciarem as suas vozes
autorais e para, através da escrita, inventarem novos perfis de mulheres, sem a
prevalência do imaginário e das formações discursivas do poder masculino, mas com
poder de fala e de decisão, logo senhoras de si mesmas (SANTIAGO, 2012, p. 155).

As narrativas mais contemporâneas de mulheres negras são escritas de (re)existência,
de afirmação, de denúncia, discursos emancipatórios que nos libertam de velhas amarras,
lugares e papéis sociais, do jugo da submissão, passamos a refletir sobre nós, mulheres negras,
dando início ao aprendizado do querer bem as nossas irmãs.
Foram e são essas mulheres que mantiveram nossos sonhos vivos e nosso espírito
aguerrido, que nos dão energia pra continuar a luta, fortalecendo as que chegam. É por suas
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EVARISTO, Conceição. Depoimento. [Entrevista concedida a] Bárbara Araújo Machado. Blogueiras
Feministas, Rio de Janeiro, 30 de set. 2010.
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ações afirmativas e seu movimento negro educador que seguimos ocupando espaços a nós de
direito, como professoras da educação básica e também do ensino superior, tendo a educação
como possibilidade de construção de relações de respeito, dignidade e oportunidades para as
mulheres negras em nossa sociedade.

1.3 Mulheres negras professoras do ensino superior: gênero, profissão e pertencimento
racial
A simples pesquisa na internet ou em dicionários a respeito da definição do ser mulher
e do ser homem em nossa sociedade, nos coloca face a face com tensões em torno das questões
de gênero. Nas respostas a esses questionamentos, encontramos a imagem da mulher associada
à sua condição biológica, ocupando o lugar social de esposa, mãe, enquanto o homem, nessas
definições, é o próprio ser humano, a humanidade. Historicamente, à mulher ficou reservado
um papel inferior, bastante aquém da posição ocupada pelos homens. Se acrescentarmos a
dimensão de gênero ao recorte racial, iremos observar a imbricação das mesmas, resultando
num complexo sistema de opressão na vida, principalmente de mulheres negras. Sobre o
conceito de gênero:
[...] O seu uso rejeita explicitamente as explicações biológicas, como aquelas que
encontram um denominador comum para várias formas de subordinação no fato de
que as mulheres têm filhos e que os homens têm uma força muscular superior. O
gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as ‘construções sociais’: a criação
inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres. É
uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas
dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social
imposta sobre um corpo sexuado (SCOTT, 1995 apud SANTANA, p. 35).

No tocante às mulheres negras da pesquisa, somam-se as identidades de gênero, raça,
classe, também a identidade professoral. Em se tratando desse segmento social, o encontro e
simbiose dessas categorias vão tensionar as relações que as mesmas estabelecem com os
diferentes pares sociais. O conceito de interseccionalidade diz muito sobre esses
entrecruzamentos e as dinâmicas de desempoderamento:
A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de vários
modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou com dupla ou tripla
discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca
capturar as conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais
eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o
patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias,
classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e
políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo
aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p. 177
apud SARDENBERG, 2015, p. 80).
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Historicamente, uma parcela significativa das mulheres negras esteve fora dos bancos
escolares e universitários, seja como discente ou docente. No contexto do racismo brasileiro,
estamos expostas a preconceitos e discriminações raciais com impactos materiais e simbólicos
sobre nossas vidas. Carregamos as marcas do nosso pertencimento racial, nesse contexto, as
diferenças viraram sinônimo de desigualdades, nosso corpo passou a ser interditado de certos
espaços sociais, ser mulher, negra, professora, significa ir de encontro ao não lugar imposto a
nós numa sociedade de bases racistas e machistas. Os trabalhos mais desqualificados e
desvalorizados acabaram sendo a saída para sobrevivência e contra a desumanização
arquitetada pelo projeto da branquitude.
As mulheres provenientes das classes mais pobres dirigem-se a prestação de serviços
e aos empregos ligados à indústria, enquanto as mulheres de classe média, aos serviços
de produção e de consumo coletivo (setor terciário), devido a seus melhores níveis
educacionais. Dada a significativa representação da população negra, nos patamares
inferiores da sociedade, as mulheres desse grupo de cor compõem uma parcela
significativa da força de trabalho feminina empregada nos serviços mais
desqualificados, principalmente o serviço doméstico (LIMA, 1999 apud SILVA,
2013, p. 109).

No contexto da História da Educação e da construção de um modelo que representasse
o progresso e a civilidade brasileira no século XIX (DÁVILA, 2016), tem-se, majoritariamente,
uma presença de homens nas Escolas Normais, incluindo os negros, que ministravam aulas nas
escolas profissionais, atuando, também, como diretores das instituições de ensino. No início do
século XX, ocorre uma diminuição do número de homens e mulheres negros/as no ensino
público e um aumento significativo de mulheres brancas, nas décadas de 30 e 40.
Esse processo de branqueamento da docência no Brasil vai ter repercussões no perfil
do/a docente, com reflexos até os nossos dias. As assimetrias raciais podem ser constatadas
analisando os níveis de escolaridade: no ensino fundamental, percebe-se um número maior de
mulheres negras professoras, à medida que vamos caminhando para o nível superior,
presenciamos uma diminuição drástica das suas presenças no exercício da profissão.
A concentração das professoras negras no ensino fundamental é mais um indicativo
das desigualdades socioeducacionais às quais estão expostas. A despeito de seus
esforços em busca de uma trajetória escolar de sucesso, os obstáculos provenientes
das relações desiguais que vivenciam tornam-se por vezes barreiras intransponíveis
na busca pela elevação de sua escolaridade (SILVA, 2013, p. 11).

Nas comunidades periféricas, temos conhecimento de mulheres negras alfabetizadoras
informais que, não alcançando a ascensão social via profissão docente nas instituições de ensino
formais, participaram ativamente da educação de meninos e meninas nas suas localidades de
origem. Suas presenças nos dizem muito sobre o racismo institucionalizado via escolas,
universidades e as políticas de inserção da população negra nestes espaços.
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Por meio de registros fotográficos das escolas em que estudei e nas conversas com
minha mãe e pai, constato a ausência de professoras negras no meu percurso da educação
infantil ao fundamental II. Lembro muito bem que a primeira professora negra da minha vida
se chamava Ana e ensinava meninos e meninas na sua própria casa, no bairro do Cabula VI,
onde minha família morava, era a famosa banca ou reforço escolar. A segunda professora negra
só vai aparecer no ensino médio, lecionando a disciplina de Química, uma mulher super
elegante, não me recordo seu nome, que ensinava no noturno e que trazia no corpo as marcas
da sua negritude, como não lembrar de seus cabelos curtos no estilo Black que, hoje, tanto
conhecemos. O encontro com a terceira e a quarta professoras negras só vai acontecer mais de
dez anos depois quando adentro a Universidade Federal da Bahia (UFBA), no curso de
Pedagogia, seus nomes, Rosângela Costa Araújo e Ana Kátia Alves dos Santos.
A docência aparece no grau de hierarquia das profissões como um lugar desvalorizado
socialmente e financeiramente, ao contrário, profissões como Medicina, Direito e as
Engenharias, continuam a despontar como as mais almejadas e valorizadas, conferindo status
às pessoas que ocupam essas posições.
Analisando as profissionais que compõem os anos iniciais da educação, nos
defrontamos com um forte recorte de gênero, numa nítida feminização da profissão (DÁVILA,
2006), o que pode explicar os baixos salários e certo desinteresse social por essas áreas, com
base na ideia difundida no século XVIII de crença nas mulheres como menos capazes
intelectualmente que os homens, crença também no espaço escolar como lócus “natural” das
mulheres, por características atribuídas como inatas às mesmas, como a sensibilidade extrema
e seu papel como cuidadora; esta última característica, fortemente relacionada à mulher negra.
Quando somado o critério raça, que demarca a identidade da mulher negra professora,
essas imagens estereotipadas agravam-se. Não por acaso, as profissões mais valorizadas são
aquelas entrecruzadas por três marcadores, raça, classe e gênero, ou seja, compostas em sua
maioria por homens, brancos e com uma favorável situação financeira.
As mulheres negras professoras da pesquisa são herdeiras de uma linhagem de mulheres
guerreiras, insubordinadas e resistentes, que lutam incansavelmente para romper um elo que
nos une a uma vida de submissão, de servilismo, de apagamento identitário, de invisibilização
de nossos corpos e de nossa intelectualidade, de nossa capacidade de traçar rumos à nossa
própria história e transformá-la para o nosso bem viver. Como herdeiras de tal legado:
Essas mulheres, ao se tornarem professoras, ‘saíram do lugar’, isto é, do lugar
predestinado por um pensamento racista e pelas condições socioeconômicas da
maioria da população negra brasileira – o lugar da doméstica, da lavadeira, da
passadeira, daquela que realiza serviços gerais -, para ocuparem uma posição que, por
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mais questionada que seja, ainda é vista como possuidora de status social e está
relacionada a um importante instrumento: o saber formal (GOMES, 1995, p. 28-29).

Segundo Gomes (1995, p. 115), “ser mulher negra e professora expressa uma outra
maneira de ocupação do espaço público”. Uma ocupação política que se dá via profissão
docente, esse rompimento com estereótipos negativos construídos sobre as mulheres negras e
com o determinismo em face do lugar “pensado” para nós, em uma sociedade racista e sexista,
é um movimento emancipatório de grande valor coletivo, porque nos movimentamos sempre
juntas. Essa marcação de território é nossa possibilidade de dizer da nossa capacidade
intelectual, que não estamos alheias às barreiras impostas a nós, ao nosso projeto de construção
de uma vida digna e que seguimos em luta sempre para que respeitem a nossa existência.
Ser mulher negra e professora em um país como o Brasil implica em um
redimensionamento desses dois papéis, desmontando todos os estereótipos e estigmas
historicamente colocados. Requer ver-se a si mesma como negra e profissional. E,
ver-se a si mesma como negra envolve reconhecer-se enquanto sujeito negro,
possuindo um papel político na construção de uma prática pedagógica que desvele o
racismo [...] (GOMES, 1995, p. 119).

A presença das mulheres negras professoras no ensino superior reposiciona o corpo no
espaço tempo da educação e da vida. Nas palavras de Arroyo (1995), os movimentos sociais
têm responsabilidade nesse movimento, pois recolocaram os corpos nos processos de
humanização, obrigando a educação e suas teorias a pensar na totalidade da condição humana.
O corpo negro é um estranho indesejável na sociedade brasileira, a presente pesquisa
recupera a importância de pensarmos a corporeidade da mulher negra professora nos seus
processos formativos e identitários, junto a dimensões como raça, classe, gênero e profissão e
a espaços como a família, escola, rua, academia e o terreno da afetividade. Ainda segundo
Arroyo (1995), enquanto o corpo for um estranho, não equacionaremos pedagogicamente as
diferenças de gênero e raça e os significados e valorações dados ao longo de nossa história
social e cultural.
Algumas pesquisas apontam caminhos que nos levam ao encontro das trajetórias,
conflitos e avanços das mulheres negras no espaço da academia, trabalhos que ampliam a visão
sobre a educação e passam a dar visibilidade à mulher negra professora em sua luta por respeito,
ascensão social e no combate ao racismo e ao sexismo. A relevância dessas pesquisas está no
aproveitamento dos seus resultados, mesmo que parciais, para a implementação de políticas
públicas que garantam à população negra a conclusão do seu percurso educacional e a inserção
de professoras e professores negros nas cátedras universitárias, dando um tom de diversidade a
um ambiente ainda majoritariamente branco em seus corpos e epistemes.
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Em seu artigo “Ações afirmativas na universidade brasileira e acesso de mulheres
negras”, publicado em 2008, a autora Delcele Mascarenhas Queiroz discute o acesso de
mulheres negras à Universidade Federal da Bahia, no contexto de adoção e implementação da
política de ações afirmativas das cotas raciais. A pesquisa tinha a expectativa de encontrar um
universo maior de mulheres negras tendo acesso a esse espaço do saber e, para isso, faz uma
análise comparativa dos vestibulares de 2004 e 2005, o primeiro ano, anterior à política de cotas
raciais e o segundo, ano da sua implementação.
Em grande parte das pesquisas encontradas, quando se quer dizer da mulher branca,
fala-se em mulher, palavra universalizante que desconsidera que dentro da categoria mulher
existe um mundo de interseccionalidades, de avenidas, que atravessam o gênero. Pois bem, para
essas mulheres, Queiroz (2008) afirma que o acesso à educação superior acontece tardiamente,
a partir do final do século XIX, e somente a partir dos anos 40 do século XX elas aumentam
sua participação em carreiras vistas como mais bem quistas socialmente. Ao longo do século
XX é verificado um aumento do acesso destas mulheres à educação formal, incluindo o ensino
superior, muitas delas tendo feito escolhas por carreiras tradicionalmente “femininas”, a
exemplo do magistério e da enfermagem.
A trajetória da mulher negra no seu acesso ao ensino superior ainda é pouco conhecida
por nós, são narrativas silenciadas, emudecidas, mas sabemos que suas lutas por educação e
emancipação vêm de muito tempo, já no período escravocrata. Queiroz (2008) nos mostra que
antes da implementação das cotas, apesar de sua presença reduzida nas universidades,
apresentaram melhores rendimentos, com médias superiores aos demais no curso mais
prestigiado socialmente, Medicina. Essa realidade colabora para a desmistificação da mulher
negra ocupando somente funções desvalorizadas no mercado de trabalho.
Após a implementação das cotas raciais, em 2005, constatou-se uma crescente entrada
de negros na UFBA, de acordo com Queiroz (2008), passando de 43%, em 1997, para 51,4%,
em 2001, 55,4%, em 2003, 61,1%, em 2004 e 74,6%, em 2005. Esse aumento de presença da
população negra na universidade ainda é incompatível com a grandiosidade da sua
representação na sociedade brasileira.
A comparação entre esses dois momentos, em 2004, antes da implementação e após a
implantação da política de cotas, em 2005, nos mostra que as mulheres autodeclaradas pardas
tiveram um aumento na sua presença na UFBA, as mulheres pretas estiveram discretamente
representadas. No que se refere a cursos de “prestígio” na Universidade, constatou-se redução
das mulheres pretas em cursos como Medicina e um aumento da presença de negras no curso
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de Direito e Odontologia, ao contrário, os cursos considerados de perfil masculino (Engenharias
Elétrica, Civil, Mecânica e Química) ainda sofrem com sua baixa participação.
Uma iniciativa importante é a do Laboratório de Tecnologias Sócio-Raciais e de
Metodologias de Redes (Later), coordenado pela Dra.Ângela Ernestina Cardoso de Brito,
(Professora do curso de Serviço Social da UFBA, atuando na área de Política Social) e pelo Dr.
Anderson Luiz Ara Souza (Professor do curso de pós-graduação do Instituto de Matemática da
UFBA, atuando na área da estatística). Na plataforma digital, encontramos um link nomeado
Georreferenciamento de Professores (as) Negros e Negras da UFBA, um trabalho bastante
inovador que mapeou a distribuição racial e de gênero entre docentes da UFBA.
A pesquisa analisou a entrada de homens e mulheres dos distintos segmentos raciais nas
cátedras do ensino superior, por meio de concurso público na UFBA, entre 2016-2017.
Apresenta resultados de todas as áreas de conhecimento, trata-se do primeiro trabalho
quantitativo no Brasil, que intersecciona raça nas cátedras no ensino superior. Participaram
2.143 professores, sendo 880 homens brancos, 41,06%; 819 mulheres brancas, 38,22%; 218
homens negros, 10,28%, incluindo pretos e pardos; 226 mulheres negras, 10,54%, incluindo as
pretas e pardas. O indicador utilizado para a análise dos dados foi o índice de paridade racial
(IPR) e o índice de paridade de gênero (IPG). O IPR mede a distância entre negros e brancos
para qualquer valor numérico. O IPG representa a distância entre homens e mulheres. O IPR da
UFBA ficou em 0,26 e o IPG em 0,95. Os estudos destacam a presença pontual e inexpressiva
de homens e mulheres negros e negras na docência do ensino superior da UFBA.
A Doutora em Ciências Sociais, Joselina da Silva, em seu texto “Doutoras Professoras
Negras: o que nos dizem os indicadores sociais” propõe uma análise que investiga a
participação das mulheres negras com doutorado ou mais, com atuação no ensino superior até
o ano de 2005. A pesquisa tem apoio nos indicadores das bases de dados do Sistema Nacional
de Avaliação Superior (Sinaes) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), que apontam um total de 63.234 docentes na educação superior, desses
apenas 251 são negras.
O texto aponta as dificuldades de acesso a estatísticas referentes à educação de meninas
e de mulheres negras. As pesquisas envolvendo as mulheres e a educação superior brasileira
não contemplavam a variável raça, reforçando uma visão da ausência do racismo no Brasil e do
mito da democracia racial, encobrindo uma realidade de racismo institucional que impede a
construção de instrumentos de reparação, de ações afirmativas, dando visibilidade às mulheres
negras também no campo da sua inserção educacional.
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A pesquisa nos mostra, com base em estudo realizado pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), no ano de 2005, analisando a população feminina da
População Economicamente Ativa (PEA), que, à medida que aumentam os anos de estudo,
menor é a presença de mulheres negras escolarizadas. No ano de 1980, elas eram maioria, dentre
as que possuíam escolaridade zero, 31,56% contra 10%59 das mulheres brancas. Nos anos
2000, essa taxa cai para 8,36% para as mulheres negras, mas estas não crescem na mesma
proporção dentre aquelas com quinze anos ou mais de escolaridade.
Com relação à distribuição das pessoas ocupadas por sexo e cor no início dos anos 1990,
a pesquisa nos mostra que as mulheres negras ocupam uma posição inexpressiva quando se
trata das funções que exigem nível superior, e, mesmo juntando as pretas e as pardas, não
alcançamos as mulheres brancas nesse quesito. Ao contrário, quando se fala das ocupações de
baixo rendimento ou sem qualificações específicas no mercado de trabalho, as mulheres negras
apresentam os maiores índices, mesmo possuindo o ensino superior. De acordo com Silva
(2010), o investimento em educação tem resultados diferenciados para as mulheres quando a
racialidade é um fator de influência.
Se compararmos os números de docentes brancas com titulação máxima igual a
Doutorado, pelos dados do Sinaes, até o ano base de 2005, teremos 15.854 contra 251 Doutoras
negras, e, mesmo somando as docentes pardas (1.312), não alcançamos, nem de longe, a marca
das primeiras. Entre os professores negros, aí incluindo os homens, as mulheres negras também
são minoria com 251 contra 374 doutores negros. A realidade ainda é mais assustadora quando
analisamos o universo dos/as professores/as doutores/as do país de 1991-2005, um total de
63.234, as mulheres negras estão representadas com apenas 251 de nós. O Nordeste e o Sudeste
são as regiões com maiores percentuais de Doutoras negras, respectivamente, 90 e 89, ao
contrário do Norte e Centro-Oeste, que apresentam as menores taxas, 20 e 22, nessa ordem.
A presença das mulheres negras professoras da educação superior nos revela ainda que
somos poucas a adentrar esses espaços, que ainda sofremos muito com o racismo e o sexismo
dentro da academia, um microcosmo que reproduz o imaginário e as práticas da nossa sociedade
mais ampla. Mas também são essas mulheres responsáveis por tensionar nossos currículos e
nos apresentar narrativas contra-hegemônicas, elas nos mostram a possibilidade de outras
presenças e corporeidades na academia, fazem valer a lei 10.639/03 e o respeito às diferenças
e nos convidam a acreditar em nossos sonhos de educação e de vida pela via da
representatividade.

46

2 MULHER NEGRA E CORPO
Segundo Le Breton (2007, p. 8), “pela corporeidade, o homem faz do mundo a extensão
de sua experiência”. A relação forjada culturalmente entre a mulher negra e corpo está
intimamente ligada à história do/a negro/a no Brasil, às representações e imaginários sociais
construídos sobre essa população. O corpo da mulher negra, nesse contexto, é atravessado por
várias avenidas de violência e opressão, por ser negra, tem seu corpo associado à inferioridade,
ao animalesco, à submissão, à irracionalidade. No âmbito sexual, é mero objeto de desejo e
perversão dos homens brancos da casa grande, sofrendo as mais diversas violências físicas,
incluindo as sexuais, elas continuam sendo reatualizadas no nosso cotidiano, por vezes pagamos
com a nossa própria vida. No tocante à educação, seus corpos são interditados do ambiente da
escola, porém resistem a essas investidas e constroem outras formas de ocupação desses espaços
para seu povo. Na esfera social, o corpo da mulher negra é tido como sendo de segunda classe,
cerceado de seus direitos fundamentais. Destacam-se por ser o segmento que apresenta os piores
índices quando falamos do acesso aos bens materiais e simbólicos da sociedade. Essa seção tem
o objetivo de trazer o corpo como território da cultura, envolvido em suas relações de poder,
mas também como um lugar de saberes e ressignificação do/a negro/a no reencontro com sua
identidade e ancestralidade corporificada.

2.1 O Corpo na Cultura

Os olhos da pesquisa se voltam na direção dos corpos das mulheres negras professoras
buscando analisar de que forma constroem suas identidades étnico-raciais e profissionais a
partir da relação que estabelecem com esse território. O corpo é fruto de construção social,
portanto traz inscrito na pele as representações culturais e os símbolos da sociedade a qual faz
parte. Significa dizer que é possível conhecer a estrutura de uma dada sociedade, por meio da
representação social que ela faz dos corpos dos membros de sua coletividade. “Cada cultura
tem suas próprias e distintivas formas de classificar o mundo. É pela construção de sistemas
classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos quais podemos dar sentido ao mundo
social e construir significados” (WOODWARD, 2006 apud SILVA, 2013, p. 42).
O pensamento dicotômico presente na filosofia ocidental dominante compartilha uma
visão do ser humano como constituído por características opostas, prevalecendo alguns pares
binários, como mente/corpo, razão/emoção, masculino/ feminino. Segundo Elizabeth Grosz
(2000), em seu texto “Corpos reconfigurados”, o pensamento dicotômico necessariamente
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hierarquiza e classifica os dois termos polarizados de modo que um deles se torna o termo
privilegiado e o outro sua contrapartida suprimida, subordinada, negativa.
A oposição mente/corpo sempre foi relacionada a outros termos binários, mas existe
uma correlação que nos importa que é feita entre esta e a oposição homem/mulher, na qual o
homem representaria a mente e a mulher o corpo. Nesse contexto, o corpo é visto como um
lugar de passividade, inércia, desvinculado do seu caráter histórico, fixo em uma concepção
naturalista, muito próximo à animalidade, vinculado fortemente à natureza, é uma interferência
negativa às operações da mente, seu papel formativo é ignorado.
A autora Elisabeth Grosz (2000) nos diz que o corpo é o que não é a mente, aquilo que
é distinto do termo privilegiado e é outro. A filosofia, como disciplina, construiu uma relação
conflituosa com o corpo, por estar fortemente associada a ideias, conceitos, razão, termos
conhecidos por sua ligação com a mente. Figuras importantes da filosofia versaram sobre o
corpo, em uma relação ambígua, em que ora reconheciam o seu papel no desenvolvimento do
homem, ora marginalizavam sua importância, considerando-o um entrave na produção do
conhecimento.
No contexto da cultura Grega, existia uma preocupação com o corpo e a mente na
perspectiva da formação do cidadão, estando excluídos os/as escravizados/as e as mulheres.
Corpo e mente figuravam como dimensões distintas. O ideal de corpo perfeito não incluía as
mulheres, somente pensado e produzido no masculino. Segundo Barbosa et al. (2011), o corpo
era visto como elemento de glorificação e de interesse do Estado, valorizado pela saúde, beleza,
capacidade atlética e fertilidade. Segundo Elizabeth Grosz (2000), filósofos como Platão
percebiam o corpo como traição da alma, da razão e da mente, e sua prisão. Uma versão
desqualificada e imperfeita da ideia. Já Aristóteles distinguia a matéria ou o corpo da forma, no
caso da reprodução, minimizou o papel da mulher na formação do novo ser. Segundo este
filósofo, era através do homem que a criança ganharia forma, definição, contornos.
Importante refletir também sobre como o corpo da mulher negra foi pensado pelo
feminismo hegemônico que invisibilizou as diferenças e especificidades inscritas na concretude
de ser negra. Abdicar dessa estrutura universal é ampliar o olhar para outras intersecções a
exemplo de raça, classe, orientação sexual, componente etário, regional, geográfico. A
linguagem como mecanismo de manutenção de poder continua a ser utilizada na tentativa de
excluir as mais variadas formas de existir.
[...] Primeiro, a posição política e econômica das Mulheres negras lhes fornece uma
visão diferente da realidade material daquelas disponíveis para outros grupos. [...]
Segundo, estas experiências estimulam uma percepção peculiar do feminismo negro
no que se refere a sua realidade material. Em poucas palavras, um grupo subordinado
não só experimenta uma realidade diferente daquela do grupo hegemônico, mas um
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grupo subordinado pode entender aquela realidade diferentemente da do grupo
dominante (COLLINS, 1989, p. 747-48, apud PACHECO, 2013, p. 29).

A filósofa Djamila Ribeiro (2017) nos fala da importância de se nomear uma dada
realidade invisibilizada, como forma de pensar estratégias para a melhoria das condições de
vida dos segmentos oprimidos neste contexto. Reforça que a insistência em se falar de todas as
mulheres em uma perspectiva hegemônica, livre de diferenças, desconsidera as outras formas
de experimentar o ser mulher nos mais variados contextos culturais.
Quando as mulheres brancas reivindicaram seus direitos de trabalho fora de casa, suas
irmãs negras já faziam, há muito tempo, a estrutura da sociedade se movimentar através de seus
corpos, estes eram considerados no sistema escravista como unidades de produção, exploração
e de prazer, as mulheres negras eram tidas como “reprodutoras” dentro dessa realidade, na
medida em que o nascimento de crianças negras garantiu a manutenção da engrenagem do modo
de produção escravista. O corpo negro como lugar de existência foi sempre uma construção
diária de resistência às tentativas de aniquilamento do ser, do homem e mulher preto/a.
A intelectual negra e Doutora em ciências sociais, Ana Claudia Lemos Pacheco, nos diz
que “havia um desencontro histórico entre as reivindicações das mulheres negras e o projeto
político de emancipação do feminismo” (PACHECO, 2013, p. 27). Enquanto as feministas
brancas lutavam pelo direito ao voto, aborto e ao celibato, as feministas negras travavam um
embate ainda maior por condições elementares de existir, de autodeterminação sobre suas vidas
e seus corpos, posicionavam-se contra as práticas abusivas de esterilização e a favor do aborto,
pelo direito de trazer vidas ao mundo com dignidade e, principalmente, de se manterem vivas.
Em Nova York, por exemplo, durante os muitos anos que precederam a
descriminalização do aborto no estado, cerca de 80% das mortes causadas por abortos
ilegais envolviam mulheres negras e porto-riquenhas [...] essas mesmas mulheres não
estavam a expressar sentimentos pró-aborto. Elas eram a favor do direito ao aborto,
o que não significava que fossem defensoras do aborto (DAVIS, 2016, p. 207).

Segundo Bhabha (1998, p. 107), “o corpo está sempre simultaneamente (mesmo que de
modo conflituoso) inscrito tanto na economia do prazer e do desejo como na economia do
discurso, da dominação e do poder”. As feministas brancas seguiram pela história reivindicando
o direito de não casar e constituir família, as mulheres negras seguem através dos tempos
lutando a favor de curar suas feridas, das suas irmãs pretas e de seu povo pelo caminho que é o
amor e isso envolve, muitas vezes, escolher viver plenamente as experiências de ter um lar,
uma família e o direito de compartilhar de uma vida junto a um/uma companheiro/a se essas
forem suas vontades.
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A escravidão representou um impacto profundo sobre os corpos negros, dificultando o
encontro do povo preto com a arte e o ato de amar (HOOKS, 2000). As consequências do
racismo e sexismo ainda nos atravessam em cheio, sofremos de solidão, somos o segmento
preterido quando o assunto é afetividade, namoro, matrimônio. A cultura atribuiu significados
degradantes aos nossos corpos, com isso tentou fragilizar nossa estima pessoal e coletiva. A
autoimagem do/a negro/a é reabilitada por meio das comunidades negras e dos movimentos
sociais que nos educam e aos nossos corpos na possibilidade de cura através da luta política e
do amor. De acordo com Pacheco (2013, p. 28): “Falar de afetividade, de escolhas, de solidão
é colocar em xeque (desmontar) os sistemas de preferências que prescindem a ideia de
brasilidade, posto que as mulheres negras aparecem como corpos sexuados e racializados, não
afetivos, na construção da Nação”.
Os saberes produzidos por essas instâncias sociais e políticas são diferentes do
conhecimento científico que vemos ser produzido e reproduzido dentro das academias, mas
nem por isso devem ser considerados como de menor valor. Os saberes produzidos pelo
Movimento Negro (GOMES, 2017) nos conduzem ao encontro com nossa ancestralidade,
identidade negra, via vivência da raça, do corpo, da história de nosso povo, da luta. Nos
emancipam no sentido de que ampliam o sentido e o significado do conhecimento para além da
escola, das universidades, conhecer é estar em conexão com o mundo social, cultural e político,
é redescobrir-se sujeito de direitos, belo/a, inteligente, integrante de uma coletividade e capaz
de empreender mudanças através de discursos e práticas de combate ao racismo, reivindicando
inserção em espaços onde nossos corpos ainda são invisibilizados em termos de
representatividade e poder.
O Movimento de Mulheres Negras merece destaque quando falamos na construção de
saberes que mudaram o olhar do/a negro/a sobre seus corpos, contribuindo para uma atuação
mais consciente e politizada. De acordo com Gomes (2017), reeducaram as identidades, a
relação com a corporeidade e a própria ação política dentro e fora do Movimento Negro. A
Marcha Nacional das Mulheres Negras, em 2015, contra o Racismo e pelo Bem Viver traz junto
a seus temas de luta e denúncia, o corpo negro como lugar de dignidade, direitos e respeito.
Levantam seus punhos e vozes contra as violências perpetradas às comunidades quilombolas,
aos gays, lésbicas e trans, ao feminicídio e genocídio da juventude negra e à ditadura da beleza
eurocentrada.
Apesar de o Brasil ser uma sociedade marcada na sua cultura pela corporeidade como
forma de expressão, o corpo negro vive um momento de superação da visão exótica e
erótica. A partir do ano 2000 há uma politização da estética negra diferente daquela
do final dos anos 70 e início dos anos 80 do século XX (GOMES, 2017, p. 75).
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Segundo Gomes (2017, p. 75), “uma nova leitura e uma nova visão do corpo negro se
constroem fruto dos saberes e lutas das comunidades negras e do Movimento Negro”. As Ações
Afirmativas7 reeducam o olhar que o/a negro/a e a sociedade brasileira lançam sobre seus
corpos. Nesse contexto, os/as jovens negros/as afirmam suas origens periféricas, estética,
posicionam-se, discutem, ocupam espaços acadêmicos, realizam Marchas do Empoderamento,
criam páginas no Facebook, vídeos no Youtube, blogs, tendo o corpo e o cabelo como símbolos
de construção da identidade negra.
De modo que os corpos, incluindo os negros, acabam herdando as marcas do seu tempo,
os corpos são esculpidos pela cultura (GOMES, 2017) e se constroem na tensão regulaçãoemancipação social, um processo a todo tempo envolvido em conflitos, avanços e recuos.
Na sociedade brasileira, a história do/a negro/a ainda é regulada em uma base racista
que traz consigo a reprodução de estereótipos, a imagem do/a exótico/a, a persistência do mito
da democracia racial. A escola segue no seu papel de socialização de discursos reguladores
sobre a população negra, visibilizando o corpo negro no sentido de diminuí-lo, é um processo
engenhoso, de modo que, segundo Gomes (2017, p. 79), “o corpo negro é presença nesses
ambientes via folclorização, exotismo ou negação”.
Fazemos parte de uma geração da população negra que já coloca o corpo no mundo de
forma diferente, afirmativo, esse pisar firme no chão, a presença em instâncias sociais e
políticas onde, antes, não transitávamos, nos lugares de poder e decisão, na educação, arte,
mídia, moda, esse bicão na diagonal, nas palavras de Vilma Reis, socióloga, ativista e
intelectual negra, é fruto de luta na tensão dinâmica e contínua com as diferentes culturas. É
Nilma Lino Gomes (2017) que ainda nos diz que “o corpo negro nos conta uma história de
resistência constituída de denúncias, proposição, intervenção, revalorização”. O pensamento e
as ações da comunidade negra em consonância com o Movimento Negro recolocam o corpo
negro no mundo, dando uma releitura política, afirmativa e identitária às nossas existências.

2.2 Discurso eugênico: a construção de um ideal de corpo

Esse tópico da pesquisa faz um apanhado da trajetória histórica do movimento eugênico
no mundo e, também, no Brasil. A eugenia, como teoria e prática, tem, no corpo, lugar de
regulação, dominação e poder, de normatizações e hierarquizações. Existe, no conjunto das

7

As Ações Afirmativas são políticas sociais voltadas para indivíduos pertencentes a grupos específicos, que
historicamente estiveram expostos a iniquidades, como medidas que pretendem concretizar a igualdade
substancial e material (JESUS, 2015, p. 46).
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sociedades, o corpo escolhido como modelo de moral, beleza, saúde, inteligência, sanidade,
aquele marcado para viver, reproduzir-se e ter acesso aos bens materiais e simbólicos de uma
dada cultura. Destoando deste corpo, existem outras corporeidades que trazem a marca da
diferença inscrita em sua pele e seguem tendo negados os seus direitos de existência.
Falar sobre a eugenia é, inevitavelmente, associá-la à segregação, ao desprezo às
diferenças e ao controle de grupos humanos sobre outros. Apesar do desconforto que é tratar
desse tema pelas atrocidades e violações dos direitos humanos cometidos em nome da suposta
superioridade e pureza da raça, sabemos da sua importância no entendimento da história e do
nosso presente.
O período que corresponde ao final do século XIX (1880) e o início do século XX (1920)
marca o surgimento e crescente desenvolvimento das ideias eugênicas no mundo e também no
Brasil. Mas os teóricos desse movimento foram buscar inspiração na Antiguidade, nos padrões
de beleza da Grécia Antiga de pele clara, cabelos longos e louros, nos exemplos da vida na
cidade-estado de Esparta, onde a comprovação de qualquer anormalidade física, mental ou falta
de robustez representava sentença de morte para o cidadão já no seu nascimento. Essas ideias
de superioridade não ficaram restritas à Antiguidade, continuaram a ser usadas na Idade Média,
pelos cristãos sobre os mulçumanos e pelos europeus sobre os povos indígenas e negro, para
justificar a dominação ideológica e dos territórios.
É Francis Galton, antropólogo inglês, o responsável pela criação do termo eugenia e
pela divulgação das suas premissas no mundo. O evolucionismo de Darwin, seu primo, dá as
bases para o aprofundamento de uma teoria social que tem como principal objetivo o
aperfeiçoamento da raça. Segundo o darwinismo, os mais bem “equipados” biologicamente
terão mais chances de se manter na natureza. Foi o fundador das pesquisas antropométricas, de
medição do físico humano.
A eugenia elaborada por Francis Galton ficou conhecida como eugenia positiva,
eugenia clássica ou mesmo eugenia galtoniana. Tinha por objetivo principal criar o
‘haras humano’, povoando o planeta de gente sã, estimulando casamentos entre os
‘bem-dotados biologicamente’ e desenvolvendo programas educacionais para a
reprodução consciente de casais saudáveis, desencorajando casais com caracteres
supostamente “inferiores” de procriar (DIWAN, 2007, p. 50).

O movimento eugenista acreditava que os fatores hereditários poderiam interferir nos
aspectos social, intelectual e moral do comportamento dos sujeitos; além disso, segundo seus
teóricos, através do componente hereditário do ser humano, poderiam prever desvios de
conduta, como, por exemplo, o alcoolismo, a tendência à vadiagem e à criminalidade. Esse
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pensamento foi enraizado na consciência social e apresenta impactos negativos sobre a vida de
inúmeras gerações até os nossos dias.
A outra face desse movimento é a eugenia negativa, uma vertente mais radical que
visava o aprimoramento racial. A inferioridade como fator genético que traz a degeneração
humana só seria combatida com a esterilização, a segregação em sanatórios, presídios, a
regulamentação dos casamentos e as leis de restrição de imigrantes. Incluía, também, métodos
como o aborto, o infanticídio e a eutanásia.
Usando o discurso da diferença biológica dos sujeitos, os eugenistas criaram políticas
preconceituosas com o apoio de diferentes nações, governos, empresas, médicos, políticos e
intelectuais, segregando os sujeitos em classes sociais e raciais, além de confinar os corpos dos
diferentes, vistos como degenerados, anormais e doentes.
A rede que manteve o movimento eugênico pulsante em busca do melhoramento da raça
foi bastante atuante em todo mundo. Nos EUA, a figura de destaque do eugenismo foi Charles
Davenport, o país serviu de inspiração à Alemanha e, desde o início da expansão eugênica, final
do século XIX, já praticava políticas de exclusão usando procedimentos médicos para punir
comportamentos sociais.
É importante ter em vista que os Estados Unidos foram pioneiros na organização dos
comitês e das sociedades eugênicas, além de eficientes em influenciar legisladores
para implantar leis eugênicas. Um aparato eugênico gigantesco foi criado em todo o
país. Projetos e mais projetos se multiplicaram nos quatro cantos da ‘América’ e
durante muito tempo a eugenia foi sinônimo de cuidado com a ‘estirpe’ do país”
(DIWAN, 2007, p. 53).

As questões sobre hereditariedade faziam-se presentes e os EUA intentavam eliminar
os degenerados biológicos, psicológicos e sociais. Segundo Diwan (2007, p. 54), “o verdadeiro
cidadão americano deveria se enquadrar na descrição anglo-saxão, branco, protestante,
saudável e produtivo”. O contrário era considerado inapto e forte concorrente à esterilização,
procedimento que virou lei em 1907, no estado de Indiana. Em 1914, a eugenia era ensinada
como disciplina universitária; em 1924, foi aprovada lei que acabou com a política imigratória,
esta só foi revogada em 1965. A eugenia norte-americana serviu de inspiração para outros
países e financiou e influenciou outros tantos movimentos eugenistas ao redor do mundo.
A eugenia, na Alemanha, está ligada a Hitler e sua ascensão ao poder, em 1933, é
considerada a vertente mais radical do movimento pelas atrocidades e crimes cometidos contra
a humanidade sob o seu comando, valendo-se do discurso científico. Era também chamada de
higiene racial, pois tinha o objetivo de eliminar as consideradas raças degeneradas, perpetuando
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assim a raça ariana. Esse discurso também tem um viés econômico, pois regenerar o homem
ariano significava reduzir os gastos da Alemanha com os improdutivos, os fracos, os incapazes.
A lei de esterilização alemã foi adotada em 1933 e, assim como nos EUA, a eugenia
também se tornou disciplina universitária. Com as leis raciais de 1935, inicia-se a radicalidade
do regime. A lei para a proteção da saúde do povo alemão do mesmo ano proibia os casamentos
entre pessoas com doenças venéreas e genéticas. A lei para proteção e honra do sangue alemão
proibia os casamentos interraciais. A eutanásia foi utilizada por Hitler para apurar a raça alemã,
regulamentada em 1939, inicialmente tinha ordem de executar pessoas com doenças mentais e
deficiências físicas, posteriormente com os campos de concentração, criados em 1940, a ordem
estendeu-se aos incapazes (indigentes, vagabundos, prostitutas, etc.), judeus, ciganos,
homossexuais e contrários ao regime nazista. Sob o pretexto da raça e do progresso econômico,
foram ceifadas vidas consideradas indesejáveis ao convívio na sociedade alemã.
A eugenia na América Latina esteve ligada à formação das identidades nacionais, são
países que têm na constituição do seu povo uma diversidade racial que destoa do padrão branco
europeu, esses segmentos tidos como diferentes são estigmatizados, sofrem críticas por conta
da miscigenação presente na constituição de seu povo. A eugenia Argentina, considerada a mais
racista de toda a América Latina, tem como figura de destaque o médico Victor Delfino. A
reestruturação política do país em meio à crise econômica fez subir ao poder uma extrema
direita xenófoba. A população da Argentina era e continua sendo branca, esse foi o único país
latino a efetivar o branqueamento racial, por conta da sua ligação com o fascismo italiano.
O movimento eugenista no México está relacionado à Revolução Mexicana de 1910 e
ao fim da ditadura de Porfírio Diaz, posteriormente, com o fim do regime e as ondas de violência
e desagregação social, instauraram um ambiente propício ao surgimento do eugenismo. A
população mexicana era, em sua maioria, composta de índios e mestiços, intentavam ressaltar
essa mestiçagem no seu processo de nacionalização. Foi o único país da América Latina a ter
uma lei referente à esterilização, utilizando a eugenia negativa, tinham o projeto de eliminar a
raça negra, ao contrário do pensamento europeu, sonhavam com a “raça cósmica” que seria
alcançada pela miscigenação que traria a tão almejada unidade racial ao país.
A eugenia no Brasil está ligada à formação da identidade nacional, à imagem da limpeza
e ao processo de branqueamento. Falar em pureza em um país com a diversidade de composição
racial que tem o Brasil é imaginar o tamanho do desafio que as elites teriam para tornar pura
racialmente essa nação. Entendendo a grandiosidade e dificuldade desse projeto, construíram
estratégias para justificar a dominação sobre a população. O corpo seria esse lugar de
identificação das degenerescências morais e físicas de um povo. “O corpo negro passou a ser
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um corpo discriminado socialmente enquanto corpo livre. Idealizado como modelo de beleza e
de superioridade, a raça branca é forjada pelos eugenistas enquanto ideal de beleza a ser
incorporado pelas elites” (MATTOS, 2009, p. 36).
Um dos maiores agentes da eugenia no Brasil, Renato Kehl (1929), em seu livro “Lições
de eugenia”, já dizia que a nacionalidade brasileira só embranquecerá à custa de “sabão de coco
ariano”. Só para termos a noção de quanto na mentalidade desses homens da ciência era preciso
fazer para purificar e limpar a raça no Brasil. Para eles, a eugenia, para além de um campo do
saber, era a possibilidade de alcançar tais objetivos (DIWAN, 2015).
As primeiras notícias sobre o movimento da eugenia chegam ao país por intermédio dos
filhos da elite que, em viagem à Europa, traziam as novidades às terras brasileiras; as notícias
chegaram também pelas expedições de cientistas europeus, os mesmos viram no Brasil um país
que produziu homens degenerados, um povo de uma “promiscuidade racial”, verdadeiros
empecilhos ao desenvolvimento do país. A miscigenação representava o atraso, fator
antievolutivo, que, na teoria Darwiniana, seria a sobrevivência do gene mais fraco, menos apto
e a potencialização das imperfeições e defeitos.
O olhar crítico Europeu sobre o Brasil, pela sua constituição enquanto povo
miscigenado, torna urgente a necessidade de intelectuais brasileiros forjarem uma concepção
sobre o povo brasileiro que diminuísse a distância entre o país e o desenvolvimento, objetivo
alcançado por via do melhoramento da raça.
Na Bahia, os médicos da Escola de Medicina, conhecida como “Escola Nina
Rodrigues”, também acreditavam no fator degenerativo da miscigenação, associada à loucura,
à criminalidade e à doença. O médico Nina Rodrigues afirmava a inferioridade das pessoas da
raça negra e ajudou a divulgar as doutrinas eugênicas por todo o mundo por meio dos seus
escritos.
Dentre as propostas para limpar e curar o Brasil dos males da degeneração que a
miscigenação trazia, segundo os eugenistas, estavam o branqueamento pelo cruzamento, o
controle da imigração, a regulação dos casamentos, a segregação e a esterilização. Estratégias
também na sua maioria utilizadas pelos países anteriormente citados.
Interessante dizer que, quando temos acesso a muitas das biografias de personalidades
brasileiras ligadas ao movimento eugênico, adeptos e financiadores, como Roquette-Pinto,
Oliveira Vianna, Fernando Azevedo, Vieira de Carvalho, Monteiro Lobato, não encontramos,
no histórico desses homens, a passagem que liga as suas vidas, pessoal e profissional, à plena
atuação no movimento. E ficou com Renato Kehl a responsabilidade de carregar o título de
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maior divulgador do eugenismo no Brasil, quando sabemos que outros tantos tiveram atuações
que se igualam ou ultrapassam ao mesmo.
A ideologia e as práticas eugênicas são atualizadas em nossos tempos e continuam a
levar à morte a população negra, grupo historicamente discriminado. As políticas
universalizantes da saúde pública no país, que garantem ações integrais, gerais e horizontais
para toda a população, têm se mostrado insuficientes no que tange a este segmento,
desconsiderando suas especificidades biológicas, socioeconômicas, de gênero e raça. Ao
subestimar as necessidades específicas deste grupo, têm colocado em risco suas vidas e a
equidade no atendimento de promoção à saúde.
Ao desconsiderar que as desvantagens simbólicas e materiais são fatores
determinantes e incrementadores das vulnerabilidades, os profissionais da saúde
contribuem decisivamente para os processos de vulnerabilização, especialmente em
se tratando da população negra. Ou seja, os serviços de saúde contribuem,
voluntariamente ou não, para a reprodução da desigualdade na saúde. Evidências
empíricas revelam que tal fato independe da situação socioeconômica do negro e
apontam para a existência de racismo institucional, fenômeno que resulta do conjunto
determinado de políticas, normas de procedimento e comportamento dos membros
das instituições (CORDEIRO, 2006, p. s/n).

Algumas pesquisas que envolvem saúde da população negra nos mostram que as
mulheres negras têm menos acesso às consultas de pré-natal e são as que mais morrem em
decorrência de abortos feitos em clínicas clandestinas (na ausência de estrutura e higiene).
Sofremos pressões para realizarmos processos de esterilizações, sofremos mais de violência
obstétrica, somos submetidas a procedimentos dolorosos sem anestesia, aumentamos os
números das que mais morrem de morte materna, resultado de um atendimento inadequado,
negligente na hora do parto. E são os nossos/as filhos/as os/as mais expostos/as à mortalidade
infantil e à violência que mata jovens e adultos da população negra. A eugenia ainda vive.
A abordagem da saúde da população negra no Brasil só consegue se impor quando se
fala em morte, paradoxalmente as reflexões e as ações políticas em saúde nada tem a
ver com a vida, posto que os negros estão no topo das estatísticas da “morte antes do
tempo” em todas as faixas etárias. Não pode haver maior crueldade e prova de racismo
do que a desigualdade da população negra perante a morte, isso porque a mortalidade
precoce de afrodescendentes no Brasil revela omissão dos governos, discriminação de
classe e indiferença racial (CORDEIRO, 2006, n.p).

O genocídio da população negra é um projeto declarado das instituições e grupos
hegemônicos, a favor do aniquilamento do ser negro. Segundo Abdias do Nascimento (2016),
envolve a prática frequente, naturalizada, da agressão e do desrespeito histórico, presente na
forma do silêncio que distorce o passado africano como forma de manipulação dos discursos
sobre o continente e seus povos. A Lei Áurea é considerada, por este intelectual, um assassinato
em massa do povo negro, pelo descaso e desrespeito, principalmente do Estado brasileiro, na
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reparação das barbáries geradas pela escravidão. O branqueamento da raça foi um projeto
genocida do país que tinha como objetivo exterminar a vida de negros/as através da
miscigenação. A sucessão de fatos históricos atesta os riscos de vida que já enfrentávamos no
percurso da história mundial.
Segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, ano base 2015, o risco de um
jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2,7 vezes maior que o de um jovem branco.
Esse dado nos mostra a grandiosidade dos processos que constroem, de forma bastante
destoante, as desigualdades, para os diferentes segmentos sociais.
Em 2016, por exemplo, a taxa de homicídios de negros foi duas vezes e meia superior
à de não negros (16,0% contra 40,2%). Em um período de uma década, entre 2006 e
2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No mesmo período, a taxa entre
os não negros teve uma redução de 6,8%. Cabe aqui comentar que a taxa de
homicídios de mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras (IPEA,
2018, p. 40).

O corpo, como realidade objetiva de nossa existência e pertencimento, sempre foi alvo
das investidas da branquitude em realizar seu projeto eugênico de supremacia racial. O ideal de
corpo que continua a gozar de privilégios, status, acesso à educação, saúde, trabalho, seguridade
social e direito à vida é o branco, esse está acima de qualquer suspeita. Continuamos lutando
pela garantia do direito elementar a todo/a cidadão/cidadã, que é viver de forma plena, poder
colocar nossos corpos no mundo sem medo de morrer pelas mãos do racismo, do feminicídio,
das homo/lesbo/transfobias. Afirmar, transgredir, fazer-se presença viva através de nossa
corporeidade ainda é o grande afronte ao racismo e às suas formas correlatas de violências.
Reabilitar nossos corpos, fazê-los ideais a nós e à nossa gente pode ser a matéria-prima que nos
manterá vivos/as e fortes para os embates diários.

2.3 O corpo como suporte no processo de construção da identidade negra
Segundo Gomes (2017, p. 94), “a identidade se constrói de forma coletiva, por mais que
se anuncie individual”. Essa é a perspectiva considerada na pesquisa, entendê-la como um
“construto relacional” (WOODWARD, 2000, p. 9), ou seja, que depende para existir de algo
fora dela, de uma outra identidade que ela não é, mas que, entretanto, fornece as condições para
que ela exista.
A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades humanas.
Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico sempre selecionou alguns
aspectos pertinentes de sua cultura para definir-se em contraposição ao alheio. A
definição de si (autodefinição) e a definição dos outros (identidade atribuída) têm
funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção do território contra
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inimigos externos, as manipulações ideológicas por interesses econômicos, políticos,
psicológicos, etc. (MUNANGA, 2005, p. 40).

O campo das discussões sobre a identidade é complexo, por se tratar de um processo de
construção que não é inato, e sim fluido, construído por meio da linguagem, do discurso,
portanto, instável, forjado nas relações de poder travadas entre os diferentes grupos sociais e
raciais.
Somos constituídas de múltiplas identidades, mulheres, negras, professoras, periféricas,
nordestinas, trabalhadoras, estudantes, pesquisadoras, mães, filhas, irmãs, amigas,
companheiras, lésbicas, trans. Para Woodward (2000, p. 17), “ao analisar a identidade em sua
relação com a representação, vamos perceber que ocupamos socialmente diferentes posiçõesde-sujeito”. Isso implica dizer que indivíduos que apresentam identidades que se distinguem da
hegemônica, do homem, branco, cristão, ocidental, serão posicionados desigualmente em seus
lugares sociais e posições de falas.
A identidade é marcada pela diferença e esta é sustentada pela exclusão
(WOODWARD, 2000). A luta por afirmar a identidade tem causas simbólicas e materiais, no
sentido de que os diferentes grupos sociais, assimetricamente posicionados em relação ao poder,
disputam o direito de afirmá-la. A diferença passa a ser, dentro desse contexto, um atributo de
diferenciação utilizado pelos grupos hegemonicamente estabelecidos para reforçar as
desigualdades sociais, raciais e de gênero. A diferenciação, segundo Silva (2000), é o processo
central pelo qual a identidade e a diferença são produzidas.
As marcas dessa diferenciação são produzidas sob a lógica do classificar para
hierarquizar, semeando preconceitos e discriminações. Indivíduos que têm sua identidade e
corpo associados a outra matriz civilizatória, diferente da branca, serão estigmatizados, o que
implica em prejuízos à sua vida social, psíquica e material. No caso do/a negro/a, a cor e o
cabelo serão escolhidos pela cultura como sinais corpóreos usados na tentativa de nos
inferiorizar como seres humanos.
O estigma é, para Goffman (1963), um traço, um atributo que sobressai sobre outros que
o indivíduo possui. Esse traço que o torna diferente é considerado um defeito, uma
desvantagem, uma fraqueza, que o diminui, fazendo dele quase um anormal, não humano.
Interessante notar que essas categorizações estão permeadas por relações de poder, pois
estigmatizar alguém é estabelecer parâmetros de normalidade.
O perigo da normalização está em eleger arbitrariamente uma identidade como norma,
aquela que deve ser seguida, desejada, tida como “natural”. A identidade branca é a norma em
nossa sociedade, aquela que não é questionada. Ela está positivamente representada na vida
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real, nas redes sociais, novelas e comerciais, desfiles de moda, nos livros didáticos e de
literatura, nas imagens distribuídas pela escola, no currículo, nas cátedras universitárias, nos
postos de decisão. Segundo Silva (2000), a força da identidade normal é tal que ela nem sequer
é vista como uma identidade, mas simplesmente como a identidade.
A abordagem mais geral sobre a identidade agora é ampliada no sentido de trazer para
o centro do debate a relação corpo negro e identidade negra. O corpo nos é apresentado como
território de conflitos, dor, mas também lugar de luta e afirmação. Segundo Gomes (2008, p.
23), “[...] para o negro e a negra, a forma como o seu corpo e cabelo são vistos por ele/ela
mesmo/a e pelo outro configura um aprendizado constante sobre as relações raciais”.
No Brasil, o racismo, a discriminação e o preconceito racial que incidem sobre os
negros ocorrem não somente em decorrência de um pertencimento étnico expresso na
vida, nos costumes, nas tradições e na história desse grupo, mas pela conjugação desse
pertencimento com a presença de sinais diacríticos, inscritos no corpo. Esses sinais
remetem a uma ancestralidade negra e africana que se deseja ocultar e/ou negar. Além
disso, são vistos como marcas de inferioridade. A presença desses sinais é rejeitada
pelo ideal do branqueamento e tratada de maneira eufemística no mito da democracia
racial (GOMES, 2009, p. 31-31).

Segundo Munanga (2008, p. 15) apud Gomes (2008, p. 15), “o corpo humano com suas
características perceptíveis, como a cor da pele, do cabelo e dos olhos; a textura do cabelo [...]
fornece a matéria-prima a partir da qual foi formulada a teoria racialista”. Estas se sustentam
na hierarquização das chamadas raças branca, amarela e negra. Na visão de mundo racista, a
cor negra escurece não só a tez dos indivíduos não brancos, mas também sua mente, espírito,
inteligência, qualidades morais e estéticas. De acordo com Akotirene (2018, p.19-20), “a única
cosmovisão a usar apenas os olhos é a ocidental e esses olhos nos dizem que somos pessoas de
cor, que somos outros”. Superar essa visão que desconsidera os outros sentidos de percepção
de mundo das pessoas é ferir existências, identidades. É ainda Akotirene (2018) que nos coloca
em encontro com nossa ancestralidade e sua base ética civilizacional, o corpo relaciona-se com
alteridade baseado na memória, informação ancestral do espírito e não pela marcação
morfofisiológica, anatômica, fenotípica.
Por isso, Gomes (2009, p. 15), afirma que “para o/a negro/a o corpo e seus atributos
constituem o suporte e a sede material de qualquer processo de construção da identidade”. A
introjeção e internalização da feiura de seus corpos, como um mecanismo de dominação do
grupo hegemônico branco sobre os outros, exige de nós um olhar político que reposicione
nossos corpos no mundo. Nesse sentido, segundo Munanga (2009, p. 16-17), “num processo de
reabilitação do corpo negro e na reversão das representações negativas presentes no imaginário
herdado de uma cultura racista que destrói a estima do corpo negro”.
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Durante o processo colonizador brasileiro, tentou-se apagar as marcas corporais que
ligavam e ainda ligam africanos/as às suas identidades negras, um exemplo dessa violência foi
a mutilação representada pela raspagem de seus cabelos. No contexto cultural e simbólico dos
povos africanos, o cabelo, o corpo, mais que atributos biológicos, são símbolos da cultura,
dignidade e da identidade, linguagens inscritas em seus corpos que nos dizem sobre os lugares
sociais que homens e mulheres negros/as ocupam em suas culturas. O corpo para o/a africano/a
também é objeto de arte e, no contexto da diáspora africana, representa possibilidade de
continuidade e valoração de nossas heranças ancestrais.
É nesse espelho social que o negro brasileiro tem se olhado. Assim, ele se constrói
como sujeito imerso numa tensão entre uma imagem socialmente construída em um
processo de dominação e a luta pela construção de uma autoimagem positiva. Não
permitir que tal imagem social destrua a sua autoimagem é um desafio (GOMES,
2009, p. 143).

A perspectiva da construção identitária do/a negro/a leva em consideração tanto os
processos históricos, sociais e culturais, como a dinâmica intrapsíquica. É sobre a dimensão
subjetiva que voltamos nossa atenção, procurando compreender as tensões, conflitos,
envolvendo o corpo negro e sua impossibilidade em elaborar um esquema corporal compatível
com a realidade do seu corpo.
O/A negro/a, em seu processo de construção identitária e de existência, é
permanentemente atravessado/a pela violência racista do branco, que se caracteriza, segundo
Costa (1983, p. 2) como “impiedosa tendência a destruir a identidade do sujeito negro, através
da imposição compulsória e brutal de um projeto identificatório referenciado na branquitude”.
O desejo de embranquecimento cultural e, principalmente, corpóreo do/a negro/a trará prejuízos
profundos a sua subjetividade.
A violência parece-nos a pedra de toque, o núcleo central do problema abordado. Ser
negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso,
por uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e os ideais de Ego do sujeito branco e
a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro (COSTA, 1983, p. 2).

Ainda segundo Costa (1983), a construção do Ideal de Ego do negro dá-se em
contraposição ao que acontece com o branco. A fase inaugural da construção da identidade do
sujeito é chamada por ele de narcísica. Nessa etapa, o olhar da mãe e a percepção ainda imatura
da criança sobre sua imagem corporal vão dando sentido à existência psíquica. A fase seguinte,
denominada regras das identificações normativas ou estruturantes, tem como objetivo permitir
que o sujeito amplie as referências perceptivas da vida, de si, num equilíbrio entre a ordem da
família e da cultura. O ideal para o/a negro/a seria que existisse uma consonância entre as duas
fases, mas não há.
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Ao sujeito negro, esta possibilidade é, em grande parte, sonegada. O modelo de Ideal
de Ego que lhe é oferecido em troca da antiga aspiração narcísico-imaginária não é
um modelo humano de existência psíquica concreta, histórica e, consequentemente,
realizável ou atingível. O modelo de identificação normativo-estruturante com o qual
ele se defronta é o de um fetiche: o fetiche do branco, da brancura (COSTA, 1983, p.
4).

Segundo Fanon (2008, p. 16), “a luta contra o racismo anti-negro não é, portanto, contra
ser o Outro. É uma luta para entrar na dialética do Eu e o Outro”. O desequilíbrio entre essa
relação faz com que o/a negro/a ampute a dimensão de prazer do seu corpo, de acordo com
Costa (1983, p. 8), “relegando a segundo plano um dos princípios régios do funcionamento
psíquico”. Daí em diante, “a dor faz morada na psique do/a negro/a e a ‘ferida’ do corpo
transforma-se em ‘ferida’ do pensamento”.
O racismo esconde assim seu verdadeiro rosto. Pela repressão ou persuasão, leva o
sujeito negro a desejar, invejar e projetar um futuro identificatório antagônico em
relação à realidade de seu corpo e de sua história étnica e pessoal. Todo ideal
identificatório do negro converte-se, desta maneira, num ideal de retorno ao passado,
onde ele poderia ter sido branco, ou na projeção de um futuro, onde seu corpo e
identidade negros deverão desaparecer (COSTA, 1983, p. 5).

Por todo esse processo de violência forjado contra a vida do/a negro/a, é necessário
restabelecer a harmonia de nossa organização mental e isso só se dará quando pararmos de
perseguir nossos corpos, absolvê-los do sofrimento que nos causa a consciência do racismo.
Segundo Costa (1983, p. 6), “é necessário que o corpo seja predominantemente vivido e
pensado como local e fonte de vida e prazer”.
A relação que a mulher negra estabelece com seu corpo na contemporaneidade continua
permeada por conflitos e rejeições. Hoje, conseguimos olhar para nossos espelhos com mais
frequência, fitando positivamente a imagem refletida nele, temos aprendido a gostar do que
vemos. Essa conquista não veio sem luta e faz parte de um processo de militância do Movimento
Negro em prol do resgate da dignidade, autoestima e humanidade do povo negro. Por meio de
suas ações educativas na luta contra toda forma de discriminação racial, os/as negros/as têm
nos colocado em contato com nossa história, referências negras e o legado histórico deixado
por nossos antepassados. Além de enaltecer a nossa cor e atributos como o cabelo crespo.
Sempre foi uma voz a nos dizer da nossa importância e valor numa sociedade racista.
Os blocos afros de Salvador têm igualmente uma importância enorme na exaltação da
beleza da mulher negra, principalmente no tocante à valorização do cabelo crespo. Através dos
penteados blackpower, das tranças africanas e, acima de tudo, na afirmação política da
negritude por meio do cabelo, essas organizações, mais que carnavalescas, tornaram-se em
referenciais de autoestima negra e de luta contra o racismo.
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As mulheres negras têm experimentado um movimento de libertação na relação junto a
seus corpos. Para muitas, olhar para o espelho ainda significa tristeza por não se assemelhar à
imagem europeizada e branca tida como único referencial de beleza, mas para muitas mulheres
negras, olhar para o espelho hoje se tornou um momento de prazer, de bem-querer, carregar no
alto a coroa dos cabelos crespos significa para nós um ato político a favor do nosso bem-estar,
da exaltação da nossa ancestralidade, contra padrões de imposição estéticos, é a possibilidade
de experimentar o amor, a autoestima tantas vezes negadas a nós. Diante das nossas lutas
travadas cotidianamente, precisamos acreditar que o autoamor cura.
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3 MULHERES NEGRAS PROFESSORAS E SUAS HISTÓRIAS: DANDO SENTIDO
À VIDA
Essa sessão é mais que um tópico da pesquisa, é a partir destas existências que o trabalho
ganha forma, sentidos, significados, vida. É ela que nos leva na direção das trajetórias
formativas de mulheres negras professoras em seus caminhares nos espaços da família, escola,
rua, academia e no terreno da afetividade. As vozes das mulheres negras professoras ecoam
histórias, memórias, dores, amores, aprendizados, lutas, afirmações de si, da sua história, corpo,
re(existências), ancestralidade.
A boca é um órgão muito especial, ela simboliza a fala e a enunciação. No âmbito do
racismo a boca torna-se o órgão da opressão por excelência, ela representa o órgão
que os (as) brancos (as) querem – e precisam – controlar e, consequentemente o órgão
que, historicamente, tem sido severamente repreendido (KILOMBA, 2010, p. 172).

As vozes das mulheres negras professoras representam a quebra do silêncio instituído,
o questionamento do projeto colonial e seu discurso hegemônico que autoriza o/a branco/a se
dizer e dizer o Outro, desautorizando, deslegitimando o/a negro/a em seu direito de falar.
Segundo Djamila Ribeiro (2017, p. 64), “o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas
de poder existir”.
Conceição Evaristo, em uma entrevista ao site Carta Capital (2017), faz referência à
máscara que a escravizada Anastácia era obrigada a usar, e diz que nós, mulheres negras,
falamos pelos orifícios dessa máscara, e, às vezes, falamos com tanta potência que a
estilhaçamos. O estilhaçamento é um símbolo nosso, porque nossa fala força a máscara.
A cada professora foi solicitada a escolha do nome de uma mulher que a representasse
na pesquisa. Foi pedida, também, uma justificativa para tal. A intenção era preservar suas
identidades, já que suas histórias de vida iriam ser compartilhadas na pesquisa. Em um dos
encontros com a professora Edileusa Santos, a mesma expressou o desejo de usar seu próprio
nome e sobrenome; como justificativa, sustentou sua decisão no fato de nós mulheres negras já
sermos invisibilizadas socialmente, sendo esta uma oportunidade de demarcar identidade e
humanidade. A professora Vicença escolheu o nome da sua bisavó, mulher negra, escravizada
até os doze anos, uma das fundadoras do Quilombo Mocambo dos Pretos. A professora Aimó
escolheu seu nome da personagem do livro homônimo, que conta a história de uma menina
africana, escravizada no Brasil e que morre antes de virar adulta. Ao acordar no orun, não é
capaz de lembrar de sua história, nome e família. Por isso, ganha o nome Aimó, que significa
“menina que ninguém sabe quem é”. O desejo de Aimó é retornar ao seu lugar de origem e,
para isso, contará com a ajuda dos orixás que lhe transmitirão os conhecimentos de seu povo,
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reconectando-a com sua origem, possibilitando seu renascimento. A professora faz uma
analogia da viagem de Aimó às suas origens, com sua vinda para Salvador, “aos poucos estou
encontrando o caminho para o Aiye”. A professora Luisa Mahin escolheu seu nome, pois,
segundo ela, essa mulher preta foi:
articuladora de várias revoltas e levantes que ocorreram na Bahia no século XIX. Eu,
como sou independente politicamente, sempre transitei em vários grupos dentro das
instituições em que fiz parte – escola, Universidade...só me articulo com grupos se
eles forem coerentes em seus projetos de coletividade. Ela também foi rebelde em
relação à religião e eu sou também. Ela era quituteira e eu adorooo cozinhar (Luisa
Mahin, 51 anos).

A professora Elenara escolheu o nome que sua mãe desejava lhe registrar no seu
nascimento, em homenagem ao seu pai, Eleno, porém o mesmo a batizou com outro nome.
Entre ela e o pai, não existe uma convivência. Hoje, ele mora no Paraná, tem outra família e
acompanha a filha de longe. A professora tem proximidade com a família do pai desde muito
jovem. Questionei sobre a escolha do nome e recebi como resposta que essa tinha sido a escolha
da mãe e ela queria trazer isso à tona.
3.1“Deixa eu falar da minha família, a partir daí vou pegando os outros caminhos”

A família é o nosso primeiro espaço de socialização, através deste núcleo temos contato
com as normas sociais mais amplas, bem como suas sanções, que são acionadas sempre que
tentamos fugir ao modelo de organização social e corpóreo vigente. É na família que temos
nossas primeiras experiências afetivas ou de desafetos, que vão nos conduzir à construção da
nossa identidade individual, que se dá por meio da relação com os nossos, nesse momento
inicial. Essa convivência também influencia na maneira como nos percebemos, pois, nesse
espaço, temos nossas primeiras experiências de representatividade, de modelos de existência
que queremos seguir e nos espelhar.
As mulheres negras professoras da pesquisa relatam a relação do seu corpo na família,
bem como de seus integrantes, e nos mostram o quanto esse espaço produz e reproduz
preconceitos, discriminações, estereótipos, frutos da ideologia racista viva em nossa sociedade.
Na minha família, é muito interessante, porque tinha um processo de negação, né, do
nosso corpo, lembro que meu sobrinho, com 15 anos, ele começou a criar o cabelo
Black, né, e eu com 15 anos também coloquei trança e aí eu lembro que tinha muita
coisa, ah, isso fede, isso é sujo, isso acumula sujeira, é... e eu lembro que com meu
sobrinho já tinha um discurso mais forte dos meus irmãos, meus irmão já eram homens
com meu sobrinho, comigo não eram, meu irmãos falavam assim, deixe de maluquice,
por isso que a polícia dá tapa na rua, depois a polícia pega e dá uma broca fica aí
chorando, ele já teve dread, hoje é tatuador, e eu já vi, era doloroso [...] meu pai tinha
uma coisa de que tinha que cortar o cabelo baixinho com meus irmão tudo, até hoje

64

praticamente cortam o cabelo na zero, porque tem essa coisa de não poder crescer,
mas já tem uma questão do homem e da mulher, né, de mulher ter que ter cabelo
grande e homem, já é uma questão de gênero, e homem tem que ter cabelo curto, só
que, quando esse homem é branco, isso é negociável, o homem negro não, é sujo, é
fedorento, então tinha muito essas coisas, o jeito pejorativo, a preta aparecida, as
coisas que ouvia dentro de casa (Vicença, 32 anos).

A fala da professora Vicença é importante sob vários aspectos, primeiro nos diz sobre
os conflitos e tensões existentes dentro de uma família negra que internaliza uma imagem
depreciativa de seu pertencimento racial, de seu corpo, com destaque para o cabelo crespo,
utilizado pela cultura como forma de classificação e hierarquização racial. Existe uma tentativa
de aproximação do padrão branco de existência para ser aceito/a socialmente. Um dado
importante é também perceber que o/a negro/a, na contemporaneidade, tem estabelecido uma
relação de estima cada vez mais cedo com seu corpo. Eu sou uma mulher negra de 39 anos, que
só fez as pazes com o espelho aos 34. Então, a professora dá início a esse processo de autoamor
aos 15 anos, mesma idade que o seu sobrinho assume o seu cabelo Black, essa postura deve-se
muito à luta do movimento negro, no sentido de evidenciar, positivar o corpo negro como belo,
em humanizar esse corpo.
Em outro momento da fala da professora Vicença, a aparência do/a negro/a é
desqualificada, existe uma lógica racista que associa sua aparência a atributos morais, à
vagabundagem, à pobreza, à feiura, à falta de inteligência. Essa mentalidade naturaliza o fato
do negro ser alvo preferencial da violência, ao ponto dos seus irmãos acharem “normal” que
seu sobrinho apanhe da polícia, seja agredido fisicamente, somente por carregar no corpo as
marcas da negritude.
O cabelo do/a negro/a diz muito sobre as relações raciais construídas em nosso país, o
homem preto de dread, de Black ou mesmo usando a famosa máquina zero para encobrir sua
raiz, será sempre suspeito, mal visto, associado ao crime, à falta de higiene, sua estética nunca
será sensível o suficiente às lentes racistas, será sempre desprovido de beleza e humanidade. A
mulher negra, do mesmo modo, com um agravante, com cabelo curto, tem esse símbolo
importante de sua feminilidade roubado, já o homem branco e a mulher branca com cabelo
curto ou longo não passam pelo crivo julgador do racismo. Segundo Akotirene (2018), a
sistemática racista não alcança esta identidade na matriz de opressão, para o homem e a mulher
branco/a, existe uma liberdade de experimentação do mundo, afinal, a brancura é o passaporte
para uma vida mais tranquila, com mais autonomia sobre as escolhas de como vivenciar
inclusive, a sua corporeidade.
O corpo humano com suas características perceptíveis, como a cor da pele, do cabelo,
e dos olhos; a textura do cabelo; os traços morfológicos, tais como o formato do nariz,
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dos lábios, do queixo, do crânio, etc., fornece a matéria-prima a partir da qual foi
formulada a teoria racialista. Sendo esta última definida pela hierarquização das
chamadas raças branca, amarela e negra. No pensamento dos racistas, a cor preta é
tida como uma essência que escurece, tingindo negativamente a mente, o espírito, as
qualidades morais, intelectuais e estéticas das populações não-brancas, em especial as
negras (GOMES, 2008, p. 15).

A professora Aimó nos relata a relação do seu corpo na família:
Então, essa coisa até do corpo, de me aceitar como uma pessoa, uma mulher, como
uma jovem, foi um desafio, porque, tudo isso, eu tive que aprender sozinha, minha
mãe nunca conversou comigo sobre funcionamento do corpo, por exemplo. Ela nunca
conversou comigo sobre menstruação. Tudo isso, e eu não tinha irmã, foi uma coisa
de descobrir sozinha, né, ou na escola com as coleguinhas e tal. [...] eu fui criada no
ambiente muito repressor, né? Onde a manifestação do corpo sempre era uma coisa
castrada, né? Você não podia. Então, na verdade, eu tinha vergonha do meu corpo, eu
tinha isso. Quer dizer, uma coisa que você tem que sempre estar se escondendo. Eu
lembro que, quando eu era criança, eu não gostava de gente, eu me escondia, né?
Quando chegava alguém em casa, eu me escondia atrás da porta, me escondia embaixo
da cama, porque era aquela coisa, eu não me sentia, já não me sentia bem, de alguma
maneira eu já não tava bem naquele mundo (Aimó, 51 anos).

O corpo é um espaço fundamental na construção da sexualidade, esta é uma das
dimensões do ser humano atravessada por uma complexa rede de marcadores como gênero,
raça, classe, geração, nacionalidade, religião, etnia. Importante que se diga que a sexualidade
está para além da questão puramente sexual, tem a ver com as formas diferenciadas de
experienciar prazeres e desejos corporais, de construir a sua identidade social, sexual e de
gênero a partir do corpo e do que a sociedade nos anuncia ou a partir de subversões do modelo
normatizado hegemonicamente.
Segundo Louro (2000, p. 5), “[...] a sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas
é social e política [...] é ‘aprendida’, ou melhor, é construída, ao longo de toda vida, de muitos
modos, por todos os sujeitos”. Ignorar o corpo como território importante na construção da
nossa sexualidade, da relação dele com o mundo, traz conflitos na construção das nossas
identidades de mulher, de jovem, de pessoa, é essa tensão que a professora Aimó relata quando
diz do lugar do corpo em sua família. A professora Aimó entende que o fato de não ter tido uma
educação que reconhecesse a sua sexualidade, que visibilizasse seu corpo, incluindo conversas
sobre seu funcionamento biológico, sobre o marco de “passagem” que é a menstruação, não lhe
permitiu vivenciar prazerosamente essa relação, de modo que esse corpo vivia constantemente
sendo escondido, afetando negativamente o sentimento que ela tinha de si e do seu corpo no
mundo.
A família como fonte potente na construção da autoestima positiva, é essa herança que
as professoras Edileusa Santos e Luisa Mahin carregam consigo:
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[...]eu tinha quatro irmãs mulheres, né, uma família de cinco mulheres, imagine, meu
pai, o único homem da família, a presença masculina, era só dele e... meu pai, ele,
quando nós íamos pra algum lugar, um aniversário, ou mesmo domingo que minha
mãe gostava de pentear os cabelos da gente fazer trança, arrumava a gente, meu pai
botava uma após a outra em fileira e ele vinha dizendo ‘minhas filhas, que coisa linda,
são tão bonitas, que coisa fofa’, então EU sou uma mulher que eu sou bela, eu me
sinto uma mulher, eu me sinto não, eu sou bonita, eu sou uma mulher bonita, aí eu
percebo que isso tá dentro de mim em função do meu pai...(choro) que também já se
foi, quando ele dizia que as filhas eram bonitas, que coisa linda, que coisa fofa, eu
acho que ele não tinha a dimensão o quanto a autoestima da gente tava subindo, então
isso pra mim eu acreditei, ninguém dissesse na escola que eu era feia não, que eu não
acreditava, se meu pai me disse que eu era uma menina bonita, EU era uma menina
bonita, linda! Então, como foi importante pra mim (Edileusa Santos, 57 anos).
[...] o meu avô me achava a menina mais inteligente do mundo e dizia isso em
palavras, então talvez isso tenha feito uma diferença, pensando hoje, talvez, isso tenha
feito uma diferença brutal, de pessoas que acreditam que você... (choro) gente, eu
nunca tinha parado pra pensar nisso [...] então, talvez, eu fico pensando, eu nunca
parei pra pensar nisso, incrível, mas era isso mesmo, minha avó fazia muito dengo em
mim, o meu avô me achava uma menina muito inteligente [...] talvez, isso tenha me
fortalecido de tal forma, que alguns relatos que eu vejo como muito comuns, eu não
tenha passado, entende?? (Luisa Mahin, 51 anos).
[...] nunca ouvi, por exemplo, da minha mãe dizer assim, eu vou alisar o seu cabelo
porque o seu cabelo é feio dessa forma, eu nunca ouvi isso, na minha família [...] é
feio ou o cabelo é duro, não [...] nunca teve aquela coisa assim, você tá feia porque
seu cabelo tá crespo, nunca ouvi isso, é por isso que eu sempre vivo dizendo que eu
cresci muito fresca, né (risos), porque assim, aquela história de se achar bonita mesmo,
eu sempre me achei que eu era, que eu era...primeiro que meu pai fazia um dengo da
vida pra mim, né, até hoje [...] se você disser que eu sou feia meu pai faz uma briga
até hoje, então eu cresci muito...um termo que o povo usa muito hoje, mais que eu
acho que era bem assim apesar de não expressar essa palavra, é empoderamento, eu
acho que cresci muito empoderada, quando eu vejo algumas coisas, por exemplo,
outro dia meu irmão tava falando da minha sobrinha e essa coisa da relação com a
escola não se achando bonita, né, e eu dizia assim: ‘e você tá fazendo o que com isso?’
Por que eu sempre lembro quando a gente era criança, a gente se achava o máximo,
gente, eu lembro que eu participei de concurso de Miss e ganhei, eu achava um
espetáculo aquilo, sabe? (risos), sabe aquela história de você ganhar a coroa, de você
ser a poderosa??? (Luisa Mahin, 51 anos).

O afeto tem lugar garantido na construção das identidades dessas mulheres pretas. Por
meio de palavras bem(ditas) ou pela manifestação de uma linguagem não verbal igualmente
importante, presente em gestos, olhares, dengos e carinhos, elas foram construindo autoimagens
positivas de si, de seus/suas assemelhados/as, uma certeza de suas belezas, de seu lugar e
importância no mundo e de suas humanidades. A professora Luisa Mahin, rompendo com todo
o esforço do racismo em nos destituir do lugar do belo, fala da passagem em que é eleita Miss
e da sensação extasiante de ser coroada, contrariando o “padrão” de beleza majoritariamente
aceito nesses concursos.
A professora Edileusa Santos fala da relação da sua família com a fé e a ancestralidade
presente na religião de matriz africana:
[...] na minha família, a religião afro, a religião afro-brasileira sempre foi uma coisa
muito natural na minha casa, tanto minha mãe, como meu pai, eles tinham uma ligação
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muito forte com o Candomblé e eu aprendi com minha mãe e meu pai a ter fé para
com os Orixás, os Caboclos, ou os Inkisses, os Voduns, enfim, eles que me ensinaram
a ter fé e acreditar nesses Orixás. Minha mãe, principalmente minha mãe. Meu pai
dava caruru de São Cosme e São Damião que foi uma promessa que ele fez, né, e
nesse caruru, o que eu me lembro, é que, a partir desse lugar, é que eu comecei a
observar essa fé tão forte de minha mãe para com os Orixás. Quando ela cortava o
quiabo, ela dizia que a primeira levada era pra se agradecer e, a partir da segunda, era
pra se clamar, aí você fazia seus pedidos, mas a primeira levada era de agradecimento
e eu me lembro até hoje que eu via minha mãe cortando quiabo e...embolou agora, a
emoção, minha mãe partiu em outubro, aí eu.... minha mãe cortava o quiabo e eu via
minha mãe, aquela fé, ela cortando, e ela dizia que ela tinha muito que agradecer,
muito mesmo que agradecer, ah me emocionei (choro) que ela partiu a pouco tempo,
então, ainda mexe um pouco comigo essa falta, né, essa ausência dela, então eu fico
um pouco mexida, mas vamos lá,... então, eu ficava, assim, ficava admirando ela, por
essa força, por essa fé e ela sempre dizia assim: ‘minha filha, aonde eu vou, eles me
acompanham, aonde eu estou, meus Orixás estão presentes, meus Caboclos, eu tô indo
e eles estão indo comigo’, principalmente quando ela ia resolver alguma questão,
alguma coisa, ‘eles estão comigo’, então, pra mim, né, essa fé foi me motivando, eu
fui aprendendo a também a ter fé para com os Orixás (Edileusa Santos, 57 anos).

A relação da professora Edileusa Santos com o Candomblé sempre foi muito próxima,
pois sua família é herdeira de uma tradição africana perpetuada por seus antepassados. A
ancestralidade, neste trabalho, é entendida como o signo da resistência negra. Segundo o
intelectual Jaime Sodré (2010), no campo do bem material pode ser vista como um patrimônio
material e/ou espiritual, entendido como herança de um determinado grupo ou universal, que
se perpetua enquanto memória concreta. Essas memórias são revividas pela professora, que é
educada no seu cotidiano pelos ensinamentos de fé da sua mãe. Seja na observação e corte dos
quiabos ou no movimento de agradecimento como energia de renovação e respeito, ela aprende
através do convívio com sua família preta a ter fé para com os Orixás.
A relação corpo negro na família desvela uma realidade comum a algumas professoras
da pesquisa, elas são filhas de mulheres que trabalharam fora de casa como empregadas
domésticas, também fazem parte do contingente de mulheres negras que ousam subverter a
lógica de subordinação arquitetada contra as nossas vidas desde muito cedo na história de nossa
existência e das que vieram antes de nós. As mulheres negras professoras da pesquisa
representam a possibilidade de rompimento com um ciclo de humilhação, negação e interdição
de nossas presenças dos lugares e ocupações valorizados socialmente.
Minha mãe é uma figura, enfim, figura de maior representatividade na minha vida
assim, teve pouca instrução, não terminou a escola básica, mas, pra mim, é uma
mulher fantástica, ela veio de um Quilombo, Mocambo dos Pretos, no interior da
Bahia, perto de Miguel Calmon, onde nasceu também minha avó Djanira que eu
mostrei a foto, meu avô Dé e a mãe do meu avô, que foi uma das fundadoras do
Quilombo, uma mulher escravizada, e viu a abolição, Vicença (tem uma foto dela,
depois eu te mostro também) e aí minha mãe veio de lá com nove anos pra Salvador
trabalhar em casa de pessoas, aquela coisa, pega uma menina do interior pra ficar aqui
em casa fazendo companhia a Mariazinha, mas era a menina que lavava, que passava,
que varria, que não podia estudar, ela me contava umas histórias assim de que ela
tentou uma vez estudar, mas não dava tempo, aí descobriram que ela tava escondendo
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as panelas dentro do fogão, aí não deixaram ela mais sair pra estudar, ela tentou de
diversas formas, mas enfim, essa mulher com 20 anos já tinha uma casa e comprado
um terreno, tudo que ela juntava, assim, milimetricamente, e eu com 20 anos não tinha
nem... nada (risos), nem uma bicicleta, então, é uma pessoa que eu sempre valorizei
muito, assim, pelo poder de conquista (Vicença, 32 anos).

A professora Vicença destaca a importância da representatividade da mãe em sua vida,
mulher negra, que, como muitas das nossas, teve seu direito à educação formal negado. Ainda
na infância, foi forçada a abandonar seu projeto de se educar no espaço escolar. Mas, estar fora
da escola não a destituiu da sua sabedoria e re(existência) ancestral de viver e construir a vida
junto aos/as seus/suas. Um aspecto importante a se dizer é a referência que a professora faz a
sua ancestralidade, aos que vieram antes dela, na figura de sua avó, avô e bisavó, nascidas/o no
Quilombo Mocambo dos Pretos. Nesse movimento, faz um breve resgate da sua linhagem em
luta pela vida, pelo direito a ocupar a terra, os espaços, neste país que outrora nos escravizou e
que nas palavras de Vilma Reis (2013), não concluiu o processo de abolição.
Quilombo é uma história. Essa palavra tem uma história. Também tem uma tipologia
de acordo com a região e de acordo com a época, o tempo. Sua relação com o seu
território. É importante ver que, hoje, o quilombo traz pra gente não mais o território
geográfico, mas o território a nível (sic) duma simbologia. Nós somos homens. Nós
temos direitos ao território, à terra. Várias e várias e várias partes da minha história
contam que eu tenho o direito ao espaço que ocupo na nação. E é isso que Palmares
vem revelando nesse momento. Eu tenho o direito ao espaço que ocupo dentro desse
sistema, dentro dessa nação, dentro desse nicho geográfico, dessa serra de
Pernambuco. A Terra é o meu quilombo. Meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou,
eu estou. Quando eu estou, eu sou (NASCIMENTO, 1989 apud RATTS, 2006, p. 59).

O sentido que a historiadora, poeta, ativista e intelectual negra Maria Beatriz
Nascimento (1989) imprime quando fala de Quilombo é o de um território de liberdade, não
apenas referente a uma fuga, mas uma busca de um tempo/espaço de paz. A professora Vicença
pontua a história de resistência e luta de sua família, como um projeto coletivo do povo negro
na sua busca por autonomia, emancipação, por liberdade. Sua fala reflete o processo de avanços
e recuos pelas quais o/a negro/a tem sido exposto/a em nossa sociedade, principalmente a
mulher negra, no que tange à ocupação no mercado de trabalho. A professora narra a trajetória
precoce de sua mãe, que, aos nove anos, é trazida do interior da Bahia para desempenhar a
função de empregada doméstica em casa de família. A infância negra tem menor valor para a
sociedade, é perfeitamente aceitável uma criança negra ser agredida, humilhada, passar fome,
exercer trabalho forçado, é como se o seu pertencimento racial legitimasse essas permissões e
desrespeito às suas humanidades. Em muitas dessas situações, não há direito de escolha para
essas meninas, nem mesmo é questionada a existência de trabalho infantil e os perigos de toda
ordem a que estão expostas, inclusive no que se refere aos abusos sexuais.
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Quanto à doméstica, ela nada mais é do que a mucama permitida, a da prestação de
bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega sua família e a dos outros nas
costas. Daí, ela ser o lado oposto da exaltação; porque está no cotidiano. E é nesse
cotidiano que podemos constatar que somos vistas como domésticas (GONZALEZ,
1984, p. 230).

A justificativa utilizada pelos/as patrões/patroas para trazer meninas do interior para a
cidade grande, encobrindo o real motivo do trabalho doméstico precarizado e desumanizado, é
dizer que as mesmas serão “companhias de Mariazinha”. Essa realidade de vida da mãe da
professora Vicença me fez lembrar das meninas e mulheres escravizadas que trabalhavam na
casa grande, cuidando das/os filhas/os dos senhores e das sinhás e que, pela função que
desempenhavam, conseguiam (algumas das nossas) alfabetizar-se, acompanhando as aulas
destas crianças com seus professores. Sua mãe alimentava o desejo dos estudos e, para isso,
utilizava-se de estratégias como esconder as panelas dentro do fogão. Fazer desaparecer aquele
instrumento de trabalho que impossibilitava a sua presença no espaço escolar era uma forma de
resistir ao trabalho exaustivo, às subordinações de toda ordem, à limitação das suas
possibilidades de se educar, de estar no mundo plenamente, juntos, corpo e mente. Essa mulher,
aos vinte anos, com a força de seu trabalho e seu poder de conquista, garante à sua família a
possibilidade da moradia própria e com uma visão empreendedora, adquire alguns terrenos que
seriam mais à frente, uma renda adicional, trazendo uma vida digna para si e seus/suas filhos/as.
A professora Elenara é responsável pela quebra de uma tradição em sua família,
ensinada das mais velhas às mais novas, que era a preparação para o trabalho doméstico em
casas de família:
[...] então, eu sou a primeira mulher da minha família que não trabalhou como
empregada doméstica[...]se você não foi uma menina negra assim de uma família que
vem de empregadas domésticas, você não sabe que, por exemplo, fazer a cama ou
limpar isso e aquilo não é só fazer uma cama ou limpar isso, é uma coisa assim que
você aprende porque depois você vai fazer na casa de alguém e aí você tem que saber
fazer, você aprende porque é como se fosse já aprendendo a profissão [...] (Elenara,
41 anos).

A professora ainda nos diz que essas experiências são muito comuns na vida das
mulheres negras, e dá o exemplo da sua mãe e tia que trabalharam como empregadas domésticas
durante algum tempo. Esse caminho traçado para as mulheres negras de sua família diz muito,
segundo ela, do lugar de nossas possibilidades, isso não era falado, nem tido como limitador,
ela não sentia isso como algo limitador, sentia como algo da realidade que está posta. Hoje, sua
mãe é funcionária pública no Rio Grande do Sul e sua tia já não trabalha mais como empregada
doméstica, ela nos diz: “Dá pra ver que existem outras possibilidades, mas ainda assim tem a
questão da realidade concreta”.
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A professora Aimó fala dos problemas enfrentados na família, que culminaram com
uma mudança no script de vida da sua mãe:
[...] porque o problema dela é que ela nunca falou assim dos problemas que ela tinha,
meu pai abandonou a gente quando eu tinha 11 anos, ele arrumou outra mulher, teve
outra família, depois a gente acabou se reconciliando, mas, ele abandonou, não pagava
pensão, a gente teve situações de passar fome, que se não fosse vizinho, parente, a
gente teria passado fome. Ela teve que deixar 3 filhos um de 11, 12, 13 anos em casa,
ir trabalhar de diarista, que não era esse o script da vida dela, o script da vida dela era,
ela ficar ali, cuidando da gente, da casa, ele ia trabalhar, trazer o sustento e tal, de
repente, o script virou. E, assim, ela ficou muito agressiva, ela brigava com a gente,
ela batia, brigava (Aimó, 51 anos).

O relato acima nos mostra que o pai da professora Aimó abandona o lar quando esta
ainda era uma criança de onze anos, esse fato trouxe para a família uma série de transformações.
Primeiro saltou aos olhos a dificuldade financeira desse núcleo familiar, que tinha na figura do
pai, seu único provedor, a mãe exercia as atividades do lar e cuidava de três crianças pequenas,
o que para ela já se configurava uma grande carga de trabalho, mesmo que nossa sociedade
machista e racista não reconheça. O fato é que, com a saída do pai de casa, seus membros
passaram por dificuldades até mesmo para se alimentar, contando com o apoio de parentes e
vizinhos. Essa mãe, que já cumpria uma carga horária pesada cuidando dos dois filhos, da filha
e do lar, viu-se forçada a sustentar a sua prole sozinha, enfrentando um grande dilema da vida,
que era aumentar em grandes proporções a sua jornada porque iria precisar trabalhar em casa
de família. O emocional dessa mulher negra sofre um grande abalo pelo fato de ser abandonada
pelo companheiro e pela responsabilidade sem tamanho que precisou administrar. A solidão
tratada por Pacheco (2013) e experimentada aqui não é só a afetiva e conjugal, mas a de ser
“chefe de família”, “mãe solteira” em um cenário adverso de abandono e desestrutura que
acarreta prejuízos econômicos a essa família, mas, principalmente, emocionais para quem fica
diante das trincheiras da sobrevivência.
Segundo Bairros (1995, p. 461): “[...] Uma mulher negra trabalhadora [...] experimenta
a opressão a partir de um lugar, que proporciona um ponto de vista diferente sobre o que é ser
mulher numa sociedade desigual, racista e sexista”. Não houve grandes possibilidades de
escolha dessa mãe quando precisou decidir o que faria para sustentar sua prole e a si. Numa
sociedade racista e machista, à mulher negra ficam reservados os postos com as mais baixas
remunerações e prestígio social. São historicamente os encargos sociais esperados de nós, que
sejamos a empregada doméstica, a faxineira, a moça dos serviços gerais, a babá, a catadora de
papel. Estamos subvertendo, cotidianamente, o não lugar reservado a nós nesta sociedade.
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O fato é que entre essa mãe e sua filha, estabeleceu-se uma relação bastante conflituosa
que teve como um dos desfechos a saída da professora Aimó de casa, e as descoberta dos
significados do seu corpo no mundo:
Minha mãe... na verdade, eu acho que eu saí de casa por causa da minha mãe, meu
conflito com ela. Hoje, a gente tá tranquilo, mas foi minha mãe que fez eu sair de
casa. Porque ela nunca conversou, agora ela pede desculpas, ela conversa, ela nunca
conversou comigo, eu era a única filha, aquela coisa, tudo cheio de regras, veste a
roupa assim, senta assim, você não entende nada[...]. Ela me contou, tem umas coisas
que ela me contou que me impactaram muito, por exemplo, uma vez, eu devia ter uns
treze anos e ela tava conversando com a vizinha, essa vizinha lá da Paraíba, ela falou
assim, ai, dona Edite, eu tava do lado, ela me deixou ali, ai, dona Edite, eu acho que
eu tô grávida de novo, eu vou tomar um chá de sabugueiro que é abortivo, né? A
minha mãe falou assim, não toma, não adianta, eu tomei e olha a Aimó aí. Eu fiquei,
escutei aquilo ali e fiquei ali, né? O que é que ela quis dizer, era tão ingênua aquela
época, com 13 anos você não sabia de nada, aí eu fiquei pensando, pensando, aí que
eu saquei, gente, ela não queria que eu nascesse, mas não era eu, era a situação. Mas,
claro que depois de anos, eu consegui entender que não era a Aimó que ela não queria,
ela tava com uma criança de um ano e um bebê e ficou grávida. Aí ela me fala assim.
Ela era muito bruta, ela não tem sensibilidade. Aí, um dia, ela falou assim, isso quando
eu era criança, Aimó, ela só ficava no berço, quando chegava alguém não deixava
ninguém pegar ela no colo porque senão ela ia ficar mal-acostumada. Eela não me
amamentou, não porque não tinha leite, mas por causa do tempo, então, eu ficava no
berço, eu não fui amamentada, ela tomou abortivo. Então, assim, quando você tem
tudo isso, você fala assim: ‘porra, não queria mesmo, né?’ Então, durante muito
tempo, isso foi muito difícil pra mim, inclusive eu fui fazer psicoterapia por causa
dela, eu só consegui me reconciliar com ela depois que eu fiz psicoterapia (Aimó, 51
anos).

As marcas de uma educação repressora que invisibilizou o corpo e a sexualidade são
bastante nítidas na vida da professora Aimó. Somada a isso, algumas revelações mexeram com
seu corpo, no aspecto psicológico. Aos treze anos, por meio de uma conversa informal da mãe
com a vizinha, toma conhecimento de que sua mãe tentou um aborto quando estava grávida
dela, além do mais, não foi amamentada por sua genitora, por motivos que a mesma não
dispunha de tempo para isso. Todas essas revelações despertaram na professora Aimó o
sentimento de rejeição da sua mãe para com ela, da falta de vínculos de afeto, carinho, de modo
que precisou recorrer a apoio profissional para lidar com esses dilemas e sentimentos. Hoje,
entende o peso que a mãe carregava por ser mulher, negra e pobre, em uma sociedade machista,
racista e classista.
Quando números tão grandes de mulheres negras e latinas recorrem a abortos, as
histórias que relatam não são tanto sobre o desejo de ficar livres da gravidez, mas
sobre as condições sociais miseráveis que as levam a desistir de trazer novas vidas ao
mundo [...] o desejo das mulheres de controlar seu sistema reprodutivo é
provavelmente tão antigo quanto a própria história da humanidade (DAVIS, 2016. p.
207-209).

A professora Luisa Mahin é a única que tem mãe com formação universitária entre as
cinco mulheres entrevistadas:
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E mainha, como eu disse antes, né, na conversa inicial, mainha ela passou no primeiro
exame de admissão, então, ela era considerada a aluna brilhante [...] estudou no
Colégio Central da Bahia, que era ou a elite ou os alunos top de linha, então, não era
todo mundo que estudava no Central [...] mainha fez licenciatura em ciências naturais
e [...] depois ela voltou pra universidade pra fazer enfermagem [...] (Luisa Mahin, 51
anos).

A mãe de Luisa Mahin enfrentou os percalços que é ser mulher, negra, mãe, estudante
e trabalhadora, ocupando espaços negados por muito tempo a nós em uma sociedade racista e
machista. Por ser considerada inteligente, era a filha escolhida pela mãe para ensinar as tarefas
de escola aos irmãos. Sua jornada como estudante e trabalhadora não foi fácil, a professora fala
de momentos difíceis para ela e os irmãos, que, por conta da rotina da mãe, pouco a viam, pois
ela saía da faculdade para o estágio no Hospital Roberto Santos e, à noite, ainda ensinava em
uma escola no Lobato. As rotinas múltiplas que nós mulheres negras bem conhecemos
atravessam nossos corpos e as relações que estabelecemos com os/as nossos/as. Subverter os
lugares e posições a nós determinados fez desta mulher referência para a sua família, o preço
pago por essa conquista foi não poder acompanhar de perto algumas fases da vida de seus filhos
e filha.
A professora Luisa Mahin fala da avó e do avô como referências para sua vida:
Minha avó, como eu já disse antes, minha avó não era alfabetizada, minha avó não
sabia ler e escrever e a vida toda ela dizia [...]‘eu sou ignorante’, ainda batia na mesa,
‘eu sou ignorante, mas aqui ninguém vai crescer ignorante, não quero saber de burro
aqui’, ela sempre dizia que ela ia se alfabetizar, porque ela achava demais uma pessoa
não conseguir ler nem escrever e ela quando tava já adulta, né, quando eu era
adolescente, eu lembro, fazendo magistério, ela contratou uma professora e ela
aprendeu ler e escrever, porque ela dizia que ela não ia morrer ignorante, ela não ia
morrer sem ler e escrever [...] (Luisa Mahin, 51 anos).
O meu avó sempre botava na cabeça da gente que nós éramos muito bons, que a gente
tinha uma família que era uma família de intelectuais, a gente cresceu ouvindo isso
[...]sempre discutia essa questão das relações raciais, eu tenho recortes de jornal da
década de 60, da década de 70 e pouco que ele guardava dos episódios que tinham na
Bahia, tem um que fala, por exemplo, de negro, aí vai atribuindo, filhote de São
Benedito e outras terminologias pra se referir a negro e ele sabia bastante coisa da
história dos Rebouças [...] (Luisa Mahin, 51 anos).

A sua avó era uma mulher “ousada”, segundo Luisa Mahin, mesmo não sabendo ler nem
escrever, fazia questão de acompanhar os filhos nas tarefas de casa, “fazendo a cobrança de
cada um, do que cada um tem que ser”. Ainda na fase adulta, realiza seu grande sonho, quando
contrata uma professora e aprende a ler e escrever, abandonando a imensa fila das mulheres
negras analfabetas do nosso país. Seu avô era um homem charmoso, que lia e estudava muito,
tinha o ensino médio e se aposentou como Tenente Coronel da Marinha. O fato de carregar o
sobrenome Rebouças fez dele um pesquisador da história desta família, bem como de seus
membros, homens negros intelectuais que ocuparam posições importantes na história do nosso
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país. Consequentemente, como homem negro consciente, passou a atentar para as vicissitudes
da vida do negro em nosso país, compartilhando de suas ideias com sua família.
Nas conversas com o pai sobre educação, Luisa Mahin dizia:
[...] quando meu pai falava dessa questão de estudar, eu digo, eu estudo porque os
meus ancestrais foram escravizados mais eu sou livre, eu lembro muito bem dessa fala
de eu dizendo pequena, meus ancestrais foram escravizados mais eu sou livre, então,
eu estudo porque eu sou livre, eu não quero ter nenhuma espécie de amarra (Luisa
Mahin, 51 anos).

O depoimento da professora me fez lembrar a fala de Makota Valdina (2013), mulher
negra, educadora, líder religiosa e militante da causa negra, quando ela dizia, no livro “Meu
caminhar, Meu Viver”: “Não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que
foram escravizados”. A professora Luisa Mahin tem essa percepção histórico-crítica da
violência sofrida por negros/as no processo colonizador, do mesmo modo reconhece o papel da
educação na descolonização das mentes, na liberação das amarras que nos prendem a uma
mentalidade colonial que reduz consideravelmente nossa visão da realidade social em que
vivemos.
As professoras Vicença e Aimó nos contam da relação de seus pais com mulheres
brancas. Na visão delas, os mesmos, alimentavam um desejo de ascender socialmente e
embranquecer a família por meio dessas uniões, a segunda faz menção aos irmãos, também
nessa perspectiva:
[...] meu pai ia lá em casa...isso também foi mudando com o adoecimento e a velhice
do meu pai, mas ele ia lá em casa toda noite assistir o jornal nacional lá em casa,
depois ele ia para casa da esposa dele, e a gente não podia procurar meu pai, a gente
não podia ligar e a gente não podia ir na cada dele, todo mundo sabia da gente, mas a
gente não podia procurar ele [...] minha mãe, apesar de ser negra, minha mãe é mais
clara que meu pai, meu pai tinha essa coisa, a outra mulher de meu pai era bem mais
clara, tinha essa coisa assim da ascensão social, ele não teve dinheiro pra conseguir
uma loira (risos) como os jogadores de futebol têm pra completar sua ascensão social
[...] (Vicença, 32 anos).
E meu pai, ele largou minha mãe, na verdade, ele quis uma família branca, ele queria
ter uma família branca, e foi o que ele teve. Ele deixou minha mãe, arrumou uma
mulher branca, tem dois filhos brancos, então, foi chocante quando eu me dei conta
disso, tanto é que minha mãe fala, o Sérgio, meu irmão do meio, ele é o mais negro
de nós três, né? E minha mãe fala que meu pai batia nele quando ele era pequeno, ah,
esse neguinho não anda! Meu pai, ele é um cara, ele é negro também, mas ele quis ter
a família dele branca, infelizmente. Depois de tudo, eu tenho uma relação boa com
ele, felizmente, eu não tenho mágoa nenhuma, nenhum dos dois, essas coisas pra mim
foram doídas, foram difíceis, mas eu consegui superar isso, não tenho problemas com
eles hoje. Mas, esse negócio do meu pai, cara, quando eu me toquei foi uma coisa
assim chocante, de eu falar: ‘caralho, né, então é isso’. E, hoje, a ironia do destino é
que, toda vez que ele tem algum problema, ele liga pra mim (risos), com maior
orgulho, a filha doutora dele e tal. É uma ironia, cara (Aimó, 51 anos).
[...] meus irmãos todos se relacionaram com mulheres brancas, né? Então, todos foram
‘clarear’ a família. O meu irmão, o Sérgio, ele teve um relacionamento com a Neuza,
a mãe da minha sobrinha, ela tem descendência indígena, minha sobrinha, ela parece
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uma índia, é uma coisa bem misturada, né? Hoje, ele é casado com uma mulher
branca, meu irmão mais velho é casado com mulher branca. Aquela coisa...eu acho
que, na família, a pessoa que se posiciona mesmo como negra sou eu, o meu irmão se
posiciona assim, aquela coisa, sou negro e pronto, não tem nenhum tipo de atuação.
E o homem negro, ele acaba casando com mulher branca e fica na sociedade, se insere
e tal (Aimó, 51 anos).

A fala da professora Vicença nos diz que a presença da família preta do pai, da qual ela
faz parte, era proibida no ambiente onde ele convivia com seu outro núcleo familiar, nem
mesmo o contato por telefone era permitido, o pai viria ao encontro da sua família preta e não
o contrário. Mesmo a família mestiça do pai sabendo da existência da primeira, esse contato
visual, principalmente, era negado. Era o atestado de sua negritude rejeitada. Ela chega a
ironizar a escolha do pai, justificando que se ele tivesse dinheiro suficiente, conseguiria uma
“loira”, transformada em símbolo do poder, de status masculino.
Uniões matrimoniais legítimas entre pessoas de tipo racial acentuadamente diferente
são, em verdade, muito infrequentes. Tanto nos casamentos como na mancebia, tende
a predominar a união de homem escuro com mulher clara, o que concorre para realizar
o ideal de ‘branquear a raça’, tão vantajosa do ponto de vista social (AZEVEDO,
[1975?] apud NASCIMENTO, 2016, p. 84).

A professora Aimó foi tomada pelo choque, ao se dar conta do projeto de vida pensado
por seu pai, o de formar uma família branca. A separação da mãe e do pai, o abandono paterno
do lar foram fatores que, juntos, potencializaram um sentimento difícil de lidar, o fato do pai
rejeitar sua origem negra e sua família. Esse distanciamento pai/filha é atenuado com a mudança
de status da professora Aimó. Hoje, Doutora e desfrutando de uma situação econômica mais
confortável, é ela quem ajuda o pai quando este lhe procura com algum tipo de problema.
Os irmãos da professora Aimó também fazem escolhas por relacionamentos com
mulheres brancas. São homens pretos, que não construíram uma consciência racial sobre seu
povo; portanto, desconhecem o protagonismo histórico do/a negro/a. A professora considerase uma exceção na família, por sua postura crítica e sua atuação política frente às questões que
envolvem a/o negra/o. Afirma ainda que o casamento interracial, homem negro/mulher branca,
proporciona a possibilidade de inserção social ao primeiro.
Ainda no que se refere ao ambiente da família, as professoras relatam algumas passagens
importantes dos seus processos de construção identitária via corpo, através da relação com o
cabelo:
[...] Pô, minha mãe alisou meu cabelo eu tinha 10 anos, nem me perguntou, diferente
de outras meninas[...].Eu lembro que eu e essa menina da primeira foto Damiana, a
gente alisando o cabelo da outra, com alisante Isis, era R$ 1,99, o cabelo caiu todo,
deu corte químico, a gente debaixo da torneira uáaa chorando e os cabelos caindo,
caindo, caindo, foi a primeira vez que eu raspei meu cabelo, eu tinha 11 anos, fiquei
carequinha (Vicença, 32 anos).
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[...] eu lembro quando eu devia ter uns 9 anos, 8, 9 anos, que a minha mãe, ela fazia
uma trança no meu cabelo, né, puxava, fazia aquela trança, meu cabelo era lindo, né,
hoje, eu vejo que ele era lindo, né? Na época, era considerado horroroso, e aí ela me
levou para uma prima que era cabeleireira, minha prima cortou minha trança, alisou
meu cabelo, deu umas feridas na cabeça. Eu sempre me sentia horrorosa com aquele
cabelo alisado, eu sempre, é... me sentia feia, mais ainda, pior do que era, é [...] (Aimó,
51 anos).

Os relatos das professoras Vicença e Aimó nos mostram que, desde muito cedo, nossos
corpos de menina negra são manipulados de modo a se conformar ao padrão corpóreo ditado
de estética e humanidade, o branco. Alisar os cabelos foi uma imposição da família. E esses
episódios acontecem ainda hoje, mesmo contra a nossa vontade, permeados por uma violência
que machuca nossos corpos e almas, nos destituindo do direito de ser quem somos. São
autoestimas, de algum modo, afetadas negativamente pelo racismo que impulsionaram Vicença
a alisar o cabelo aos dez anos junto à sua irmã de leite Damiana, resultando na queda dos seus
cabelos; e a Aimó, ainda uma criança, segundo sua fala, considera-se horrorosa com o cabelo
alisado, mais ainda, pior do que era. Ela já não se sentia. “O cabelo crespo na sociedade
brasileira é uma linguagem e, enquanto tal, ele comunica e informa sobre as relações raciais.
Dessa forma, ele também pode ser pensado como um signo, pois representa algo mais, algo
distante de si mesmo” (GOMES, 2016, p. 47).
Ter o cabelo crespo, em uma sociedade racista como a nossa, é carregar o peso de ser
considerada inferior, desprovida de inteligência, é não considerar bonita a nossa estética, por
não vê-la ser tratada como tal dentro das nossas famílias, por nós, nos meios de comunicação
(hoje, nossa presença na mídia é maior, mas nossa estética não está relacionada ao belo, está
atrelada aos interesses do capitalismo). Pelo reforço negativo que tivemos e ainda temos em
torno do nosso pertencimento racial, vivenciamos nas nossas trajetórias momentos de conflito
com nossos corpos.
As professoras Edileusa Santos, Luisa Mahin e Elenara também falam da relação com
os seus cabelos:
[...] em relação ao cabelo, claro, como toda negra, aqui, em Salvador, eu passei por
aquele processo de espichar o cabelo, botar o ferro, na minha casa era assim, até os
14 anos você usava trança, lá em casa era assim, trancinhas, vários modelitos, com
fitinha, nagô, né, e quando você fazia 15 anos, aí você podia alisar o cabelo, espichar
o cabelo, na minha casa era assim, a regra era essa, então, quando os 15 anos, que eu
quis a festa, aí espichou o cabelo, era até minha madrinha que espichava, ela tinha um
salão, então aquele ferro, né, quando vinha, né, depois...não, ainda teve a tal da pasta
também, né. Depois, o espichar de cabelo eu não gostei, porque, primeiro, eu queria
fazer minha aula de dança, quando eu fazia, aquele cheiro, fedor, era horrível, eu
mesma me resolvia, aí depois aquela pasta caindo em meu cabelo, fui resolvendo, eu
queria... a dança eu tinha que estar disponível pra dança e a dança não cabia eu tá com
o cabelo [...] (Edileusa Santos, 57 anos).
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[...] eu usava os meus, né, usava os meus pompons, toda parte da educação infantil eu
usava pompom, eu usava pompom no cabelo, teve uma festa que teve uns alisados de
cabelo sim, acho que foi quando minha tia fez quinze anos e eu detestava porque eu
ficava parecendo aqueles cabelo lambido, eu gostava mais do meu cabelo cheião e,
quando alisava, mesmo meu cabelo sendo cheio ficava bonito, mas não ficava bonito
como o bonito de origem, né, e aí pronto, mas foi pra essa festa de quinze anos
específica, tá vendo como a gente vai lembrando? Que os cabelos foram alisados e
depois voltei ao meu original, que era botar os meus cabelos de pompons, então, eu
passei boa parte da minha vida, toda parte de infância com meus cabelos crespos
mesmo, originais e sempre divididos ao meio e presos em pompom [...] (Luisa Mahin,
51 anos).
[...] questão do cabelo, a parte da estética, quando eu era criança então a gente alisava
o cabelo, a gente usava aqueles ferros, que ninguém sabe o que é isso, botar no fogão,
ritual de domingo de noite, domingo de tarde, passar pente, não sei quê, tinha rolo,
era uma época que se usava uns rolinhos, que eu não sei se você sabe como é, que daí
enrola, hoje em dia é claro que ninguém vai usar isso, mas é engraçado essa coisa da
estética. Mas isso eu não vejo, eu não via naquela época, nem vejo hoje, essa como
uma coisa de um embranquecimento exatamente porque é algo que é de duma estética
negra, usar o rolo, usar o rolinho e o cabelo como se fosse fazer um cacho que
era...então, assim, tem também um quê do alisar, mas não é qualquer alisar, não é um
alisar para ficar como... é um outro tipo de alisar, eu também não percebia isso como
algo que fosse uma coisa de negação, pode ser, não sei, mas eu não sentia isso naquele
momento (Elenara, 41 anos).
[...] sempre usei trança, quando criança [...] eu lembro que eu tenho uma foto, sei lá,
6 anos de idade, foi meu primeiro Rock in Rio, que eu tava com uma camiseta Rock
in Rio, sem dente, devia ter uns 6, 5 anos, e tô, assim, sem dente, sem dente da frente
assim, e com kanekalon, com trança e com kanekalon, então a gente usava essas
coisas, não era uma coisa de...eu tenho a sensação que hoje isso tem um papel muito
mais de [...] enfrentamento do que tinha antes [...] (Elenara, 41 anos).

A professora Edileusa Santos fala que na sua casa havia um combinado, diferentemente
de muitas crianças que tiveram seus cabelos alisados precocemente, em sua família só se tinha
permissão de alisar os cabelos depois dos quinze anos, antes disso usava-se tranças. A dança
não cabia estar com um cabelo que não respirasse liberdade, por isso fez a escolha por assumir
seu crespo. A professora Luisa Mahin fala dos pompons que povoaram sua cabeça em boa parte
da infância, mas também lembra que alisou seu cabelo na ocasião do aniversário de quinze anos
de sua tia e, em outros momentos, seguindo as mudanças no cabelo de sua mãe. A professora
Elenara diz das suas experiências com as tranças, talvez uma das primeiras técnicas a ser
utilizada nas cabeças das crianças negras, meninas e meninos. Conta também da sua experiência
em alisar o cabelo com rolinhos quentes no ritual de domingo e diz não perceber essa mudança
como uma tentativa de embranquecimento, pois o objetivo era se aproximar de uma estética
negra, enrolando o cabelo. A sua fala nos diz que, por conta do recrudescimento do racismo,
sustentar o cabelo crespo tem sido um enfrentamento as opressões que atravessam nosso copo
preto.
Sobre o seu processo de construção identitária via corpo, a professora Aimó fala:
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Eu não me sentia bem, olhava para o espelho aquilo... eu ia na casa de minhas primas,
elas alisavam, colocava bobs, não sei o quê, pá pá pá, mas, aquilo, pra mim era uma
coisa assim, que olhava no espelho e não ficava feliz com aquilo. Aí, eu cortei o cabelo
bem curto assim e parei de alisar, aí eu fui deixando ele crescer, por que também foi
uma coisa que incomodou bastante, por que as pessoas: ‘nossa, você vai deixar esse
cabelo desse jeito? Por que você não corta, por que você não alisa? Por que não sei o
quê?’ Então, foi difícil! (Aimó, 51 anos).

O relato nos mostra bem esse conflito com o seu corpo, do reencontro com sua
identidade perdida, da conquista que é olhar o espelho e se enxergar com todas as marcas que
nos constitui. Aimó fala com desagrado dos cabelos alisados que carregou durante uma parte
da sua infância e início da adolescência, até a sua entrada no ensino médio, período que resolve
cortar os cabelos curtos e deixá-los crescer. Esse é um momento de libertação e fortalecimento,
experimentado também por mim, no meu processo de “tornar-se negra”, que nos prepara para
o confronto com a sociedade, seus preconceitos e discriminações, o espanto, a negação, o
desrespeito, a violência à nossa existência.
[...] um dos fenótipos frequentemente enfocado nas construções negativas do corpo
negro é o cabelo, por essa razão, o cabelo crespo vem sendo instrumento de
intervenção nos mais variados contextos e culturas e por motivos similares, ocupa um
lugar central nas construções e discursos sobre a identidade negra no Brasil e sendo
assim, o seu modo de uso tornou-se um símbolo, um sinal diacrítico na afirmação da
identidade (FIGUEIREDO; CRUZ, 2016, p. 9-10).

Importante que se diga que essa mudança não acontece somente no nível da estética, o
cabelo é só uma das pistas visíveis de uma transformação na nossa identidade como negros/as,
é fruto do conhecimento que nos conduz ao encontro com nossa história, com nosso povo, sua
grandeza e importância na sustentabilidade desse globo, sim, ao contrário do que a história
oficial tenta apagar, são fortes e reais, os vestígios dos nossos feitos para a humanidade,
econômica, política e culturalmente, e quando nos deparamos com a complexidade que é a
civilização negra, isso acaba alcançando nossos corpos e mentes afirmativamente de modo que,
só o que desejamos, é ser quem somos.
Um tabu existente e que aparece na fala das mulheres negras professoras da pesquisa é
o fato do/a negro/a andar com roupas, calçados ou acessórios coloridos. A professora Vicença
relembra o diálogo que teve com um de seus irmãos, sobre sua forma de se vestir, em que ele
dizia: “[...] E pra que essa roupa aí? Pra que toda colorida assim? Você vai trabalhar assim?
Chamando atenção? Ah é, negócio de 50 tons de cinza, a gente é colorido, a gente é alegre, a
gente é vivo, tem que mostrar que a gente tá vivo [...]” (Vicença, 32 anos).
A professora Aimó fala da reação de alguns membros de sua família diante da sua forma
de estar no mundo com suas roupas coloridas:
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Eles já sabem que Aimó chegou, chegou, entendeu? Não tem conversa, não tem, não
tem acordo, hoje, não tem. Então, eles acham interessante, a minha mãe ela acha
bonita, ‘ah! linda sua roupa’, por exemplo, minha sobrinha, tem algumas pessoas que
falam, mas eu sei também que tem gente que acha que eu sou exótica, né? Porque, ah,
você só anda de roupa colorida, né? Ainda mais em São Paulo que todo mundo é
cinquenta tons de cinza. E aí, eu falo, não gente, tem que ter cor (Aimó, 51 anos).

A professora Elenara fala que a Bahia lhe deu régua e compasso para descobrir o barato
que é brincar com as cores, experienciar vivências com seu corpo, afirmando sua presença e
existência nesse mundo:
Quando eu vim pra cá pra Salvador, tem uma coisa que Salvador fez pensando em
termos de corpo comigo, que foi uma mudança, que é o negócio de cor, né, que aqui
todo mundo usa muita cor, vocês usam cor em tudo, tudo é cor, tudo é colorido,
avemaria, pra quê tanta cor, Jesus? Tu não tá muito baiana, minha filha, tu tá aí calça
bege, blusinha branca, tá, você não tá baiana [...] aí eu passei a usar mais cores, então,
depois que eu vim pra Salvador, eu passei a usar mais cores, eu tenho mais roupas
coloridas, eu uso assim, eu posso usar vestidão todo amarelo, cheguei, estou aqui, e
adoro, não tem problema nenhum com isso, na graduação, eu era mais, pensando de
novo nessa questão do corpo, eu era mais, não estou aqui, hoje em dia eu sou muito
mais assim, eu estou aqui, me vejam, do que antes [...] por exemplo, brinco grande,
meu primeiro brinco grande foi uma colega minha do mestrado aqui que me deu, eu
nunca tinha usado brinco grande antes, era sempre brinco discretinho, aí ela me deu
um brinco desse tamanho com umas coisas tudo penduradas brancas, aí eu comecei a
usar, até que eu gostei, até que foi legal, então, eu comecei a usar brincão assim, aqui,
isso foi bem de Salvador (Elenara, 41 anos).

Durante muito tempo, negros/as evitaram o uso de cores ditas chamativas, como verde
cana, laranja, rosa choque, em uma tentativa de passar despercebido aos olhos da sociedade,
não chamar atenção, não aparecer. Desviar a atenção, para nós, era uma forma de nos deixar
expostos/as aos preconceitos, discriminações, racismo e humilhações de toda ordem à nossa
dignidade como pessoas. Essas mulheres nos ensinam que é tempo de nos mostrar vivas
também através do colorido, nós somos e estamos.
Em conversa com o mesmo irmão do diálogo anterior, a professora Vicença nos conta:
[...]ano passado, nos meus 30 anos, o tema foi África, o continente africano, ele
perguntou: ‘vai ser cheia de criollo, né? (risos) e eles são mais escuros que eu, os dois,
é cheio de criollo essa sua festa, né?’ Eu disse: ‘óbvio, eu chamei festa africana, se é
Continente Africano, não vai ter gente africana, não é? Gente africana, daqui da rua,
todo mundo vai’. Ele: ‘Ah! Sabia que negro surgiu no mundo depois de cristo?’.
‘Sabia disso não, tá muito errado isso aí, onde você leu isso? Tá muito errado isso daí
(risos)’. Na minha família, tinha muito essa coisa [...] (Vicença, 32 anos).

A conversa nos mostra o quanto ainda existe de estereótipos e desconhecimentos,
quando o assunto é Continente Africano, as nossas famílias não ficam de fora do grupo de
pessoas que carregam falsas ideias sobre Áfricas, no plural, por conta das suas dimensões
geográficas e riquezas civilizatórias. A imagem veiculada é a do continente da fome e das
epidemias, habitado por animais da floresta, e não por pessoas, negros/as e não negros/as
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também, um espaço pobre no tocante ao desprezo por seu povo, a ignorância predomina, no
tocante à anterioridade de África como berço da humanidade e sobre a presença de mentes que
produziram/produzem conhecimentos e fazem ciência nesse espaço. É Vilma Reis (2013) que
nos diz que, por isso, reposicionar a África é tão importante para que as novas gerações
estabeleçam novos olhares, livres de racismo, cheios de solidariedade, colaboração e
cumplicidade.
O fato das professoras se autoafirmarem como negras, esse posicionamento político em
torno de seus corpos, de seus discursos e práticas na vida e na profissão, semearam, no seio de
suas famílias, atitudes positivas com relação à construção da identidade negra, gerando frutos
nas mais diversas gerações:
Agora, minha sobrinha, essa que tem traços indígenas, ela: ‘não, tia, sou negra’. Ela
já vem, conversa comigo, então, mas, é muito doido, minha família, um monte de
gente, as mulheres todas com os cabelos alisados. Tem algumas primas agora, filhas
de primas que estão mudando, mas da minha geração? Todas com cabelo alisado,
todas. Não sei se não se aceitam como negras, é muito doido, e assim, o fato de eu ter
estudado, de ter feito o doutorado, então, isso daí te aceita, né? Você é uma negra com
pedigree, então, ó, de boa, né? (Aimó, 51 anos).
[...] hoje, ela se aceita, ela falou assim para mim, que foi o cara fazer o censo, falou
assim: ‘ah, qual a raça da senhora?’ Ela falou: ‘Negra’. Ele falou: ‘ah, mas a senhora
não é negra’. ‘Sou sim, olha meu nariz, olha minha boca’. Isso eu fiquei assim, fiquei
super orgulhosa dela, cara[...] Então, isso dela hoje falar ‘não, eu sou negra’, eu fico
super orgulhosa (Aimó, 51 anos).

É com alegria que a professora Aimó nos fala da sua sobrinha que já se reconhece como
negra e mantém um diálogo com ela referente às questões raciais, menciona o fato de uma nova
geração de mulheres negras na família se posicionarem positivamente frente ao seu
pertencimento racial, assunção esta refletida em seus corpos, por meio do cabelo crespo. E
ressalta que as mulheres de sua geração na família ainda usam o cabelo alisado, o que para ela
é uma marca da não aceitação identitária. Na sua opinião, o fato da família a aceitar, com o
corpo que hoje a constitui, tem muito a ver com a posição social que conquistou, mulher negra,
professora do ensino superior de uma instituição pública, com titulação de Doutora, o status
social foi um requisito para que se tornasse no que ela chama de “negra com pedigree”.
Segundo Gomes (2005), construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que,
historicamente, ensina aos negros, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si
mesmo é um desafio enfrentado pelos negros e pelas negras brasileiros(as). Por isso, o orgulho
sentido na escuta de Aimó sobre o relato da mãe com o recenseador do IBGE, quando esta,
diante da negativa deste, em reconhecer sua negritude, posiciona-se afirmativamente e usa para
isso a presença de sinais de seu corpo que remetem à sua ancestralidade de mulher negra.
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As mulheres negras professoras carregam consigo toda essa bagagem de experiências,
fruto das trocas afetivas no ambiente familiar e caminham rumo a um espaço marcado pela
diferença, conflitos, contradições e aprendizados, esse lugar é a escola.
3.2 “A escola foi o primeiro momento que eu entendi o que era ser negro”
Uma vez, lendo o prefácio do livro “Relações Étnico-Raciais na Escola: o papel das
linguagens”, da autora Maria Nazaré Mota de Lima (2015), deparei-me com a afirmação de
uma senhora negra, mãe de oito filhos, criados no ferro e na bacia (todos eles estudaram), que
dizia: “A escola não era para os que desejavam ser gente, mas era por ser gente que tinham que
ir para escola”. A sabedoria dessa mulher nos ensina, o fato de sermos cidadãos é que nos
legitima a estar no espaço da escola acessando aos conhecimentos historicamente produzidos
pela sociedade.
A grande complexidade das relações sociais e raciais está no não reconhecimento do
“estatuto de gente” a todas as pessoas, negros/as são vistos/as como inferiores, comparados/as
a animais, desumanizados/as em suas possibilidades de existência. O corpo negro na escola é
invisibilizado, uma presença deslocada do lugar destinado a nós nesta sociedade, por isso,
sofremos tantos traumas e humilhações pelo simples fato de carregarmos em nossos corpos as
marcas da nossa negritude.
A escola foi uma experiência traumática, porque acho que a escola foi a primeira, foi
o primeiro momento que eu entendi o que era ser negro e entender que eu era feia,
porque, naquela concepção, naquele ambiente que eu vivia, negro, por definição, era
feio. Então, era você tá na fila da escola, que você sempre ficava no final, você sempre
não era escolhida nas festinhas, na festa junina, lá você era ignorado, né? Então, para
mim, foi bastante chocante [...]. A gente aprende a se defender, né? Os sistemas são
terríveis e a gente vai buscando caminhos para poder sobreviver dentro dele (Aimó,
51 anos).
Imagina você tava na 3ª serie, devia ter o quê? 9, 10 anos. Você tá sofrendo uma
situação que você nem sabe, que você nem entende o porquê você tá sofrendo aquela
humilhação ali e você não tem para onde recorrer, isso acontecia o tempo inteiro. Aí,
quando o aluno é branco, põe ele primeiro na fila, na hora de fazer... a gente tinha
festa da primavera, quem que vai ser a rainha da primavera? A Branca. A gente tinha
que colocar lá as coisas para ser uma árvore (risos), pra ser uma flor, qualquer coisa
que esconda, a gente tem que ser. Essa discriminação acontecia o tempo inteiro, na
festa junina, dançava menina com menina porque nenhum menino quer dançar. Então
esse negócio a gente ri hoje. Na verdade, na hora o sistema é tão bruto que a gente
nem percebe, né? A gente nem vê, daí depois você olha assim, né? Caraca, é duro. A
escola, até a quarta série, foi uma experiência bem traumática, e a minha sorte foi esse
negócio de eu ter descoberto a matemática que eu era boa, aí eu ensinava as meninas,
ensina as coleguinhas, professor sempre me chamava, foi a minha tábua de salvação,
se não fosse, não sei, não (Aimó, 51 anos).

81

A professora Aimó nos relata o mal-estar que caracterizou a sua trajetória no universo
escolar, este espaço mostrou-se como um prolongamento do projeto de sociedade, um lugar de
disputa, de disseminação de preconceitos e discriminações, onde a cor da sua pele, seu tipo de
cabelo e os traços de seu corpo apontavam a diferença como algo fora do padrão de
normalidade. A própria organização da escola pública onde estudou já sinalizava nitidamente
o lugar onde o/a negro/a deveria estar: no final da fila, nas festas da primavera, junina, nunca
existiram princesas ou rainhas parecidas com ela.
A gente precisa se defender desde muito cedo das artimanhas do racismo, que não
respeitam nem mesmo o nosso direito de sermos crianças. Ainda no ensino fundamental I, a
professora Aimó relata uma situação, segundo ela, extremamente terrível que passou com uma
colega, de nome Fernanda, também negra. Elas foram humilhadas na escola publicamente pela
diretora, uma mulher branca, por chegarem molhadas em um dia de chuva, tratadas como se
não tivessem família, como um lixo. Aimó nos conta que a “escola fazia o que queria com a
gente” e já percebia o tratamento diferenciado dado às crianças brancas na escola. Hoje, ela
reflete o fato de ter vivido em um bairro periférico, em uma escola com maioria de alunos/as
negros/as, com uma direção e corpo docente composto por pessoas brancas, estes, segundo ela,
sem nenhum tipo de sensibilidade com nossos dilemas.
A descoberta da matemática na vida de Aimó é vista por ela como sua tábua de
salvação, o gosto pela disciplina foi um ponto positivo em seu processo de socialização na
escola, aproximou-a de colegas e professores, o que dificilmente aconteceria sem esse elo de
ligação, a mesma diz que não sabe como seria sua vida na escola sem o seu encontro com a
matemática.
A escola, forjada enquanto instituição social encarregada da produção e difusão de
conhecimentos, precisaria incorporar essas discussões que já se travam na sociedade,
para engendrar relações sociais mais justas, pautadas no respeito às diferenças, de
raça, gênero, classe e outros (LIMA, 2015, p. 28).

Aimó nos fala de um segundo momento de sua escolarização, sua entrada no ensino
médio, as tensões e descobertas envolvidas nessa fase de sua vida:
Mas, aí, quando eu fui para o ensino médio, outro choque, porque eu morava no bairro
de periferia, já tava lá, já tava naquele esquema e tal, mas não tinha o ensino médio,
aí eu fui estudar em outro bairro. Aí é o choque do racismo e choque da questão de
classe. Por que você, ah, você mora naquele bairro, né? Você já é discriminado
também pela sua situação socioeconômica, né, que sabe que você mora nesse bairro,
então, já sabe que você é mais um miserável. Então, o ensino médio também foi difícil
[...] (Aimó, 51 anos).

A passagem para o ensino médio configurou-se como um momento difícil. Aimó
precisou sair do bairro em que morava na periferia de São Paulo para estudar em uma escola
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pública, em um bairro de classe média da cidade, o que amplificou os preconceitos e
discriminações que já sofria. O fato de ser mulher, preta e pobre fez com que sentisse de modo
mais aguçado as consequências do racismo e do classismo em sua vida. Talvez, como forma de
resistência em face de um ambiente opressor, inicia nesse período uma mudança no seu corpo,
corta os cabelos bem curtos, retirando as marcas dos processos de alisamento e se apresenta
para o mundo como realmente é.
As memórias de suas professoras negras:
Eu lembro assim... a minha primeira professora, eu lembro dela até hoje, a professora
Maria Lúcia, ela era negra, eu acho que, de alguma maneira, ela entendia, eu sentia
que ela entendia a minha aflição, sabe? E que não era só minha, porque eu tinha outras
colegas negras, né? (Aimó, 51 anos).
Na escola, eu tive duas professoras negras lá no meu bairro, uma professora na
segunda série, foi a mesma professora na primeira e segunda série, Lígia, tive na
quarta série, professora Nadiedja, depois só no ensino médio. Segundo ano do ensino
médio, eu tive uma professora de geografia e era interessante essa professora de
geografia no ensino médio, ela era uma senhora muito bonita assim, eu lembro que eu
tinha uma relação muito de sexualização com ela, eu não gostava como as pessoas
falavam dela, porque... tinha até outras mulheres com corpos mais, sei lá, ela era uma
senhora, ela remetia minha mãe, a minha mãe era um pouco mais magra, o pessoal
falava assim... toda sexualização do corpo da mulher negra mesmo, né, e como o
ensino médio já em uma idade de sexualização da juventude, né, eu tive essa
professora (Vicença, 32 anos).
[...] Minhas duas primeiras professoras eram negras [...] lá no Duque de Caxias, sim,
tive várias professoras negras, Angela Dantas, professora Ieda Maria, artista plástica,
eu tive a oportunidade, minha filha, de ser aluna de Ieda Maria, a mulher elegantérrima
[...] (Edileusa Santos, 57 anos).
[...] no ensino primário, eu não lembro de professora negra [...] no ensino médio, eu
estudava em uma escola religiosa. No ginásio, eu tinha professoras negras [...] eu
adorava a professora de matemática, porque eu dizia assim, menina como essa mulher
é inteligente, ela é até professora de matemática, eu ficava pensando assim, professora
Valquíria, toda estilosa [...] não sei o quê, pereré, agora alisava os cabelos, viu? Os
cabelos da professora Valquíria eram alisados, mas assim ela era super tranquila,
super doce, era uma professora que ensinava matemática de uma forma convencional,
mas que você conseguia aprender, porque ela tinha relação de proximidade com o
aluno, eu gostava muito da professora Valquíria [...] Tinha outra professora negra
também, tô lembrando, a professora Nilsa Bomfim [...] usava cabelo crespo, ela tinha
o cabelo bem fininho solto, ela usava todo altão assim, aquele Blekão, todo, e ela
andava assim, toda, e era um negócio que ela fazia assim com o corpo, era um corpo
tão, aquela coisa, aquele corpo que se impõe de uma forma assim, de uma leveza, era
Nilsa Bomfim [...] nessa escola, que era uma escola privada, Soledade, não tinha
nenhuma professora negra nessa escola privada que eu estudei, nenhuma, nenhuma
professora negra. Na universidade, a professora negra que eu tive como referência
para minha vida foi Professora Doutora Maria de Lourdes Siqueira, que foi minha
orientadora de mestrado, Lurdinha, né, Lurdinha Siqueira [...] (Luisa Mahin, 51 anos).

No caso de Aimó, existe uma lembrança muito viva em torno da sua primeira professora,
o fato de serem negras gerou um sentimento de identificação, por partilharem do mesmo
pertencimento racial e de experiências singulares que só quem é negro/a vive. Era como se a
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professora Maria Lúcia tivesse um entendimento maior do significado da presença de Aimó
naquele espaço, junto com outros/as alunos/as negros/as.
O relato de Vicença nos mostra um número maior de professoras negras no seu percurso
inicial na educação. Como na experiência de Aimó, também houve uma identificação com uma
das professoras, a de geografia do ensino médio, a presença da mesma, remetia à figura da sua
mãe, por isso quando via alguns colegas fazendo referências a aspectos do corpo volumoso da
professora, isso a incomodava, o fato da mulher negra ganhar destaque pelo olhar sexualizado
lançado sobre os contornos do seu corpo.
A professora Edileusa Santos fala com muito carinho das professoras negras que teve
no ensino fundamental (não lembra seus nomes) no Colégio Duque de Caxias, na Liberdade.
Sobre esta escola ela nos diz: “Então, foi nesse colégio [...] que realmente me deu um fio
condutor que definiu que eu queria ser uma profissional de dança”. A escola, juntamente com
a família, foram as responsáveis pela sua formação como cidadã e profissional. Na
universidade, não teve nenhuma professora negra.
A professora Luisa Mahin nos diz da existência de professoras negras no ginásio e na
universidade. O corpo é um território importante na percepção que tem sobre estas mulheres,
corpos que se colocam no mundo com inteligência, beleza, estilo, leveza, atitude. Seja por meio
do cabelo Black, alisado ou até mesmo na forma de andar, elas são presenças vivas nesses
espaços. Ao falar de uma das professoras, aponta a proximidade com as/os alunas/os como uma
característica positiva, fator que contribui para a aprendizagem, elevação do sentimento de
segurança, afetividade e bem-estar no ambiente educativo.
As professoras Elenara e Luisa Mahin confessam em seus relatos que não conseguiram
estabelecer uma relação amistosa com todas as suas professoras negras. A professora Elenara
teve na vida, uma professora negra, que ensinava Inglês no ensino fundamental, e entre elas,
nenhum laço de proximidade se criou. Há alguns anos, em Porto Alegre, a reencontrou na feira,
falou com ela e não houve a mesma receptividade, “sabe aquela pessoa acima do bem e do
mal?”. A professora Luisa Mahin também relata sua experiência com uma professora negra do
ensino superior, que interrompia as aulas para falar sobre seu estilo de vida, o modo branco de
viver. É importante destacar essa pluralidade de existências e experiências que é ser mulher
negra, somos um segmento social e racial diverso e atravessado pelo racismo dentre outras
avenidas de opressão.
O negro quer ser branco. Para Fanon (2008, p. 27), “o branco incita-se a assumir a
condição de ser humano”. Essa importante citação do grande intelectual Fanon nos provoca a
reflexão, desalienação e caminhada para a liberação também da mulher negra, dos desvios das
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existências impostas pelo branco, na sua tentativa de amputação do nosso ser negro, ser
humano. Portanto, nos relacionamos socialmente afetados por essas violências que nos movem
na direção da aprovação do branco, de viver a vida do branco, de amar como branco, de ter o
corpo branco, a alma do branco, de sermos brancas.
Na seara da educação, na família da professora Vicença, a grande investidora dos/as
filhos/as é a sua mãe:
[...] minha mãe sempre teve uma maluquice, né, a gente tinha que estudar até a oitava
série no colégio particular, todo mundo estudou o ensino médio em colégio público,
mas particular tinha que ser até a oitava série, uma fase muito ruim, mas ela mantinha
a gente lá e ela passava por várias humilhações porque ela não tinha dinheiro pra
pagar a escola, aí ficava sempre fazendo aquela vaquinha familiar, pedia a meu pai,
pedia a meu tio, mas sempre eu ficava com débito na escola muito tempo assim, sete
meses devendo a escola e aí, quando chegava dezembro que ela queria ir matricular
pro outro ano, o pessoal não deixava enquanto ela não pagava e aí esse ano eu estava
na sexta série e eu vi ela sendo humilhada e eu vi minha mãe chorar na escola e eu
vim pra casa tão magoada com aquilo, eu era muito de proteger minha mãe assim, ela
era de me proteger e eu era muito de proteger ela, né [...] (Vicença, 32 anos).

Estamos falando de uma mulher negra que entende o valor da educação formal, embora
privada de frequentar a escola, pelo fato de ter sido trazida do interior da Bahia, ainda criança,
para desempenhar trabalhos domésticos em casa de família branca. Mesmo diante das barreiras
interpostas no seu caminho, decide investir na formação dos/as filhos/as na esperança de
garantir para eles/as um futuro melhor, com menos dificuldades.
As lições oferecidas pelas mulheres negras brasileiras mostram a grandeza do respeito
e do acolhimento ao outro. A circularidade da família negra, comandada muitas vezes
pelas mulheres, apresenta uma estrutura familiar mais ampla, difícil de se amoldar a
sistemas mais individualistas (WERNECK; IRACI; CRUZ, 2012, p. 10).

Essa mulher preta enfrentou grandes humilhações para atingir patamares de dignidade
e melhoria das suas condições de vida e de seus/suas filhos/as. E foram esses momentos tristes
vivenciados por ela na luta por educar sua prole, além do amor, cuidado e proteção mútuos
alimentados uma pela outra, que fizeram com que a professora Vicença decidisse pela educação
como caminho para mudança em sua vida. Um dia ouviu uma professora, de quem não recorda
mais o nome, dizer: “se Deus ajudasse, ela ia ser Mestra e, se ajudasse ainda mais, ela ia ser
Doutora”, naquele momento de profunda mágoa e revolta diante das humilhações sofridas pela
mãe, lembrou dessa fala e, mesmo sem saber como se fazia um vestibular, decidiu ser Mestra e
Doutora, não sabia de quê, não fazia ideia o que era, em um desejo de impulsionar mudanças,
de ampliar horizontes para si e sua família.
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A professora Elenara narra um episódio que aconteceu ainda quando era estudante do
ensino médio em uma Escola Federal do Rio Grande do Sul, na ocasião em que procurava
estágio:
[...] aí ela, um dia, pegou me chamou porque tinha uma vaga de estágio que era ótima
pra mim, que ia ser muito boa pra mim, né, aí ela disse que quando viu a vaga pensou
em mim, ela me deu o endereço, era um consultório dentário, tá, fui lá no consultório
dentário, pra ser secretaria, né, cheguei lá, era uma casa, um casarão assim, aí eu entrei
e aí a pessoa lá disse que precisava de alguém para marcar as consultas, dar uma
limpeza nas coisas, limpar as coisas, ela queria uma faxineira e que anotasse os
recados, pra mim, aquilo foi claramente uma situação racista [...] especialmente da
mulher lá da escola, porque ela pensou em mim naquele... porque eu era uma menina
negra, então eu ia querer ser, pra mim tava bom ser a faxineira, eu fiquei furiosa, uma
senhora racista sabe [...] (Elenara, 41 anos).

O grande geógrafo e intelectual negro Milton Santos (2000), em seu texto “Ser negro
no Brasil hoje”, é quem nos diz, a chamada boa sociedade parece considerar que há um lugar
predeterminado, lá embaixo, para os negros e assim tranquilamente se comporta. A professora
fazia o curso de técnica em secretariado quando surgiu a vaga de estágio no consultório
odontológico, a candidata seria uma “faz tudo”, inclusive realizando as tarefas de limpeza do
local, e no olhar enviesado da funcionária responsável pelos estágios, a leitura que fez do corpo
da professora Elenara a capacitava a exercer aquela função, afinal, o lugar da mulher negra em
nossa sociedade confirmava essa sua “assertiva”.
A professora Vicença nos conta do momento de sua transição do ensino fundamental
para o médio e o posicionamento de um dos seus professores na época:
[...] eu lembro que o professor de matemática me perguntou; ‘você vai fazer o quê,
vai pra onde ano que vem?’. ‘Eu vou sair daqui’. ‘Vai pra onde?’, ‘Eu vou pro Cefet’.
Aí ele riu alto na minha cara ‘hahahahaha você vai pro Cefet? Vá procurar sua
matrícula aí, não, na rede’[...] porque era além de mim, né, era uma negação do nós,
era um autoreflexo do fracasso [...] (Vicença, 32 anos).

A escritora Eliane Cavalleiro (2003, p. 84) nos diz: “O preconceito cria impedimentos
para o exercício da cidadania”. Espera-se que o/a profissional da educação motive alunos/as
com reforços positivos, seja por meio de palavras, um olhar estimulador ou gestos de carinho,
realce as potencialidades da pessoa humana. A fala do professor de Vicença reproduz um
discurso de negação de suas possibilidades de vir a ser no mundo, é uma interdição do acesso
à escola como direito social e o não reconhecimento do direito à diferença, e isso inclui as
diferenças raciais.
Sabemos que a escola privilegia um padrão de ensino, de aluno/a e de professor/a a
ser seguido. Um padrão que incorpora uma noção de homem, de mulher e de sujeito
social. Que paradigma impera na escola brasileira? Um olhar mais atento sobre a
realidade escolar nos mostrará que a nossa escola ainda prima por um modelo branco,
masculino, heterossexual e jovem (GOMES, 2001, p. 87).
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Adentrar no Cefet era um projeto irrealizável para Vicença, na opinião do seu professor.
Dito isso, não podemos ignorar o peso que o racismo e outras matrizes de opressão têm nessa
fala de descrença nas possibilidades de desenvolvimento pessoal da mesma. Aos olhos da
sociedade, o descrédito existe, primeiro, pelo fator racial, somos negras e sabemos que a
sociedade produz de forma sistemática discursos e práticas que tem como objetivo uma
interiorização negativada sobre nosso grupo racial, nossa cultura, corpos, nossa capacidade
intelectual e condição humana. Segundo, o fator de classe, é preta periférica, o que na visão do
professor, a impediria de prosseguir, porque embora adentrando numa rede federal de ensino,
ainda teria que vencer barreiras de permanência como gastos com transporte, alimentação,
material didático, o fato é que uma rede de solidariedade e irmandade a apoiaria a realizar seus
projetos. Terceiro, somos atravessadas por várias avenidas, incluindo o gênero, e, com ele,
todos os estereótipos construídos sobre a negra, pobre e, agora, mulher vem a nosso encontro,
quando ousamos desfazer o script de subordinação, de cristalização da nossa presença em
atividades e espaços que primam pelo servilismo e escrever novas narrativas para a nossa
história, riem alto na nossa cara, nos descredenciam a ocupar novos espaços, a escrever novas
histórias, mas temos revertido esse movimento de desumanização à base de muita
(re)existência.
É preciso compreender que classe informa a raça. Mas a raça, também, informa a
classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida. Da mesma
forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante
para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre
essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém
pode assumir a primazia de uma categoria sobre as outras (DAVIS, 19978).

Contrariando a visão determinista presente na fala de seu professor, vem a aprovação
no CEFET e a conquista de si:
Aí foi o momento mais mágico assim da minha vida, porque foi o momento da
conquista de mim mesma, sabe? Não é a conquista de algo, é a conquista de mim, era
perceber que era possível, perceber que eu era capaz, foi ali que eu percebi que a sina
na minha vida não era o fracasso, foi ali que eu percebi que eu podia ser inteligente,
foi ali que eu percebi muita coisa bacana assim sobre mim e de potencialidade assim,
de vir a ser (Vicença, 32 anos).

Segundo Silva (2013, p. 13), o racismo nos leva a pensar que somos incapazes de ir
além do que nos é apresentado como possível. A aprovação no CEFET representou para
Vicença o desmonte do discurso sobre sua inaptidão e fracasso, a descoberta da sua inteligência
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e potência como pessoa, da sua capacidade de conquista, primeiramente de si, e de tantas outras
possibilidades que ainda viriam, a partir desse momento, vislumbrou um horizonte aberto aos
seus projetos de vida.
Nessa instituição, Vicença deu início a seu processo de se tornar negra:
[...] uma escola que marcou muito minha vida foi um divisor de águas na minha vida
[...] foi uma escola fantástica, pra mim, assim, viver ali foi fantástico, na época, não
tinha cotas na escola, a escola era muito branca e as pessoas negras que tinham lá me
chamaram para um coletivo negro, né, e aí foi muito interessante, o Rafael [...] ele um
jovem negro também, falou: ‘você quer participar do Ifarabale Dudu, que é o grupo
de consciência negra?’. Aí eu olhei: ‘eu, negra? Ter consciência negra?’. Aí fui e ali
foi que eu me percebi negra com 15 anos na escola. Eu entrei naquele coletivo e as
minhas experiências iniciais de negritude foram fantásticas porque eram experiências
de aquilombamento (Vicença, 32 anos).

Nas palavras de Abdias do Nascimento (2016, p. 95-96), “o crescimento da consciência
negra é desencorajado pela recusa da sociedade em conceder ao cidadão negro a oportunidade
de realizar sua íntegra identidade – inclusive seu eu negro [...]”. Até a sua entrada no CEFET,
Vicença, não havia tido a oportunidade de refletir sobre a sua condição, não tinha consciência
das implicações do seu pertencimento racial na dinâmica social. Foi nessa instituição de ensino
federal, diante de uma presença expressiva de pessoas brancas de classe média alta, na ausência
de políticas de ações afirmativas, que inicia a constituição da sua identidade, junto a outros/as
jovens negros/as. O aquilombamento foi a estratégia utilizada pelo coletivo Ifarabale Dudu para
resistir às investidas do racismo e, também, como lugar de fortalecimento coletivo.
A assunção de negritude da professora vai se refletir em seu corpo:
Aí foi por causa do colégio que eu botei essas tranças, por causa desse coletivo, meu
cabelo era alisado e aí comecei também a usar as cores dos orixás de cada dia e era
engraçado porque eu era católica (risos), aí eu usava o tal do crucifixo e usava as cores
dos orixás de cada dia, eu tinha muita confusão nesse momento aí da escola, mas era
a construção da minha identidade, era meu processo de tornar-se negro pelas dores
que eu me percebia nos outros. Eu me vi negra não foi por causa do meu cabelo, por
causa da minha pele, por causa do meu nariz, eu me vi negra por causa da minha dor
e eram dores que aqueles jovens também sentiam e externavam pra mim e eu falava:
‘caraca, eu passo por tudo isso, eu sinto tudo isso, eu entendo tudo isso, então é isso
que nos une’. Nós somos negros porque nós passamos por isso e óbvio que a gente
passa por isso porque a nossa estampa nos faz passar (Vicença, 32 anos).

O corpo é um território através do qual Vicença informa sobre a construção conflituosa
da sua identidade como mulher negra, então, as tranças no cabelo, as cores dos Orixás usadas
durante a semana, para além de uma estética, diz sobre cultura, história, fala de resistência.
Através do corpo, o/a negro/a experimenta e compartilha com os/as seus/suas, também, a
experiência da dor causada por sustentar a estampa estigmatizada e associada a inúmeros
estereótipos negativos.
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O pensamento do negro é um pensamento sitiado, acuado e acossado pela dor de
pressão racista. Como consequência, a dinâmica da organização mental é subvertida.
Um dos princípios régios do funcionamento psíquico, o princípio do prazer, perde a
hegemonia de que goza na organização dos processos mentais. A economia psíquica
passa a gravitar em torno da dor, deslocando o prazer do centro do pensamento
(COSTA, 1983, p. 8).

O fato de a professora vivenciar essas dores na cumplicidade de uma coletividade jovem
e preta proporcionou o restabelecimento do prazer, inclusive de se relacionar positivamente
com seus corpos, como princípio de sua sobrevivência, bem como dos seus pares.
[...] mas o que eu posso falar daquela escola... enfim, foi um processo na minha vida
de descobertas, né, descoberta de que eu sabia pouca coisa sobre o mundo, porque
como não tinha cotas, era muita gente que veio do Vieira, das grandes escolas e... eu
comecei a conviver com gente branca, né, e, no processo de conviver com gente
branca, eu me percebi negra e, no processo de conhecimento das dores de iguais a
mim, que se davam conta de suas dores, eu me percebi negra, então foi a escola do
meu enegrecimento, foi o processo do meu enegrecimento aquela escola [...]
(Vicença, 32 anos).

Essa escola foi o grande divisor de águas na vida de Vicença, inaugurando descobertas
importantes no processo de constituição de sua identidade negra. Segundo Jacques d’Adesky
(2001, p. 76), “a identidade para se constituir como realidade pressupõe uma interação”. A ideia
que um indivíduo faz de si mesmo, de seu “eu”, é intermediada pelo reconhecimento obtido dos
outros. Nessa instituição de educação, a professora defronta-se com as especificidades que
permeiam a vida de negros/as e brancos/as, as marcas dessas diferenças estão estampadas em
seus corpos, expostas na posição que ocupam na dinâmica social, vistas como sinal de
desigualdade, gerando tratamento e oportunidades distintos para esses dois contingentes. No
contato com seus/suas assemelhados/as, acontece a mudança que leva ao encontro com sua
negritude, na partilha dos testemunhos de suas dores, no reconhecimento de suas dores, nas
dores do/a outro/a, é que se dá o processo de seu enegrecimento.
A professora Elenara fala sobre suas experiências no ensino fundamental e médio:
[...] eu estudava numa escola que era uma escola pública, de bairro [...] num bairro
popular [...] e bem violento [...] quando eu vim fazer mestrado aqui, depois uma vez
minha mãe me mandou um recorte de jornal que era da minha escola, que o apelido
dela era ‘carandiruzinho’ [...] mas eu não sentia aquela escola como um espaço
violento, eu gostava da minha escola, eu assim, eu tinha amigos, amigas na escola [...]
(Elenara, 41 anos).
[...] quando adolescente, eu fui pra uma escola, que era uma escola pública também,
mas era uma escola federal, então, assim, tinha um pessoal de classe trabalhadora,
tinha um pessoal de classe média alta, né, classe média, classe média alta, era uma
grande mistura assim em termos socioeconômicos, enquanto na minha escola não, era
todo mundo do bairro, né, essa não, era uma escola pública federal, dentro da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e era uma escola técnica, então, assim,
tinha uma população trabalhadora também, mas tinha gente que entrava pelo prestigio
que era estar em uma escola técnica [...] (Elenara, 41 anos).
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Rememorando sua fase escolar, a professora Elenara fala das percepções que tem hoje
da sua passagem por esses espaços. O ensino fundamental foi concluído em escola pública
situada em bairro de periferia, considerado muito violento, frequentada por crianças negras e
brancas e que, segundo ela, tinha bastante gente pobre. As tensões sociais e raciais já existiam,
porém imperceptíveis à sua visão ainda pouco apurada. No ensino médio, já se recorda mais
dessas tensões, pois foi aluna de uma escola técnica federal frequentada por diferentes
segmentos raciais e com realidades econômicas bastante discrepantes. Nesse segundo ambiente,
os conflitos raciais já se mostram menos camuflados, a dinâmica da diferença já se fazia
presente em sua vida juntamente com a maturação da consciência do lugar que ocupa na
sociedade.
A professora Edileusa Santos fala do Colégio Duque de Caxias, situado no bairro da
liberdade, como espaço de formação e encontro com a arte e a dança, suas duas grandes paixões:
“Então, foi nesse colégio, no Duque de Caxias que realmente me deu um fio condutor que
definiu que eu queria ser uma artista da dança, foi no Duque de Caxias, eu disse: ‘não, é a dança
que eu quero, eu quero ser uma profissional de dança [...]’” (Edileusa Santos, 57 anos).
Esse lugar da educação foi também um espaço formador da sua cidadania e do amor que
nutre pela dança. No chão dessa escola, deu seus primeiros passos no movimento de colocar
seu corpo no mundo, explorando outros cantos da cidade, do estado, país. Através do grupo
folclórico Exaltação à Bahia, do Duque de Caxias, fez suas primeiras viagens internacionais
aos Estados Unidos da América, Peru e Trinidad e Tobago. Conheceu ainda museus e pontos
históricos da cidade do Salvador, por meio de visitas organizadas aos sábados e nas férias de
janeiro e fevereiro pela professora Neide Aquino, a quem chama de “minha mestra”. Nessa
escola, toma uma importante decisão que é a escolha da dança, da arte como suas companheiras
de profissão e vida.
A pesquisa segue ampliando os espaços de formação e atuação de nosso corpo no
mundo. Saímos do espaço privado da família, primeiro na formação da nossa subjetividade,
identidade e autoimagem, seguido pela escola, lugar de descobertas, tensões e caminhamos
agora pelas ruas e espaços sociais mais amplos, o desafio agora é manter-se vivo/a.
3.3 “Lá na frente, antes de eu chegar, a minha cor chega, ela chega primeiro porque o
racismo tá lá”

O olhar social lançado sobre nossos corpos negros é enviesado, não nos fita de frente,
olho a olho, de igual pra igual, é um olhar que se diz superior, civilizado, moralizador,
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fortemente contaminado por uma herança colonial preconceituosa, invisibilizador de nossa
condição humana. O corpo negro no mundo é um território de vida e de morte, de lutas e
resistências.
A professora Vicença rememora a dinâmica do seu corpo na rua junto a outros/as
colegas de bairro:
[...] acho que Josimar talvez a gente identificasse, mas a rua toda era negra, todo
mundo era negro, inclusive eu tinha dificuldade de autoidentificação porque eu tinha
a tez da pele mais clara, então, às vezes o pessoal me chamava de sarará, o pessoal
tinha a tez da pele muito escura. E, enfim, eu me via igual, mas não entendia o que
era ser sarará (Vicença, 32 anos).

E fala dessa relação corpo negro e representatividade:
[...] na infância também, eu não queria ser muita coisa, eu queria ser Débora Brasil do
Gerasamba, que eu sempre gostei muito de pagode, até hoje eu adoro e a referência
negra de visibilidade nacional que eu tinha era Débora Brasil, então eu queria ser ela,
quando teve o concurso do tchan que mudou a morena do tchan, lenhou com minha
vida, porque eu não entendi direito, na minha cabeça eu era morena igual a ela, então
eu podia, né, aí botou uma morena branca que não era igual a mim aí eu já não entendi
mais (Vicença, 32 anos).

A professora Aimó também fala da relação corpo negro e representatividade:
[...] eu não sei, as referências, talvez, fossem as pessoas com quem eu tava me
relacionando, as pessoas que eu vi não tinha exatamente... na época, eu não assistia
nem televisão, a partir do momento que eu comecei a estudar à noite, eu trabalhava
de dia, estudava à noite e estudava final de semana. [...] Então, assim, eram essas
referências assim de ir em show, ver as pessoas, era essa referência. Mas não tinha,
assim, efetivamente, uma (Aimó, 51 anos).

A dificuldade de autoidentificação apresentada no primeiro relato é fruto da ideologia
do branqueamento, o fato de possuir a tez da pele mais clara que os/as colegas da rua, a
aproxima de um tipo mestiço conhecido entre nós como sarará, o/a negro/a de pele mais clara
e cabelo crespo. O fato de conviver com pessoas de pele mais escura trouxe para a professora
um conflito, porque a mestiçagem trabalha de forma subjetiva, fazendo com que o/a negro/a
não se enxergue como tal.
Em sua segunda fala, nos diz da referência que tinha na infância, ser Débora Brasil,
mulher negra, intitulada de “morena” pelo racismo à brasileira, um corpo a ser apreciado,
desejado publicamente, jamais poderia ser de uma Preta. Vicença desconhecia a sua própria
identidade racial e as estratégias utilizadas pelo racismo no intuito de mantê-la neste lugar de
não consciência das consequências dessa ideologia, sistema e práticas que tentam arrancar de
nós a humanidade.
Outra consequência da mestiçagem é que, como no Brasil, existe uma linha de cor que
é hierarquicamente valorizada, quanto mais clara a tez da pele, mais próxima do padrão branco,
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é um processo que nos desmobiliza politicamente enquanto povo e nos enfraquece enquanto
coletividade na solidariedade, fazendo com que não nos reconheçamos e não sejamos
reconhecidos/as pelos/as nossos/as. Importante que se diga que o racismo, as/os racistas, nunca
se enganam, e, embora tenhamos a pele mais clara, seremos sempre rapidamente
identificados/as como negros/as que somos.
O mestiço brasileiro simboliza plenamente essa ambiguidade cuja consequência na
sua própria definição é fatal, num país onde ele é de início indefinido. Ele é ‘um e
outro’, ‘o mesmo e o diferente’, ‘nem um nem outro’, ‘ser e não ser’, ‘pertencer e não
pertencer’. Essa indefinição social – evitada na ideologia racial norte-americana e no
regime do apartheid –, conjugada com o ideário do branqueamento, dificulta tanto a
sua identidade como mestiço, quanto a sua opção da identidade negra (MUNANGA,
1999, p. 126).

A professora Aimó nos diz que as suas referências de corpo negro não estavam na
grande mídia, mesmo porque tinha pouco acesso à mesma, por conta da sua dinâmica, por ser
uma mulher negra estudante que trabalhava, não tinha tempo para assistir à televisão. Então, a
sua referencialidade vinha do círculo de pessoas com as quais convivia, além das que via nas
ruas, de artistas nem tão conhecidos/as, foi uma representatividade construída de forma múltipla
e extremamente importante, pois traz o sentido de que nós somos referência para as pessoas
com as quais convivemos e nos referenciamos do mesmo modo em nossos/as irmãos/irmãs mais
próximos/as ou não.
Uma das tristes dimensões dos nossos corpos no mundo é o tombamento da população
negra:
[...] primeiro cadáver que eu vi na minha vida, eu tinha 6 anos, um corpo negro
estirado na rua, de um jovem chamado... o pessoal conhecia como Fé. E as pessoas
criavam esse recurso psicológico de dizer que era traficante, né, pra gente achar que
a gente não seria o próximo. Mas muitos dos meus foram os próximos assim, talvez
não tanto da minha geração, da minha geração três pessoas, né, amigas, assim,
faleceram, mas, das gerações seguintes, eu vi muito menino, muito menino que eu vi
crescer, assim, ser exterminado com não sei quantos tiros na cara, foi bem difícil
(Vicença, 32 anos).
[...] às vezes, você mora na favela, não tem jeito, às vezes, a morte se joga na sua
frente, nem sempre você tem a possibilidade de optar por não ver um tombamento,
né, então, [...] há 4 anos atrás, eu, saindo da casa de minha mãe, dirigindo, já tinha
carro, vem na minha frente um homem negro com um tiro no meio da testa, um buraco
que saia muito sangue, jorrava... nos braços de uma mulher que supostamente era sua
mãe, uma senhora negra gritava, um horror, uma dor, muitas pessoas em volta, né,
então, bateu de frente com meu olhar [...] (Vicença, 32 anos).

Infelizmente, nas grandes periferias do Brasil, outras meninas negras de seis anos de
idade, mesmo contra a sua vontade, veem corpos negros caídos no chão, corpos muito
semelhantes aos seus, parecidos com o do jovem Fé. Dizer que morreram pelo tráfico é a
justificativa para matar, ou, como diz a professora, um recurso psicológico para não acharmos
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que seremos os próximos, afinal, sobrevivemos nesses espaços invadidos pela violência. Na
realidade, fomos escolhidos, há muito mais tempo, como alvos de um genocídio que tem a
história marcada com nosso sangue.
Ao longo da época da escravidão 1530-1888, o Brasil realizou uma política de
liquidação sistemática do Africano. Desde a abolição legal da escravidão em 1888 até
o presente, este regime foi continuado por meio de vários mecanismos bem definidos
de opressão e de extermínio, deixando a supremacia branca sem ameaças no Brasil
(NASCIMENTO, 1979, p. 59 apud ALVES, 2017, p. 9).

Em seu outro relato, Vicença nos diz que, no cotidiano das favelas, nas grandes
periferias do país, “a morte se joga na nossa frente”, sujando, de sangue, instantes do nosso
cotidiano, da nossa memória. Nós não escolhemos qual o próximo corpo veremos tombando
nas ruas ou a próxima cena de horror e dor que assistiremos. As mães pretas da favela têm sido
muito frequentemente interceptadas pela morte que tem se jogado em suas frentes e na de
seus/suas filhos/as.
Conceição Evaristo, em “Olhos D’Água” (2016, p. 109), nos conta: “nós combinamos
de não morrer”. E nos diz: “eu sei que não morrer nem sempre é viver”. A realidade de exclusão
social da população negra é histórica, as diversas vulnerabilidades nos atravessam, de modo
que a educação, saúde, renda, o trabalho, afeto e até a morte são desigualmente distribuídos
entre nós. Para além da morte física, morremos no aspecto simbólico através da negação da
nossa humanidade, cultura, memória, identidade, beleza, intelectualidade.
A professora Luisa Mahin fala como é ser mãe de um menino negro e relembra um
episódio ocorrido com seu irmão, quando o mesmo ainda era estudante da Escola Técnica da
Bahia:
[...] tem uma coisa que aconteceu com meu irmão que foi marcante na minha vida e
que eu trago pra minha vida até hoje, que é meu irmão quando estudava na escola
técnica, ele descendo a ladeira do funil pra pegar o ônibus pro São Caetano, a polícia
parou ele e fez assim: ‘e aí negão, vai pra onde?’ Aí, ele fez: ‘saí da escola, tô indo
pra casa’. ‘Que escola, negão? Que escola você tava?’ Ele: ‘eu tava na escola’. ‘Abra
a mochila aí’. E tava lá os livros todos de química, meu irmão era aluno de química
numa época em que todo mundo sabe, que a escola técnica era um peneiramento,
porque hoje tem as outras cotas que outros alunos entram, mas era uma escola que,
né, e aí meu irmão foi embora, eu digo assim, da mesma forma que meu irmão foi
embora, muitos irmãos viraram estatística e isso não mudou muito hoje com esses
corpos pretos, a gente não tem liberdade [...] (Luisa Mahim, 51 anos).
[...] meu filho vai pra escola sozinho porque ele está no passeio de casa, mas eu fico
preocupada, no dia em que ele tem natação. Filho, já chegou em casa? Dia de ontem
que ele tem aula de tarde, a irmã também tem aula de tarde, mas sai em horários
diferentes, não é justo ele ficar lá esperando a irmã porque eu estou com medo e
também ele vai tá no mundo, eu digo: ‘olhe preste atenção, o casaco que você usa
porque a sala é muito fria, não use na rua, porque um casaco esconde a roupa da
escola’. Quando teve aquele caso do menino que foi assassinado com a roupa da
escola, eu mostrei pra ele. Eu digo: ‘Gui, um menino negro é um menino negro e
vidas negras, nessa sociedade que a gente tem que é racista, que é machista, que é
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sexista, que é homofóbica, acaba valendo menos, eu não quero que você vista casaco
na rua’. Então, é uma coisa muito dura da gente dizer, mas eu prefiro ser dura com
meu filho e ter ele todos os diazinho na minha mão do que deixar ele ir de casaco e
me arriscar que alguma coisa possa acontecer, porque a gente sabe muitíssimo bem
que a maior parte das coisas que acontece com crianças negras são com homens
jovens, eles estão mais suscetíveis à violência, eu não vou tirar a cor da pele do meu
filho, e nem quero tirar isso, mas eu quero que ele seja educado pra viver num mundo
que é muito duro, sabe, e que ele tenha clareza de que ele corre risco sim, pelo fato de
ser preto [...] (Luisa Mahim, 51 anos).

Com base no Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019), a realidade em números
nos diz que 11 a cada 100 mortes violentas intencionais foram provocadas pelas polícias. Entre
as vítimas, 99,3% são homens, 77,9% entre 15 e 29 anos, 75,4% negros. Um crescimento de
19,6% em relação aos dados de 2017. Essas constatações são suficientes para entender o medo
real de uma mãe que tem um menino negro em casa, em uma sociedade que tem exterminado
os jovens negros. Vidas negras continuam a valer muito pouco, o racismo atualiza as formas de
perversão sobre nossos corpos fazendo com que criemos estratégias para continuarmos vivos/as
e resistindo.
A professora Luisa Mahin relembra um episódio em que seu irmão, na época, estudante
de química da Escola Técnica da Bahia, sofreu uma abordagem policial nas ruas da nossa cidade
por ser um jovem negro, esse foi o critério utilizado, o critério de suspeição que justificou a
polícia parar seu irmão nas ruas como suposto suspeito, revirar sua mochila, duvidar da sua
condição de estudante e expor esse jovem a uma situação de constrangimento e ataque à sua
dignidade. Conta que outros jovens não tiveram a mesma chance de voltar para casa como seu
irmão, viraram estatísticas de violência para o Estado, sentenciados como bandidos, traficantes
na grande mídia televisiva e impressa. E constata a partir dessa violência cotidiana contra
nossos corpos, que não somos livres, quando seremos?
Ela, assim como outras mães de jovens negros, tem se valido de uma pedagogia da
sobrevivência, tristemente aprendida, para manter os corpos dos seus filhos longe do olhar
genocida da violência, principalmente a policial. Somos ensinados a não correr em vias públicas
para não sermos confundidos/as com bandidos (como se já não fôssemos). Do mesmo modo, o
uso de bonés fica proibido, é preciso que o inimigo nos enxergue direito. O uso de camisetas,
moletons, que escondam a farda da escola, também deve ser evitado, ser estudante, em alguns
casos, pode nos fazer escapar da morte. É quase um manual de sobrevivência negro, de como
nos colocar no mundo com nossos corpos, sem sermos mortos. A esperança é que consigamos
salvaguardar a vida dos nossos meninos, jovens e adultos negros, do braço armado do Estado.
Segundo Mbembe (2011, p. 135): “uma das dimensões da Necropolítica refere-se à
destruição material dos corpos e populações humanas, julgados como descartáveis e supérfluos,

94

remetendo-os a uma vida matável e sem valor”. A lógica do biopoder é “fazer viver e deixar
morrer”. O autor sugere que os regimes políticos atuais seguem o esquema “fazer morrer e
deixar viver”. A perversidade está no fato de que morremos em vida, um pouco a cada dia, o
sistema tenta minar nossas forças, mas seguimos em pé, resistindo a essas investidas que
atentam contra as nossas existências.
[...] o racismo assegura a função assassina do Estado, a condição para que esse possa
exercer o ‘velho direito soberano de matar’, que não se trata somente do assassínio
direto, mas também do indireto, relacionado a expor a morte, multiplicar para alguns
o risco de morte, a morte política, a expulsão, a rejeição (FOUCAULT, 2005, p. 306
apud ADÃO, 2017, p. 54).

Seguimos tentando dimensionar as representações e os impactos do corpo da mulher
negra no mundo:
[...] sobre os nossos corpos na rua, são essas dimensões que a gente já conhece, como
você já falou, o tombamento, a dimensão da sexualização, a dimensão da diminuição,
eu lembro que na época da última copa, eu na barra andando sozinha e um cara, um
gringo, branco, veio me perguntar quanto era a hora... A hora de doutora é cara pra
caralho, é muito cara (risos sarcásticos), custa muito, custa muito sangue, muito tudo,
né [...] (Vicença, 32 anos).
[...] eu, já professora universitária, entrar na Papel e Cia pra fazer uma compra e, como
era muita coisa, eu pedi o e-mail pra solicitar um orçamento e o pessoal nem olhar
pra minha cara e dizer que o e-mail pra mandar currículo tá colado no balcão, é eu
entrar no espaço, com minha amiga que era policial, e não apitar, mas, na saída, apitar
e o pessoal revistar apenas minha bolsa, eram diálogos que a gente tinha também, né,
ela. enquanto mulher negra, certamente não se reconhecia enquanto branca, mas tinha
a pele clara e escovava bem o cabelo, então gera uma grau de aceitabilidade maior,
ela falava, né, que era questão social, não era de raça e ali ela entendeu do que eu
estava falando, que ela também veio da favela, de Castelo Branco, eu conversava com
ela, mas é o corpo, é o corpo que vai além do que você tem no bolso, do que você tem
na bolsa, entendeu, o corpo ele tem esse papel de dizer por você coisas que você nem
precisa abrir a boca pra dizer que você tem tanto em sua carteira e, ali, naquele
momento, ela percebeu (Vicença, 32 anos).
Por que, ainda, você vai numa loja aqui no shopping e não é atendido, ou o segurança
vai atrás de você, né? (Aimó, 51 anos).
[...] você adentrar numa loja no shopping até hoje, você, né, a gente percebe, me
lembro que eu fui àquela loja Mesbla, era Mesbla? Ou era Mesbla ou era uma outra
que vendia roupa, eu me lembro que eu fui comprar uma bolsa: ‘Você tem essa bolsa
na cor tal? Que eu queria outra cor’. Aí, ela olhou pra mim e falou o valor da bolsa,
aí eu respondi pra ela: ‘Eu não lhe perguntei o preço, eu perguntei se você tinha na
cor tal’. Aí ela tomou um susto [...] (Edileusa Santos, 57 anos).

Em sua fala inicial, a professora Vicença nos diz das consequências dos estereótipos
negativos construídos sobre a mulher negra, na visão sexista e racista, aquela que serve na cama
e na mesa, é o que esperam de nós. Era a cama, o objetivo do gringo branco, e o corpo dela foi
a via que lhe conferiu permissão para o convite afronte dele. Ela responde com um sorriso
sarcástico de quem sabe o quanto de sangue foi derramado por nosso povo para que
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conquistássemos o que não conseguiram alcançar, ele não poderia nunca pagar por uma noite
com uma Doutora Preta.
Segundo Gomes (1995, p. 133), o racismo presente no imaginário social orienta as
pessoas a terem sempre uma baixa expectativa do nível social do negro, ou seja, “todo negro é
pobre” e “toda negra é doméstica”. A professora Vicença nos relata um fato ocorrido em uma
Papelaria bastante conhecida na cidade, sua presença no interior deste estabelecimento é
ignorada, interpretada de modo racista, as funcionárias a identificaram não como uma provável
cliente, mas como uma candidata que pleiteava emprego na loja.
Em outro momento as professoras Vicença e Aimó falam da dimensão do corpo negro
suspeito, o perseguido nas lojas de departamentos, nos supermercados, o humilhado nas revistas
públicas, em restaurantes, aquele obrigado a parar nas blitzs de trânsito e outros espaços. O
corpo se mostra como um grande comunicador. Não importa quanto a negra tenha na bolsa ou
no bolso, se dirige o último lançamento automobilístico, se reside em bairro nobre, se é Mestra
ou Doutora, o olhar racista sobre nossos corpos inferioriza, desumaniza, julga, sentencia e mata.
A professora Edileusa Santos narra uma passagem que aconteceu em uma loja de
departamentos que existiu em Salvador, há alguns anos, quando, em um desejo de comprar uma
bolsa de uma determinada cor, dirigiu-se a uma vendedora do estabelecimento, a mesma
ignorou a sua pergunta e fez questão de lembrar a ela, o preço da bolsa. No imaginário social
construído sobre nós, fazemos parte da parcela mais miserável do mundo, carregamos essa
marca e existe uma tentativa fracassada do outro em nos podar e dizer das nossas possibilidades
nesse mundo de padrões brancos.
A professora Aimó fala do seu corpo no mundo como um processo conflituoso e cheio
de descobertas:
E essa coisa do corpo no mundo foi um desafio pra mim, né? [...] hoje, eu já tô bem
tranquila, super de boa comigo mesma, já foi muito difícil, é... conquistar isso, tanto
pessoalmente, profissionalmente [...] porque eu não sabia o que fazia com esse corpo,
né [...]. Porque, como eu vivi, fui criada dentro de uma educação super castradora, até
para eu me libertar, pra eu me aceitar, minha sexualidade, é... de você ficar de bem,
vestir a roupa que eu quiser, quando você chega, as pessoas te olham, a roupa que
você tá, a gente tem que sempre tá nessa coisa (Aimó, 51 anos).

Essa construção é repleta de conquistas desse corpo que ela desconhecia, o cuidar, amar,
o que fazer com ele, como colocá-lo no mundo. Mesmo diante de uma educação familiar
castradora, consegue romper com essas amarras, superando inicialmente na dimensão familiar
e, posteriormente, na profissional, o medo de mostrar o corpo, por tanto tempo escondido. A
liberdade veio na descoberta desse território como lugar de prazer, alegrias e afirmação, no
experienciar de sua sexualidade, do vestir a roupa que te agrada, do estar bem consigo, e aí,
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mesmo diante do olhar de vigilância, julgador e perverso do racismo e dos/as racistas,
encontramos em nós um motivo para exercitar o amor próprio.
Sobre a escolha por Salvador, Aimó nos diz:
Eu vim, pedi a transferência, por quê? Porque eu queria morar aqui em Salvador, ter
essa experiência de viver numa sociedade onde tem negros, onde a gente não fica...
eu queria isso, eu falei [...] eu disse: ‘não, agora eu quero viver minha vida’. O que eu
quero? Eu quero viver numa cidade onde eu não sou exceção, eu quero ver negros, eu
quero ter negros em volta, quero (Aimó, 51 anos).
E é muito doido né, essa coisa... aí, quando eu vim pra Salvador: ‘Nossa! mas você
tem tudo a ver com Salvador’. Eu falei: ‘Não, eu tenho tudo a ver com o Brasil, eu
sou brasileira, eu sou negra, brasileira, tem negro no Brasil inteiro, não é só em
Salvador’ (Aimó, 51 anos).
Mas, essa coisa de você não aparecer, né? Uma coisa que foi totalmente impactante
aqui em Salvador foi isso, embora eu acho que aqui o racismo ele é bastante duro, mas
é porque os negros aparecem, então os brancos, eles se sentem mais ameaçados, eles
são mais racistas. Porque, enquanto é o negro cordato, o negro cordial, que fica de
boa, não tá ameaçando ninguém, não precisa ser racista. [...] Então, lá em São Paulo,
que os negros estão na periferia ou que o negro já está totalmente moldado, achando
que ele é branco, ele não é uma ameaça, ele tá lá nos rincões da Periferia, ele não é
uma ameaça. Você vai lá na Avenida Paulista, no Jardins, você só vai ver branco, ok,
não estou ameaçando ninguém. Você vem aqui na Barra, você vai ver negro, pode não
querer, mas você vai encontrar um negro. Então, o branco aqui, ele se sente ameaçado,
por isso que tem bem mais racismo. Não é menos racista do que lá. Começa a aparecer
um monte de negro nos Jardins, eles vão agir igual os brancos agem aqui, não vai
fazer diferença nenhuma, só questão de que, enquanto a gente não é ameaça, tudo
bem, a hora que a gente começar a aparecer nos espaços onde, tradicionalmente,
aparece só os brancos, aí a gente começa a incomodar (Aimó, 51 anos).

A professora nos conta da sua decisão de deixar Minas Gerais, onde na ocasião
trabalhava como docente, e vir morar em Salvador. Nossa cidade tem uma importância
simbólica muito grande, quando falamos do povo negro, afinal, é um dos berços da cultura
africana no país, sendo a capital mais negra fora de África. O grande número de negros/as faz
com que estabeleçamos com esse espaço e as pessoas que habitam essa terra, uma ligação
ancestral. Andar pelas ruas da cidade é como olhar no espelho e reconhecer outros/as iguais a
nós, é reavivar o sentimento de pertencimento, reconectar-se conosco, fortalecendo nossa
identidade. Salvador é a nossa pequena África fora do continente.
Outra fala de Aimó nos mostra o preconceito embutido no discurso de algumas pessoas
ao considerarem Salvador uma cidade própria para negros/as, existe também uma lógica racista
de guetização de nossas presenças em regiões do país como nordeste, norte, centro oeste, em
uma tentativa de distanciar o segmento negro dos locais desenvolvidos economicamente,
impondo barreiras no acesso a bens sociais como saúde, trabalho, moradia, lazer, educação.
Segundo Rodrigues (1986, p. 30), “as distâncias sociais podem ser superadas ou não, reversíveis
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ou irreversíveis”. Mesmo quando consideradas irreversíveis, elas não deixam de ser situacionais
e relacionais.
O racismo faz parte de uma racionalização ideológica que constrói e advoga a
existência não só de uma distância social e cultural entre negros e brancos, mas
também biológica. Para isso lança mão de símbolos distintivos oferecidos pela própria
organização social, a fim de cristalizar grupos e indivíduos no seu “devido lugar” e
legitimar essa distância (GOMES, 2008, p. 125).

Um fato que impactou bastante a professora Aimó na sua chegada a Salvador foi a forte
presença negra pelas ruas da cidade, esses corpos transitavam não só pelas periferias, mas
também pelos bairros de classe média alta. Na sua opinião, esse seria um dos motivos do
racismo mais endurecido por aqui, o branco, na sua visão, ter que disputar dos mesmos espaços
de convívio e bens sociais com negros/as.
Segundo Moore (2012, p. 24-25), “o racista combate de maneira ferrenha, qualquer
proposta tendente a modificar o status quo sociorracial [...] é imune a tudo quanto não sejam as
razões para a manutenção dos privilégios unilaterais que desfruta na sociedade”. A figura do/a
negro/a cordial fortalece a lógica da não existência do racismo e, por conseguinte, da existência
da democracia racial em nosso país, chamada pelo autor de mitoengano, colaborando para a
manutenção dos privilégios de brancos/as e do não lugar do/a negro na sociedade. Toda vez que
o segmento negro rompe as fronteiras desses lugares estabelecidos pela branquitude como
exclusivamente seus, é lembrado da pior forma que deve permanecer em “seu lugar”, sem
incomodar, sem aparecer, sem conquistar, sem lutar, sem viver.
A professora Elenara fala da sua experiência nos EUA, em seu processo de
Doutoramento:
E depois assim teve a minha fase nos EUA, que eu fui morar nos EUA, e lá também
não tem como não ser negra, lá eu não sou só negra, eu sou negra e estrangeira, né,
negra, estrangeira e latina, e também tinha o negócio da vestimenta, mas aí Salvador,
a Bahia já me deu régua e compasso [...] nos EUA, eu acho que assim, se em Salvador
eu fiquei mais, olhem pra mim, nos EUA, eu fiquei ainda mais negra, se isso é possível
[...] (Elenara, 41 anos).

A professora fala de suas identidades de mulher negra, estrangeira, latina, vividas e em
construção no contexto estadunidense, onde o olhar supremacista branco influencia a maneira
como somos vistas e como percebemos os indivíduos, tendo impactos também sobre a nossa
autoimagem. É bom que se diga, neste trabalho, as mulheres são sujeitas de múltiplas
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identidades, essa construção é sempre tensa, conflituosa, pois é travada no campo da
alteridade9e das relações de poder.
O ambiente que frequentou nos EUA não a deixou duvidar em momento algum das suas
origens, ao contrário, a fortaleceu. Morava no Harlem, bairro conhecido pela expressiva
presença negra e por ser um caldeirão de culturas e reivindicações políticas. Encontrou no
Departamento de Ensino de Ciências um bom número de professores/as negros/as,
diferentemente do Brasil. O desejo em conhecer a dinâmica das relações raciais fez com que
escolhesse os EUA como lugar de seus estudos. Em contato com algumas disciplinas do
Doutorado, descobriu muitas coisas sobre a questão racial: “eu vi como ela era assim
fundamentalmente estrutural de todas as relações humanas, assim, no sentido mais básico
possível”. Quando diz que ficou mais negra, está se referindo ao “arsenal teórico, mais profundo
e mais extenso” que adquiriu na sua passagem por esse lugar.
A professora Edileusa Santos fala do racismo sofrido na sua ida para o Rio de Janeiro,
quando participava das filmagens para o seriado Tenda dos Milagres pela rede globo:
[...] quando nós chegamos na porta dessa boate, aliás começou na recepção do hotel,
nós procuramos saber o nome da boate, eu ainda era muito garota, o rapaz disse: ‘Mas
tem outra boate, porque vocês não vão pra outra?’. Porque ele já sabia, mas a gente
não entendeu, nós fomos, quando nós chegamos lá pra entrar o cara barrou logo a
gente: ‘Já compraram ingresso?’. [...] começou a entrar as mulheres brancas, foi aí
que a gente: ‘Como assim? Como assim?’ [...] você vê só negros e os brancos, ave
Maria, isso... não tem como descrever, é uma sensação de humilhação, você se sente
um nada, se sente zero [...] (Edileusa Santos, 57 anos).

Ainda garota, professora Edileusa vivencia um daqueles episódios em que a sutileza e a
violência se juntam em nome do racismo. Seu corpo é presença indesejada na boate de classe
média alta, localizada na cidade do Rio de Janeiro e restrita à “gente bonita”. Só depois de
informar a um dos responsáveis pela boate que estavam na cidade para um trabalho com a rede
globo é que liberaram a entrada gratuita do grupo, composto por dançarinas/os negras/os. Agora
eram elas/eles que não queriam mais adentrar no estabelecimento, a sensação foi de total
humilhação.
Mas a verdade é que, no caso brasileiro, o corpo da pessoa também se impõe como
uma marca visível e é frequente privilegiar a aparência como condição primeira de
objetivação e de julgamento, criando uma linha demarcatória, que identifica e separa,
a despeito das pretensões de individualidade e de cidadania do outro. Então a própria
subjetividade e a dos demais se esbarram no dado ostensivo da corporeidade, cuja
avaliação, no entanto, é preconceituosa (SANTOS, 2010)10.
9

O que é alteridade? É ser capaz de apreender o outro na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo,
da sua diferença. Quanto menos alteridade existe nas relações pessoais e sociais, mais conflitos ocorrem (BETTO,
2003, p. 15).
10
SANTOS, Milton. Ser negro no Brasil hoje: Ética enviesada da sociedade branca desvia enfrentamento do
problema negro. Folha de São Paulo, maio 2000. Disponível em: https://edisciplinas.usp.
br/pluginfile.php/772221/mod_resource/content/1/Se.pdf. Acesso em: 28 maio 2017.
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A professora Edileusa Santos relembra o constrangimento que passava nas ruas por
conta da música “nega do cabelo duro” de Luiz Caldas:
[...] como é mesmo aquela musiquinha, dele, Luiz Caldas, Fricote, eu realmente não
posso gostar de Luiz Caldas, eu realmente não posso gostar dele, você falou sobre
racismo, mas passei algumas coisas, vou lhe contar aqui que é bom até a gente relatar
sobre isso que a gente vai...mas Luiz Caldas eu não posso gostar de Luiz Caldas
porque ele me fez sofrer muito Luiz Caldas, aquela música ‘nega do cabelo duro’, na
Liberdade, no carnaval, quando, minha filha, começava a tocar, aonde estivesse,
porque não só ele, a música fez sucesso, então, todos cantavam, quando começava
que eu percebia que ia ser aquela música, eu saia correndo de onde eu estava, me
escondia em algum lugar, porque nós sofríamos, eles puxavam nossos cabelos,
algumas vezes nem estavam tocando a música, mas muitos faziam isso, puxavam os
nossos cabelos: ‘ah! nega do cabelo duro’. Então eu sofri muito com... não só eu,
muitas mulheres negras, com certeza, e ele ainda insiste em cantar essa música, ele
deveria eliminar essa música, Luiz Caldas, isso foi uma das coisas que pra mim foi
muito marcante [...]” (Edileusa Santos, 57 anos).
[...] o corpo negro, as pessoas dizem: ‘Ah! eu sou universal’. Eu não acho que o corpo
negro é universal, porque que eu digo isso, porque você só é universal quando você é
aceito, quando você é acolhido, eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher negra, eu
tô falando diante dessa sociedade que é, né... então o corpo negro não é um corpo
universal, meu corpo aqui na escola de dança [...] é sempre de enfrentamento, como
mulher negra é um corpo sempre de enfrentamento, de resistência, seja aqui na escola
de dança, seja na escola de dança da fundação, seja no ballet do TCA, seja em qualquer
lugar, seja em Denver, quando eu passei, fiz uma residência lá, um semestre, dando
aula na faculdade de dança, eu sou mulher negra, ou seja, na Liberdade, mesmo
naquela comunidade, mas eu sou uma mulher negra, e, como mulher negra, eu carrego
a minha ancestralidade, a minha ancestralidade, eu carrego a minha ancestralidade,
mas também eu carrego o peso do estereótipo, esse estereótipo, ‘chiiii’, tá aqui, ó, por
mais que você, sabe, vá trazendo sua ancestralidade pra você combater certas coisas,
mas esse, o meu corpo no universo, é um corpo negro, é um corpo negro, torno a dizer,
a minha ancestralidade, mas tá carregada com esse estereótipo, lá na frente, antes de
eu chegar, a minha cor chega, ela chega primeiro, porque o racismo tá lá, uma das
primeiras coisas que eu observo em qualquer lugar que eu vá, é a cor, é a cor eu, ó [...]
(Edileusa Santos, 57 anos).

A produção do racismo está presente na área cultural e, sem nenhum constrangimento,
é cantada em verso e prosa por nossos/as assemelhados/as, reproduzindo também o machismo.
Os relatos da professora Edileusa Santos nos dão a dimensão dessa perversão que trouxe muito
sofrimento a ela e a milhares de mulheres negras que, em meio à complexidade envolvida em
seus processos de assunção de seus cabelos crespos e de suas negritudes, são submetidas a
ataques que deixam marcas em seus corpos e principalmente em suas subjetividades.
A banalização do racismo visa a criar a impressão de que “tudo anda bem” na
sociedade, imprimindo um caráter banal às distorções socioeconômicas entre as
populações de diferentes “raças”. Os que acreditam no contrário podem ser julgados
“revoltosos”, “inconformados” e, até mesmo, “racistas às avessas”. Contra estes, a
“boa sociedade” estaria legitimada a organizar vigorosas ações de repressão. Essa
expansão e aceitação do racismo conduzem, inexoravelmente, à sua banalização
(MOORE, 2012, p. 23-24).
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A professora Edileusa Santos contraria a visão de que nosso corpo é universal, de que
“tudo anda bem”, utilizando como justificativa o trato social diferenciado e desigual entre
indivíduos da raça negra e branca. Essa falácia foi propositalmente construída como via de
encobrimento do racismo e dos/as racistas. Herdamos das/os nossas/os mais velhas/os a
ancestralidade, que, segundo Oliveira (2007, p. 259), “converte-se no princípio máximo da
educação”. Educar é conhecer a partir das referências culturais que estão no horizonte da minha
história (ancestralidade). A nossa história ensina aos nossos corpos, o enfrentamento, a
resistência, a representatividade e o colocar-se como negro de uma forma afirmativa, pois a
nossa cor será sempre a primeira leitura a ser feita sobre nós.
A professora Luisa Mahin fala também de suas experiências com seu corpo na Europa,
onde esteve a passeio e no seu processo de Doutoramento:
[...] a mulher negra quando ela vai pra Europa sozinha ela é o quê? [...] há não sei
quantos mil anos atrás, então o que é que eu fiz... eu sempre ficava pensando nesse
olhar que o outro vai ter pra já me resolver, aí eu fiz uma roupa na época, eu tenho
essa roupa até hoje, era um conjunto bege, era um tecido da moda, um tecido meio,
um tecido finérrimo, que era caro pra porra na época, eu fiz, era uma calça e um blazer
e botei uma blusinha de rendinha por dentro, eu tava toda no poder, porque eu dizia
assim, ó, se você já deixa esse corpo que chama atenção por onde ele passa, porque
chama mesmo [...] (Luisa Mahin, 51 anos).
[...] eu tive dois episódios que eu acho que o Português é o povo mais preconceituoso
do mundo, né, por isso que eu digo que eu jamais moraria naquele lugar [...] eu tava
subindo a avenida que se chama Avenida da Liberdade, ó, Avenida da Liberdade,
muito sintomático o nome, e aí um senhor falou comigo [...] esse senhor vai e sobe
atrás de mim, aí ele pegou, fez [...] Ele fez: ‘Vamos no meu quarto?’ Ah, mulher, eu
me ataquei, eu fiz: ‘Como é, senhor?’ Aí, ele repetiu. Mulher, quando esse homem
repetiu, eu comecei a gritar no meio da rua, você não tem noção: ‘Como, senhor?
Senhor, o senhor me respeite’. Menina, acabei com o homem, né. ‘Polícia, polícia!’
Menina, o homem saiu correndo [...] (Luisa Mahin, 51 anos).
Em Portugal, teve outro episódio desse, né? De cerceamento da liberdade do seu
corpo, eu vim da universidade com Fernando, Fernando era meu orientador e a mulher
[...] eles me deixaram aqui, um pouquinho mais na frente, porque era o lugar que tinha
pra parar porque tinha um carro, aí eu peguei a chave, eu já tinha mania de sair com
a chave, porque é frio, aí você entra, quando eu botei a chave na porta, tinha um
homem atrás de mim, aí eu fiz: ‘O senhor vai entrar?’ Ele fez: ‘Eu te conheço’. Eu
olhei: ‘Não tinha atinado ainda, senhor, eu não te conheço e eu não sou daqui’. Ele:
‘Eu te conheço’. Eu disse: ‘Senhor, eu não conheço o senhor e eu não sou daqui. O
senhor vai entrar?’ Aí ele: ‘Eu sou Português, você entende?’ Quando ele falou assim,
caiu a ficha, esse ordinário tá de trololó comigo, né, eu fiz: ‘Sim, senhor, o senhor é
Português, eu sou brasileira e eu não estou entendendo o que você está querendo [...]
estou imaginando, como eu sou professora na universidade, o senhor deve estar
precisando fazer uma monografia, se não for o senhor pode ser o seu filho, seu neto,
o senhor deve estar precisando de orientação pra um artigo, deixa eu pegar meu cartão
na minha bolsa e dar pra o senhor me procurar na Universidade do Minho’. Menino,
esse homem ficou, minha senhora: ‘A senhora me desculpe, eu não quis dizer isso
[...]’ (Luisa Mahin, 51 anos).
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A professora Luisa Mahin fala da rua, desses outros corpos que não lhe conhecem e
lançam olhar sobre esse território, segundo ela, na rua tem muita coisa dura, mas falar disso não
lhe traz constrangimento, sofrimento ou dor. Na sua lembrança, não é de hoje que a mulher
negra é confundida com a prostituta, nas suas palavras: “e que eu fosse prostituta, eu preciso de
respeito [...] por que é que a mulher negra é prostituta?”. Diz que, em sua primeira viagem ao
exterior, embarcou sozinha, pois encontraria uma amiga que já estava no destino. Pensando
sobre os estereótipos negativos em torno da mulher negra e do apelo sexualizado sobre seu
corpo, confecciona uma roupa “discreta”, leia-se, escondendo o corpo, em uma atitude de
prevenção aos olhares maliciosos e discursos preconceituosos que pudessem ser direcionados
a ela.
Sobre os dois relatos de abordagens sofridas em Portugal, fala que ficou muito mexida:
“a coisa mais absurda do mundo essa coisa de você tá andando na rua e seu corpo não pode se
movimentar porque tem o outro que vai sempre tá tolhendo a sua existência”. E questiona “aí
eu fico pensando, se fosse uma mulher portuguesa, branca, seria tratada daquela forma?”. A
professora ainda diz: “É como se fosse, com os corpos negros, tudo pode, entende? Tudo
pode!”.
Seguimos lançando nossos corpos em busca da afetividade, pois, no texto “O amor como
prática da liberdade”, bell hooks (2013)11 nos diz que “sem amor, nossos esforços para libertar
a nós mesmas/os e nossa comunidade mundial da opressão e exploração estão condenados”.
3.4 “Por muito tempo na minha vida eu fui invisível, todo mundo namorava, eu só
conseguia me armar entre nós mesmos”

Nas palavras de hooks (2000), o amor precisa estar presente na vida de todas as mulheres
negras, em todas as nossas casas. É a falta de amor que tem criado tantas dificuldades em nossas
vidas, na garantia da nossa sobrevivência. A relação que nós, negros/as, construímos com a
afetividade está intimamente ligada ao histórico de opressões e explorações às quais estiveram
expostos/as nossos/as ancestrais, por meio do sistema escravista e das divisões raciais que
produziram a interiorização do racismo e o sentimento de inferioridade, que afeta nossa
capacidade de sentir e amar. No contexto escravocrata, fomos separados/as das nossas famílias,
parceiros/as, impedidos/as de praticar o amor livremente, reprimindo emoções, colocamos a
sobrevivência física e material acima do cuidado com nosso emocional, por isso o ato de amar
11

hooks, bell. Love as the practice of freedom. Outlaw Culture. Resisting Representations. Nova Iorque:
Routledge, 2006, p. 243-250.
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significa tanto para nós, é expressão de resistência, de amor à vida e, acima de tudo, de amor
próprio.
Segundo Pinto (2004), a categoria cor é elemento que diferencia o estado conjugal das
mulheres, sobre o processo de construção das suas relações afetivas, elas dizem:
[...] por muito tempo na minha vida, eu fui invisível, na adolescência, eu era muito
invisível esteticamente assim, todo mundo namorava, eu só conseguia me armar entre
nós mesmos assim, se a festa tivesse outro perfil, eu podia tá linda como fosse, e aí
eu não entendia muito porque eu não era vista [...] (Vicença, 32 anos).
Então, assim, aquela coisa de que eu me achava feia, nenhum menino chegava perto
de mim, nunca quis me namorar, então. Você vive a vida assim, uma coisa muito
doida, né? (Aimó, 51 anos).

As falas de Vicença e Aimó nos fazem entender a importância da categoria raça, quando
se pensa as possibilidades de as mulheres negras encontrarem ou não um parceiro, incidindo
diretamente sobre a vida e a afetividade das mesmas. A diferença inscrita em seus corpos tornaas invisíveis em termos estéticos, não eram consideradas bonitas, atraentes para o namoro, pois
esse lugar de referência é exclusividade do/a branco/a. A primeira, desconhecia a investida de
meninos brancos em sua direção, relacionando-se com meninos negros; e a segunda,
desconhecia a investida de meninos negros e brancos com a intenção de namorá-la. A
invisibilidade era a tônica que dava o tom a esse sentimento de rejeição que carregaram desde
cedo.
É a autoridade da estética branca quem define o belo e sua contraparte, o feio, nesta
nossa sociedade classista, onde os lugares de poder e tomada de decisões são ocupados
hegemonicamente por brancos. Ela é quem afirma: ‘o negro é o outro do belo’. É esta
mesma autoridade quem conquista, de negros e brancos, o consenso legitimador dos
padrões ideológicos que discriminam uns em detrimento de outros (SOUZA, 1983, p.
29).

Ainda sobre o preterimento da mulher negra no campo afetivo, Aimó nos fala:
Mas, é... também tem aquela coisa de que você é preterida, né? Porque, os caras até
querem ficar com você, porque, ah... uma mulher negra, tal, exótica, mas, aí, namorar
já é outra história. E aí, eu tive namorados e tal, mas, eu tive um namorado mineiro
assim, que, para família dele, nossa! Ele tá namorando uma negra, coisa assim, né,
como que pode? Foi difícil (Aimó, 51 anos).

A professora reatualiza em sua fala as representações construídas sobre as mulheres
negras em nossa sociedade, somos vistas como as “boas de cama”, nascidas para servir. O Brasil
se diz um país que vive uma democracia racial, mas se o filho de uma família branca assume
compromisso afetivo com uma mulher negra, o racismo disfarçado não demora a mostrar suas
garras, como num instinto de preservação da “pura raça”, é preciso evitar a qualquer custo o
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escurecimento, a degeneração da família branca. Esse processo recorrente de rejeição segue
deixando marcas nas nossas vidas.
A mulher negra e mestiça estariam fora do ‘mercado afetivo’ e naturalizada no
‘mercado do sexo’, da erotização, do trabalho doméstico, feminilizado e
‘escravizado’; em contraposição, as mulheres brancas seriam, nessas elaborações,
pertencentes ‘à cultura do afetivo’, do casamento, da união estável” (PACHECO,
2013, p. 25).

A professora Vicença fala sobre a relação afetiva conflituosa que estabeleceu com um
namorado branco, no período em que cursou o mestrado:
[...] entrou uma figura importante na minha vida, aí, nesse período que foi um
namorado da universidade, um carinha branco, classe média, estudante de economia
que me inseriu no outro mundo, né [...] e aí ele me apresentou um monte de parada,
né, assim de comida japonesa, que, na favela, não tem comida japonesa, me
apresentou... a gente foi pra alguns restaurantes, comecei a sair do cenário, né, saí
também muito da Fazenda Grande por causa dele, que eu ia alugar uma casa na
Fazenda Grande, ele falou, eu não vou na Fazenda Grande, não, ele tinha medo de ir
na Fazenda Grande [...] (Vicença, 32 anos).

O grande intelectual negro, Franz Fanon (2008), nos dirá que o amor autêntico
permanecerá impossível enquanto não eliminarmos esse sentimento de inferioridade e o arsenal
de complexos germinados no seio da situação colonial. A professora Vicença nos conta que o
novo namorado a insere em outro mundo, não é difícil constatar que ela está se referindo ao
mundo branco, o homem branco representa a possibilidade de acesso a outros cenários, aos
valores, cultura e vantagens que este lugar oferece. Esse mundo que é interditado a nós
negros/as se mostra possível para ela naquele momento de sua vida. A negativa do homem
branco em frequentar sua casa em um bairro da periferia de Salvador faz com que Vicença
escolha viver mais próxima do mundo deste, alugando um apartamento com uma amiga no
bairro de São Rafael.
Os relatos seguem e o/a negro/a continua ferindo a própria carne para encontrar um
sentido para si:
[...] a gente terminou o relacionamento, enfim, as coisas foram ficando de certo modo
abusivas ali dentro, por conta da minha relação de dependência, porque se criou uma
hierarquia muito grande, enfim, porque que as traições eram todas com mulheres
brancas né? E eram coisas que me machucavam muito, desde o começo, da primeira
menina que eu vi, que era loira e tinha o olho verde, a menina muito linda, eu só queria
morrer, eu só queria morrer, eu achava que ele era o topo da minha vida assim, né,
que era o ponto alto que eu consegui chegar, que eu não conseguiria nunca mais [...]
(Vicença, 32 anos).

A fala de Vicença nos mostra que ao responder positivamente ao apelo da ascensão
social, o/a negro/a elege o homem branco como modelo de identificação, como única
possibilidade de “tornar-se gente” (SOUZA, 1983, p. 18). Era como se tivesse, mesmo que
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inconscientemente, aceitado ser tutelada por aquele homem, que, aos olhos da sociedade, tem
toda legitimidade para adentrar com seu corpo em qualquer espaço social, falar, amar, existir.
A professora vê-se dependente e presa a uma zona de não-ser, num processo que
caminharia para a anulação da sua voz, corpo, do poder de decisão sobre a sua vida e de se dizer
autonomamente, culminando tragicamente na amputação do seu ser.
O problema é saber se é possível ao negro superar seu sentimento de inferioridade,
expulsar de sua vida o caráter compulsivo, tão semelhante ao comportamento fóbico.
No negro existe uma exacerbação afetiva, uma raiva em se sentir pequeno, uma
incapacidade de qualquer comunhão que o confina em um isolamento intolerável
(FANON, 2008, p. 59).

Segundo Souza (1983, p. 4): “para o sujeito negro oprimido, os indivíduos brancos,
diversos em suas efetivas realidades psíquicas, econômicas, sociais e culturais, ganham uma
feição ímpar, uniforme e universal: a brancura”. A dor das traições relatadas por Vicença é
potencializada quando constata que a brancura, na realidade, é o grande objeto de desejo,
inclusive dela, que se vê atormentada após descobrir as traições do namorado com mulheres
brancas, o padrão corpóreo e de humanidade que a sociedade faz questão de nos impor todos
os dias. Mergulhada numa profunda alienação psíquica, exalta o homem branco, quase que para
agradecer a ele por tê-la escolhido, por ter lhe libertado das amarras da inferioridade, da solidão.
Sobre a tomada de consciência de seu valor como ser:
[...] eu me tornei a doutora mais jovem do Instituto, 27 anos eu era doutora, mas eu
não tinha muita dimensão do que eu era, é... e, às vezes, eu achava que era bom pra
ele não ter dimensão, porque ainda continuava na hierarquia da preta fodida da
periferia, eu demorei muito pra entender que eu era muito mais que ele assim, né, mas
enfim ele me ajudou muito nesses processos, nos dois concursos [...] ele foi nos dois
concursos e assistiu todas as aulas, comentava comigo, me dizia o que eu tinha que
falar, o que que outro não fez, foi muito importante nesse processo [...] (Vicença, 32
anos).

A professora Vicença diz que não tinha a dimensão da importância de aos 27 anos já ter
conquistado o título de Doutora. A caminhada sempre é mais longa e árdua para uma mulher
negra, a ponto de muitas vezes nem mesmo conseguirmos comemorar nossas vitórias, por
estarmos em estado de luta pela vida. A falta de consciência de seu valor como referência abriu
uma brecha para que se estabelecesse dentro do seu relacionamento uma hierarquia do homem
branco rico, bonito, inteligente que tem a permissão de se dizer e dizer o outro. A conquista de
se saber quem é, aos poucos vai modificando a sua vida, corpo, discursos e práticas.
A professora Edileusa nos diz: “apesar de que eu vim namorar tarde, fui dar um beijinho,
eu me apaixonei logo pela dança, então eu não queria saber de nada, meu namorado era a dança
[...]”. Relembra a ocasião em que namorou um rapaz, nos tempos em que morava na Liberdade,
e que o mesmo apareceu em sua casa com a intenção de saírem juntos e ela, para variar, não
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estava lá, e sim, na companhia da dança. A mesma falou pouco dessa questão da afetividade,
não se casou e nem tem filhos, isso não quer dizer que não colecione boas memórias e
experiências nesse campo. O fato de dizer que namorou tarde pode ser sintomático das relações
afetivas das mulheres pretas, ainda preteridas quando o assunto é namoro e casamento, ou
mesmo da sua escolha logo cedo pela dança e a arte, paixões que arrebatam seu coração ainda
hoje.
A professora Elenara nos diz, como mulher negra nessa sociedade, “a visão de
relacionamentos que temos se dá muito a partir de personagens de novelas, revistas, todas essas
coisas”. Lançando um olhar do hoje para o passado, faz uma avaliação positiva de seus
relacionamentos, e sobre algumas relações tidas como referência diz: “[...] fico feliz de não ter
tido esse tipo de relacionamento”.
É ainda ela quem nos diz: “Eu me relacionei com pessoas mais velhas que eu, com
pessoas mais novas do que eu, com homens, com mulheres, com pessoas trans [...]”. Essa fala
é muito representativa dos lugares dessas afetividades, que podem ser muitas, de encontro a
qualquer padrão heteronormativo a nós imposto. Pensando na questão da racialização desses
relacionamentos: “[...]eu não sou imune a todas as questões de racismo que envolvem a
construção de imagens de quem são as pessoas que a gente vai se interessar [...]”. A professora
confidencia que inicialmente não se interessava por pessoas negras até aprender que isso é uma
construção, “ainda mais quando você vive num lugar onde você tem uma maioria de pessoas
brancas, mas depois passou”, o fato de morar em Porto Alegre influenciou por um tempo suas
escolhas afetivas, junto, é claro, à existência do racismo.
Sobre seu atual relacionamento “[...] tem uma coisa assim que, por exemplo, a minha
companheira, quando fala assim companheira, eu sempre penso LULA (risos), é uma mulher
branca [...]”, nos conta que reconhece que existe um padrão estético que acaba por influenciar
os nossos gostos, quereres, pois nada é isento, tudo é construído.
A professora Luisa Mahin fala das suas experiências afetivas:
[...] eu comecei a namorar muito cedo, é... muito cedo, eu sempre digo que a maioria
dos meus namorados foram brancos, não porque eu procurasse homens brancos pra
me relacionar, mas eu acho que os homens negros têm alguma coisa a resolver nesse
sentido, né, porque parece que eles têm umas preferências pelas mulheres brancas,
então a gente namora o que tem pra namorar (risos) e aí pronto [...] (Luisa Mahin, 51
anos).
[...] um dos primeiros namorados que eu tive foi Uilton, que é um menino branco, né,
branco brasileiro, e eu achava tão interessante isso, porque como as pessoas ficavam
chocadas, eu muito negra e Uilton muito branco [...] a família dele, não, era um
pessoal super tranquilo, não tinha nenhuma crise que minha ex-sogra teve quando me
conheceu de me olhar pra ver se era eu mesma, eu acho que ela ficava pensando nos
netinhos pretos que ela ia ter [...] mas a família de Uilton, não, era uma família muito
tranquila, e a gente namorava e o que era engraçado, na verdade, que eu ficava
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prestando atenção aos detalhes, é as pessoas como olham, né, pra esses casais
interraciais, né, então era um incômodo que o povo tinha tão grande, que eu achava,
meu Deus do céu, em que mundo a gente tá vivendo, né, com essas questões, pense
isso a quantos anos atrás, eu tenho 51, eu namorava com Uilton eu tinha 14 anos, 36
anos atrás, então, era um... sabe, não sei, não sei nem expressar em palavras, talvez
um choque que algumas pessoas tomavam quando você apresentava como namorado,
quando você andava na rua de mão dada, e até assim, é como você tivesse fazendo
algo que fosse contra a lei de certa forma [...] (Luisa Mahin, 51 anos).
[...] a cidade dele uma cidade no interior da Bahia, mas que praticamente eu não via
negros, tudo bem que eu era bem, eu era bem espalhafatosa no sentido de, assim,
usava umas roupas que era tipo assim [...] (risos) eu fico pensando, há trinta anos atrás,
numa cidade do interior, uma mulher preta, de bunda grande, peitão, não, não tinha
peitão, não, peito normal, peito pequeno até, vestir uma roupa colada de tachinha,
numa cidade que só tem branco, você vai chamar atenção, não tem como esse corpo
negro passar despercebido, então era a gostosona, né (risos), então, assim, eu passava,
gente era uma coisa tão interessante, eu passava, todo mundo me olhando, eu ficava
assim, oxente, porque é que tão olhando pra mim (risos), ai depois, né, o tempo passa,
você, claro que tão olhando pra você, primeiro que esse corpo preto não é um corpo
comum naquele espaço, segundo que esse corpo preto, além de ser um corpo preto,
ainda tem um outro detalhe que chama a atenção, né (risos) [...] (Luisa Mahin, 51
anos).
[...] olhe, pra te dizer como eu era uma pessoa diferente, quando eu tinha treze anos,
eu tinha uma vizinha que tinha 15 anos [...] Ana Lúcia, ela casou, com quinze anos,
eu tinha doze [...] e ela casou com os cabelos de cacho ainda e o vestido de noiva, eu
olhei pro vestido de noiva, pro cabelo de cacho, em pleno São Caytion e disse a meu
pai: ‘Nunca você vai passar por um constrangimento desse’. Aí painho: ‘Que
constrangimento?’ ‘Me levar na igreja com uma roupa ridícula dessa’. Gente, eu acho
ridículo, eu vou pra casamento porque assim, eu considero as pessoas e acho que cada
um faz o que quiser da sua vida, mas eu sempre achei ridículo, festa de casamento,
vestido de casamento, cerimônia de casamento, o que eu sempre valorizei nas pessoas
são as festas de formatura, eu sempre digo, formatura tem que ter festa, porque é um
ciclo de uma conquista que você fez, qual a conquista mesmo de casamento? Nem por
isso eu acho que você não tem que ter relacionamento, não é isso, o que eu tô dizendo,
que essa formalidade, pra mim, não me interessa, pra quem interessa, maravilha [...]”
(Luisa Mahin, 51 anos).

A professora Luisa Mahin fala que, desde cedo, namora. Esse dado por si só, vindo de
uma mulher negra, já causa certo espanto porque nós somos conhecidas pela solidão, mas
precisamos lembrar que não pertencemos a um grupo homogêneo, apesar de nos encontramos,
muitas vezes, nas avenidas de opressão do racismo, do machismo, do sexismo, da lesbofobia e
da transfobia.
A relação “homem negro, mulher negra” é trazida na fala da professora Luisa Mahin,
como uma história mal resolvida por parte dos primeiros, que preterem as pretas e preferem as
brancas. Segundo a mesma, esse é o motivo da sua relação com os homens brancos ser mais
recorrente. No imaginário social, o homem preto que se relaciona com a mulher branca tenta a
todo custo apagar a representação do negro como socialmente inferior, sua luta é em busca da
tal liberdade, seu desejo mais íntimo é ser reconhecido como branco.
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No capítulo do livro “O homem de cor e a branca”, Fanon (2008) vai nos revelando às
patologias presentes no pensamento do homem negro, que vê na mulher branca um atalho para
alcançar a cultura branca, a beleza branca, a brancura branca. O projeto de ascensão do homem
negro vai perpassar essa relação da mulher branca como elo que o aproximará desse ideal de
ego branco.
Já Neusa Santos Souza dirá sobre as diferentes estratégias de ascensão social do negro
brasileiro que estão para além da dimensão econômica:
Tendo que livrar-se da concepção tradicionalista que o definia econômica, política e
socialmente como inferior e submisso, e não possuindo uma outra concepção positiva
de si mesmo, o negro viu-se obrigado a tomar o branco como modelo de identidade,
ao estruturar e levar a cabo a estratégia de ascensão social (SANTOS, 1983, p. 19).

A professora Luisa Mahin relata a sua relação com um dos seus primeiros namorados,
Uilton, e a perplexidade das pessoas ao cruzar com uma jovem negra e um jovem branco, juntos,
como casal. Outro olhar é lançado sobre o tema dos casais interraciais, por considerar
importante essa reflexão, esse tensionamento. Trazer visões diferentes sobre o tema nos faz
entender o quanto é complexa a trama que envolve as relações raciais no Brasil.
Em sua dissertação, “Casais inter-raciais e suas representações acerca de raça”, Zelinda
dos Santos Barros (2003) discute e critica as representações sociológicas dominantes sobre tais
uniões, a autora nos fala da existência de uma visão monológica sobre as relações raciais, como
um processo em que apenas um dos polos é ativo na relação. E propõe uma nova maneira de
analisar os casamentos interraciais. Barros critica a ideia destes, como estratégia previamente
elaborada por negros/as em busca da assimilação ao “mundo branco”, o branco aparece como
único representante legítimo da humanidade, a branquitude e a construção de sua superioridade
não são questionadas. Ainda segundo a autora, as opções de escolha postas ao/a negro/a, casarse com um/uma igual ou tentar “branquear”, casando-se com o/a branco/a, reforça dicotomias,
“como se ao negro não fosse permitido escolher seu parceiro baseado em critérios distintos
daqueles de natureza racial”.
Na sequência, a professora fala de um namorado super importante em sua vida, homem
branco, professor da mesma instituição em que trabalha e da resistência por parte da sua sogra
em aceitá-la como nora por conta do seu pertencimento racial. Diz também que na cidade do
interior em que ele nasceu quase não existiam negros/as e que sua chegada mexeu com as
estruturas desse lugar, desacostumado em ver um corpo negro em movimento, um corpo que
não se esconde, que sabe seu lugar no mundo.
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A última fala da professora Luisa Mahin traz seu posicionamento quanto à formalidade
da cerimônia do casamento, que vê como um acontecimento de menor valor comparado à
formatura, um evento que tem toda uma história de conquista pessoal e coletiva. Mas explica
que não é contra os relacionamentos, as uniões, só não se submeteria a uma mudança de nome
e ao ritual do casamento, como é feito tradicionalmente.
A professora, hoje, vive uma relação com um homem branco, estrangeiro, que conheceu
há muitos anos, através de um amigo da especialização, antes mesmo de engravidar da sua filha
e filho. Após o término da sua relação com o pai das crianças, eles se reencontraram, atualmente
ele mora nos EUA, sua terra natal. Sobre essa relação a distância, diz: “agora é massa porque a
gente se vê três, quatro vezes no ano, um amor cor de rosa, plano para o futuro pra daqui a
pouco, agora não dá, que eu não vou largar minha vida e nem ele a dele, entende?”.
As mulheres negras da pesquisa dão um passo gigante no terreno da afetividade quando
permitem que o amor invada suas vidas, quando se permitem sentir, dando atenção às nossas
necessidades emocionais, tão negligenciadas numa sociedade racista, machista e sexista. Amar
aquilo que vemos no espelho é um passo importante para cultivarmos nosso amor interior, o
encontro com um mundo de emoções e sentimentos. O amor segue curando nossas feridas, nos
fortalecendo para seguirmos de corpo vivo e coração pulsante.
3.5 “A universidade é um espaço de muita solidão, um espaço muito difícil, que era uma
solidão acompanhada”

A universidade que conhecemos, forjada pela branquitude, não foi pensada para o/a
negro/a, não da maneira que gostaríamos. Somos quem realiza o trabalho precarizado dentro
desses espaços, quem faz a segurança institucional, varre, recolhe o lixo, limpa o chão, a sala,
apaga o quadro, serve o cafezinho, quem não recebe férias, salários dignos e o reconhecimento
que merecemos. Na condição de estudantes e docentes, ainda são poucos os corpos negros nos
bancos das salas de aula e nas cátedras universitárias. Os espaços da educação básica ou
superior sempre se constituíram como um prolongamento “natural” da trajetória de homens e
mulheres brancos/as. É Fanon (2008, p. 108) quem nos dirá: “ou sobre determinado pelo
exterior. Não sou escravo da ‘ideia’ que os outros fazem de mim, mas da minha aparição”.
Nosso corpo fala e é capturado pelo olhar do outro, antes mesmo da nossa enunciação verbal,
independentemente da nossa situação financeira e dos títulos que carregamos. É a partir das
vivências com esse corpo que as mulheres negras professoras fazem os relatos que seguem
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dentro dos ambientes acadêmicos, na condição de discentes, docentes e, principalmente, de
pessoas.
Importante destacar, em se tratando de professoras negras do ensino superior, que a
universidade ainda é um espaço reservado a uma maioria branca, quando essas mulheres ousam
romper com o lugar pré-estabelecido a elas em uma sociedade racista e machista, criam-se
estratégias para forçar que desistam ou peçam transferência, é daí que as mesmas se utilizam
da resiliência como força transformadora que as impulsiona na direção da luta e do
enfrentamento às adversidades que nos atravessam:
Sua definição não é clara nem tampouco precisa quanto na Física ou na Engenharia
(e nem poderia ser), consideradas a complexidade e a multiplicidade de fatores e
variáveis que devem ser levados em conta no estudo dos fenômenos humanos. (...)
Para apenas usar uma metáfora, poder-se-ia dizer que a relação tensão\pressão com
deformação-não-permanente do material corresponderia à relação situação de risco\
estresse\ experiências adversas com respostas finais de adaptação\ajustamento no
indivíduo, o que ainda nos parece bastante problemático, haja vista as dificuldades em
esclarecer o que é considerado risco e adversidade, bem como adaptação e
ajustamento (YUNES; SZMANSKI, 2001, p. 16).

O conceito vem das ciências duras adaptadas às ciências humanas e tem o objetivo de
mostrar que após sofrermos uma situação de trauma, de deformação, podemos recompor a nossa
forma original, as nossas energias perante as dificuldades. Essa é uma das características mais
fortes do povo negro e uma justificativa para o fato de não termos sucumbido.
As professoras nos contam das suas experiências no ambiente acadêmico da graduação:
[...] eu consegui passar no vestibular, mas não consegui entrar na USP, estudei na
PUC, que também aí é outro desafio, por que, por exemplo, na universidade eu era a
única negra, não tinha nenhum colega, nem homem, nem mulher, eu era a única,
então... Aí que você continua sofrendo todos os preconceitos de cor, de classe, de
tudo, né, e aí a gente vai sobrevivendo (Aimó, 51 anos).

A professora Aimó nos diz do desafio que foi estudar em uma Universidade privada de
São Paulo e conhecida por seu perfil elitista, ou seja, majoritariamente frequentada por pessoas
brancas e de alto poder aquisitivo. Essa realidade a fez sentir muito fortemente os preconceitos
e discriminações relativas ao fato de ser mulher, negra, periférica e pobre. Estar nesse ambiente
era reviver as violências que o racismo nos impõe também do lado de fora dos muros dessa
instituição.
Relata ainda sua dificuldade em acompanhar os conteúdos da Universidade no seu
primeiro ano, e associa a isso ao fato de ter estudado o ensino médio em escola pública, ao
mesmo tempo em que trabalhava. A rotina árdua e exaustiva de uma estudante trabalhadora,
associada à defasagem da escola pública em relação à escola privada, trouxe esses primeiros
impactos na vida acadêmica de Aimó.
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E aí, no primeiro ano da universidade, foi difícil, porque eu fiz o ensino médio em
escola pública, à noite, trabalhando, então, foi bem difícil. Mas, depois, chegou um
momento que eu deslanchei, aí, eu ia muito bem. E eu lembro que a gente estava
fazendo uma disciplina e eu tava meio que questionando o professor, esse cara está
enrolando, não sei quê. Aí ela chegou e disse, por que você tem que ficar se
mostrando? Você quer saber, mostrar para todo mundo que você sabe tudo. Mas, na
verdade, a questão não era eu me amostrar e mostrar que sabia tudo, a questão é, você,
negrinha, você não deveria estar se mostrando, entendeu? Eu perguntava. É... você
agora fica perguntando as coisas na aula. Eu vi que aquilo tava incomodando ela,
chegou um momento que eu comecei a ficar mais esperta, falando, perguntando, coisa
que não fazia antes, eu começava a perguntar, por que eu não vou perguntar? E aí,
aquela coisa, você pode ficar aqui, mas fica quietinha, né? Não, eu não tenho que ficar
quieta. Mas, aí, eu fiquei pensando, por que está tão incomodada com isso? Tem outras
pessoas que perguntam e não incomodam, por que eu tô incomodando? Incomoda
(Aimó, 51 anos).

Agora, é Vicença que nos diz das suas experiências na graduação:
[...] a universidade é escrota, a universidade falava ‘semana que vem só entra aqui
com jaleco, quem não tem jaleco não faz a aula, não faz a prova de laboratório’, o
jaleco era 40 reais na época, aonde que eu ia ter um jaleco, só entra com EPI
(equipamento de proteção individual), viu, óculos de laboratório, se você não tiver
calculadora científica você não faz a prova, você não consegue nem estudar pra prova,
porque a lista de exercício toda precisa de calculadora cientifica e, pra mim, era muito
difícil, eu não tinha nem calça, lembro que eu não tinha sapato fechado, coisas básicas
assim, calça jeans eu precisava ter, não tinha, eu lembro que uma vez eu consegui uma
calça, o pessoal me dava umas coisas, consegui uma calça, a calça era de uma cor
estranha, sei lá, pêssego, não sei, aí fui, a professora fez chacota assim, né, calça
ridícula parece uma palhaça, a turma toda caiu na risada...da composição, né? Porque
alguém me emprestou a calça de última hora, eu vesti embaixo do vestido, não era
uma questão de moda, era uma questão de necessidade de fazer aquela aula, né [...]
foram muitos processos de humilhação coletiva [...] (Vicença, 32 anos).

As carências materiais presentes na sua vida fizeram com que passasse por vários
processos de humilhação coletiva na universidade, contando com reforço negativo até mesmo
de uma professora do seu curso. Em sua fala, personaliza a universidade e a chama de escrota,
porque a mesma opera segundo mecanismos de exclusão muito semelhantes ao que ocorre na
estrutura social mais ampla, reproduzindo, institucionalmente, os privilégios do grupo
hegemônico. Para uma mulher branca de classe média, a entrada no ensino superior, o uso de
jaleco, calculadora científica, equipamentos de proteção individual e a própria dinâmica de
consumo social são signos naturalizados dentro do seu contexto de vida. A mulher preta e
periférica que adentra esses espaços acadêmicos precisa primeiro vencer uma série de
obstáculos impostos à sua sobrevivência básica para, em seguida, alcançar as exigências para
permanecer nesse ambiente.
As barreiras enfrentadas por Vicença para se fazer presença na universidade foram
muitas, nossa solidão é acompanhada:
[...] caraca, a universidade foi totalmente diferente daquele espaço que eu vivi no
Cefet, é um espaço de muita solidão, um espaço muito difícil, que era uma solidão
acompanhada [...] às vezes, até na solidão de procurar uma moeda no chão, às vezes,
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tava faltando pouca coisa pro transporte, teve um dia que eu rodei a universidade toda
procurando 0,25 no chão e eu passei por uma sala que tinha dois professores assim
que gostavam muito de mim, que me davam nota dez, mas eu não tive coragem de
falar pra eles que eu precisava de 0,25, eu tinha muita vergonha assim de falar dessas
coisas, né? É...e nesse dia especificamente eu fui pro ponto de ônibus faltando esses
0,25, o mendigo me pediu o dinheiro, eu: ‘porra, brother, eu tô tão fodida hoje, não
tenho nem o dinheiro pra eu pegar o transporte aqui’. Aí, ele entrou no ônibus ali na
Garibaldi e a Garibaldi fodeu ainda mais com minha vida porque era muito mais longe
da Fazenda Grande e aí eu peguei o buzu e falei: ‘eu vou na traseira até lá, até o largo
do tanque dá pra ir traseirando que abre gente pra subir né, aí eu desço no largo do
tanque e subo a pé’, aí o mendigo olhou pra mim e falou: ‘tá faltando quanto aí?’ Aí,
eu falei: ‘0,25’, aí ele falou: ‘vou fazer aqui a intera’. Aí, pegou e me deu 0,25, aí eu;
‘porra, brother, obrigada’. Aí, passei e desci, mas, assim, foi muito difícil, muito
difícil, a primeira vez na minha vida que eu vi explicitamente na minha frente a
desistência foi ali, entendeu? Eu não cogitava a possibilidade de desistir, mas, naquele
momento da universidade, eu tive vontade de desistir [...] (Vicença, 32 anos).

Sair de um ambiente que foi o Cefet, de coletividade, afetividade e aquilombamento e
chegar a uma universidade fria e indiferente à presença negra, foi um choque para Vicença.
Essa é uma das passagens mais fortes dos depoimentos das professoras porque nos diz sobre as
investidas do racismo em seu projeto de nos fazer desistir, de nos aniquilar enquanto seres de
possibilidades. A ausência de condições financeiras para custear a locomoção casa/universidade
é tida por Vicença como um dos principais obstáculos à sua permanência na academia, já que
morava na Fazenda Grande do Retiro e estudava na Garibaldi, muitas vezes precisou recorrer
ao apoio de vizinhos/a para custear seu transporte. A ajuda veio de onde ela menos esperava,
um irmão que reconheceu a dinâmica da opressão, tão presente em sua vida, e se solidarizou
com a aflição de uma irmã.
A função básica do racismo é de blindar os privilégios do segmento hegemônico da
sociedade, cuja dominância se expressa por meio de um continuum de características
fenotípicas, ao tempo que fragiliza, fraciona e torna impotente o segmento
subalternizado. A estigmatização da diferença com o fim de “tirar proveito”
(privilégios, vantagens e direitos) da situação assim criada é o próprio fundamento do
racismo. Esse nunca poderia separar-se do conjunto dos processos sistêmicos que ele
regula e sobre os quais preside tanto em nível nacional quanto internacional (MOORE,
2012, p. 229).

A professora Vicença tem sobrenome resistência:
[...] no ano da formatura, eu vivi muito pouco o presente na minha vida, porque minha
vida era um constante devir, eu condicionava sempre em construir o lugar que eu
queria chegar, né, então, por exemplo, eu defendi meu TCC em setembro, mas ele já
estava pronto em janeiro e nas condições mais adversas possíveis, porque eu não tinha
computador, eu tinha um pen drive que eu ganhei como bolsista de iniciação cientifica
e esse pen drive eu andava com ele pra cima e pra baixo e, onde eu chegasse numa
casa que tinha um computador, eu pedia pra pessoa usar por meia hora, a coisa que
eu falei de que eu pedi muito, e eu pedia muito, e aí as pessoas deixavam, algumas
sim outras não e eu passava o dia pensando no meu TCC,o que eu ia escrever e aí
quando eu chegava nesses espaços que eu conseguia escrever... eu também fui
monitora da Faculdade Área 1, na sala que eu fiquei tinha um computador e, quando
não tinha estudante pra tirar dúvida, eu usava aquele computador e eu escrevia e,
mesmo assim, com todas essas dificuldades, eu terminei num tempo bem aquém e aí
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eu passei o ano todo destinado pra meu mestrado, esse ano de 2010, foi o último ano
da minha faculdade [...] (Vicença, 32 anos).

O/A negro/a precisa fazer duas vezes ou mais o que o/a branco/a faz uma vez só, a nossa
vida é mais extenuante, na medida em que temos que estar vários passos à frente, traçando e
cumprindo metas, vencendo barreiras, tentando mostrar, provar ao branco e a nós mesmos/as
que somos capazes, pois, cotidianamente, temos o reforço do não ser.
Fiquei durante dias tentando imaginar como construir um trabalho de conclusão de curso
nas condições adversas de Vicença, com um pen drive na mão, ideias na cabeça e tendo que
contar com a boa vontade das pessoas para ter acesso a um computador. E, mesmo diante de
toda negativa recebida, conseguir alcançar e superar seu objetivo, à custa de muita energia
despendida. Essa dinâmica é extremamente cansativa do ponto de vista corpo/mente, há um
esforço sobre-humano do/a negro/a no sentido de conquistar um lugar ao sol na sociedade. Na
grande maioria das vezes, não importa o que façamos, somos sempre os/as esforçados/as ao
invés de inteligentes, temos sorte ao invés de competência, o/a branco/a sim, merece estar onde
está por mérito. Mas nossas estradas são acidentadas desde tempos coloniais, não fazemos a
mesma caminhada, até hoje.
A professora Luisa Mahin tem as primeiras ideias sobre o curso que faria na graduação
a partir dos doze anos,no sexto ano do ensino fundamental, quando frequentou a escola Luis
Pinto de Carvalho. Nessa instituição, existia um serviço de orientação escolar e uma professora
negra de nome Inês que, de forma competente, conduzia esse trabalho de modo a orientar
alunos/as conforme as características de cada um/uma, nos caminhos possíveis de se trilhar na
vida profissão.
No curso, mulher negra? Qual? Não tinha mulher negra no meu curso de Ciências
Sociais, não tinha mulher negra, não tinha homem negro, deixa eu ver se tinha algum
homemnegro no curso de ciências sociais, não lembro de nenhum professor negro, aí
eu vou passando, deixa eu ver se na UFBA...era todos brancos, majoritariamente,
branco [...] negro retinto como eu, eu nunca tive no meu curso, eu nunca tive um
professor retinto como eu no curso de graduação [...] (Luisa Mahin, 51 anos).

A inquietaçãoda professora Luisa Mahin em relação ao seu curso de Ciências Sociais já
a acompanhava desde o início, o incômodo surgiu quando descobriu que não existia nenhuma
disciplina que falasse sobre as questões raciais, fato grave, quando pensamos o Brasil e sua
expressiva população negra. “A sociologia do negro no Brasil, que eu acho que era uma que
tinha no programa, nunca foi dada porque nenhum professor dava”. Somada a isso, uma
completa ausência de estudantes e professoras/es negras/os na sua trajetória acadêmica, na
graduação e na docência superior. Importante ficarmos atentas/os às pistas da professora, ela
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nos diz que quanto mais distante do padrão branco, mais dificilmente seremos encontradas/os
como estudantes e professoras/es universitárias/os. A branquitude continua sendo a grande
privilegiada na acumulação de bens de toda ordem, simbólicos e materiais, desequilibrando
cada vez mais a seu favor, a balança das oportunidades.
A Professora Edileusa Santos nos conta da sua entrada na graduação:
Mas, uma professora chamada Conceição Castro, era professora de Metodologia, né,
uma das disciplinas, ela começa a perceber o ingresso de pessoas com o corpo
diferenciado, com o jeito de se expressar diferenciado, porque a escola de dança, quem
frequentava, esses estudantes, eram pessoas brancas donas de academia, enfim, que
tinham suas academias e vinham aqui adquirir seu currículo, seu diploma e negros era
muito difícil tá dentro desse contexto, então quando ela percebe esses corpos
diferentes, esses corpos negros com essa ancestralidade, carregando essa identidade
negra, aí ela começa a ver, que corpo é esse que se movimenta de uma forma
diferenciada? Aí ela faz um projeto pra pesquisar a dança afro e, em princípio, esse
projeto era só uma coisa escrita, mas aí ela começa fazer a parte prática, aí vem Neusa
Saad, a professora já era daqui, Isaura Oliveira, Rosangela Silvestre, Tania Bispo,
Conga e outro, né, aí começam fazer um trabalho sobre a dança negra, na verdade ela
queria dança contemporânea com esse referencial negro e é montado o espetáculo
chamado Odundé, quer dizer, um novo ciclo, uma nova era, um recomeço [...]
(Edileusa Santos, 57 anos).
[...] desde quando eu entrei nessa escola de dança, eu sempre, como uma mulher negra,
eu sempre tenho que tá provando que eu sou capaz, o tempo inteiro, até hoje, o tempo
inteiro você tem que provar que você é capaz, eu tenho que provar que eu, na aula de
ballet, como aluna, que eu poderia ficar na meia ponta, que eu poderia fazer uma titi,
um plié, que até então a professora dizia que eu não poderia ficar na meia ponta, no
elevé, porque eu tinha a bunda grande, era coisas assim, como aluna [...] (Edileusa
Santos, 57 anos).
ah teve um episódio na UFBA, logo quando do eu entrei, minhas colegas que a maioria
eram brancas, né, então uma sempre me chamava de negritin, tava na época aquele
programa de Chico Anísio, que ele chamava a menina de negritin, não sei, ela me
chamava de negritin, aí eu olhava assim pra ela e dizia assim, meu nome é Edileuza,
viu? Aí ela negritin, aí eu fui deixando, eu sou assim, eu disse um dia eu vou... eu
disse deixe eu vê o quê que ela quer com isso, aí ela falava e eu dizia meu nome todo
pra ela, ela...aí eu disse um dia eu vou lhe pegar, um belo dia ela falou aí eu, minha
filha, essa daqui saltou o verbo que ela, aí as meninas, Edileuza ela tá brincando, todas
até as negras falaram que ela estava brincando, aí eu disse pra ela, eu lhe chamo, como
é seu nome, minha mãe teve o trabalho pra me registrar, então você me chame pelo
nome, eu sei que ela ficou...mais me chamar de negritin, vê se pode! Eu olhava bem
pro olho dela e dizia, meu nome não é esse (Edileusa Santos, 57 anos).

Segundo Silva (2015, p. 15), o conhecimento que constitui o currículo está
inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos
tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade. A universidade é marcada por um
descompasso com a vida real, e isso significa uma postura diferenciada dos nossos corpos nesse
espaço que não nos reconhecem como seres pensantes, produtores de cultura, ricos em nossa
diversidade de sons, cores e movimentos. Nas palavras de Santos (2001, p. 106), faz-se
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necessário corromper a ordem dos currículos escolares, que insistem em apresentar a produção
cultural eurocêntrica como único conhecimento científico possível.
A cara da universidade ganha novos contornos com a entrada de diferentes segmentos
sociais e raciais. A professora Edileusa nos conta que alguns profissionais sensíveis a essas
novas presenças e identidades, como a professora Conceição Castro, criam o espetáculo
Odundé, na perspectiva da dança contemporânea que utiliza referenciais da cultura negra. A
professora Edileusa fala da importância desses grupos na inserção da mulher negra na dança,
“você ter uma mulher NEGRA que estivesse dentro de um contexto de um ballet ou de uma
dança moderna, era raro viu. Então essa dança dos grupos folclóricos naquela época era a
oportunidade que você tinha de tá dançando, você era aceita ali”.
A mulher negra carrega o peso de ter que provar à sociedade que não é só um corpo,
sem mente. A professora Edileusa narra uma passagem como estudante da graduação, onde
absurdamente é questionada a sua condição para realizar alguns movimentos do ballet, por
conta do seu corpo apresentar estrutura diferente das bailarinas que geralmente vemos.
O racismo aparece em forma de desqualificação da pessoa através de apelidos que nos
desumanizam. Na passagem, a professora Edileusa nos conta um episódio de racismo em que
sua colega de graduação insistia em chamá-la pelo nome “Negritin” e ela inteligentemente
associa seu nome à história de sua família e tinha toda uma importância no processo de
construção identitária.
A dimensão trabalho e educação aparece nas falas das professoras:
Eu trabalhei, né, durante a graduação, trabalhei numa loja, depois eu trabalhei num
banco [...]. Aí eu terminei a graduação e não consegui entrar no mestrado, e comecei
a dar aula a noite numa escola da periferia [...] (Aimó, 51 anos).
[...] eu tive que trabalhar, desde sempre, chegava na minha casa na Fazenda Grande
do Retiro, 10h da noite todo os dias, da Pituba, da casa dos estudos, não tinha
condições nenhuma de estudar [...] porque tinha uma aula de um professor louco que
começava 7h e ele fazia chamada 6:55, porque na cabeça dele todo mundo ia de carro
pra Universidade e chegava lá a tempo, então essa dimensão a universidade não tem,
não tem [...] (Vicença, 32 anos).
[...] a família tinha muito isso né, de... é preciso trazer o dinheiro de volta, tipo é
bacana passar no vestibular, passei em 3º lugar na UNEB, passei em 8º lugar na
UFBA, mas e o dinheiro? Minha irmã sempre me perguntava e o dinheiro entra
quando? Toda conquista que eu chegava em casa, eu falava consegui uma bolsa,
minha irmã, sim, mais e aí quando é que começa a ajudar aqui em casa? ‘Ah passei
no mestrado’, e o ‘dinheiro entra quando?’. Tudo que eu falava em casa que eu passei
o pessoal queria saber obviamente da materialidade, da questão objetiva eh...e ali eu
decidi continuar na faculdade porque eu já tinha como me locomover que era uma
condição básica, eu precisava estar lá para permanecer (Vicença, 32 anos).

Precisamos considerar que estamos falando de estudantes trabalhadoras, portanto, de
mulheres negras que enfrentam jornadas múltiplas impostas a elas para garantir o que Bourdieu
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(1998) chama de capital cultural e econômico, eu acrescento social e simbólico. O ingresso de
filhos/as no ensino superior tem para as famílias negras uma relação direta com a superação de
um histórico de interdições dos nossos corpos dos ambientes de educação formal, além de ser
uma possibilidade de ascensão social e financeira aos membros das famílias. Dentro dessa
realidade, Vicença relata a dificuldade de conciliação das duas atividades, o que implicava num
mau aproveitamento dos estudos por conta do cansaço gerado por essa rotina laboral. Faz
críticas à cegueira humana do professor que, desconhecendo as condições múltiplas de
existência de alunos/as, iniciava sua aula às 06:55 da manhã, numa atitude desrespeitosa.
Também menciona que sua irmã cobrava os resultados financeiros, a materialidade desses
estudos, porque a família negra precisa para além dos títulos acadêmicos, sustentar-se, na
concepção mais ampla da palavra.
A entrada das professoras no campo da pós-graduação nos diz:
[...] fui pra USP fazer umas disciplinas por que eu queria fazer o mestrado, fiquei lá
dois anos, tava difícil e tal, aí eu fui para São Carlos, sai de São Paulo e fui para São
Carlos fazer um curso, fazer um curso lá, eu fui bem e eles me chamaram pra fazer o
mestrado na USP de São Carlos. Essa na verdade acho que foi a revolução da minha
vida, porque daí eu saí de casa, eu me descobri sexualmente, me libertei, assim,
primeira vez que eu tava só estudando, não precisava trabalhar, eu tinha uma bolsa,
era uma maravilha. E aí, você vai conhecendo outras pessoas, conhecendo outras
vivências. Acho que aí que eu comecei meio que me libertar e, nesse processo eu já
tava sim, eu meio que já me sentia, acho que negra, assim, eu acho que eu sempre me
senti, sempre soube que eu era, desde a escola, desde a primeira série. Mas assim
deposição, de sou negra mesmo, você é morena, não, sou negra, não sou morena não
(Aimó, 51 anos).
[...] eu fiz o mestrado num tempo muito bacana que foi de 1 ano e meio meu mestrado,
eu passei o primeiro ano todo em casa assim, escrevendo a dissertação, eh... o
doutorado também fiz num tempo... o pessoal sempre me usa como exemplo, os
professores, né, o doutorado eu fiz em dois anos e meio, então juntando mestrado com
doutorado eu fiz em tempo de um doutorado, que é de 4 anos[...] (Vicença, 32 anos).

A professora Elenara nos relata duas situações de racismo que aconteceram em dois
momentos diferentes. A primeira situação aconteceu quando ainda se preparava para seu
Doutorado, nos EUA. Estava se comunicando com os bolsistas via e-mail e manteve contato
mais frequente com um rapaz de São Paulo que iria para a mesma universidade que ela. Em um
evento da bolsa, mesmo usando crachá, o então bolsista não a reconheceu, “[...] isso é ser
racista, quando falou comigo no e-mail tá de boa, mas aí depois quando me viu pessoalmente,
eu não sou a pessoa que você acha que é, porque eu sou negra, ele não imaginava nunca que eu
ia ser uma mulher negra [...]”.
A segunda situação envolvendo a professora Elenara, aconteceu já nos EUA, quando a
mesma estava em uma livraria na universidade de Columbia e ouviu vozes de brasileiros, alguns
adolescentes brancos. Ao perguntar aos mesmos sobre como encontrar brasileiros por lá, teve
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como resposta “[...] ele disse, é porque é na pós-graduação, a gente tá no mestrado, eu ah, deve
ser isso né, porque no Doutorado não tem né, eu não falei nada, tudo bem, já era uma coisa
esquisita eu tá ali né, já era uma coisa meio absurda eu poder tá ali [...]”.
Nas duas situações vivenciadas por Elenara, não se espera que a mulher negra chegue
muito longe, as expectativas a respeito das nossas conquistas são baixas e muitas vezes
internalizamos esse sentimento. E quando rompemos esse ciclo, quando cursamos Doutorado
numa das mais conceituadas instituições de educação americana, estamos deixando como
mensagem de que é só o começo, o vir a ser é possível.
A entrada no Mestrado representou para Aimó a saída de casa e consequente movimento
do seu corpo no mundo, a descoberta da sua sexualidade e condição política como mulher negra
são acontecimentos que marcaram esse período. O fato de ter sido contemplada com uma bolsa
de estudos a deixou maravilhada, pôde estudar sem preocupação com o trabalho,
verdadeiramente, uma conquista da mulher negra que, na grande maioria das vezes, não está
nem mesmo autorizada a pensar. Já a professora Vicença se destaca por seu foco em concluir
um mestrado e doutorado no período de quatro anos, ao invés de seis. Uma conquista dessa
vinda de uma mulher negra sempre traz consigo a marca do trabalho árduo, das renúncias
pessoais. Mulher fantástica que superou dificuldades e se tornou Doutora com vinte sete anos
de idade.
As mulheres negras professoras da pesquisa seguem falando de suas experiências na
docência do ensino superior:
[...] então, quando eu cheguei em Viçosa, aliás, os dois primeiros anos como
professora em Viçosa foram maravilhosos. Eu tenho vários alunos, várias pessoas que
são minhas amigas e que foram meus alunos. Foi maravilhoso, bom, quando eu
cheguei, eu lembro que eu passei no concurso e tal, aí fui conversar com o chefe, aí,
ele falou, não, você vai ficar na sala com a professora Rosane, hoje ela é minha amiga
e tal, ela deve ter minha idade, talvez um ano a mais, enfim. Aí, eu cheguei lá, a
Rosane tava lá, eu falei: ‘oi, você é a Rosane?’ Aí, ela falou: ‘olha, eu não tô atendendo
agora não, vem outra hora. Eu sou a professora nova. Então, teve várias situações que,
você é a professora?’ (Aimó, 51 anos).
Porque, embora a gente esteja aqui num departamento que tem 65 professores, a
maioria não é daqui...deve ter uns 15 europeus, mas não sei, outros de outros países...
gente do sudeste, então, eu falo assim, que o lugar que eu menos sinto que eu estou
em Salvador é na instituição em que trabalho, no meu departamento, porque lá parece
que eu tô no sudeste. O posicionamento, né? Tem professores daqui e tal, mas são
poucos (Aimó, 51 anos).
Uma estudante veio conversar comigo um dia e tal, ela disse, quando a senhora acorda
de manhã e se olha no espelho, a senhora gosta do que vê? Aí, eu gosto, uns dias mais,
outros dias menos, mas gosto. Ela, eu não, nunca, eu disse, mais como assim, por que
não? (Elenara, 41 anos).
[...] teve uma estudante que foi, ela participou, beleza, isso foi há 4 anos, aí no último
SNEF eu encontrei essa menina, foi na cidade dela por acaso, foi em São Carlos, aí
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ela falou comigo, depois daquele SNEF, ela sempre alisava o cabelo, toda vida dela e
que depois daquela palestra, ela deixou de alisar (Elenara, 41 anos).

A professora Aimó nos mostra que a academia é um lugar de conflitos e ambiguidades.
No ambiente acadêmico, em Viçosa, ela conhece o afeto e inicia seu processo de
desenvolvimento pessoal. Foi nessa mesma instituição que vivencia o racismo, quando não foi
reconhecida pela colega como a professora, pelo simples fato de ser negra. A dificuldade de
reconhecimento na universidade a acompanhou, agora, já em Salvador, percebeu que a grande
maioria dos/as docentes que atuam em seu departamento são brancos, um desconexo, ao seu
ver, numa cidade como a nossa que é conhecida pela predominância negra.
A professora Elenara fica extremamente chocada com o desabafo da aluna, ao imaginar
como nós que vivemos uma cidade negra passamos por isso, ainda hoje. Diz que ela deveria ter
mais problemas nesse sentido, por ter nascido em uma cidade branca, como Porto Alegre, e
questiona, se não houvesse uma professora negra que escutasse esses pedidos de socorro, de
alunos e alunas, como seria? E entende que nossas presenças no espaço da academia são de
uma importância sem tamanho para que esses momentos de solidariedade aconteçam mais, de
trocas de olhares, carinhos e afetos.
É a professora Elenara que também dará conta da importância de sua representatividade
de mulher negra professora quando uma menina, após sua palestra em um evento de física, diz
que deixou de alisar o cabelo depois que a assistiu no evento. Ela fica surpresa com a declaração,
pois em nenhum momento em sua fala fez menção ao cabelo crespo, falou sobre sua pesquisa
com mulheres negras na física. “[...]e, aí, eu fiquei nossa, essa coisa da presença, simplesmente
do estar ali e de falar aquelas coisas também, de falar sobre esses assuntos, eu não falei nem
sobre turbante, nem sobre essa coisa, nem sobre nada disso, isso pra mim é uma coisa assim
super impactante [...]”.
A professora Luisa Mahin nos conta da sua experiência como docente do ensino
superior:
[...] na federal de Alagoas, teve alguns embates, eu lembro que um dia uma professora
que é referência na área dela me parou no corredor pra me perguntar se eu era Doutor:
“você é doutora?” Eu olhei pra cara dela e fiz: “sou”, ela: “eu não sabia”, aí, eu dei
risada (risos) aí, eu olhei pra cara dela, a mulher é uma referência nacional na área
dela e eu olhei pra cara dela e perguntei: “você é doutora?” Bem olhando pra ela,
claro, que eu sou, com aquela indignação, eu fiz, não sabia, isso virou piada porque
depois eu saí contando pra todo mundo, porque eu não sou doutora? Será que é um
corpo negro que tá no espaço da universidade que não pode ser doutora? Ter que tá
se explicando, com essa professora aconteceu duas vezes, a segunda, eu dando a
disciplina de pesquisa e ela fez assim pra mim: “você que tá dando a disciplina de
pesquisa”, eu disse “tô”, “porque, ah eu quero conversar com você sobre a sua
disciplina”, eu não acho nada de mais um colega querer conversar sobre a disciplina,
depende do tom que o colega fala e eu não gostei do tom que ela falou, eu disse: “deixa
eu olhar a minha agenda pra ver se eu tenho algum espaço pra você”, “ah esse mês eu
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não tenho nenhum espaço pra você, se você estiver interessada, depois me manda um
e-mail pra eu ver uma agenda minha pra poder conversar com você”, isso virou motivo
de piada porque eu faço questão de contar sobre isso [...] (Luisa Mahin, 51 anos).

O depoimento da professora Luisa Mahin revela os impactos da presença do corpo negro
na academia, quando esse corpo é ainda marcado pelo gênero, então vem carregado de muitos
enfrentamentos. Significa o rompimento coma interdição a nós imposta colonialmente dos
ambientes da educação formal, a quebra do silêncio instituído pelo racismo, machismo e
sexismo, a desconstrução de estereótipos como o da mulata tipo exportação, da negra vista
sempre por seus atributos corporais, um corpo hipersexualizado, a ideia da negra que não pensa,
do branco tutor do negro. Ser um corpo negro é quebrar essas regras de sociabilização dos
nossos corpos nos ambientes sociais em que transitamos.
O relato quase inaudível da professora Elenara diz muito da realidade da mulher preta
dentro da academia. O fato de ter sido entrevistada no seu gabinete, localizado no prédio do
instituto onde trabalha e ao lado de outros gabinetes das/dos colegas de profissão, influenciou
na transcrição da entrevista, pois a mesma usou a palavra sussurrada em vários momentos da
nossa conversa.
E tudo isso é muito sintomático do racismo presente na academia, o qual as professoras
negras da pesquisa são diretamente afetadas. A professora veio da Federal de Campina Grande
quando soube do concurso para docente na instituição onde trabalha hoje, mas antes já havia
estado na cidade, quando frequentou o mestrado. A situação da seleção foi delicada, pois
concorreu com um colega docente que após sua aprovação, rompeu relações coma mesma.
Nossas conquistas inquietam a branquitude, pois mexem diretamente com seu status quo, com
os lugares de poder de onde a desigualdade emana.
A professora Edileusa Santos conta como foi a sua chegada como professora na
graduação:
[...] eu passei dez anos na graduação, dez anos dando aula na graduação, então foi
uma experiência ímpar [...] eu falo clandestina assim, porque não teve um concurso
pra cadeira, eu fui convidada para [...] a escola de dança, a escola de teatro e a escola
de música sempre tiveram técnicos artísticos, artistas, tinha concurso para artistas, pra
participar de grupos, de música, de teatro e de dança, só que na escola de teatro agora
não tem mais, a escola de música não tem mais, entendeu, alguns se tornaram
professores porque a escola tinha interesse e a escola de dança é a única escola
dessa instituição que ainda existe esse quadro, de artista e que agora vai ser ó, quando
a gente se aposentar, não vai ter mais, então aí eu fui chamada, fui colocada para,
convidada para atuar na graduação e participando de reunião de departamento, plano
de aula, dando aula, se você dá aula você faz o seu plano de aula, pra avaliar aluno,
só não fazia assinar a caderneta... mas tudo, reuniões de departamento, teste de
habilidade específica, de aptidão, que antigamente era aptidão, eu participei anos luz
dando a prova do vestibular em dança, então tudo, o painel performático, todo
semestre tem, participava, orientando alunos, tudo, tudo, tudo, só não tinha era isso
aqui, não assinava caderneta [...] (Edileusa Santos, 57 anos).
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O depoimento da professora Edileusa Santos nos mostra quão branco é o espaço da
academia, na sua forma de se organizar, de formar mentalidades, de gerir quem entra e ocupa
as cadeiras e postos de poder no seu interior. Isso fica bastante evidente quando ouvimos a
professora falar que esteve à frente da docência na graduação durante dez anos, participando de
reuniões de reformulação de currículo, aplicando prova de dança nos vestibulares, planejando
aula para seus/suas alunos/as, enfrentando o racismo, pensando e realizando ações antirracistas
dentro da instituição. Sendo que sua estabilidade no trabalho vinha da sua situação como técnica
artística do departamento de dança. Não houve por parte dessa instituição nenhum interesse em
incorporar a professora Edileusa Santos como professora efetiva de dança. Ela ganhava como
técnica para exercer função do quilate da docência superior, evidenciando a precarização de seu
trabalho e o racismo escancarado batendo a nossa porta.
[...] mas desde quando eu entrei aqui na escola, como aluna, simplesmente eu vim
com meu corpo, com minha ancestralidade querendo ser dançarina, queria ser artista,
mas a minha base me deu uma... a minha família, o Duque de Caxias, eu sempre friso
isso, porque pra mim é importante, foi que me deu sabe, e eu saber que aqui também
é meu espaço, aqui é o meu espaço TAMBÉM, agora aqui é o meu espaço, eu brigando
pela minha ancestralidade, pela minha identidade negra e não querendo estar nesse
lugar, nessa cadeira, mas brigando pelo espaço da cultura, que é diferente, algumas
vezes as pessoas, elas estão brigando ali mais pela cadeira, porque se eu quisesse
brigar pela cadeira seria muito mais fácil, minha filha, se eu quisesse brigar pela
cadeira eu já sabia como eu ia brigar aqui, e eu sabia que eu brigando pela minha
ancestralidade, pela minha identidade cultural essa cadeira não seria minha, poderia
ser de OUTRO, mas minha não seria, então você tem duas escolhas, dois caminhos,
você briga pela cadeira, aí você senta, agora, você que sabe! Ou você briga por uma
identidade, por uma cultura, mas sabendo que esse lugar, não será seu! (Edileusa
Santos, 57 anos).

O depoimento acima é bastante forte e mostra o entendimento da professora quando
reconhece que a academia também é seu espaço por direito. Mas também frisa que se nós
estivermos brigando pelos postos desse lugar, temos que ter o cuidado de não sermos cooptados
pela branquitude, não comungarmos com ela, “porque o negro quando ele esquece a sua
ancestralidade, quando ele se nega, ele é premiado pela branquitude [...]”. Por isso escolheu
brigar não pela cadeira, mas pela sua ancestralidade, pela sua identidade cultural, sabendo que
esse outro lugar não seria seu.
A professora Vicença fala das dinâmicas do racismo na academia:
[...] é um racismo que dói muito, dói, dói o tempo todo, dói o tempo todo, hoje eu sou
conselheira do CAE, eu sou do conselho acadêmico de ensino, sou do CONCEPE e
eu vou para as reuniões e eu olho pros lados e eu não vejo pessoas negras em 35
pessoas sabe [...] olho para aquela sala, para aqueles quadros de reitores e não vejo
um reitor negro, vejo 2 mulheres, 18 pessoas, enfim, todos os espaços da universidade,
tudo na universidade me faz lembrar quem eu sou, me faz lembrar quem eu sou do
pior modo possível [...] (Vicença, 32 anos).
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A professora ressalta o peso dos impactos racistas sobre nossos corpos e mentes. A
dinâmica na universidade mostra à professora Vicença a pouca representatividade do/a negro/a
nos espaços acadêmicos, é como se não existíssemos como cultura, história, episteme. A
realidade do nosso não existir nesses espaços nos causa muita dor, porque para além dos muros
da universidade continuamos vivenciando esse estado de amputação do nosso ser.
A universidade esconde a presença histórica e intelectual de professores/as negros/as e
suas contribuições, porque afirmar isso seria ir de encontro à ideologia e prática racista:
[...] semestre passado eu tive uma defesa de uma aluna, uma orientanda minha com o
tema da primeira mulher química da Bahia, uma mulher negra, que eu ouço falar dessa
mulher desde que eu entrei lá, mais ninguém nunca me disse que ela era negra. Ah,
eu achava que não era importante um professor me dizer, como não é importante, eu
tô nessa porra aqui há 8 anos, nunca fui aluna de uma mulher negra e vocês não vem
me dizer que a primeira química, a primeira professora dessa casa foi um mulher
negra?? E a gente foi atrás dessa mulher, 96 anos ela tem, Nair da França e Araújo,
uma flor, a família dela toda veio e o pessoal não entendia que eu não conseguia parar
de chorar na abertura da sessão, porque aqueles meninos que estavam ali tiveram,
tiveram a mim e eu não tive, professora como eu queria ter a senhora aqui, e eu só
chorei, eu chorei muito, todo mundo respeitou, né, porque de fato, foi muita
resistência, muita resistência [...] (Vicença, 32 anos).

A professora Vicença fala da falta de representatividade na sua vida como discente, por
não ter tido nenhuma professora negra em sua graduação, o racismo tem um projeto de
perpetuação das histórias forjadas sobre nossa inferioridade; ao contrário, Vicença saberia que
a primeira professora do seu instituto foi uma mulher negra. E por isso chorou, chorou por ter
mais essa história roubada, silenciada.
[...] o reitor botou uma foto de pessoas negras tudo com um tambor na mão, em algum
evento lá da universidade, é isso que a gente é, a gente é folclore, a gente é abstração,
a gente não é episteme, a gente não é conhecimento, a gente nem sabe, e a universidade
perpetua isso, pega nossa bolsa dos meninos permanecer, que são bolsas pra meninos
pretos e bota os meninos pra carregar cadeira, pra fazer atividades que não são
atividades intelectuais, enquanto que o outro menino que está na iniciação científica
tá produzindo conhecimento, quando chega na pós-graduação querem que estejam
com as mesmas condições, porque passaram pela mesma universidade, não foi a
mesma universidade, não foi, ah, é 2,50 o RU, pois eu não tinha 2,50 pro RU, porque
eu não tinha dinheiro nem pro meu transporte [...] (Vicença, 32 anos).

É ainda Vicença que nos manda procurar a diversidade da universidade em sua
hegemonia, a mesma nos diz que esse espaço reproduz os mesmos padrões hierárquicos da
sociedade. Os/As meninos/as das bolsas permanecer e os/as meninos/as das bolsas de iniciação
científica vivenciam a universidade de formas distintas. Segundo ela “essas estruturas né que a
gente faz questão de denunciar, que estão dentro da universidade, perpetua a mesma questão do
racismo estrutural que está na sociedade, está dentro da universidade, no campo epistêmico, no
campo cultural”.
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A professora Aimó é quem nos fala da relação maternidade e docência superior:
Aí assim, essa coisa que a gente, enquanto mulher né, você tem que ... você acaba
abrindo mão de tudo, né, e vai estudar. Então, na época, hoje ainda é difícil, então,
uma menina fica grávida no mestrado, doutorado, ‘nossa, você vai ficar grávida, como
é que você vai fazer?’. Naquela época era impensável, né, ‘você ficou grávida, tá
louca’. Então, você vai pra vida acadêmica...esquece! Né? E foi o que eu fiz. Então,
eu gastei toda minha energia na coisa do trabalho, do estudo, entrei numa universidade
lá em Viçosa fiquei dois anos, saí pra fazer o doutorado, fiz o doutorado, quatro anos
certinhos e tal [...] fui pra Espanha, fiquei dois anos, fiquei em Campinas dois anos,
terminei e voltei para Viçosa [...] (Aimó, 51 anos).

A imagem da mulher ainda é fortemente associada ao ambiente doméstico, ao cuidado
dos/as filhos/as, quando pensamos na mulher negra essas imagens cristalizam-se, naturalizando
preconceitos e discriminações. A academia reforça a ideia da incompatibilidade entre ciência e
maternidade, porque esse espaço foi feito para o pensar, para a dedicação exclusiva, a segunda,
implicaria em prejuízo a abstração necessária a razão científica. Somada a isso, todos os
estereótipos que ligam a mulher à inferioridade, à ausência de inteligência. De modo que, uma
parcela considerável das docentes do ensino superior, principalmente as mulheres negras
professoras, assim como Aimó, escolhem pela carreira e abdicam da maternidade, sem esquecer
é claro dos motivos de preterimento no campo da afetividade.
Outro aspecto importante a destacar é a masculinizarão das mulheres em curso de
exatas:
Não usava vestido, só usava calça jeans. Que também tem outra coisa que no ambiente
matemático, por exemplo, no meu doutorado, era uma turma de nove pessoas eu era
a única mulher. Ainda tem a questão de que você tá num ambiente que é extremamente
masculino, né, que você tem que se masculinizar também. Aí, chegou um momento
que acabou, agora Aimó mulher mesmo, é isso (Aimó, 51 anos).

Os cursos de exatas ainda são um território historicamente masculino, as poucas
mulheres que conseguiram furar esse cerco, onde a desigualdade de gênero opera, continuam a
sofrer as pressões dessa relação machista e patriarcal. Masculinizar através do corpo, da
vestimenta, é uma estratégia para amenizar as violências sofridas nesses ambientes fortemente
impregnados do machismo. Porém, hoje já presenciamos a entrada de mulheres nesses cursos
carregando outro tipo de corporeidade que não tem compromisso com a opressão e sim com
insurgência e a desconstrução dessas imagens que nos aprisionam em um não lugar.
As professoras são preteridas quando o assunto é a ocupação de cargos de poder:
A questão profissional foi muito legal, eu acho que essa coisa de me olhar, tem umas
pessoas que eu sei que me admiram, mas teve momentos também que eu sei que eu
fui preterida em algumas coordenações de projetos. Por exemplo, eu fui coordenadora
de pós-graduação lá quatro anos. Mas, eu fui a coordenadora por que não tinha
ninguém. Eu lembro na reunião que falou assim, ah, o Olímpio, o Olímpio não pode
por que a mulher dele está com câncer, ele agora vai ter que ficar com ela; ah, a Maria
Inez, ela não pode, é reitora da graduação, ela não pode; ah, a Luciana, não pode, tá
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coordenando o PIBID; ah, a Catarina, não, ela vai fazer pós-doutorado; ah, o Sandro
falou não, ele falou que não queria de jeito nenhum. E aí? ah, a Sandra tava fora. A
Aimó, entendeu? Quando já não tinha mais ninguém, a Aimó que vai ser a
coordenadora (Aimó, 51 anos).
Então, tem outras situações de que você tá ali e não é escolhido, você, é aquela coisa,
você é, tipo você é bom para trabalhar, você é bom para fazer as coisas, não, a Aimó
cara, ela é boa de fazer as coisas, ela escreve projeto, ela se empenha não sei o quê,
tá bom, põe o nome de outro [...]. Um projeto de mestrado lá, o próprio coordenador
da área da CAPES, do Rio, ele chegou para mim, Aimó, você tem que deixar o fulano
protagonizar, eu sei que você tá envolvida nisso, você fez um monte de coisa, mas só
vamos conseguir aprovar esse projeto se você deixar ele de coordenador, ele tem que
ser o protagonista, porque senão, ele não vai deixar vocês aprovarem esse projeto,
não. Foi dito e feito. Eu lembro que eu passei um verão, eu e outra professora, o
projeto, fazendo um monte de coisa, mas quem que era o nome do cara, do
coordenador? Então essa situação aconteceu em vários e vários momentos da minha
vida lá em Viçosa, e, assim, depois que eu saí da universidade e depois que eu vim
pra cá, deu uns clicks, e aí eu comecei a perceber outras situações que aconteceram
que na época eu não tinha sacado. Porque, o negócio é, as pessoas também são
inteligentes, né? Elas sabem fazer as coisas de uma maneira simulada que a gente fica
naquela dúvida, será que foi, será que não foi? (Aimó, 51 anos).
Mas, foi muito, foi muito interessante, aí, essa coisa que alguns professores ficavam
assim, aquela coisa do poder decidir, né? Eu lembro que tinha um negócio, eu queria
orientar um aluno de iniciação cientifica, eu sei que teve três professores que se
reuniram pra decidir se eu ia poder ter a bolsa, porque a Aimó é meio esquisita, era o
meu estilo (Aimó, 51 anos).

O corpo negro é interditado das atividades e espaços que envolvem poder de decisão e
quando isso acontece, na maioria das vezes é porque nenhum/a branco/a pôde ocupar a vaga. A
nossa competência é questionada porque nosso corpo é lido como o lugar da incompletude,
falta e incapacidade. Mais isso tudo se torna relativo quando o racismo se vale da potencialidade
do negro/a para privilegiar brancos/as, o caso de Aimó ilustra bem isso, depois de trabalhar um
verão inteiro em um projeto de mestrado é obrigada a aceitar que um homem branco assumisse
o posto que deveria ser seu por direito. Identificamos a presença de uma psicologia do
colonialismo (FANON, 2008) presente na fala de Aimó quando relata a postura de três
professores que se reúnem, a sua revelia, para decidir se ela teria direito ou não a uma bolsa de
orientação científica para um aluno. O/A branco/a insiste em suas ações tuteladoras, quando
decidem falar de/sobre nós, sem nós. Numa atitude paternalista, o negro/a não teria condições
de conduzir sua vida, tomar decisões sem a sua “ajuda”, em mais uma estratégia de dominação
da branquitude.
O racismo, segundo Fanon, é um modo socialmente gerado de ver o mundo e viver nele.
A professora Vicença faz um relato de uma situação de racismo institucional que viveu e que
foi um divisor de águas na sua vida no tocante à sua atuação política frente o racismo:
[...] quando foi 2015, essas duas mesmas pessoas coordenavam um programa que
precisava de um terceiro coordenador pra ter mais vagas, porque assim, era um
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coordenador pra cada 15 bolsistas, então com 2 coordenadores, não podia ter 45
bolsistas e aí alguns orientandos meus que eram do D.A. começaram a reivindicar e a
única pessoa que podia assumir a terceira coordenação era eu, porque os outros
estavam ganhando bolsa de não sei o quê, bolsa de não sei o quê, licença de não sei o
quê, e aí essas pessoas não quiseram de modo algum eh...que eu assumisse a
coordenação, então começou a ter conflitos com os estudantes que reivindicavam essa
minha entrada e aí eu acabei tendo que entrar porque não tinha jeito, mas mesmo assim
nisso passaram 6 meses os estudantes sem bolsas esses a mais, né, que só podiam
entrar depois que eu entrasse, na resistência pra que eu entrasse, quando eu entrei eu
pude orientar essas outras pessoas no programa de bolsa lá e esses meus estudantes
que eram meus orientandos, que reivindicaram minha entrada, foram penalizados,
desligados do programa, porque tinha essa dimensão da perseguição a mim, era uma
perseguição a mim, o que mais me fudia era que rebatia nos meus e aí 3 meninos
negros foram excluídos do programa, os 3 eram meus orientandos [...] (Vicença, 32
anos).
[...] eu tinha uma colega que tava defendendo doutorado, defendeu no mesmo ano que
eu, defendeu 2 meses antes de mim, essa colega também estava em estágio probatório
e essa colega deram um jeito de ela ter licença internamente assim, entendeu,
redistribuíram a carga horária dela e disseram, vai terminar sua tese, enquanto que eu,
essa colega era branca, enquanto que eu, eh... eu peguei a carga horária dela (risos) da
divisão e eu fazendo doutorado, eu acho que isso tem muito a ver com o peso da
mulher negra, da força da mulher negra, né, você dar conta de tudo, então eu dei conta
de um doutorado, não só com as minhas disciplinas que eu dava na graduação, mas
também com as disciplina de outras pessoas que estavam de licença pra fazer um
doutorado que eu peguei e vivi processos outros assim de perseguição na universidade
[...] (Vicença, 32 anos).

Assim como Aimó, a professora Vicença também passa por situações em que foi
preterida da coordenação de projetos e só conseguiu assumir o cargo, pois não havia ninguém
além dela habilitada para tal. Seus alunos foram penalizados por conta de serem seus
orientandos, a perseguição era contra uma mulher negra professora, periférica, que com pouco
tempo de docência na instituição é hoje a pessoa mais homenageada do instituto em formaturas
e quem mais orienta. Ou seja, uma preta que incomoda. A situação com seus alunos virou caso
de justiça e foi aí que deu sua entrada no movimento negro, pois precisou de apoio para lidar
com o racismo institucional presente naquele momento e que atingia dois alunos pretos em
situação de vulnerabilidade social.
Mais recentemente Jurema Werneck definiu o racismo institucional como um modo
de subordinar o direito e a democracia às necessidades do racismo, fazendo com que
os primeiros inexistam ou existam de forma precária, diante de barreiras interpostas
na vivência dos grupos e indivíduos aprisionados pelos esquemas de subordinação
desse último. Seu impacto na vida da população negra no Brasil pode ser percebido
tanto na sua relação direta com os serviços e as instituições que deveriam garantir seus
direitos fundamentais, quanto no cotidiano de suas vidas (GUIA DE
ENFRENTAMENTO DO RACISMO INSTITUCIONAL, 2005, p. 11-12).

Vicença continua a nos falar:
[...] eu virei a rainha dos processos na Universidade de racismo [...] é a dinâmica do
racismo, né, você sofre o racismo, você sofre se você denuncia, as pessoas te
denunciam, então você sempre sofre duas vezes, e aí eu sobrevivi aquela situação
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(alívio), os meninos sobreviveram aquela situação e ali eu me transformei em outra
Vicença, completamente, completamente, completamente, lembro de uma professora
que é minha colega de trabalho, que foi minha professora ela me parou um dia no
corredor pra fazer uma pergunta assim, ‘professora Vicença, onde foi que surgiu essa
Vicença porque a Vicença que eu conheci eu não vejo mais né’ (risos) acho que esse
processo me deu muito ódio, eu incorporei muito ódio, muita...muito ódio da
universidade, das estruturas de racismo na universidade, de como que o racismo se
reinventa e ri da nossa cara ali o tempo todo, sabe? De como que as pessoas usam de
argumentos do preto de estimação pra dizer que não é racista porque tem alguém na
vida, de tudo isso, eu virei muito belicosa, muito, e eles já tinham um lógica de
sectarismo, de me isolar, de patologizar a minha postura, é a louca que vê racismo em
tudo e eu também me isolei porque eu não tenho necessidade nenhuma de viver isso
[...] (Vicença, 32 anos).

Audre Lorde (1981) é quem melhor explica o uso da raiva como propulsora de
transformações em nossas vidas em resposta ao racismo:
Mulheres de Cor na américa cresceram dentro de uma sinfonia de raiva por serem
silenciadas, não escolhidas, por saberem que quando sobrevivemos é apesar de um
mundo que não valoriza a nossa falta de humanidade, e que odeia a nossa simples
existência fora do seu serviço. E eu digo sinfonia no lugar de cacofonia porque nós
tivemos que aprender a orquestrar aquelas fúrias para que elas não nos destruíssem.
Nós tivemos que aprender a nos mover entre ela e a usá-la como força e poder e ideias
dentro das nossas vidas cotidianas. Aquelas de nós que não aprenderam isso, não
sobreviveram. E parte da minha raiva é sempre uma queda pelas minhas irmãs que
caíram (LORDE, 1981, n.p).

As mulheres negras professoras da pesquisa falam da solidão e dos processos de
aquilombamento como forma de acolhida aos/às que chegam:
[...]eu fiz o pedido de transferência, tipo assim, eu pedi em abril de 2013 e tive a
resposta em janeiro de 2014, quase um ano depois, eu já tinha esquecido, eu tinha
pensado, ah, não, não vão aprovar. Quando eu vim pra Salvador foi difícil né? Mudar,
você deixar os amigos, né? [...]Eu vim, não conhecia ninguém [...]. Então, quando eu
cheguei aqui pra mim foi maravilhoso e tal, não foi fácil não, principalmente na
instituição em que trabalho. Principalmente...eu não tive apoio nenhum, nenhum
colega chegou e falou assim, você precisa de uma ajuda? Você conhece...não, tudo
que eu conheci outras pessoas de fora da instituição que me ajudaram, os meus
colegas, não. Aí, eu fico vendo, chega lá um italiano, aí não, olha, vou te levar nesse
lugar, nesse restaurante, o chefe pegou um italiano lá e foi levar ele na concessionária
pra ver carro, entendeu? Os gringos chegam, todo mundo ajuda, ninguém nunca... isso
pra mim foi uma coisa chocante, que me deixou impressionada (Aimó, 51 anos).
[...] aí eu vou muito nesse processo de aquilombamento na UFBA, né, sempre que eu
vejo uma professora negra entrar, eu acolho, eu quero dizer que eu estou com ele, que
eu estou com ela, que a gente tem coletivo, que a gente se reúne, que ele/ela não está
só, porque é importante, né [...] (Vicença, 32 anos).

A professora Aimó nos fala da surpresa e alegria ao saber da sua transferência para
Salvador, esses foram os primeiros sentimentos que a tomaram. Mas na instituição em que
trabalha precisou lidar com outros sentimentos que a machucaram muito. A falta de acolhida
na sua chegada por parte de superiores e de colegas de trabalho a chocou, ainda mais quando
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percebeu que outros docentes, homens, brancos e estrangeiros gozavam de tratamento
diferenciado ao chegarem à universidade.
As mulheres negras que escolhem (e aqui enfatizo a palavra “escolhem”) praticar a
arte e o ato de amar, devem dedicar tempo e energia expressando seu amor para outras
pessoas negras, conhecidas ou não. Numa sociedade racista, capitalista e patriarcal,
os negros não recebem muito amor. E é importante para nós que estamos passando
por um processo de descolonização, perceber como outras pessoas negras respondem
ao sentir nosso carinho e amor (hooks, 2000, n.p).

Diante de tudo que passou face ao racismo em quase nove anos de docência na
instituição em que trabalha, Vicença aposta hoje no aquilombamento como forma de re(existir)
às diversas violências a que estão expostos/as os/as docentes negros/as que adentram a
academia. Aquilombar para não sucumbir, como forma de conexão com nossa ancestralidade
para agir sobre o presente, para nos curar das feridas da vida, como um exercício de amor a si
mesmo/a e a seus assemelhados.
Ficou bastante evidente nas entrevistas a importância dos/as discentes na renovação de
forças e aprendizado das mulheres negras professoras dentro de um ambiente tão hostil às suas
presenças, como é a academia:
E aí, foi muito interessante o primeiro ano lá, foi ótimo, a relação com meus alunos
era muito boa, foi muito bom. Eu acho que eles ficavam surpreendidos, porque eu era
nova, tinha 27 anos, era a única, a primeira professora negra lá, então, também tinha
isso, e eu era negra mesmo, não era negra disfarçada, nessa época já tava totalmente
assumida comigo como mulher negra (Aimó, 51 anos).
Você vai conhecendo, assim, os alunos são ótimos, como sempre, o melhor das
universidades são os alunos. Eu fiquei ruim da hérnia de disco, veio uma aluna e ficou
aqui uma tarde conversando comigo, sabe? Me trouxe um bolo, isso é uma coisa linda,
um carinho, de novo assim, a coisa dos alunos maravilhosos (Aimó, 51 anos).
Agora o que eu acho, quando você tava naquela mesa lá, que você foi assistir a nossa
mesa, que eu fico muito...me sinto muito feliz é de ver as meninas, naquele dia foi
muito emocionante pra mim, vê aquele auditório lotado de jovens negros, aquilo para
mim foi assim, meu coração tava a mil mesmo porque eu pensei nisso, quando eu tava
na universidade o auditório teria, sei lá, cinco pessoas? Entendeu? E você vê aquelas
pessoas, aqueles jovens livres assim, com corpo, com cabelo. Eu não era livre quando
eu tava na universidade, eu tinha que viver dentro de uma mordaça, sabe? Isso que é
libertador, a gente ver que...ainda é difícil né? Mas a gente já vê que pelo menos, eu
vejo meus alunos lá com o cabelo, com trança, com roupa colorida e tal e isso é
libertador. É muito difícil, é muito foda porque a gente fala, as pessoas pensam que a
gente tá fazendo um super drama, mas, cara, a gente sabe a dor que a gente sente, a
gente sabe como que é, o que você sofreu, sabe? a sua trajetória (Aimó, 51 anos).
[...] mas assim, é um espaço de amor e ódio muito grande pra mim, acho que de amor
muito pelo que eu realizo com os estudantes, em 5 anos de universidade eu já fui
homenageada em formatura 3 vezes assim (risos), num grupo de 76 professores, o
instituto de química tem 76 professores, em 5 anos eu já fui homenageada em 3
formaturas, justamente porque eles se veem muito em mim assim, se reconhecem
muito, né, enquanto mulher favelada, mulher preta e isso pra mim é muito bacana...e
como que eu me desenvolvo com eles na sala de aula, como eu percebo as minhas
mudanças, isso é muito bacana, é uma coisa que me alimenta, estar em sala de aula,
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fazer aquilo que eu faço me alimenta, as pesquisas que eu desenvolvo também pra
mim são muito interessantes, apesar de eu gostar muito mais da sala de aula do que
de pesquisa, como é importante na universidade, ensino, pesquisa e extensão, você
tem que tá lá, tem que fazer,a gente faz, de modo que não nos adoeça, de modo que
não coloque a corda no pescoço, porque quando eu sentir que tá colocando não tenho
problema nenhum em dizer tchau da pós-graduação [...] (Vicença, 32 anos).
[...] eu como professora tinha vários alunos que...o que diminuía, o que fazia eles
conter esse racismo era a minha competência e meu posicionamento, não é que as
outras pessoas não tenham competência, não é isso que eu quero dizer, mas eu não
dava espaço e se eu visse eu cortava, não dava espaço, já teve vários casos entendeu
de alunos de não querer fazer aula, de alunos, né...enfim, vários casos, mas eu, pelo
menos no momento, eu... ou eles não tiveram coragem talvez, talvez não tiveram
coragem de ir adiante, sabendo como eu era ligada ao movimento negro e eu sempre
falava isso nas aulas, me colocava nesse lugar sabe, dizer que eu sei os meus direitos
como NEGRA, talvez eu acho que o meu posicionamento não deixou eles avançarem
nisso, porque eu falava sobre essa questão do racismo na instituição, eu não sou uma
pessoa que eu tenho medo, eu não tenho medo de falar que a escola de dança é racista,
então isso eu levava pra sala de aula e quando eu falava, quando eu pontuava isso, eu
pontuava também as implicações, que o racista poderia vir a ter, diante de tal atitude
[...] (Edileusa Santos, 57 anos).

As professoras relatam as experiências com alunos/as brancos/as e negros/as, a relação
com o primeiro grupo é permeado por tensões e conflitos, porém sem nenhum relato de
acontecimento mais grave. A relação com o segundo grupo tem uma importância simbólica
imensa para os/as estudantes/as negros/as, os corpos docentes dessas professoras nos informam
que não estamos sós naquele ambiente, que somos capazes de alçar voos mais altos, é a
possibilidade de novas e positivas representações sobre nossa gente e isso é fundamental no
processo de construção de identidade e autoestima do negro.
Segundo Aimó, “o melhor das universidades são os alunos”, seu corpo em sala continua
a surpreender alguns/algumas discentes, pelo fato de assumir seu pertencimento racial e isso
ficar visível em sua corporeidade. É renovador contar com o carinho e atenção deles/as. Os/As
alunos/as ensinam através de seus corpos afirmativos que estamos em outros tempos, ocupando
novos espaços sociais, lutando novas e velhas lutas, que somos mais livres para vivenciar as
possibilidades que nossos corpos oferecem, coisa que não acontecia na época da professora.
Para Vicença, a academia é um espaço de amor e ódio, o amor muito por conta da
acolhida dos/as alunos/as, o fato de ser mulher negra periférica a aproxima dos/as mesmos/as
criando um sentimento de reconhecimento mútuo. O aprendizado vindo dessa relação
impulsiona sua prática em sala de aula, suas pesquisas. O ódio fica por conta do racismo
institucional tão fortemente marcado nestes ambientes e já facilmente identificável pela
professora.
A professora Edileusa Santos relata casos de racismo em sala, quando alguns/algumas
alunos/as se recusaram a assistir suas aulas, pelo fato dela ser negra. Assume esse lugar de fala
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de mulher negra militante que sabe de suas origens, que bebe da fonte de sua ancestralidade e
que não se dobra às artimanhas do racismo, muito menos dos/as racistas, seu posicionamento
tem sido de enfrentamento.
O racismo, quando não nos mata, adoece. Os relatos das professoras constatam essa
afirmação:
Mas, assim eu tô num ambiente... oh, você vê, eu tive a crise de hérnia de disco, tinha
que apresentar um seminário, no dia anterior, eu comecei, era uma terça-feira, na
segunda-feira, eu comecei com uma dor, começou a doer e eu pensei, caraca! Será
que eu vou dar conta? [...]Aí, mandei uma mensagem pro meu chefe: ‘olha, eu passei
no médico, ele falou que daqui uns dias que eu estarei bem, não vou pedir licença
médica, agora, eu vou ficar em casa’. ‘Ah, tá bom, melhoras’. Então, ninguém assim
te pergunta. Agora, vai um gringo passar mal, entendeu? Então, isso é uma coisa que
me deixou chocada (Aimó, 51 anos).
[...] no primeiro momento, eu tive uma doença que era uma apneia, nunca tive asma,
meu ar parava em qualquer momento, era assustador, primeira vez eu achei que eu ia
morrer, eh... aí fui em vários médicos ninguém identificava nada, e as coisas foram
seguindo, né, isso final de 2014 [...] isso eu já tinha tido minha outra doença, um
problema na coluna que eu tive, nesse processo todo aí, não conseguia sentar, não
conseguia deitar, trocava de cama, nada resolvia [...]e aí foi a terceira doença que eu
tive que foi um problema na laringe, eu não conseguia engolir nada, emagreci,
emagreci, emagreci [...]” (Vicença, 32 anos).
[...] foi quando eu entendi que o problema que eu tive de respiração, o problema que
eu tive de coluna, o problema que eu tive da laringe, né, eu passava em médico, eu
saía em médico, não era doença nenhuma, era o racismo me matando e se eu não me
aquilombasse na universidade, por mais que dentre os nossos também, tudo isso tem
um pouco de inveja, tem tudo, porque estamos na sociedade, acontece, mas, se eu não
me aquilombasse, eu ia sucumbir, porque a estrutura do racismo na universidade é
isso que ela faz, ela te isola, ela te enlouquece, é a patológica e ela te mata, é a trilha,
e eu estava indo para morte e isso em pouquíssimo tempo de universidade, imagine,
eu tenho cinco anos de instituição como professora efetiva, antes disso eu era 2 anos
professora substituta, 7 anos, imagine essas mulheres pretas que estão aí há 30 anos
na universidade, o quanto de doença, de câncer, de tudo que a universidade já tirou na
vida delas [...] (Vicença, 32 anos).

O isolamento forçado, experimentado por Aimó na academia é fruto do racismo
institucionalizado que mina forças por desarticular nossa possibilidade de interação com o
mundo e com os/as nossos/as, adoecendo nosso corpo e alma. A professora Vicença nos diz
sobre o racismo como uma estrutura altamente letal presente também nos ambientes acadêmicos
que nos conduz à morte. Ela contabiliza o quanto de vida esse sistema brutal já ceifou.
Instrumentalizar-se para esse combate é fundamental à preservação das nossas vidas, o
aquilombamento é uma dessas estratégias.
Segundo hooks (2013, p. 13), “a educação é capacitante, ela aumenta nossa capacidade
de ser livres”. É nesse sentido que as professoras da pesquisa constroem práticas transgressoras
em suas salas de aulas e em outros espaços de educação:
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E aí, eu tô com projeto agora que a gente vai, eu vou agora submeter pra ver se consigo
bolsa pra dois alunos. Que é ensinar matemática usando os jogos africanos. Eu tô
estudando, fazendo até um apanhado, então, a gente vai fazer o quê? Fazer uns jogos
pra o ensino fundamental e jogos pra o ensino médio e, a ideia é dar uma
contextualizada no jogo, explicar o que é a matemática que tá ali, daonde que veio,
ah, esse jogo é de Gana, qual é a ligação que a gente tem com Gana? A ideia é
exatamente mostrar que a matemática veio muito antes do que esses caras ficam
falando, que os gregos né? Que a matemática já tava lá, inclusive eu quero reproduzir,
tem um instrumento considerado o primeiro instrumento matemático que tem 35 mil
anos, é um osso. Esse osso eles riscaram, acham que pode ser o ciclo menstrual, alguns
defendem que pode ter sido uma mulher, tem os riscos que podem ser uma colheita
na plantação, que eles estavam tipo, marcando, e esse osso, ele foi encontrado numa
região perto da Nigéria, ele tá num museu na Europa, claro. E eu quero fazer o osso,
eu quero reproduzir o osso, e dizer que ele é daquele lugar, quais são as teorias, parece
que é a primeira vez que aparece números primos, aparece nesse osso. A ideia é
ensinar matemática voltando pra África, usando os jogos, mas também é colocar, oh,
a gente já pensava matemática há um tempo, entendeu? (Aimó, 51 anos).
Toda vez que eu vou falar, eu lembro que a matemática veio muito antes. Então, eu
coloquei lá um osso, falei das coisas, porque, assim, não foram os gregos que
começaram com essa parada [...] na história da ciência, eles colocam o Egito como
assim, ah, começou lá no Egito. Aí, quando a coisa começa na Europa aí é na Europa.
Mas, quando é no Egito, não é África, eles não falam assim, no Egito, no continente
africano [...]então, eu sempre tento colocar isso (Aimó, 51 anos).
[...] fazíamos um painel informativo, eu colocava na subida das escadarias da escola,
um painel com algumas personalidades, como Abdias do Nascimento, como Miriam
Makeba, e eu fazia esse painel informativo que os alunos que quisessem levar pra
casa, ele levava, então, eu fazia, eu colocava esse texto e fazia uma bolsa ao lado com
o mesmo texto pra que o aluno pudesse levar pra casa se ele tivesse interesse, tudo
isso pra poder estimular, né, esse aluno em relação à cultura negra, trouxemos também
pela primeira vez o Ilê Ayê, eu lembro que Dandara, eu tenho até fotos, ela veio, ela
dançou e falaram o que era o Ilê Ayê para os alunos, o professor Ubiratan Castro fez
palestra aqui, professor Jaime Sodré também fez palestra, nós fizemos oficinas de
dança, oficina de turbante, foram vários eventos [...](Edileusa Santos, 57 anos).
[...] primeiro, o aluno precisava entender o que é essa cultura, então eu fazia de tudo,
minha filha, eu levava mapa do continente africano pra sala de aula, é pena que muitas
coisas eu perdi, foto, eu dando aula com o pessoal, com mapa, eu tenho até hoje o
mapa do continente africano porque tinha muitos alunos na sala que achavam que a
África era um país, não era um continente, então eu botava o mapa na sala e começava
a falar, aqui, ó, de onde viemos, de onde saímos, não sei quantas línguas, Kikongo,
Kimbundu, Umbundu, são essas línguas que formaram as nossas, enfim, né, eu
procurava ferramentas, estratégias pra poder eu não dar só prática, porque eu sabia
que eu não poderia dar só prática, eu levava os alunos para os museus, o museu afro
mesmo, né, pra poder os alunos terem mais oportunidade de conhecer essa cultura
[...](Edileusa Santos, 57 anos).
[...] então, eu fundei uma ONG (risos) quando tava na graduação, a gente tinha uma
ONG de educação popular, aquele movimento de cursinhos pré-vestibulares,
populares, dava aulas nessa perspectiva de educação popular, eu participava de
projetos educacionais da universidade, eu dei aula [...] eu dava aula para as mulheres
em uma cooperativa de reciclagem [...] um projeto de ensino fundamental. A ONG
existe até hoje [...] comecei dando aula a jovens e adultos trabalhadores, depois dei
aula no ensino médio pra jovens e adultos trabalhadores, eu não era parte da equipe,
mas eu dei algumas aulas no projeto que era desses pré-vestibulares populares para
pessoas negras [...] participei da organização do primeiro encontro de pré-vestibulares
populares da região sul, o movimento social mesmo do bairro, que era na zona leste,
a gente se organizou com o pessoal do movimento da associação de moradores
daquele bairro [...] (Elenara, 41 anos).
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[...] criei a linha de pesquisa de Diversidade e Criticidade nas ciências naturais, nessa
linha de pesquisa, a gente tem desenvolvido temáticas sobre cientistas negros e
articulação do ensino de química e de ciências em geral com a lei 10.639/03, é...tenho
trabalhado muito no projeto de descolonização da ciência, propus uma disciplina na
pós-graduação sobre descolonização da ciência, propus na graduação, entreguei já há
dois anos o formulário, ninguém nunca se interessou em aprovar, entreguei na pósgraduação, porque eu entrei como professora na pós-graduação em 2016 [...]
(Vicença, 32 anos).
[...] entrei em 2016 e quis criar a disciplina Descolonização dos saberes, contribuições
das ciências africana e afro-diaspórica [...] e aí, nessa mesa, me chamaram, eu fui, no
final, eu fiz uma loucura assim, né, eu falei, gente inclusive eu gostaria de convidar
vocês pra disciplina que eu vou começar no próximo semestre da pós-graduação, que
é uma disciplina exatamente sobre isso, descolonização dos saberes científicos, aí o
professor Kabengele falou: ‘que maravilha essa disciplina aqui’, não tinha sido
aprovada no colegiado, no dia seguinte o coordenador da pós falou ‘Vicença, qual o
horário que a gente vai aprovar aqui’ (risos) daí começou a disciplina e aí já dei dois
semestres essa disciplina, agora a gente deu uma pausa porque a gente tá organizando
um livro sobre os produtos da disciplina [...] (Vicença, 32 anos).
[...] gosto das palestras quando nas escolas os meninos me chamam, eu vou, adoro, eu
gosto disso, eu gosto de gerar esse impacto na vida das pessoas, não por mim, mas
pelo processo de descoberta de cada uma delas sabe, eu acho que eu tive um processo
longo de descoberta e eu acho que eu posso catalisar isso na vida de outras pessoas,
acelerar algumas percepções que para mim foram longas e dolorosas [...] (Vicença,
32 anos).

As professoras estão comprometidas com a educação como prática da liberdade, através
do rompimento com os vícios da mentira e da negação, partes estruturantes da cultura de
dominação, essas mulheres têm promovido diferentes maneiras de conhecer e socializar novas
epistemologias:
O clamor pelo reconhecimento da diversidade cultural, por repensar os modos de
conhecimento e pela desconstrução das antigas epistemologias, bem como a exigência
concomitante de uma transformação das salas de aula, de como ensinamos e do que
ensinamos, foram revoluções necessárias – que buscam devolver a vida a uma
academia moribunda e corrupta (hooks, 2013, p. 45).

A professora Aimó, dentro de seu campo de atuação, que é a matemática, tem construído
um trabalho de afirmação da anterioridade histórico-científica dos povos africanos, da sua
capacidade de pensar e fazer ciência diferentemente dos moldes ocidentais. Um saber que
conecta pessoas e comunidades à natureza, num sentido de solidariedade e compartilhamento
do conhecimento que tem como um de seus objetivos, o bem-estar de uma coletividade.
A professora Edileusa é uma dessas mulheres negras professoras que materializaram a
implementação da lei 10.639/2003 em sua prática, antes mesmo da obrigatoriedade do ensino
da história e cultura afro-brasileira prevista em termos legais. Durante nosso encontro, ela já
dizia “[...] eu comecei a dar aula em extensão e vi que algo me faltava [...] eu não queria dar só
a aula de dança [...]”. Com esse propósito, funda o NEAB (Núcleo de Estudos Afro-brasileiro),
da Escola de Dança, com o objetivo de “trazer essa cultura ao entorno da escola para dentro da
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escola, a escola perceber essa cultura”. Dentro dessa perspectiva antirracista de educar,
promove visita a museus, aulas na mata, visita a terreiros, o “Arrastão Dançante”(cortejo com
blocos afro, grupos de dança e de capoeira), oficinas de dança e turbante, intercâmbio com
grupos culturais da dança e da capoeira, seminários, palestras com personalidades negras da
cidade de Salvador, constrói o “Painel Informativo”, uma ideia sensacional, com intuito de
aproximar alunos/as da história de grandes intelectuais negros/as. Ainda sobre a sua prática,
utilizava mapas e fazia questão de dar à África a centralidade devida em termos históricos,
culturais, e humanos.
Sobre a lei 10.639/2003:
Se aplicada com o requerido vigor e rigor, essa medida poderia ter um impacto
permanente nas consciências das gerações vindouras. A implementação dessa Lei
pioneira abriu uma nova porta para a sociedade inteira reavaliar as bases da fundação
do Brasil, como entidade histórica nos tempos modernos, e reconsiderar as relações
étnico-raciais nele travadas. Desse modo, poder-se-ia enxergar a Nação brasileira por
meio da experiência da população, que conforma, hoje, a metade do País, e não
somente, como até então vinha acontecendo, por meio da experiência da população
brasileira de origem europeia (MOORE, 2012, p. 21-22).

A professora Elenara inicia um pouco de uma atuação nos movimentos sociais ainda na
graduação, quando funda uma ONG de educação popular. Segundo ela, “minha relação com a
educação foi sempre nessa perspectiva de emancipação, não tem sentido se não for pra isso”. O
público envolvido nos projetos dos quais ela fez parte era majoritariamente de classe
trabalhadora, negros e negras. Já como professora do ensino superior, inicia uma pesquisa
intitulada “Contando nossa história: negras e negros nas ciências, tecnologias e engenharias do
Brasil”, a sua intenção é “construir um banco de história oral, um acervo brasileiro que traga as
histórias de cientistas negras e negros aqui do Brasil”. Os dados são coletados através da
memória das pessoas, algo inédito no país em se tratando de ciência. “E a minha intenção de
fazer isso é pela ciência, mas não só pela ciência, mas pela ciência feita por pessoas negras”.
Após as entrevistas, pensa na criação de materiais didáticos que poderão ser utilizados pela
mídia, em sala de aula ou na construção de sequências didáticas. A professora ainda nos diz que
“é um trabalho necessário em termos de construção da nossa identidade nacional enquanto
brasileiras e brasileiros que temos origem na história da população negra”.
A professora Luisa Mahin integra um importante coletivo no departamento de educação
em que trabalha, um grupo de professoras negras e professores negros aquilombaram-se com o
objetivo de fortalecer nossas lutas contra o racismo, o machismo, o sexismo, as
LGBTQIAfobias, o respeito às diferenças. A academia ganha novas representatividades,
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epistemologias, corpos que se movimentam de forma diferente na vida e que enchem de
esperança a nossa caminhada acadêmica.
A atuação da professora Vicença também tem sido de um alcance que extrapola os
muros da universidade. Existe uma disputa de poder em relação aos saberes socializados no
interior da academia e isso dificulta a inserção de novos conhecimentos nas ementas dos cursos
superiores. As conquistas da professora são fruto dos embates e da ousadia de suas ações que
avançam em direção a outras epistemologias, outros ambientes educativos, onde, através de seu
corpo e discurso, procura amenizar e aumentar a percepção sobre os impactos do racismo na
vida de crianças e jovens negros/as, bem como positiva o legado de nosso povo e suas
contribuições na construção da história da humanidade.
A professora Edileusa Santos fala de uma supervalorização da academia e aponta novos
horizontes:
[...] eu sei que nós temos que ocupar espaços, claro, principalmente nesse espaço da
academia, mas, alguns momentos, eu acho que a gente valoriza ainda muito essa
academia, de uma forma que a gente vende a alma por essa academia, eu acho que a
gente, nós podemos sim criar esse universo, eu gosto disso, criar esse universo Negro,
eu acho que a gente ainda vai conseguir criar esse universo negro, entregar esses
espaços nas mãos deles, fique com essa academia de vocês, mas eu acredito que ainda
vamos, temos que passar por um processo muito longo, bote mais... quem sabe uns
quarentas anos, será? Não sei, pra gente ter esse universo nosso, as nossas próprias
escolas, a gente determinar as nossas, sabe? Os nossos conceitos, os nossos contextos
[...] (Edileusa Santos, 57 anos).

No seu depoimento, a professora reconhece a importância da nossa presença nos espaços
sociais mais amplos e também na academia: “claro que nós temos que ocupar esse espaço, nós
negros, porque senão o poder vai tá sempre nas mãos dos brancos, da branquitude, claro que
nós queremos, mas eu tenho a minha opção [...]”. A escolha que a professora fez foi por ser
uma artista na academia, a experiência como docente lhe deixou marcas, a arte, a dança permitiu
que seu corpo se libertasse para outras experiências, outras possibilidades de vir a ser.
A professora Edileusa Santos fala da criação de um universo negro que envolveria uma
nova concepção de corpo, de saber, de poder e de vida. “Eu quero ser feliz, eu quero ser livre,
liberdade como diz Fanon, a branquitude eles colocam a gente dentro de conceitos, a gente tem
que tá muito atenta também a isso. São os conceitos que vão colocando, os conceitos vão sendo
fechados né, jogam a gente, fecham a caixa [...]”. Ela sabe que essa mudança rumo à construção
do nosso Universo negro requer tempo e descolonização de mentes e corpos, cita Fanon como
inspiração nessa busca por ser livre.
É Vicença que nos fala das suas experiências de amor e dor na universidade:
[...] com relação à universidade mesmo, eu sinto muito, eu só tenho mágoas, eu queria,
sei lá, eu queria poder dizer ‘obrigada, universidade’, até mesmo talvez pelo salário
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que eu tenho hoje, por poder morar aqui, por minha mãe não precisar trabalhar, por
sustentar a casa da minha mãe e dos meus irmãos, poder mandar dinheiro pra meu
sobrinho, ajudar ele a pagar o aluguel dele, minha afilhada que tá no interior que eu
mando todo mês, tudo isso que Luisa Bairros falava de que uma sobe e leva outra, não
sinto gratidão pela universidade por isso, eu acho que eu sinto gratidão muito mais
pelos passos que foram dados antes de mim, eu sinto gratidão muito mais por aqueles
que aplainaram o terreno, pelos que sangraram, pelos que tombaram [...] e o reflexo
disso é que a nossa universidade tem 2% de professores negros e negras e a gente
entregou no início de março um ofício, uma carta para o reitor com um programa
explícito do corpo docente de cumprimento da lei 2.990/14 pra os concursos docentes
e o que a gente percebeu é o de sempre, um descaso, um vazio [...] (Vicença, 32 anos).

A professora Vicença traz as marcas das constantes investidas do racismo sobre a sua
vida e a de seu povo, nesse momento de dor, oferece sua gratidão por quem de fato lutou para
que hoje nós pudéssemos sentir de forma mais abrandada, mas não menos dolorida a dor de
sermos violentados/as cotidianamente. Sua fala evidencia muito do que é a mulher negra, que
continua através dos tempos cuidando dos seus e das suas, provendo a vida.
Sobre a importância do seu corpo no espaço acadêmico:
[...] é um corpo descolonizador em vários sentidos, um corpo descolonizador pelo tom
da pele, um corpo descolonizador pelo cabelo, pelos brincos que eu uso, pelos
vestidos, mas é um corpo descolonizador pela sandália também, pela bolsa, por não
parecer, querer ser, gerar um tom de seriedade por esse corpo, entendeu? Porque é
uma das dimensões, principalmente professoras jovens brancas, eu percebo elas
botando seu sapatinho de salto, fechadinho, sua roupinha bem passada, né, social,
discreto, tudo muito e sempre que eu chego é o rompimento de um padrão de
sociabilização do corpo [...] (Vicença, 32 anos).
[...] e eu vou ficar na universidade mesmo que minha meta seja reduzir ao máximo a
carga horária dela...porque essa resistência que o meu discurso e que meu corpo
oferece àquele espaço, ela é muito pedagógica e ela é muito representativa para
aqueles que não tiveram isso que eu tive [...] (Vicença, 32 anos).

A professora Vicença nos diz que seu corpo é descolonizador, pois rompe com um
padrão de sociabilização do corpo que até então conhecíamos como único, o branco. As cores
monocromáticas que até então davam o tom nesses espaços é invadido pelas multicores, pelos
tons de pele negros, pela estética dos cabelos crespos, das vestimentas e acessórios. Sem que
isso retire dos sujeitos/as a seriedade na condução de seus trabalhos e propósitos. Um corpo que
incomoda, faz refletir, ensina.
Isso mesmo, os corpos das mulheres negras professoras da pesquisa nos ensinam através
das suas presenças históricas no mundo que resistir, mais que verbo, é ação de existir, por isso,
mesmo diante das vicissitudes de ser mulher negra em um país como o Brasil, em uma cidade
de maioria negra, em uma universidade de bases racistas, fazem escolha por resistir, ficar na
universidade, porque sabem que os pés que hoje pisam esse chão, constroem caminhos menos
tortuosos para os/as que virão.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É falando sobre os rompimentos dos silêncios que inicio a escrita das considerações
finais, inspiradas nas palavras ditas sem medo por Audre Lord (1977). As temáticas e,
principalmente, as histórias de vidas verbalizadas, compartilhadas por mulheres negras
professoras, juntamente com a presença de seus corpos na academia ou no mundo, são um ato
de autorrevelação, que nunca está dissociado do perigo de se expor à rejeição ou ao mau
entendimento. Ser inteira tema ver, também, com poder dizer de si e da realidade que nos cerca.
E quando as palavras das mulheres clamam por serem ouvidas, cada uma de nós deve
reconhecer sua responsabilidade de tirar essas palavras para fora, lê-las, compartilhálas e examiná-las em sua em sua pertinência à vida [...]. O fato de estarmos aqui e que
eu esteja dizendo essas palavras, já é uma tentativa de quebrar o silêncio e estender
uma ponte sobre nossas diferenças, porque não são as diferenças que nos imobilizam,
mas o silêncio. E restam tantos silêncios para romper! (LORDE, 1977, n.p).

O grande trunfo dessa pesquisa é que ela vem investida das vozes e dos corpos presenças
de mulheres negras, que, mesmo diante das negativas do racismo e machismo, constroem
caminhos de transgressão e insubordinação via educação, carregando consigo também a
identidade de professoras.
A minha trajetória profissional enquanto mulher negra professora lança pistas para a
construção desta pesquisa. A conjunção entre as identidades de gênero, raça e a profissional,
aliada ao fato de ser um corpo negro no mundo, representou um confronto com o estabelecido
dentro de algumas instituições de educação pelas quais passei. No imaginário social, a mulher
negra é aquela destituída de inteligência, marcada pela sexualização do seu corpo e que tem no
ambiente doméstico seu lócus “natural”. Estar deslocada do lugar pensado para nós em uma
sociedade fortemente marcada pelo racismo e machismo gera inquietações e desconfortos, mas
também reflexões sobre as representações do/a negro/a em nossa sociedade. Ser confundida
com a merendeira ou com outra colaboradora da escola e não ser vista como professora
confirma que nossa pele é de fato linguagem e que a leitura que fazem dela está permeada de
preconceitos e uma visão determinista e limitante do lugar social que as pessoas negras devem
ocupar na sociedade.
Decido sair da dimensão pessoal e lançar olhar sobre as experiências formativas de
mulheres negras professoras do ensino superior, com o objetivo geral de analisar de que forma
as mesmas constroem suas identidades étnicoraciais e profissionais a partir da relação
afirmativa que estabelecem com seus corpos. Como objetivos específicos, procuramos
conhecer a trajetória de construção identitária das mulheres negras professoras da pesquisa,
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compreender o processo que levou as professoras negras “fazerem as pazes” com seus corpos
e identificar, através dos depoimentos delas, como suas presenças e corporeidades são
percebidas pelos/as discentes e docentes das instituições de ensino superior em que trabalham.
As dimensões sociais da família, escola, rua, campo afetivo e academia foram escolhidos
como lugares onde as mulheres negras professoras da pesquisa se constituem enquanto pessoa
e profissionais. Essa construção identitária será sempre um processo tenso para nós mulheres
negras. Cada um desses lugares é responsável pela formação da nossa autoimagem na direção
de uma mudança política, estética, na construção do discurso e de práticas antirracistas e
antissexistas.
O corpo ganha destaque na pesquisa, é a partir desse lugar que me reconecto à
ancestralidade, à história intencionalmente silenciada nos bancos da escola, aos bons combates
protagonizados por meu povo, a referenciais de mulheres e homens negras/os, ao conhecimento
historicamente produzido, ao papel relevante nas ciências. Quando faço esse movimento no
sentido do autoamor, faço as pazes com o espelho e fico feliz com o que vejo.
Outros corpos invadem a universidade, estou falando das primeiras experiências que
tive com professoras negras na graduação e o misto de sentimentos que me invadiu fruto desses
encontros. A sensação que tive era de que não estava mais sozinha no espaço da academia, tão
fortemente marcado pela branquitude, a simples presença dessas mulheres transbordava
representatividade e mostrava a possibilidade de ocupação de outros lugares e espaços sociais.
A inquietação para a construção dessa pesquisa surge quando, ao olhar para os corpos
dessas mulheres na universidade, vejo não mais a tentativa de embranquecer para ocupar
espaços ainda majoritariamente brancos, mas um enegrecimento acompanhado de uma
mudança no discurso, aliando corpo e mente no sentido da afirmação de uma identidade negra.
Surge daí a motivação em conhecer os processos de construção identitária, via corpo, de
mulheres negras professoras do ensino superior, procurando identificar como esses corpos são
lidos por docentes e discentes nos ambientes em que atuam profissionalmente.
Nossas primeiras incursões em busca de pistas sobre a formação identitária, via corpo,
das professoras da pesquisa, acontecem no espaço da família, esse lugar é investido de uma
importância muito grande para as cinco entrevistadas. As figuras da mãe, avó, bisavô aparecem
como referências em muitas falas das professoras. Das quatro professoras, apenas uma conviveu
com pai e mãe casados, vivendo juntos na mesma casa. As outras quatro são filhas de casais
separados, portanto criadas tendo como referência a figura da mulher negra.
Percebemos a importância das mulheres mais velhas na educação e inspiração de vida
na trajetória da maioria das professoras da pesquisa. Essas são as responsáveis por suprir
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materialmente, espiritualmente e simbolicamente as suas existências. O reforço positivo da
autoestima por meio de palavras de afeto também é destaque na pesquisa, e os responsáveis por
construir esse escudo contra as investidas do racismo também são os homens negros da família,
mais especificamente o avô de Luisa Mahin e o pai da professora Edileusa Santos.
A professora Aimó viveu durante muito tempo uma relação repressora na família, no
sentido do não diálogo sobre questões concernentes ao corpo, envolvendo sexualidade,
orientações sobre primeira menstruação. A relação de conflito com a mãe agrava-se quando
descobre que sua genitora, em um momento de sua vida, tentou abortar da sua gravidez. O
sentimento de rejeição tomou conta do seu ser e durante um tempo considerou sua mãe como
sua pior inimiga. Isso foi se resolvendo graças a muita terapia e ao próprio entendimento da
vida que acontece depois que inicia o processo de descolonização do seu corpo, acompanhado,
gradativamente, por uma descolonização da mente.
É na família também que estas mulheres vão vivenciar primeiramente a relação com
seus corpos, ora transformando-os de modo que se aproximem de um modelo de padrão estético
branco, mais aceitável socialmente, ora aprendendo com a dinâmica da família a modificá-lo
conforme as regras impostas pela mesma, como alisar só depois dos quinze anos, caso da
professora Edileusa Santos. Ou mesmo assumindo suas raízes depois de passar por todas as
fases anteriores.
A família é, então, esse lugar de aconchego, de afeto, amor, referencialidade, mas
também lugar de reprodução de estereótipos, de preconceitos, infelizmente o mitoengano da
democracia racial ainda vive dentro de muitos dos nossos lares, porém à medida que as
professoras da pesquisa foram descolonizando suas mentes, foram também apresentando,
desvelando às suas famílias outros mundos de possibilidades quanto à questão de ser negro/a
em uma sociedade racista, ao ponto de hoje alguns membros já se posicionarem de forma
afirmativa quanto a seu pertencimento.
A escola é um espaço altamente complexo e rico quando falamos em questões que
envolvem as relações raciais, porque é o lugar de encontro com a diferença, nesse território que
é de poder, constroem-se experiências traumáticas e processos de enegrecimento. Essa é a
tônica desvelada pelas professoras da pesquisa. Das cinco professoras, uma alternou sua
formação entre escola pública e privada, as outras quatro estudaram todo seu período escolar
em instituições públicas de ensino.
Os relatos das professoras sobre a escola nos dizem que esse é o lugar onde vivenciam
suas primeiras experiências com o preconceito, a discriminação, o racismo. É nesse espaço que
aprendemos da pior forma possível que somos negros/as. O descrédito em relação às nossas
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possibilidades no mundo da educação é nítido, como exemplo temos a professora Vicença e seu
professor de matemática, o mesmo afirmou com todas as letras, em um tom sarcástico, que ela
não conseguiria passar na seleção para ingressar no ensino médio em uma instituição federal,
que fizesse sua matrícula na rede estadual de ensino. Que bom que ele estava enganado e que
Vicença renovou suas forças e confiança em si e em tudo que ainda podia conquistar, vir a ser.
O nosso corpo negro é invisibilizado na escola, estamos de fora dos currículos
escolares, subrepresentadas nas grandes apresentações do ano letivo, somos os objetos
inanimados das grandes peças teatrais, as árvores ou bichos, quase nunca a personagem
principal. Como no caso da professora Elenara, temos o corpo que traz as marcas de quem
“nasceu pra servir”, e, na seleção de estágio, somos direcionadas a oportunidades que se
encaixem na visão construída sobre a mulher negra em nossa sociedade. Somos tidas como
aquela população sem família, a quem a escola, professores e gestão dispensam um tratamento
de segunda classe, de desrespeito. O silêncio da escola nos machuca e nos desumaniza.
Mas a escola também pode participar de processos de enegrecimento, configurando-se
como espaços de resistência, de aquilombamento. Foi essa experiência vivenciada pela
professora Vicença, quando da sua passagem por uma instituição federal, no ensino médio,
onde a maioria das/os estudantes eram brancos/as, segundo ela, ainda não havia sido implantado
o sistema de cotas. O fato de serem minoria em um espaço majoritariamente branco fez com
que um grupo de jovens negros/as se organizassem em um coletivo com o objetivo de fortalecer
a solidariedade entre eles/elas, pensar sobre as suas existências como negros/as e resistir para
existirem. A professora Edileusa Santos vivencia no Colégio Duque de Caxias, na Liberdade,
um ambiente altamente permeado pela cultura negra, pela dança e arte, essas experiências vão
lhe constituindo como a mulher negra professora de dança e a artista que se tornaria mais tarde.
De modo que a escola pode nos falar de processos de regulação e de emancipação.
Os nossos corpos negros na rua podem ser considerados a dimensão que mais tememos,
porque incidem diretamente sobre as nossas próprias vidas. Historicamente, tem sido assim, os
nomes dos algozes mudaram, o objetivo continua o mesmo, o genocídio do povo negro agora
tem como aliado o braço armado do estado. Na versão cotidiana dessa violência, somos
vigiadas/os pelo fato de sermos potenciais “suspeitas/os”, isso acontece porque trazemos no
corpo negro as marcas da propensão ao crime e à delinquência, isso segundo a ideologia racista
que intenta nos diminuir, nos dizimar.
E tememos pelas nossas próprias vidas, a vida dos nossos/as irmãos/ãs, amigos/as, pela
vida dos/as nossos/as filhos/as. Esse, inclusive, é um dos grandes temores da vida da professora
Luisa Mahin, quando pensa em seu filho, e da professora Vicença, quando pensa em seu irmão,
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eu também comungo do mesmo medo toda a vez que meu irmão, homem preto de 29 anos,
coloca seu corpo no mundo.
O corpo da mulher negra na rua é visto como a “carne mais barata”, o homem,
principalmente o branco, posiciona-se diante de nós como se fôssemos uma peça exposta pronta
para sermos consumidas e as mais indecentes propostas saem de suas bocas. Somos sobre
determinadas pelos estereótipos negativos construídos sobre nós, da mulher negra vista como a
doméstica ou a prostituta. E todas as professoras da pesquisa, em algum momento das suas
vidas, foram capturadas pelas lentes desumanizantes do racismo sobre seus corpos, com o olhar
sempre limitante, próprio dessas visões distorcidas.
A dimensão corpo negro e afetividade traz as complexidades da mulher negra na relação
com sua subjetividade, esta, construída segundo o objetivo de alcançar o ideal de ego branco,
desconsidera as impossibilidades biológicas de se tornar branco/a, amputa prazeres, exacerba
complexos de inferioridade, deseja sua não existência.
Em conversas com as mulheres negras professoras da pesquisa, descobri que algumas
dessas relações desconstroem o modelo heteronormativo de uniões legitimadas pela sociedade.
Perguntado à professora Elenara sobre suas experiências no campo afetivo, ouvi da mesma que
ela se relacionou com pessoas. Mulheres, homens e pessoas trans, pessoas mais velhas e mais
novas, nos deixando a mensagem das possibilidades de amar e ser amada.
Das cinco mulheres negras da pesquisa, temos a professora Vicença, que convive com
seu companheiro e sua filha; professora Luisa Mahin, que mora com seu filho e sua filha,
mantém um relacionamento a distância com seu namorado americano; e professora Elenara,
que convive com sua companheira. As professoras Aimó e Edileusa Santos não se encontravam
no momento em relações no sentido de namorar ou morar junto com companheiro/a.
As relações interraciais ganham destaque na pesquisa, pois todas as professoras que se
encontram em relacionamentos com seus/sua parceiros/as convivem com homens brancos e
mulher branca. A professora Luisa Mahin chega a dizer no seu texto que os homens negros têm
algo a resolver no que tange à sua relação com a mulher negra, pois quando escolhe
companheira para conviver, na maioria das vezes são mulheres brancas. À mulher negra cabe,
segundo ela, se relacionar com o que tem, no caso, os homens brancos. As pesquisas já mostram
nosso preterimento afetivo, confirmando que, na dinâmica das relações afetivas, a mulher negra
continua ainda nitidamente em desvantagem.
As relações afetivas entre pessoas negras e brancas geram ainda hoje opiniões
diferentes. Existe uma preocupação material e simbólica pela continuidade da população negra,
incentiva-se a união do homem negro com a mulher negra, a geração de filhos negros, a
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construção de uma família negra. Há quem entenda essa lógica como radical e defenda que o
sentimento não tem cor. Mas, quando vamos analisar as falas das professoras, especificamente
de Vicença, identificamos algumas nuances de um comportamento que ainda precisamos
analisar. Ela fala de seu desejo de morrer, ao descobrir que o namorado branco a traiu com uma
mulher branca. Percebemos o quanto de patológico ainda existe nas relações entre brancos e
negros, essa fala é muito representativa do sentimento de inferioridade que ainda habita o
interior do/a homem/mulher negro/a.
A academia é esse lugar onde são travadas as maiores lutas das mulheres negras
professoras por equidade na educação e na vida, por ser um universo branco, desconsidera a
nossa condição social, racial, de gênero, a nossa condição de existência. Com exceção da
professora Luisa Mahin, que já tinha membros da família graduados em universidades,
inclusive sua mãe, as outras professoras da pesquisa são as primeiras integrantes da família a
adentrar a universidade. E, quando entramos nesse universo, nos damos conta da invisibilização
de nossas presenças, histórias e cultura. Somos, nas nossas turmas, as únicas representantes do
nosso povo. Sofremos de solidão também nesses espaços, a solidão em procurar uma moeda,
que nos possa garantir o ir e vir, a permanência, furar o bloqueio a nós imposto no acesso à
educação e aos bens materiais e simbólicos, frutos dessa conquista.
As experiências das professoras negras na docência superior têm a marca da resistência,
os corpos dessas mulheres não são vistos como corpos que pensam, essa condição é posta à
prova a todo momento. O racismo estrutural é uma realidade dentro das universidades e temos
essa certeza quando não conseguimos enxergar a mulher negra como professora universitária,
quando não acreditamos na sua competência para coordenar grupos de pesquisa ou de pósgraduação, para orientar, quando somos vistas como exóticas por carregar no corpo as marcas
da nossa ancestralidade. Ele existe quando vemos os números ainda ínfimos de professores e
professoras negros/as na universidade, os casos de adoecimentos de professoras negras. Somos
competentes para escrever grandes projetos na universidade, perdendo nosso verão, mas quem
continua a levar a fama é o homem e a mulher brancos/as, são esses/essas que ainda estão na
linha de frente dos órgãos responsáveis pela gestão das produções do conhecimento. Quais
conhecimentos são privilegiados dentro da academia? Por que outros tantos nem são
considerados como tal? Quem decide o que é conhecimento e o que não é?
A presença das mulheres negras professoras da pesquisa tem feito grandes revoluções
no que tange à representatividade. Seus corpos, linguagens e experiências têm as aproximado
de alunos/as negros/as que são mais que realidade nesses espaços. As temáticas de pesquisa
também têm sido renovadas, as disciplinas oferecidas, suas práticas, os trabalhos que envolvem
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as questões raciais, de gênero multiplicam-se graças ao trabalho dessas mulheres em trazer para
o centro do debate as contribuições do nosso povo na ciência e na vida. Novos caminhos têm
sido abertos às novas gerações de jovens negros/as que se lançam aos desafios da educação
superior, o chão continua a ser aplainado para passagem dos/as nossos/as, a luta tem nos
garantido esse movimento.
As histórias de vidas das mulheres negras professoras da pesquisa são inspiração,
servem de referência e motivação para luta na garantia de equidade na educação e dignidade na
vida. Sou grata, como mulher negra professora, pelos ensinamentos, por cada caminho apontado
na direção da garantia do nosso direito à humanidade, e no desmonte das estruturas que nos
oprimem.
As narrativas das histórias de vida nos dão pistas bastante importantes no sentido de
conhecer as trajetórias de formação das identidades étnico-raciais e profissionais das mulheres
negras da pesquisa a partir da relação afirmativa que vão estabelecendo com seus corpos. Os
processos de desvelamento das suas identidades de mulher negra impulsionam uma mudança
na sua postura como professoras universitárias.
Um primeiro olhar afirmativo sobre os corpos das mulheres da pesquisa vai sendo
construído através da família e do reforço positivo sobre sua estética e intelectualidade,
lembremos o pai da professora Edileusa Santos e o avô de Luisa Mahin. Até mesmo as situações
em que as famílias reproduzem condutas que reforçam o mito da democracia racial e
preconceitos contra os membros da família, serviram mais tarde como análise das
representações do/a negra na sociedade e como exemplos de condutas a não serem seguidas. A
professora Luisa Mahin também tem em casa uma referência, sua mãe, lembro que em uma
passagem da sua narrativa ela fala que, na maioria das vezes, quando sua mãe mudava o cabelo,
ela também imitava, se a mãe estava de cabelo alisado ou Black, ela também estava, então penso
que, nesse sentido, a construção de um olhar afirmativo sobre seu corpo já se constituía naquele
momento
No ambiente da escola, temos muitas experiências negativas, mas professora Vicença
nos mostrou que o aquilombamento é um caminho poderoso no encontro consigo, com sua
ancestralidade e no fortalecimento dos laços de solidariedade com os seus e suas. Esse foi o
momento que inicia seu processo de se tornar negra, no compartilhamento das dores coletivas
aqueles jovens iam se entendendo como negros/as. Inicia-se assim as primeiras transformações
em seu corpo e sua mente, no processo de construção da sua identidade negra.
A lembrança de suas primeiras professoras negras também é importante nesse processo
de rememorar as trajetórias de construção identitária, pois a presença dessas mulheres tem um
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valor simbólico muito importante na construção de um olhar afirmativo sobre os corpos das
mulheres negras professoras. A professora Aimó fala de uma docente negra que teve no ensino
fundamental e o quanto os olhares que trocavam revelavam uma cumplicidade que só mesmo
duas mulheres negras podiam entender. A professora Luisa Mahin recorda com bastante
orgulho de uma professora de matemática que teve no ginásio e da alegria em saber que alguém
igual a ela era inteligente, bonita e sabia se posicionar no mundo, uma referência que marcou
sua vida.
O corpo das mulheres negras da pesquisa, no mundo, amplia o olhar para outras
referências, professora Edileusa Santos nos fala da importância e grandeza das Ialorixás como
mulheres negras que acumulam conhecimentos essenciais para a vida, consideradas como
sábias e dignas de respeito. As figuras dessas representantes religiosas também são referências
na construção do olhar positivo que lança sobre seu corpo e de seus/suas iguais.
As referências que vão positivando a construção de um olhar afirmativo sobre os corpos
das mulheres negras da pesquisa são muitas, vêm de seus ciclos de convívio diário, do acesso
a referenciais de mulheres negras intelectuais da academia, das Ialorixás, vêm das mulheres
negras da família, das mães, de mulheres negras anônimas que fazem de suas presenças no
mundo motivo de luta por dias melhores para nosso povo. Nossos olhares fitam esses corpos
no sentido de nos construirmos também como corpo afirmativo, que sabe de seu lugar no
mundo.
A dimensão do nosso corpo no campo da afetividade nos ajuda a desvelar o olhar
preconceituoso e estigmatizado lançado sobre nossas existências e possibilidades de amar, a
mentalidade colonizada mostra-se ainda como um grande empecilho nessa seara. A lição que
tiramos dessas experiências de dor que vivenciamos, fruto desses encontros é o autoamor, esse
se faz necessário na nossa luta, não por sobrevivência, mas pela vida, deve ser um
enfrentamento diário.
O encontro com o racismo configura-se como um dos responsáveis pela transformação
que as mulheres negras da pesquisa realizam em seus corpos. Surge daí o entendimento que o
corpo, além de ser um elemento importante no enaltecimento da beleza negra, é suporte na
construção da identidade negra, confirmação das nossas presenças no mundo. Quando falamos
do ambiente acadêmico, a mudança no corpo mostra-se como bastante relevante, pois é a quebra
de um padrão de sociabilização branco, visto como a norma. Afirmar-se a partir do corpo é uma
estratégia de enfrentamento à branquitude presente na universidade.
É bastante pedagógica a presença desses corpos afirmativos na universidade, nos
ensinam sobre autoamor, respeito ao outro, reconhecer uma igual, nos faz acreditar que
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podemos ocupar os espaços que quisermos nessa sociedade. O impacto da presença dos corpos
das mulheres negras professoras da pesquisa na vida de alunos/as na universidade é inegável, é
a confirmação de que não estamos mais sós dentro desse ambiente insalubre que é a
universidade. É presença de vida e bem-estar na academia.
A descolonização dos corpos vem acompanhada da descolonização das mentes, essa
combinação poderosa é a grande responsável pela gradativa postura que leva as mulheres negras
da pesquisa a fazerem as pazes com seus corpos. É também a responsável por uma mudança de
postura vivenciada na universidade frente aos ataques de colegas e da própria conjuntura racista
da universidade. Enquanto não se reconhece o inimigo, não se constrói estratégias de luta e de
proteção. Afirmar o corpo e potencializar a descolonização das nossas mentes é ligar um radar
que sinaliza a presença do perigo que incide sobre nossas vidas, pois o racismo mata. Essa
combinação poderosa é a possibilidade da continuidade de vida longa ao nosso povo e caminhos
abertos às gerações futuras, homens e mulheres negros/as, dentro e fora das universidades.
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