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Este material é dedicado à memória de Marielle Franco e Anderson Gomes, que 

foram assassinados brutalmente na noite de 14 de março de 2018, no centro da cidade do 
Rio de Janeiro/RJ.  

Há um ano esperamos e vigiamos por respostas das autoridades competentes sobre 
os mandantes do crime; há um ano estamos sem respostas. É urgente que esclareçamos 
este crime para que a democracia seja plenamente exercida em nosso país. É preciso fazer 
justiça!  

 
Abaixo, subscrevemos a nota de repúdio da Rede Educafro Minas à época do 

assassinato da vereadora e de seu motorista.   
____________________________________ 

 
NOTA DE REPÚDIO 

DO LUTO À LUTA: POR MARIELLE FRANCO E O FIM DA VIOLÊNCIA INSTITUCIONALIZADA 

 

“Enquanto os homens exercem seus podres poderes,  

morrer e matar de fome, de raiva e de sede são,  

tantas vezes, gestos naturais”  

(Podres Poderes – Caetano Veloso)  

 
Ontem, 14 de março de 2018, a vereadora carioca pelo Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL), Marielle Franco, e o motorista Anderson Pedro Gomes foram brutalmente 
assassinados.  



Marielle tem um histórico de lutas e de engajamento político-social, por isso em 2016 
foi a quinta vereadora mais votada, tornando-se uma das vozes mais eloquentes na defesa 
da população negra e periférica da cidade do Rio de Janeiro. Porém, sua atuação não 
permaneceu restrita à sua cidade, mas se estendeu e se espalhou por outros estados, por 
isso, sua morte é tão sentida e lastimada em cada canto deste país.  

A vereadora nasceu e foi criada na comunidade da Maré, periferia da cidade do Rio 
de Janeiro, onde participou na juventude de um pré-vestibular comunitário. E é por isso, que 
nós da Rede Educafro Minas nos sentimos, também, machucados e violentados, porque esta 
é uma realidade que também atinge nossos educandos e suas famílias. A violência que 
assola nossos educandos é a que matou Marielle e que ceifa, todos os dias, a vida de tantos 
próximos a nós.  

Uma mulher negra foi morta. Porém, Marielle não é mais um número na estatística, 
ela é, sim, o grito de socorro, a última gota das inúmeras injustiças que a população negra 
tem sofrido em nosso país: a mortandade de mulheres negras que é maior que a das 
mulheres brancas; o extermínio da juventude negra nas periferias dos grandes centros 
urbanos; a falta de acesso à educação e à empregabilidade; os autos de resistência etc.  

Infelizmente, existe uma violência institucionalizada que maltrata a população 
periférica, sobretudo negra, e que estava nas pautas de luta de Marielle, que nos últimos 
dias, lutando contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, levou-a a se engajar ainda mais 
na denúncia dos excessos cometidos pela Polícia Militar na comunidade de Acari, onde dois 
jovens foram mortos.  

A violência que executou Marielle não é aquela que se diz estar sendo combatida no 
Rio de Janeiro pela intervenção, mas a violência institucionalizada, mantida e paga por 
agentes públicos que deveriam garantir segurança a todos, sem distinção. Marielle Franco 
incomodou, escancarou as portas da violência policial que chacina, executa e extermina uma 
população que, historicamente, já sofre com diminuição de seus direitos e sucumbe ao bel 
prazer dos “donos do poder”.  

Este é o momento de transformar o luto em luta, o silenciamento histórico em 
canções de transformação e engajamento. É a hora da união dos que prezam pelos direitos 
humanos, para a construção de um país mais justo, diverso e paritário. Marielle não tombou 
por si mesma, mas por todos os que lutam, pela população negra, pelas mulheres, pela 
população LGBTQI, enfim, por todas e todos que estão buscando a defesa de seus direitos e 
a garantia de sua dignidade.  

Marielle representa, por seu sangue, aquelas e aqueles que tombam todos os dias e 
não têm seus nomes estampados nos jornais. Ela é o nome que carrega consigo inúmeros 
outros nomes esquecidos. Ela representa populações que estão na mira dos poderosos, que 
não aceitam que lutas históricas sejam levadas a cabo em nosso país.  

Nós da Rede Educafro Minas e do Centro Franciscano de Defesa de Direitos, 
repudiamos todo e qualquer ato de violência, por isso nos levantamos, exigindo a imediata e 
minuciosa investigação do assassinato da Vereadora Marielle Franco e do motorista 
Anderson Pedro Gomes. Sabemos que uma investigação séria e republicana trará justiça não 
só a este caso, mas a tantos outros que precisam ser esclarecidos, porque aconteceram e 
permanecem à meia luz do estado democrático de direito.  

A Rede Educafro Minas e o Centro Franciscano de Defesa de Direitos se solidarizam 
com a companheira de Marielle, seus demais familiares e correligionários políticos, 
prestando-lhes nossos préstimos e sinceros sentimentos de solidariedade. 



 Estes são tempos sombrios para aqueles que sonham e estão construindo 
alternativas para o nosso país, mas não é o momento de baixarmos a cabeça. Agora, só há 
um imperativo possível: lutar!  

Rede Educafro Minas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTO ANTIRRACISTA E ANTIFASCISTA 

 

“Numa sociedade racista  

não basta não ser racista.  

É necessário ser antirracista”  

(Angela Davis)  

 

“Quando me atrevo a ser poderosa,  

a usar minha força a serviço da minha visão,  

torna-se cada vez menos importante  

se estou com medo ” 

(Audre Lorde) 

 

O Caderno de Negritude, Cultura e Cidadania deste ano é, em muitos aspectos, 

diferente aos demais cadernos que o precederam. Ele não é melhor que os outros, mas, é 

diferente. Diferente, porque surge em uma época complexa e complicada de nossa história 

recente. Diferente, porque precisa suscitar, em nós, questões que estão colocadas há muito 

tempo, mas, ainda não nos deixamos tocar por elas, nem mesmo ousamos respondê-las. 

Diferente, porque nossa geração não pode mais deixar que estas questões passem, elas já 

não podem mais continuar; sobretudo neste tempo em que impera a força eleitoral da 

ultradireita brasileira.  

A eleição de Bolsonaro à Presidência da República do Brasil é algo bastante sério e 

trará consequências graves a algumas pautas que nós, da Rede Educafro Minas, acreditamos 

caras ao nosso trabalho e à nossa organização.  

    Durante os meses que se seguiram à reflexão, discussão, planejamento e, finalmente, 

materialização do caderno de Negritude, Cultura e Cidadania da Rede Educafro Minas de 

2019, nós, da Equipe Editorial, tivemos como ponto principal nosso posicionamento 

enquanto rede frente aos avanços indistinguíveis e inegáveis do fascismo no Brasil. Sendo 

assim, iniciamos as discussões e reflexões aqui presentes a partir de um Manifesto 

antirracista e antifascista. 

Como nos adverte Angela Davis, ativista e militante afro-estadunidense: “Numa 

sociedade racista, não basta ser não racista. É necessário ser antirracista.” Adicionamos que: 

“Numa sociedade fascista, não basta não ser fascista. É necessário ser antifascista.” 

A Nova Direita, a direita ultraconservadora e os neoconservadores proclamam mudar 

a sociedade através de políticas que coloquem ordem ao caos que impera no país, com 

fortes pinceladas de um saudosismo e um retorno a um passado fantasioso, onde reinavam 

a ordem e a paz. O que testemunhamos hoje em dia, a nível nacional e internacional, é uma 

volta ao nacionalismo estreito, ao isolacionismo e à xenofobia, revestidos de mudanças 

políticas do “Brasil acima de todos”; por isso, a questão que fica é: quem, de fato, se inclui 

na categoria de “brasileiros”? 



O fascismo que brota nas esquinas e transborda nas urnas é velho conhecido do povo 

negro e periférico. Acreditamos no rompimento com a lógica capitalista, sexista e 

LGBTfóbica que sugere criar condições para que as bases se organizem em resistência, 

autonomia e liberdade. Cremos que a revolução começa justamente na revolução da vida 

cotidiana de cada um de nós, preocupados com uma sociedade mais justa, igualitária e 

emancipatória.  

Se examinarmos criticamente o papel tradicional da universidade na busca da 

verdade e na partilha do conhecimento e informação, ficará claro, infelizmente, que as 

parcialidades que sustentam e mantêm a supremacia branca, o imperialismo, o sexismo e o 

racismo distorceram a educação a tal ponto que ela deixou de ser uma prática de liberdade. 

“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) 

Optamos, desta vez, por utilizar as ideias, como linha mestra de confluência de temas 

e construção dos textos, da coleção Feminismos Plurais, da editora Letramento. A coleção é 

organizada por Djamila Ribeiro e conta, no atual momento, com nomes importantes de 

intelectuais negros brasileiros como Joice Berth, Carla Akotirene, Juliana Borges, Silvio 

Almeida e Adilson Moreira. Esta coleção foi escolhida para nortear nossos estudos de NCC, 

justamente, porque toca as questões mais fortes e necessárias das discussões que 

precisamos estabelecer agora. Acreditamos, também, que é de fundamental importância 

valorizar e ler sempre mais os intelectuais negros brasileiros, sobretudo, porque a Academia 

desde há muito tem sido um lugar branco e com pensamento branco.  

Já se foi o tempo da percepção. Vivemos hoje o tempo das ações. Ou se age para 

mudanças ou não será apenas beneficiário indireto e cúmplice, mas promotor 

corresponsável pelos resultados das desigualdades e das violências geradas pelo racismo. 

Violências e desigualdades que batem à sua porta, que batem a nossa porta, todas os dias. 

Precisamos transformar nossos silêncios e medos em ações e revolução.  

  

 Ecoando as palavras de Silvio de Almeida, uma vez que Rede Educafro Minas se 

estabelece enquanto uma instituição antirracista e antifascista, é nosso dever: 

a. Promover a igualdade e a diversidade em nossas relações internas e com o público 

externo, a nível de sede e dos núcleos. 

b. Remover obstáculos para a inserção da população negra, pobre, LGBTQI+, 

quilombola às instituições de ensino superior. 

c. Manter espaços permanentes para debates e eventual revisão de práticas 

institucionais, políticas e educacionais. 

d. Promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais e de gênero. 

 



 Assim, nós, da Equipe Editorial da Rede Educafro Minas, e como Rede Educafro 

Minas, celebramos e acreditamos em uma educação libertária, revolucionária, antirracista, 

antifascista e emancipatória. Acreditamos que, como nos ensina Paulo Freire, que a 

Educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo.  

 Que tenhamos um 2019 cheio de ações, revoluções e sonhos! 

 

Rede Educafro Minas: aquilombando sonhos! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARA SABER MAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O longo dos próximos módulos, iremos apresentar as pensadoras/es, 

poetas, autoras, críticos, pesquisadoras, músicos, que contribuíram 

para a construção do CADERNO DE NEGRITUDE, CULTURA E 

CIDADANIA de 2019. Essa foi uma maneira que encontramos de 

celebrar e valorizar o pensamento crítico negro, no Brasil e de outros 

países, e contribuir para a disseminação e divulgação destas pessoas, 

para a luta e emancipação de populações e grupos minoritários. 

Esperamos que aproveitem, e que procurem SABER MAIS! 

 
GLORIA JEAN WATKINS, nascida em Hopkinsville , em 1952, 

mais conhecida pelo pseudônimo bell hooks (escrito em 

minúsculas), é uma autora, teórica feminista, artista e 

ativista social estadunidense. Watkins publicou mais de 

trinta livros e numerosos artigos acadêmicos. Sua obra 

incide principalmente sobre a interseccionalidade de raça, 

capitalismo e gênero, e aquilo que hooks descreve como a 

capacidade destes para produzir e perpetuar sistemas de 

opressão e dominação de classe. No livro 'Ensinando a 

transgredir', bell hooks escreve sobre um novo tipo de 

educação, a educação como prática da liberdade. Para 

hooks, ensinar os alunos a “transgredir” as fronteiras 

raciais, sexuais e de classe a fim de alcançar o dom da 

liberdade é o objetivo mais importante do professor. 

Pedagogia libertária 

bell hooks 

Antirracismo 

Angela Davis 

ANGELA YVONNE DAVIS , nascida 

em Birmingham, em 1944, é 

ativista e militante na luta 

antirracista e feminista, filósofa 

socialista e professora emérita do 

departamento de estudos 

feministas da Universidade da 

Califórnia, que alcançou 

notoriedade mundial na década de 

1970 como integrante do Partido 

Comunista dos Estados Unidos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hopkinsville
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Min%C3%BAscula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativista_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interseccionalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%A7as_humanas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opress%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Birmingham_(Alabama)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1944
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_dos_Estados_Unidos


Módulo I  

 

EDUCAFRO MINAS:  

EDUCAR PARA TRANSGREDIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. EDUCAFRO MINAS: MOVIMENT-AÇÃO POR EDUCAÇÃO POPULAR 
  
            A Rede Educafro Minas, pensada como um movimento e uma ação em prol de uma 
educação popular para todas, todos e todes, objetiva, ao possibilitar a inserção da população 
negra, pobre, quilombola, indígena e da camada popular em Instituições de Ensino Superior, 
contribuir para a destruição das estruturas de poder que mantém estes grupos excluídos de 
uma educação de qualidade. 
            Como proposta para o ano de 2019, enfatizamos a necessidade de aprendermos com 
outros movimentos de mudança e ativismo social, com movimentos feministas, movimento 
negro, movimento LGBTQI+, o movimento campesinato, o MST, e aceitarmos que nossa luta 
será longa e estamos dispostos a permanecer pacientes e atentos. Seguindo as palavras de 
bell hooks, para que possamos nos comprometer a transformar a universidade e os demais 
espaços educacionais em um “lugar onde a diversidade cultural informe cada aspecto de 
nosso conhecimento, temos de abraçar a luta e o sacrifício. Não podemos nos desencorajar 
tão facilmente. Não podemos nos desesperar diante de conflitos. Temos de afirmar nossa 
solidariedade por meio da crença num espírito de abertura intelectual que celebre a 
diversidade, acolha a divergência e se regozije com dedicação coletiva à verdade” (hooks, 
2013, p.50) 
            Acreditamos em uma educação que é revolucionária, libertária e emancipadora, que 
não reproduz sistemas de opressão, como racismo, machismo, patriarcado, LGBTfobia, 
elitismo e classismo, que funcione como uma ferramenta de conscientização crítica, de 
modo que reflita nossa alegria diante da diversidade cultural, nossa paixão pela justiça social 
e nosso amor pela liberdade. (hooks, 2013, p.50) 
  
Atividades direcionadas: 
 
Para a atividade abaixo, recomenda-se: 
 
I.  três cartolinas ou três pedaços grandes de papel. 
II. se possível, a participação de todas as pessoas que compõem o núcleo, não somente os 
educandos e as educandas. 
III. canetinhas coloridas ou canetões.  
 
Em três pedaços de cartolina/kraft faça três colunas com as categorias abaixo: 
 
a. Motivações                    
b. Quais atividades precisam ser desenvolvidas (pela coordenação, pelxs educadores e pelos 
educandos) 
c. Outras atividades que podemos nos engajar enquanto núcleo. Como podemos contribuir 
para nossa comunidade, nossa coletividade. 
 
- Guardar as três cartolinas/papéis, colocar em local visível e revisitar o que foi escrito ao 
longo ano. 
 
 
 
 



Para discutir após a realização da atividade acima. “Construção e movimentação do 
núcleo”: 
 
1. Pautas de construção de coletividade. O que significa um movimento coletivo? Como se 
compreende um cursinho comunitário voluntário? Como compreendemos nosso núcleo? 
 
2. Como tomar o espaço para si: agenciamento, responsabilidade, autogestão. Pensamento 
em grupo e coletivo. Como reivindicamos nosso núcleo e nosso espaço como nosso, como 
pertencente a todos, todas e todes?  
 
3. Convivência e relacionamento. Refletir sobre práticas, convivência e relacionamento. 
  
4. Quais são nossas responsabilidades e papéis, como educadores e educandos? Como 
voluntários?  
 
 
Mais informações: 

 

 
 
 
 

Educação popular: 
 
EDUCAÇÃO POPULAR E OS SEUS DIFERENTES ESPAÇOS: EDUCAÇÃO SOCIAL DE RUA, 
PRISIONAL, CAMPO - Francisca Rodrigues de Oliveira Pini. Disponível em: 
http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n4v1/32.pdf 
 
Revista de Educação Popular - http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop 
 
EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: ESTRATÉGIAS E POSSIBILIDADES DE AÇÃO 
NO CURRÍCULO DA EDUCAFRO. Sara Carolina de Castilho Dâmaso dos Santos. 
https://www.copene2018.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/1530925170_ARQUIVO_T
rabalhoCompletoXCOPENEnoModelo.pdf 
 
OS CURSINHOS POPULARES: ESTUDO COMPARADO ENTRE MSU E EDUCAFRO –MG  - 
http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/3435/texto%20completo.pdf?sequenc
e=1 
 

http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n4v1/32.pdf
http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop


B. EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA PARA A LIBERDADE 
 
Discussão: 
 
1. Quais são suas expectativas como educando/educanda da Rede Educafro Minas? 
2. Quais são suas memórias da sala de aula? Como foi sua experiência nas escolas regulares 

(ensino fundamental, médio, técnico, superior, cursos livres)? 
3. O que acredita que encontrará na Educafro? Como este cursinho se diferencia de demais 

cursinhos pré-ENEM? Quais são as similaridades? 
4. O que entende por “pedagogia libertária”? 
  
 

Ensinando a transgredir1 
 
            São muitos os caminhos, as razões, as intenções que nos levam, nós, educadoras e 
educadores a decidir ensinar em um cursinho popular, comunitário e voluntário como os 
núcleos da Rede Educafro Minas. Para alguns, que exercem a profissão de professores e 
professoras, educar na Educafro passa a ser, de certo modo, uma extensão da prática 
pedagógica do dia a dia. Algumas e alguns de nós exercem uma multiplicidade de outras 
atividades e decidiu por infinitas razões, dar aulas em caráter voluntário. 
Independentemente de quem somos e por quais razões decidimos fazer parte da Rede 
Educafro Minas, todas, todos e todes participamos de uma agenda em comum, que é uma 
educação e prática pedagógica libertária: uma educação revolucionária de resistência. 
            Como pedagogia libertária, a educação que visamos na Rede deve ser pensada em 
oposição à uma educação bancária, onde as educandas e educandos funcionam como caixas, 
cofres acumulando e memorizando informações, sendo o conhecimento apenas depositado, 
sem aprender como torná-lo uma ferramenta revolucionária de liberdade para sermos 
pensadores críticos, sem reforçar os sistemas de dominação existentes. 
            De acordo com a crítica cultural e feminista bell hooks (assim, com letra minúscula), o 
primeiro paradigma que precisamos mudar no que se refere à educação é de que a sala de 
aula, para que ocorra o aprendizado deve ser entediante (hooks, 2013, p.16). A sala de aula 
deve ser um ambiente de entusiasmo, prazer e alegria. Aprender se torna uma atividade 
prazerosa e estimulante, onde se ensina e se aprende de uma maneira que respeita e 
protege as almas de nossos educandos e educandas criando condições necessárias para que 
o “aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo” (hooks, 2013, p.25) 
            A criação de um espaço de aprendizagem estimulante e divertido perpassa a nossa 
capacidade como educadoras e educadores, como educandes, educandas e educandos de 
demonstrar afeto e interesse uns pelos outros, de ouvir a voz um dos outros, por reconhecer 
a presença uns dos outros. (hooks, 2013, p.17). Não é possível gerar entusiasmo sem que se 
reconheça que a prática pedagógica não pode ser um esquema fixo e absoluto. Para que 
haja afeto e interesse de nossa parte, temos que levar em conta as necessidades e 
especificidades individuais das educandas e dos educandos: para que seja uma pedagogia 
radical é de suma importância que a presença de todas, todos e todes seja reconhecida e 

                                                           
1 Referência bibliográfica:  

HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Tradução: Marcelo Brandão 
Cipolla. Editora WMF Martins Fontes, 2013.  

 



valorizada. O educador “precisa valorizar de verdade a presença de cada um” (hooks, 2013, 
p.18), pois assim, o entusiasmo será “gerado pelo esforço coletivo.” (hooks, 2013, p.18) 
            “Fazer da sala de aula um contexto democrático onde todos sintam a 
responsabilidade de contribuir é um objetivo central da pedagogia transformadora” (p.56), 
nos informa bell hooks. É importante que todos, todas e todes participem, se sintam seguros 
e valorizados no contexto da sala de aula, pois o que compartilhamos, tanto educadores e 
educadoras, educandos e educandas é o desejo de aprender, de receber conhecimento que 
“intensifique nosso desenvolvimento intelectual e nossa capacidade de viver plenamente no 
mundo.” (hooks, 2013, p.58) 
            Diferente de uma visão tradicional de ensino, onde o professor é o único responsável 
pelo aprendizado e o detentor de todo o conhecimento, a visão da “sala de aula como um 
espaço comunitário aumenta a probabilidade de haver um espaço coletivo para criar e 
manter uma comunidade de aprendizado” (hooks, 2013, p.18), onde todas as pessoas 
presentes são responsáveis pela dinâmica da aula e pelo aprendizado. 
            “Quando a educação é prática da liberdade, os alunos não são os únicos chamados a 
partilhar, a confessar. A pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e capacitar 
os alunos. Toda sala de aula em que for aplicado um modelo holístico (ou seja, um modelo 
completo e globalizante de educação) de aprendizado será também um local de crescimento 
para o professor, que será fortalecido e capacitado por esse processo,” afirma bell hooks. 
(hooks, 2013, p.35) Para que isso ocorra, é necessária a (auto)atualização constante dos 
educadores e educadoras, para que possam criar práticas pedagógicas que envolvam aos 
educandos e educandas, que fortaleçam seu bem-estar pessoal, que proporcionem 
“maneiras de saber que aumentem sua capacidade de viver profunda e plenamente” (hooks, 
2013, p.36) 
            Além de realmente valorizar a presença de todas, todos e todes na sala de aula, a 
pedagogia radical inclui um verdadeiro reconhecimento das diferenças e pluralidades 
determinadas pela classe social, pela raça, pelo gênero, pela orientação sexual, pela 
nacionalidade, pela cultura, pela religião, entre outros, das pessoas que compõe os núcleos e 
a Rede Educafro Minas. As práticas pedagógicas nascem da interação entre pedagogias 
anticolonialistas, crítica e feminista, étnico-raciais, possibilitando múltiplas perspectivas de 
ensino, que implicam questionar práticas pedagógicas tradicionais que reforçam sistemas de 
dominação (como o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a intolerância religiosa), 
proporcionando, ao mesmo tempo, novas maneiras de ensinar e aprender. (hooks, 2013, 
p.20). Para lecionar em comunidades tão diversas “precisamos mudar não só nossos 
paradigmas, mas também o modo como pensamos, escrevemos e falamos. A voz engajada 
não pode ser fixa e absoluta. Deve estar sempre mudando, sempre em diálogo com o mundo 
fora dela” (hooks, 2013, p.22). 
            É sempre importante que tenhamos em mente que nenhuma educação é 
politicamente neutra, como querem os defensores de uma ““Escola sem partido””. Ou a 
educação serve para emancipar e libertar, de modo a nos tornar agentes ativos de nossa 
aprendizagem, ou a educação serve para reproduzir sistemas de opressão, e nos tira o 
agenciamento e a liberdade de escolhas. Camuflado na roupagem de uma escola livre de 
ideologias, negando a política do racismo, do machismo, do patriarcado, prega-se que o 
problema das escolas está na doutrinação de seus estudantes, sem perceber que estão, de 
fato, negando consciência crítica e política. 
            Como bell hooks, acreditamos verdadeiramente “que o prazer de ensinar e aprender 
é um ato de resistência que se contrapõe ao tédio, ao desinteresse e à apatia onipresentes 



que tanto caracterizam o modo como professores e alunos se sentem diante do aprender e 
do ensinar, diante da experiência da sala de aula” (hooks, 2013, p.21). 
            Pedimos assim, ecoando a voz de bell hooks, que todas, todos e todes “abram a 
cabeça e o coração para conhecer o que está além das fronteiras do aceitável, para pensar e 
repensar, para criar novas visões” e que celebremos um “ensino que permita as 
transgressões ― um movimento contra as fronteiras e para além delas. É esse movimento 
que transforma a educação na prática da liberdade.” (hooks, 2013, p.24) 
            Quando não refletimos criticamente sobre as situações de opressão e exploração na 
sociedade, reproduzimos preconceitos, discriminações e exclusões. Enquanto Rede Educafro 
Minas temos uma obrigação moral e ética de construir ações e políticas com o objetivo de 
contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária, comunitária e coletiva. Precisamos nos 
reeducar, a nós e as pessoas ao nosso redor, para valorizar nossa herança africana e negra, 
sem reproduzir estereótipos e imagens negativas e depreciativas. Se quisermos educar para 
transgredir e se acreditamos em um ensino revolucionário e libertário, a revolução e 
transformação começam por nós mesmas e nós mesmos, e nós tudo!  
  
       
Para refletir e discutir:  
 
1. Para bell hooks, uma pedagogia engajada e transformadora precisa ser contrária a 
sistemas de opressão. Com a ajuda da educadora/educador, e com base no texto, encontre 
maneiras nas quais a educação pode ser uma prática pedagógica engajada. 
 
2. Qual é o papel das educandas e dos educandos no processo de aprendizagem para uma 
educação libertária? 
 
3. Como o texto nos ajuda a pensar o processo pedagógico? O processo de ensino-
aprendizagem? 
 
  

 
 
 
 
 



C. “ESCOLA SEM PARTIDO”: DO QUE ELES TÊM MEDO? 
 
 

O que é o “Escola sem partido” 
 
O Brasil dá passos largos em direção ao passado. A insatisfação popular virou 

combustível de um conservadorismo que cresce rápido. Atacando direitos e sinalizando 
retrocessos, o receituário da crise vai desde a política econômica aos programas sociais. A 
dualidade entre Senhores e Escravos se fortalece com as desilusões de um projeto que 
afundou nas insuficiências do sistema político, e reforça a incerteza no espírito brasileiro. 

É nesse cenário que o Projeto de Lei 867/15, o projeto “Escola Sem Partido”, ganhou 
força. O projeto prega uma suposta neutralidade dentro de sala de aula, alegando que há 
doutrinação política na educação brasileira. Seus defensores querem que as regras de 
neutralidade sejam pregadas na parede das escolas, e exigem prisão para os professores 
que não suprimirem quaisquer visões críticas dentro de sala de aula. 

Com a aprovação desta Lei, ou com o avanço de suas ideias, discutir racismo ou 
gênero em sala de aula pode se tornar impraticável. Enquanto segue o genocídio, surgem os 
percalços aos que querem impedi-lo na escola e na universidade. 

  
Meio milênio de Inércia 
 

 Em 1995, com o tricentenário da morte de Zumbi, coisas importantes mudaram. A 
"Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Vida e pela Cidadania", realizada em 20 de novembro 
daquele ano pelo movimento negro em direção à Brasília, reuniu 30 mil pessoas e pôs nas 
mãos de um presidente liberal exigências de mudanças para o povo negro brasileiro.  

A inércia de meio milênio começara a ser rompida. Pela primeira vez, um governo 
reconhecia que o Estado brasileiro era racista e por consequência uma política era proposta. 
Por meio de um decreto, cria-se o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da 
População Negra (GTI), liderado por Hélio Santos, que apontou uma série de políticas de 
combate ao racismo. Aí estava o germe do que culminou na política de cotas e também na 
Lei 10.639. 

O movimento intelectual negro gerado pela marcha criou ruídos que perduram até 
hoje. A forte consciência do movimento sobre a necessidade de um projeto educacional 
levou à criação de associações acadêmicas Brasil afora. As políticas apontadas ali seguiram 
ressoando nas duas décadas seguintes, primeiro com o GTI, e logo depois com os acordos 
trazidos pela relatora Edna Roland da Conferência de Durban, em 2001. 

É através de intensa movimentação política, acadêmica e nas ruas, desde a 
refundação do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978, da pressão pela criminalização 
do racismo, em 1988, das políticas apontadas pelo GTI, em 1995, e dos acordos em Durban, 
em 2001, que se forma a massa crítica necessária para criação de políticas públicas de 
enfrentamento ao racismo. Se hoje há estatísticas melhores sobre a população negra, 
inclusive sobre os mortos, isso se deve a essas movimentações. Com importância 
fundamental de professoras e professores, não há dúvidas de que a área com avanços mais 
palpáveis no combate da questão racial foi a educação. 
  
 
 



 O projeto 
 
 O Projeto de Lei 867/15, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
a LDB, de autoria do deputado federal Izalci (PSDB-DF), foi apresentado em março de 2015.  

A questão principal posta pelo Projeto é uma suposta doutrinação que acontece em 
escolas e universidades Brasil afora, o que fica expresso em seu texto, que veda “a prática de 
doutrinação política e ideológica”. A lei influencia desde as salas de aula, aos livros didáticos 
e processos de ingresso no ensino superior ou concursos públicos. 

O texto do projeto de lei cita o movimento “Escola sem partido”, cujo manifesto, um 
anteprojeto de lei, é apresentado na íntegra. Segundo este, a “doutrinação político-
ideológica”, com ênfase na “moral sexual”, um “fato notório”, é uma experiência constatada 
por “todos os que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos”. 

A proposta pretende criar um clima de vigilância nas salas de aula. Nele, os 
professores são vigiados e também vigilantes dos termos da lei. Além disso, ela pede a 
criação de canais de denúncia anônima nas secretarias de educação, e propõe que haja em 
toda sala de aula, exceto as de educação infantil, um cartaz de ao menos 70x50cm com o 
conteúdo da Lei. 
  
 Lei 10.639 em risco 

 
"O movimento negro brasileiro, em sua feição contemporânea, sempre teve como 

bandeira prioritária a defesa de uma educação plural” afirma a professora Rosane Borges, 
professora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). 

A professora da USP acredita que o “Escola sem Partido” esconde uma tentativa de 
criar um discurso único, justamente o contrário do que profere. “Para além do acesso a uma 
educação pública e de qualidade, propugnou a efetivação de proposta pedagógica 
pluricultural, que desse voz a história da população negra. Essa bandeira se abriu em várias 
frentes, entre elas a efetivação da lei 10.639”. 

A 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que regula a educação 
brasileira, inserindo nos currículos educacionais em todos os níveis a necessidade do ensino 
da história da África, entre outras medidas. A educação livre e crítica é fundamental para as 
transformações sociais defendidas pela população negra e vem sendo defendida pelo 
movimento negro. 

“A adoção desse projeto traz embutido a concepção da tomada de um partido só: a 
ideologia monocultural, racista, homofóbica, patriarcal, que durante muito tempo tornou-se 
a única matriz de percepção e concepção do mundo”, afirma Rosane. 
 Ela acredita que um dos maiores prejuízos da aprovação deste projeto será o ataque 
à diversidade cultural do Brasil, em especial para a população negra. “O Escola Sem Partido 
é, sem sombra de dúvidas, um retrocesso sem par para a população negra e para o Brasil, 
país que carrega signo das diversas civilizações, práticas religiosas e culturais com o 
protagonismo de negros e indígenas. É um projeto que tenta silenciar os prismas legítimos 
de grupos historicamente discriminados”. 
  
  
 
  
 



 Rejeição à ciência e negação da escola: um risco para o país 
  
O formato de escola para a alfabetização universal nasce com a revolução francesa 

no século XVIII. Entre os ideais pregados pelos revolucionários franceses, Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, estavam o acesso pleno às letras e ao conhecimento. Uma das 
consequências do espalhamento desse modelo mundo afora foi o aumento do alcance da 
ciência como explicação do mundo. Os mitos e crenças deram espaço à razão. Para Silvio 
Luiz Almeida, advogado, professor do Mackenzie em São Paulo e presidente do Instituto Luiz 
Gama, é justamente este aspecto que o “Escola sem partido” ataca. Segundo ele, o pretenso 
combate à ideologia na escola é uma rejeição ao contraditório e o debate. 

“Como algumas pessoas já apontaram, o maior absurdo do “Escola sem partido” não 
é sua suposta aversão às ideologias. O perigo maior do “Escola sem partido” está no fato de 
que se trata de um programa de rejeição à ciência. O “Escola sem partido” é a emergência 
do obscurantismo e do preconceito, e nada tem a ver com combate à ideologia ou à 
politização da escola. O “Escola sem partido” é contra a escola, e nada mais, e por isso, é um 
risco para o país”, afirmou. 

O retorno do obscurantismo pode parecer um exagero, mas está presente quando se 
apontam os riscos do projeto de lei frente ao cenário atual. Em uma realidade em que 
discursos racistas, machistas e homofóbicos têm lugar nas câmaras do congresso nacional e 
tomam corpo nas ruas brasileiras, seja em protestos de massa, seja no horror aberto do 
genocídio negro no Brasil, impedir a livre circulação de ideias em sala de aula pode estimular 
esse tipo de atitude pela falta de debate. 

Para muitos no movimento negro, o fim do genocídio da população negra do país 
depende do avanço de uma educação crítica. A Lei 10.639 é uma das pedras angulares desse 
processo. Basta pensar que sua implementação é uma vitória sobre o preconceito racial e 
seu desenvolvimento, com a formação de professores e pesquisadores, pode ajudar a sanar 
a deficiência sobre o ensino de história africana e indígena nas escolas brasileiras. Dessa 
forma, o impacto direto em políticas de ação afirmativa como a 10.639 é um impedimento 
notório ao enfrentamento de questões urgentes como o genocídio. 

 
“Chegamos ao limite daquilo que os descendentes de colonos europeus, 

autodenominados brancos, estão dispostos a negociar” 
 
O processo de reconhecimento e reorganização da população negra dentro da esfera 

acadêmica tem como um de seus marcos a fundação da Associação Brasileira de 
Pesquisadores Negros (ABPN). Fundada em 2002, a ABPN congrega centenas de 
pesquisadoras e pesquisadores que abordam a temática racial, e é considerada um marco do 
avanço científico e da produção negra de conhecimento acadêmico no Brasil. O 
agrupamento das e dos profissionais da universidade sob essa temática é um dos 
desdobramentos das políticas nascidas das reivindicações da "Marcha Zumbi contra o 
Racismo, pela Vida e pela Cidadania", em 1995. 

Paulino Cardoso é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e 
presidente da ABPN. Paulino aponta para o fato de que o afastamento da presidenta Dilma 
Rousseff, ainda em abril (2016), marca o fim de um projeto nacional, democrático e popular, 
cujos alicerces estariam baseados em crescimento econômico, distribuição de renda e 
combate às desigualdades sociais. Ele não esquece, porém, que mesmo com as 
possibilidades de enfrentamento do mito da democracia racial dentro do âmbito acadêmico, 



os dados são alarmantes: “nunca nos encarceraram tanto, nunca se matou tanto jovens 
pretos e pobres”. 

O presidente da ABPN acredita que uma lei que pretenda limitar a atividade docente 
está relacionada com uma onda conservadora no país, com o poder de destruir as 
conquistas mais recentes da população negra e pobre. 

“O projeto “Escola sem partido” é parte da avalanche conservadora e fascista, 
capitaneada pelo fundamentalismo cristão, e ameaça destruir tudo o que construímos de 
liberdades nas últimas décadas. Ao que tudo indica chegamos ao limite daquilo que os 
descendentes de colonos europeus, autodenominados brancos, estão dispostos a negociar”, 
declara. 

Sem o questionamento das estruturas sociais não será possível apontar os privilégios 
raciais observados no Brasil. Uma consequência grave para os educadores preocupados com 
o fim do racismo e para a continuidade do acesso de negras e negros às universidades. O 
professor Paulino Cardoso demonstra preocupação com o avanço do projeto, e apoia o 
enfrentamento necessário para barrar o projeto de lei: “Caso implementado, ele criará uma 
mordaça que tentará impedir o questionamento da supremacia branca, patriarcal, 
heteronormativa e cristã. Eles querem a manutenção de uma educação racialmente 
orientada para a destruição das crianças e jovens negros e a manutenção dos privilégios 
raciais dos brancos. Esta é uma medida injusta que caso aprovada deverá ser enfrentada de 
forma vigorosa e usando todos os meios necessários para sua revogação”, conclui. 

 
O ativismo negro universitário e a tentativa de barrá-lo 
 
O projeto de ““Escola sem partido”” não é novo, mas é resgatado em um momento 

de transformação nas universidades brasileiras. As estatísticas mostram que as cotas 
universitárias  ampliaram o número de negras e negros nas universidades de forma inédita. 
Um dos fenômenos que essa presença maior nos espaços de formação de ensino superior no 
Brasil causou é a formação de coletivos negros que vem disputando as narrativas do 
conhecimento, denunciam o racismo nas universidades e até fraudes nas cotas. 

Ana Lúcia Silva Souza, socióloga, linguista e doutora, é professora da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Para ela, a presença dos universitários e universitárias negras e 
negros é uma reconfiguração da universidade. “A gente pode dizer que a universidade não é 
mais a mesma. Isso é fato. Nós estamos lá com as novas epistemologias, com as nossas 
metodologias, com as nossas temáticas de pesquisa, disputando espaço e formando 
professores, formando bacharéis. Eu quero acreditar que a gente plantou alguma coisa e 
que ainda está valendo a pena”. 

Ana Lúcia lembra que as mudanças na LDB são resultado de um intenso e longo 
processo de mobilização do movimento negro, segundo ela, “a alteração da LDB não veio de 
mão beijada”. Ela entende que o “Escola sem partido” é parte de um projeto maior de 
ataques aos direitos sociais da população, que vem ao lado de medidas como a instalação de 
um teto nos gastos públicos por até 20 anos, da PEC 241. 

Por isso, a presença negra e pobre tornou-se fundamental, uma mudança radical do 
que se conhecia como universidade no Brasil de até alguns anos atrás. A professora da UFBA 
vê esse processo com alegria e esperança. “Ver esses tantos corpos negros dentro da 
universidade me deu um pouco de esperança. É muito cabelo duro, é muita roupa colorida, 
é muita fala forte”. 



A aprovação do Projeto de Lei 867/15, ainda tem um longo processo pela frente, mas 
sua aprovação representa, para essas educadoras e educadores negros, um retrocesso 
notável. Para Ana Lúcia, no entanto, a atual universidade, cada dia mais ocupada por 
estudantes pobres, negras e negros, já criou uma situação nova e interessante para o futuro. 
“Esse projeto pode até passar, mas a gente já tem uma outra possibilidade de luta, que é 
essa luta por dentro”. 
 
 
Para refletir e discutir: 
 

Criem um portfólio respondendo às informações a seguir: 
 

• O que é este projeto? 

• Quem o defende (argumentos)? 

• Quem é contrário (argumentos)? 

• Como está a discussão do projeto atualmente nas secretarias municipais e estaduais 
de educação? Na sua cidade? Na sua comunidade? 

• Como o projeto é divulgado pela mídia? Pelas redes sociais?  

• Em grupos, duplas, ou à critério da educadora ou educador, com ajuda de 
educadoras, educadores, membros da comunidade, artigos de jornais e sites da 
internet, discutam sobre o projeto “ESCOLA SEM PARTIDO” e seus reflexos na 
educação brasileira.  

 
 
Para saber mais: 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://racismoambiental.net.br/2018/07/04/por-tras-do-escola-sem-partido/ 
 
https://www.geledes.org.br/escola-sem-partido-afronta-autonomia-didatica-e-constituicao/ 
 
https://www.geledes.org.br/nada-mais-ideologico-do-que-uma-escola-sem-partido/ 
 
https://www.geledes.org.br/escola-sem-partido-fere-educacao-diz-janine-ribeiro/ 
Manual de Defesa das escolas   
 
http://www.manualdedefesadasescolas.org/manualdedefesa.pdf 
 

https://racismoambiental.net.br/2018/07/04/por-tras-do-escola-sem-partido/
https://www.geledes.org.br/escola-sem-partido-afronta-autonomia-didatica-e-constituicao/
https://www.geledes.org.br/nada-mais-ideologico-do-que-uma-escola-sem-partido/
https://www.geledes.org.br/escola-sem-partido-fere-educacao-diz-janine-ribeiro/
http://www.manualdedefesadasescolas.org/manualdedefesa.pdf


RODA DE CONVERSA: Cotas Raciais/Sociais nas Universidades 
 
Sugerimos que a roda de conversa seja uma atividade de discussão aberta entre as 
educandas, educandos e educadores do núcleo, com a presença ou não de outras pessoas 
que possam contribuir para a realização da atividade, bem como a presença da comunidade 
externa. O material abaixo é apenas uma sugestão para ajudar com a discussão: 
 
  

Música: Cota Não É Esmola 
Bia Ferreira 

 

Existe muita coisa que não te disseram na escola 

Cota não é esmola! 

Experimenta nascer preto na favela pra você ver! 

O que rola com preto e pobre não aparece na TV 

Opressão, humilhação, preconceito 

A gente sabe como termina, quando começa desse 

jeito 

Desde pequena fazendo o corre pra ajudar os pais 

Cuida de criança, limpa casa, outras coisas mais 

Deu meio dia, toma banho vai pra escola a pé 

Não tem dinheiro pro busão 

Sua mãe usou mais cedo pra poder comprar o pão 

E já que tá cansada quer carona no busão 

Mas como é preta e pobre, o motorista grita: não! 

E essa é só a primeira porta que se fecha 

Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa 

Chega na escola, outro portão se fecha 

Você demorou, não vai entrar na aula de história 

Espera, senta aí, já já dá 1 hora 

Espera mais um pouco e entra na segunda aula 

E vê se não atrasa de novo! A diretora fala 

Chega na sala, agora o sono vai batendo 

E ela não vai dormir, devagarinho vai aprendendo 

que 

Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão 

Ela interrompe a professora e diz, 'então não vai ter 

pão' 

E os amigos que riem dela todo dia 

Riem mais e a humilham mais, o que você faria? 

[...] 

Que alisa o cabelo pra se sentir aceita 

Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita 

Agora ela cresceu, quer muito estudar 

Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular 

E a boca seca, seca, nem um cuspe 

Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra 

USP 

Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola 

Que todos são iguais e que cota é esmola 

Cansada de esmolas e sem o dim da faculdade 

Ela ainda acorda cedo e limpa três apê no centro da 

cidade 

Experimenta nascer preto, pobre na comunidade 

Cê vai ver como são diferentes as oportunidades 

E nem venha me dizer que isso é vitimismo 

Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo! 

E nem venha me dizer que isso é vitimismo (2x) 

Não bote a culpa em mim pra encobrir o seu racismo! 

E nem venha me dizer que isso é vitimismo 

São nações escravizadas 

E culturas assassinadas 

É a voz que ecoa do tambor 

Chega junto, venha cá 

Você também pode lutar, ei! 

E aprender a respeitar 

Porque o povo preto veio para revolucionar 

Não deixe calar a nossa voz não! (Repete 2x) 

Não deixe calar a nossa voz não! 

Não deixe calar a nossa voz não! 

Revolução  [...] 

 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QcQIaoHajoM 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QcQIaoHajoM


Racismo e meritocracia 

 

Nas palavras de Silvio de Almeida2: 

 

“Um dos grandes problemas vivenciados em uma sociedade permeada por conflitos 

e antagonismos de classe, de raça e sexuais é como compatibilizar a desigualdade como 

parâmetros culturais baseados em ideologias universalizantes, cosmopolitas e, portanto, 

politicamente impessoais, neutras e pautadas pela igualdade formal (ALMEIDA, 2018, p.62). 

A meritocracia se manifesta por meio de mecanismos institucionais, como os 

processos seletivos das universidades e concursos públicos. Uma vez que a desigualdade 

educacional está relacionada com a desigualdade racial, mesmo nos sistemas de ensino 

públicos e universalizados, o perfil racial dos ocupantes de cargos de prestígio no setor 

público e dos estudantes das universidades mais concorridas reafirma o imaginário que, em 

geral, associa competência e mérito a condições como branquitude, masculinidade e 

heterossexualidade e cisnormatividade. [...] Se observamos qual é o perfil das pessoas que 

ocupam cargos de prestígio, percebemos que a grande maioria é branca e homem, o que 

reflete a desigualdade racial e a naturalização do racismo.  

No Brasil, a negação do racismo e da ideologia da democracia racial sustentam-se 

pelo discurso da meritocracia. Se não há racismo, a culpa pela própria condição é das 

pessoas negras que, eventualmente, não fizeram tudo que estava ao seu alcance” (ALMEIDA, 

2018, p.63). No senso comum, culpamos as pessoas pela falta de esforço e dedicação, 

quando na verdade deixamos de atentar para as condições desiguais as quais esta pessoa se 

encontra.   

Segundo Silvio de Almeida, “ao permitir que membros de grupos sociais 

historicamente discriminados participem de espaços onde decisões importantes são 

tomadas ou que venham a pertencer a instituições que gozam de prestígio, espera-se como 

efeito político: 

a. O fortalecimento dos laços sociais, impedindo o isolamento de grupos e retirando 

a força de práticas discriminatórias; 

b. O exercício da pluralidade de visões de mundo e a dedução de interesses 

aparentemente específicos do grupo, que agora, com voz ativa, poderá participar 

da produção de um ‘consenso’, dando legitimidade democráticas às normas de 

organização social; 

c. A redistribuição econômica, vez que a maior dificuldade de acesso ao mercado de 

trabalho é característica marcante em membros de grupos historicamente 

discriminados” (ALMEIDA, 2018, p. 114).  

  

                                                           
2 Referência bibliográfica: 
ALMEIDA, Silvio Luiz. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Editora Letramento, 2018. 
 



A questão do aumento do investimento na formação educacional visando o mercado 

de trabalho “se torna ainda mais curiosa se olharmos para o debate brasileiro sobre as cotas 

raciais. Embora acreditando que o problema do racismo ― e da desigualdade ― é 

educacional, muitas pessoas foram contrárias às políticas de cotas. Isso se explica pelo fato 

de que, no Brasil, a universidade não é apenas um local de formação técnica e científica para 

o trabalho, mas um espaço de privilégio e destaque social, um lugar que no imaginário social 

produzido pelo racismo foi feito para pessoas brancas. O aumento de negros no corpo 

discente das universidades tem, portanto, impacto ideológicos e econômicos, pois, ainda 

que timidamente, tende a alterar a percepção que se tem sobre a divisão social do trabalho 

e a política salarial” (ALMEIDA, 2018, p. 114). 

  

 Alguns dados para compreender o racismo no Brasil: 

 

- Apenas em 2089, daqui a pelo menos 72 anos, brancos e negros terão uma renda 

equivalente no Brasil. A projeção é da pesquisa “A distância que nos une – Um retrato das 

Desigualdades Brasileiras” da ONG britânica Oxfam, dedicada a combater a pobreza e 

promover a justiça social. 

- Em média, os brasileiros brancos ganhavam, em 2015, o dobro do que os negros: R$1589, 

ante R$898 mensais. 

- 67% dos negros no Brasil estão incluídos na parcela dos que recebem até 1,5 salário 

mínimo (cerca de R$1400). Entre os brancos, o índice fica em 45%. 

- Entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao passo que 

o índice de feminicídios de brancas caiu 10% no mesmo período de tempo. Os dados são do 

Mapa da Violência 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais. 

Uma evidência de que os avanços nas políticas de enfrentamento à violência de gênero não 

podem fechar os olhos para o componente racial. 

- As mulheres negras também são mais vitimadas pela violência doméstica: 58,68%, de 

acordo com informações do Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher, de 2015. Elas 

também são mais atingidas pela violência obstétrica (65,4%) e pela mortalidade materna 

(53,6%), de acordo com dados do Ministério da Saúde e da Fiocruz. 

- Homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes 

violentas no País. A população negra corresponde a maioria (78,9%) dos 10% dos indivíduos 

com mais chances de serem vítimas de homicídios, de acordo com informações do Atlas da 

Violência 2017, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 

- Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. De acordo com 

informações do Atlas, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em 

relação a brasileiros de outras raças, já descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, 

estado civil e bairro de residência. 

- O Brasil abriga a quarta maior população prisional do mundo, atrás apenas dos Estados 

Unidos, da China e da Rússia. Tratam-se de 622 mil brasileiros privados de liberdade, mais de 



300 presos para cada 100 mil habitantes. Mais da metade (61,6%) são pretos e pardos, 

revela o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen). 

- Na contramão dos demais países, porém, a taxa de aprisionamento no Brasil não está 

diminuindo. Entre 2004 e 2014, o índice cresceu 67%. A taxa de superlotação por aqui 

também é maior: 147% no Brasil, ante 102% nos Estados Unidos e 82% na Rússia. 

- 10% dos livros brasileiros publicados entre 1965 e 2014 foram escritos por autores negros, 

afirma pesquisa da Universidade de Brasília (UnB) que também analisou os personagens 

retratados pela literatura nacional: 60% dos protagonistas são homens e 80% deles, brancos. 

 

Para saber mais: 

 

Entenda a importância das cotas 

https://www.youtube.com/watch?v=SwN4ndBFaPg 
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O QUE É RACISMO ESTRUTURAL?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. RAÇA E RACISMO: TERMOS E CONCEITOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No meu país o preconceito é eficaz, te cumprimentam na frente, te dão um tiro por trás” 
 

(Mano Brown & Ice Blue, Rap Racistas Otários) 

 
Antes de ler/discutir o texto, responda às perguntas abaixo: 
 

1. O que você compreende por RAÇA? O que significa? 
2. Qual é a sua raça? 
3. Quais são os critérios utilizados por você para definir sua raça? 

 
Debata algumas das afirmações a seguir: 

 
1. No Brasil, todo mundo é mestiço/misturado. 
2. Aqui ninguém é branco e ninguém é negro, somos todos brasileiros. 
3. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde vivem harmoniosamente pessoas de 
todas as raças, credos, cores e religiões: somos uma verdadeira democracia racial. 
  

 
O que é racismo estrutural? 

  
            O conceito de raça, nomenclatura que tem uma herança biológica antes de ser 
empregada nos estudos modernos sociológicos e antropológicos, é uma das categorias mais 
importantes para se refletir e compreender as sociedades contemporâneas. Embora tendo 
sido comprovado cientificamente que não existem raças, mas apenas uma, a humana, a 
raça, agora conceito sociológico, rege as relações sociais não somente do Brasil, mas no 



mundo: ainda vivemos em uma sociedade regida pelo racismo, e a noção de raça “ainda é 
um fator político importante, utilizado para naturalizar desigualdades, justificar a segregação 
e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários” (ALMEIDA, 2018, p.24).  

Acreditamos na tese de que a sociedade contemporânea não pode ser compreendida 
sem os conceitos de raça e de racismo, e de que todo racismo é sempre estrutural, “ou seja, 
de que ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade,” 
como afirma Silvio de Almeida. Para as reflexões que apresentamos a seguir utilizamos como 
textos norteadores, o livro O que é racismo estrutural, de Silvio Almeida, da coleção 
Feminismo Plurais; Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus 
indentidade3, do antropólogo Kabengele Munanga; e Alguns termos e conceitos presentes no 
debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão4 da pedagoga e militante Nilma 
Lino Gomes. É importante destacar, como afirma Gomes, “o papel dos movimentos sociais, 
em particular, do Movimento Negro, os quais redefinem e redimensionam a questão social e 
racial na sociedade brasileira, dando-lhe uma dimensão e interpretação políticas. Nesse 
processo, os movimentos sociais cumprem uma importante tarefa não só de denúncia e 
reinterpretação da realidade social e racial brasileira como, também, de reeducação da 
população, dos meios políticos e acadêmicos” (GOMES, 2005, p.39). 
  

Termos e conceitos  
 

            As discussões sobre relações raciais no Brasil são permeadas por uma diversidade de 
termos e conceitos, que em seus usos, como afirma a pesquisadora Nilma Lino Gomes, 
causam discordâncias e podem gerar até desentendimentos. Para que haja essas discussões, 
precisamos, primeiro nos questionar: o que é a categoria negro? O que nos tornar negros e 
negras, ou brancos e brancas, ou indígenas? 
            Para que compreendamos melhor esses termos e conceitos, precisamos lembrar que 
para fins legais, no Brasil, negros são os que se autodeclaram “negros e pardos” nos censos 
demográficos realizados pelo IBGE. Negros e pardos, qualitativamente e quantitativamente 
apresentam similaridades sociais, econômicas muito próximas, sendo muito mais distantes 
dos brancos, por isso, podem ser pensados enquanto uma mesma categoria de análise. É 
importante saber que “a diferença entre pretos e pardos no que diz respeito à obtenção de 
vantagens sociais e outros importantes bens e benefícios (ou mesmo em termos de exclusão 
dos seus direitos legais e legítimos) é tão insignificante estatisticamente que podemos 
agregá-los numa única categoria, a de negros, uma vez que o racismo no Brasil não faz 
distinção significativa entre pretos e pardos, como se imagina no senso comum” (Augusto 
dos SANTOS, 2002, p.13 apud GOMES, 2005, p. 40). 

A discussão sobre raça perpassa necessariamente a uma discussão sobre o conceito 
de “identidade” que tem sido tão amplamente utilizado, que cai no erro de se tornar um 
clichê, sem existir uma nítida compreensão sobre o seu significado. Como adverte Nilma Lino 

                                                           
3 MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Identidade nacional versus identidade negra. 
Petrópolis: Vozes, 1999.  
 
4 GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma 

breve discussão. In: Educação anti-racista: Caminhos Abertos pela lei 10.639. – Brasília: Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. Disponível em: 
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-no-
debate-sobre-Rela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf 
 

http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-no-debate-sobre-Rela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/Alguns-termos-e-conceitos-presentes-no-debate-sobre-Rela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-breve-discuss%C3%A3o.pdf


Gomes, “identidade não é algo inato. Ela se refere a um modo de ser no mundo e com os 
outros. É um fator importante na criação das redes de relações e de referências culturais dos 
grupos sociais. Indica traços culturais que se expressam através de práticas linguísticas, 
festivas, rituais, comportamentos alimentares e tradições populares de referências 
civilizatórias que marcam a condição humana” (p.41). 

A reflexão sobre a construção da identidade negra está incluída na discussão sobre 
identidade enquanto processo mais amplo e complexo, afirma Nilma Lino Gomes. A 
identidade negra, “entendida como uma construção social, histórica, cultural e plural” (2005, 
p.43), por ter sido marcada historicamente e culturalmente como categoria negativa, é 
construída gradativamente, em um processo que se inicia, algumas vezes na família, na 
escola, pela mídia. A construção de uma identidade negra para além de uma dimensão 
subjetiva e simbólica, precisa ser compreendida como um ato político, que objetiva 
ressignificar e reafirmar uma identidade negra positiva. 

  
O que é raça? 
 
Ao ouvirmos alguém falando sobre raça, na maioria das vezes, temos em mente as 

pessoas negras, como se somente elas tivessem uma raça. Sobre o termo, existe uma grande 
controvérsia sobre a origem, mas podemos afirmar com mais segurança que esteja ligado a 
estudos biológicos de distinções entre espécies de plantas e animais. A noção de raça como 
referência a distintos grupos humanos é um fenômeno da modernidade, a partir do século 
XVI. Quando o Movimento Negro e sociólogos usam o termo, não o fazem alicerçados em 
noções de inferioridade e superioridade, como está alicerçado o Nazismo, e sim para pensar 
nas relações étnico-raciais dos diversos grupos presentes na sociedade. A questão racial é 
uma questão a nível global: ainda vivemos em um mundo dominado por preconceitos 
raciais. 
            “Raça não é um termo fixo, estático. Seu sentido está inevitavelmente atrelado às 
circunstâncias históricas em que é utilizado. Por trás da raça sempre há contingência, 
conflito, poder e decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional e histórico. 
Assim, a história da raça ou das raças é a história da constituição política e econômica das 
sociedades contemporâneas” (ALMEIDA, 2018, p.19). A maneira como enxergamos brancos, 
negros e indígenas, reflete o modo como fomos socializados e educados. Nilma Lino Gomes 
enfatiza que aprendemos a enxergar diferenças não como algo inato, mas como 
aprendemos na cultura e na sociedade. O problema está que não deixamos de criar 
hierarquias para as classificações raciais, de gênero, entre outras. Aprendemos a tratar as 
diferenças de forma desigual, como se uma fosse melhor que as demais. (ALMEIDA, 2018, 
p.49) 
            As circunstâncias históricas que forneceram um sentido específico ao conceito de raça 
foram a expansão mercantilista e a descoberta do novo mundo: o europeu branco como 
homem universal e os demais povos e culturas, não condizentes com os sistemas culturais 
europeus considerados primitivos e menos evoluídos. É nesse contexto que “a raça emerge 
como um conceito central [...] para o ciclo de morte e destruição do colonialismo e na 
escravidão possam operar simultaneamente como os fundamentos irremovíveis da 
sociedade contemporânea” (ALMEIDA, 2018, p. 22). A classificação dos seres humanos em 
raças serviu como ferramenta para a destruição de povos nas Américas, Ásia, África e 
Oceania. 



            Por sua conformação histórica, Silvio de Almeida, afirma que a “raça opera a partir de 
dois registros básicos que se cruzam e se complementam: 
1. Como característica biológica, em que a identidade racial será atribuída por algum traço 
físico, como a cor da pele. 
2. Como característica étnico-racial, em que a identidade será associada à origem geográfica, 
à religião, à cultura ou outros costumes, a ‘a uma certa forma de existir’” (ALMEIDA, 2018, 
p.24). 
  
 Preconceito, racismo e discriminação 
 
            Aprendido o conceito de raça, explicado por Silvio de Almeida, podemos agora falar 
de racismo, sem antes diferenciar o racismo de outras categorias que aparecem associadas à 
raça: preconceito e discriminação.  

 Silvio Almeida pontua: podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de 
discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas 
conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens e privilégios para indivíduos, a 
depender do grupo racial a que pertençam. 

Embora haja relação entre os conceitos, o racismo difere do preconceito racial e da 
discriminação racial. O preconceito racial é o juízo baseado em estereótipos acerca de 
indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado, e que pode ou não resultar 
em práticas discriminatórias. Considerar negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou 
orientais “naturalmente” preparados para as ciências exatas são exemplos de preconceito. 

A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a 
membros de grupos racialmente identificados. A discriminação tem como requisito 
fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem o qual não é 
possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça”. Um exemplo de 
discriminação direta é quando algum país proíbe a entrada de muçulmanos ou judeus, ou 
estabelecimentos que se recusam a atender determinados clientes de determinada raça. 
Silvio de Almeida adverte que para Adilson José Moreira, o conceito de discriminação direta 
é incompleto para lidar com a complexidade do fenômeno da discriminação. 

A discriminação pode ser direta, “o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos, 
motivado pela condição racial” (ALMEIDA, 2018, p.25) ou indireta, “um processo em que a 
situação específica de grupos minoritários é ignorada ― discriminação de fato ― ou sobre a 
qual são impostas regras de ‘neutralidade racial’ ― colorblindness ― sem que se leve em 
conta a existência de diferenças sociais significativas ― discriminação pelo direito ou 
discriminação por impacto adverso” (ALMEIDA, 2018, p.26). 
            
 Nos debates sobre a questão racial são definidas três formas de racismo: 
 

a.  Racismo individual: a relação entre racismo e subjetividade, a nível do indivíduo 
ou coletivo. Concebido como uma “patologia”, podendo muitas vezes, ser definido como 
preconceito. Sob essa perspectiva, “não haveria sociedades ou instituições racistas, mas 
indivíduos racistas, que agem isoladamente ou em grupo” (ALMEIDA, 2018, p.28). Essa 
perspectiva é frágil pois deixa de compreender os fatores históricos e efeitos concretos do 
racismo. Por se embasar em ações legais e punitivas, acreditar que o racismo é individual 
ignora que “as maiores desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sobre o abrigo da 
legalidade e como o apoio moral” (ALMEIDA, 2018, p. 28-29) de diversos líderes e homens 



de bem, como afirma Silvio Almeida. Assim, somente punir pessoas racistas sem que de fato, 
questiona, desestabiliza as estruturas alicerçadas nestes preconceitos, serve apenas como 
uma medida paliativa, sem efeitos duradouros e efetivos. Não basta somente processar um 
empregador que não contrata mulheres negras se não destruirmos uma sociedade que 
normaliza e estrutura este tipo de discriminação. 

 
b. Racismo institucional:  a relação entre racismo e o Estado (as instituições, o 

governo). Esta concepção, que representou um grande avanço nas discussões raciais, afirma 
que o racismo não é somente o reflexo de ações e pensamentos individuais, mas resultado 
do funcionamento das instituições.  

Silvio Almeida explica que, no caso do racismo institucional, “o domínio se dá com 
estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça que servem para manter 
a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, a aparência e as práticas 
de poder de um determinado grupo tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da 
sociedade” (p.31). Nesta concepção, o racismo não se separa de um projeto político e de 
condições socioeconômicas específicas (ALMEIDA, 2018, p.32). 

Um exemplo de mudança institucional são as políticas afirmativas. Que apesar do seu 
longo histórico de implementação e reconhecimento, como comprovada por diversas 
pesquisas e relatórios, ainda encontra opositores na sociedade, que ainda acreditam que o 
problema é apenas de ordem social. As políticas afirmativas cumprem a função de, de 
acordo com Silvio de Almeida, “aumentar a representatividade das minorias raciais e alterar 
a lógica discriminatória dos processos institucionais” (ALMEIDA, 2018, p.32). 

 
c.  Racismo estrutural: relação entre racismo e economia. Embora não possamos 

negar que existam indivíduos racistas responsáveis por atrocidades e destruições, e 
instituições que refletem e reforçam este racismo, o racismo é estrutural. Isso significa que, 
de acordo com Silvio Almeida, “o racismo é decorrência da própria estrutura social, ou seja, 
do modo ‘normal’ com que se constituem as relações políticas, econômicas e jurídicas e até 
familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional[...] 
comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo 
racismo é regra e não exceção” (ALMEIDA, 2018, p.38). 

Silvio de Almeida enfatiza que pensar o racismo a partir de uma perspectiva 
estrutural é compreender o racismo que “como processo histórico e político, cria as 
condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam 
discriminados de forma sistêmica”. 

 
 A partir dessa perspectiva, o racismo pode ser desdobrado em: 
 

a. Racismo político: como processo sistêmico de discriminação que influencia a 
organização da sociedade. (ALMEIDA, 2018, p.41). Assim, a ideia de um “racismo reverso” 
nada mais é do que um discurso racista. Membros de grupos minoritários podem até ser 
preconceituosos e praticar discriminação, mas de nenhum modo podem impor 
desvantagens a grupos majoritários.  Basta pensar que pessoas brancas não são 
frequentemente consideradas suspeitas pelo simples fato de serem brancos, ou deixam de 
ser contratadas ou são as que menos aparecem na mídia de forma positiva. 

 



b.  Racismo histórico: o racismo não pode ser compreendido sem as peculiaridades 
dos processos históricos. Os diferentes processos de formação nacional dos Estados 
contemporâneos foram produzidos a partir de projetos políticos. Refletir a partir de 
processos históricos nos ajuda a compreender que as classificações raciais, que tiveram um 
importante papel para definir e legitimar hierarquias sociais, produzem realidades sociais 
diferentes. No Brasil, uma vez que o nosso racismo é fenotípico, ou seja, definido a partir da 
cor da pele, existe uma maior mobilidade. Assim, uma pessoa que tenha uma aparência não 
negra aliada à hábitos de consumo, ou seja, pertencimento a uma classe social, faz com que 
ela possa se identificar enquanto “branca”. Nos Estados Unidos, onde as classificações raciais 
criaram um sistema distinto, por causa da regra de uma gota, one drop rule, as pessoas são 
classificadas de acordo com sua herança a qualquer grupo minoritário: basta uma gota de 
sangue negro para ser considerado como tal. Entretanto, isso não quer dizer que na 
contemporaneidade, existam novas e diferentes formas de organização social. É sempre 
importante que lembremos que raça não é algo fixo, inato e estável. 

  
 Como naturalizamos o racismo? 
 

 Antes de iniciarmos o próximo texto, dê uma olhada a sua volta (para além da sala 
de aula). Olhe quem sãos seus companheiros, companheiras e companheires de caminhada. 
E na universidade? Quantas destas pessoas são brancas? Quantas são negras? Indígenas? 
Quilombolas? LGBTQI+? 

Se olhar com mais calma, provavelmente irá perceber que as pessoas negras, 
infelizmente, ainda ocupam espaços muito específicos e delimitados, se comparados às 
pessoas brancas. Vamos fazer então um pequeno teste: 
 

TESTE DO PESCOÇO 
 

1. Andando pelas ruas, coloque o pescoço dentro das joalherias e conte quantos negros/as 
são balconistas. 
2. Vá em qualquer escola particular, sobretudo as de ponta; espiche o pescoço para dentro 
das salas e conte quantos alunos negros/as há. Aproveite, conte quantos professores são 
negros/as e quantos estão varrendo o chão. 
3. Vá em hospitais particulares, enfie o pescoço nos quartos e conte quantos pacientes são 
negros, meta o pescoço e conte quantos negros médicos há, e aproveite para meter o 
pescoço nos corredores e conte quantos negros/as limpam o chão. Faça o mesmo com a 
rede pública de saúde. Veja quantas pessoas estão nos corredores esperando atendimento. 
4. Quando der uma volta num Shopping, ou no centro comercial de seu bairro ou de sua 
cidade, gire o pescoço para as vitrines e conte quantos manequins de loja representam a 
etnia negra consumidora. Enfie o pescoço nas revistas de moda, nos comerciais de televisão, 
e conte quantos modelos negros fazem publicidade de perfumes, carros, viagens, vestuários 
e etc. 
5. Vá às universidades públicas, enfie o pescoço dentro e conte quantos negros há por lá: 
professores, alunos e funcionários. 
6. Espiche o pescoço numa reunião dos partidos PSDB e PSL, como exemplo, conte quantos 
políticos são negros desde a fundação dos mesmos, e depois reflitam a respeito de serem 
contra todas as reivindicações da etnia negra. 



7. Gire o pescoço 180° nas passeatas dos médicos, em protesto contra os médicos cubanos 
que estavam no Brasil, e conte quantos médicos/as negros/as marchavam. 
8. Meta o pescoço nas cadeias, nos orfanatos, nas casas de ressocialização para menores, 
conte quantos são brancos. 
9. Gire o pescoço e procure quantas empregadas domésticas, funcionárias, faxineiros, 
favelados e mendigos são de etnia branca. Depois pergunte-se qual a causa dos 
descendentes de europeus, ou orientais, não serem vistos embaixo das pontes ou em 
favelas ou na mendicância ou varrendo o chão. 
10. Espiche bem o pescoço na hora do Globo Rural e conte quantos fazendeiros são negros. 
11. Nas TVs abertas, acessíveis à maioria da população, gire o pescoço nas programações e 
conte quantos apresentadores, jornalistas ou âncoras de jornal, artistas em estado de 
estrelato, são negros. Onde as crianças negras se veem representadas? 
12. Enfie seu pescoço dentro das instituições bancárias e conte quantos negros são gerentes, 
quantos são caixas, quantos estão em cargos de chefia e quantos são faxineiros. Se puder, 
espiche o pescoço e conte quantos negros são donos de banco. 
13. Vá num dos bairros mais caros de sua cidade, de seu estado, gire seu pescoço pelas ruas, 
dentro das casas, no comércio. Quantos negros são moradores? Quantos são seguranças e 
empregados domésticos? Aproveite e torça seu pescoço nos ‘melhores’ restaurantes, 
quantos clientes são negros? Aliás, conte quantos ‘chef de cozinha” são negros? Pergunte-se 
sobre a diferença de salários entre estes últimos e as cozinheiras, que são em sua maioria 
formadas por mulheres negras. 
14. Sobre linchamentos, em sua maioria as pessoas morrem por motivos torpes ou inocentes 
por terem sido confundidos com bandidos. Estique seu pescoço e conte quantos destes 
linchados com requinte de crueldade, eram loiros de olhos azuis? 
15. Torça o pescoço e procure mulheres que criam seus filhos sozinhas. Mulheres do tipo 
que tem de trabalhar o dia todo por um salário mínimo, deixando seus filhos sozinhos à 
mercê da criação da rua e que depois serão as mesmas que irão chorar a morte de seus 
filhos expostos à violência. Quantas são brancas? 
16. Viaja muito em companhias aéreas? Espiche o pescoço na cabine e conte quantos pilotos 
e ou copilotos são negros? Aproveite, gire o pescoço pra cima e pra baixo nos corredores e 
conte quantas comissárias de bordo negras a companhia aérea brasileira contratou. 
  
(Retirado de: https://www.geledes.org.br/quer-saber-se-ainda-o-racismo-existe-no-brasil-faca-o-
teste-pescoco-parte-ii/#ixzz3ZBGnGRpC. Acesso em: 01/01/2018 às 12:27).  

 
Para discutir/Refletir: 
 
- Aplique o Teste do Pescoço em todos os lugares e depois tire sua própria conclusão. 
Questione-se se, de fato, somos um país pluricultural, uma Democracia Racial e se somos 
tratados iguais perante a lei.  

O teste acima serve somente para que pensemos e reflitamos sobre como 
naturalizamos a ausência de pessoas negras em determinados locais e posições, como 
professores universitários, médicos e empresários e naturalizamos a presença massiva das 
pessoas negras como faxineiros, bandidos, favelados e pessoas em situação de rua. 

As questões do “teste do pescoço” somente podem ser realmente respondidas e 
analisadas criticamente quando pudermos compreender que o racismo, “enquanto processo 
político e histórico, é também um processo de constituição de subjetividades, de indivíduos 

https://www.geledes.org.br/quer-saber-se-ainda-o-racismo-existe-no-brasil-faca-o-teste-pescoco-parte-ii/#ixzz3ZBGnGRpC
https://www.geledes.org.br/quer-saber-se-ainda-o-racismo-existe-no-brasil-faca-o-teste-pescoco-parte-ii/#ixzz3ZBGnGRpC


cujo consciência e os afetos estão de algum modo conectados com as práticas sociais”. O 
racismo somente consegue se perpetuar pois: a) produz um sistema de ideias que fornecem 
explicações racionais para desigualdades raciais. Se pensamos sobre a situação do sistema 
prisional brasileiro com uma população majoritariamente negra, discursos racistas 
justificariam que os negros, por serem mais violentos que a população branca, cometem 
mais crimes e por isso, compõem a maior parte da população carcerária. 

Como veremos em módulos seguintes, essa perspectiva ignora o projeto político e 
econômico de encarceramento em massa, que atinge, em particular, a população negra e 
pobre, que, como definido pela ativista Angela Davis, é uma espécie de neo-escravização. 

b) constitui sujeitos cujos sentimentos não sejam profundamente abalados diante da 
discriminação e da violência racial e que consideram “normal” e “natural” que no mundo 
haja “brancos” e “não-brancos” (ALMEIDA, 2018, p.49).  

A compreensão do racismo somente enquanto ideologia se conecta com a concepção 
individualista de racismo e que, para enfrentá-lo basta apresentar a verdade do 
conhecimento científico, que, por fim, define que raça é um conceito inexistente para os 
grupos humanos. Para as visões que compreendem o racismo como institucional ou 
estrutural, percebem que o racismo molda o inconsciente dos sujeitos. “A ideologia, 
portanto, não é uma representação da realidade material, das relações concretas, mas a 
representação da relação que temos com estas relações concretas” (p.51). 

Silvio Almeida explica que pessoas “racializadas são formadas por condições 
estruturais e institucionais. Nesse sentido, podemos dizer que é o racismo que cria a raça e 
os sujeitos racializados. Desse modo, os privilégios de ser considerado branco ou não 
dependem do indivíduo socialmente branco reconhecer-se ou assumir-se como branco e 
muito menos de sua disposição de obter vantagem que lhe é atribuída por sua raça” (p.50). 

O racismo constitui todo um complexo imaginário social que a todo momento é 
reforçado pelos meios de comunicação, como explicita Silvio Almeida. Basta ligarmos a 
televisão que veremos como as pessoas brancas são representadas como diversas, 
inteligentes, líderes, enquanto que as pessoas negras são representadas como criminosos, 
menos inteligentes, que somente sabem obedecer ou como escravizados. 

“A permanência do racismo exige, em primeiro lugar, a criação e recriação de um 
imaginário social em que determinadas características biológicas ou práticas culturais sejam 
associadas à raça e, em segundo lugar, que a desigualdade social seja naturalmente 
atribuída à identidade racial dos indivíduos ou, de outro modo, que a sociedade se torne 
indiferente ao modo com que determinados grupos raciais detêm privilégios” (p.57). 

Embora, até o momento sempre que discutimos e refletimos sobre a questão racial 
no Brasil, nos referimos à raça negra, é necessário não esquecer que pessoas brancas 
também têm raça e que a permanência do racismo está ligada a existência de uma 
supremacia branca, que é compreendida a partir de uma perspectiva de hegemonia, que 
com explica Silvio Almeida, e analisada pelas perspectivas de branquidade  e branquitude. “A 
supremacia branca é uma forma de hegemonia, ou seja, uma forma de dominação que é 
exercida não apenas pelo exercício bruto do poder, pela força, mas também pelo 
estabelecimento de mediações e pela formação de consensos ideológicos” (ALMEIDA, p.58). 

O ser branco e o ser negro são construções sociais e que se estabelecem de modo 
relacional: o branco precisa sempre se afirmar enquanto não-negro, negando a identidade 
outra. A identidade negra se constrói por ser, sempre, o Outro, não-branco, o não-
normalizado. O mesmo acontece com a questão de gênero, que sempre é pensado 
enquanto gênero feminino, o Outro, o não-masculino. 



Bluesman 
Baco Exu do Blues 

 
Ooooooh, yeah 
Ooh, yeah 
Everything’s gonna be alright this morning 
Ooh yeah 
Whoo! 
Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos 
O primeiro ritmo que tornou pretos livres 
Anel no dedo em cada um dos cinco 
Vento na minha cara eu me sinto vivo 
A partir de agora considero tudo blues 
O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues 
O funk é blues, o soul é blues 
Eu sou Exu do Blues 
Tudo que quando era preto era do demônio 
E depois virou branco e foi aceito eu vou chamar de Blues 
É isso, entenda 
Jesus é blues 
Falei mermo 
Eu amo o céu com a cor mais quente 
Eu tenho a cor do meu povo, a cor da minha gente 
Jovem Basquiat, meu mundo é diferente 
Eu sou um dos poucos que não esconde o que sente 
Choro sempre que eu lembro da gente 
Lágrimas são só gotas, o corpo é enchente 
Exagerado eu tenho pressa do urgente 
Eu não aceito sua prisão, minha loucura me entende 
Baby, nem todo poeta é sensível 
Eu sou o maior inimigo do impossível 
Minha paixão é cativeiro, eu me cativo 
O mundo é lento ou eu que sou hiperativo, oh? 
Me escuta quem cê acha que é ladrão e puta 
Vai me dizer que isso não te lembra Cristo 
Me escuta quem cê acha que é ladrão e prostituta 
Vai me dizer que isso não te lembra Cristo 
Vai me dizer que isso não te lembra Cristo 
Eles querem um preto com arma pra cima 
Num clipe na favela gritando cocaína 
Querem que nossa pele seja a pele do crime 
Que Pantera Negra só seja um filme 
Eu sou a porra do Mississipi em chama 
Eles têm medo pra caralho de um próximo Obama 
Racista *, aqui ninguém te ama 
Jerusalém que se foda eu tô a procura de Wakanda, ah 

 
  
 

Baco Exu do Blues 

Diogo Alvaro Ferreira 
Moncorvo nasceu em Salvado 
em 1996, mais conhecido pelo 
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B. “ENTRE OS BRANCOS NÃO SOU BRANCO; ENTRE OS NEGROS NÃO SOU 
NEGRO; QUEM EU SOU?” 

 
Antes de ler/discutir o texto abaixo, reflita sobre as questões a seguir: 
a. Como diferenciamos brancos, negros, indígenas e asiáticos no Brasil? Quais categorias são 
levadas em consideração? 
b. Pense no seu filme, livro, série ou programa de televisão favorito: como as pessoas são 
tratadas? Como as pessoas negras indígenas e asiáticas não-brancas/brancas são 
representadas? 

 
TEXTO I 

 
QUEBRANTO – Cuti 

 
às vezes sou o policial que me suspeito 
me peço documentos 
e mesmo de posse deles 
me prendo 
e me dou porrada 
  
às vezes sou o porteiro 
não me deixando entrar em  mim  mesmo 
a não ser 
pela porta de serviço 
  
às vezes sou o meu próprio delito 
o corpo de jurados 
a punição que vem com o veredicto 
  
às vezes sou o amor que me viro o rosto 
o quebranto 
 
o encosto 
a solidão primitiva 
que me envolvo com o vazio 
  
às vezes as migalhas do que sonhei e não comi 
outras o bem-te-vi com olhos vidrados 
trinando tristezas 
 

um dia fui abolição que me lancei de supetão no 
       espanto 
depois um imperador deposto 
a república de conchavos no coração 
e em seguida uma constituição 
que me promulgo a cada instante 
 
também a violência dum impulso 
que me ponho do avesso 
com acessos de cal e gesso 
chego a ser 
 
às vezes faço questão de não me ver 
e entupido com a visão deles 
sinto-me a miséria concebida como um eterno 
         começo 
 
fecho-me o cerco 
sendo o gesto que me nego 
a pinga que me bebo e me embebedo 
o dedo que me aponto 
e denuncio 
o ponto em que me entrego. 
 
às vezes!... 
 
CUTI. Negroesia. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007.136 p. 
Retirado: https://www.cuti.com.br/negroesiapoemas  

 
  

TEXTO II 
 

“Tendo vindo de uma típica família brasileira, ou seja, de parentes originários de diferentes 
grupos étnico-raciais, como indígenas, negros e europeus, sempre convivi com a diversidade 
dentro de casa. Filha de pai branco e mãe negra, lembro-me até hoje que a primeira vez que 
fui ‘tirada violentamente do armário da raça’ foi por uma prima, branca, de olhos verdes, 
que chamou a mim e minha irmã de ‘neguinhas fedidas’” 
 
  

https://www.cuti.com.br/negroesiapoemas


            O depoimento acima, que se parece com situações experienciadas por milhares de 
pessoas negras no Brasil, somente demonstra o que temos discutido até o momento: o 
Brasil é um país racista, alicerçado em um racismo estrutural e institucional que finge que 
aqui todos vivemos harmoniosamente, porque no final das contas, somos todos, todas e 
todes brasileires. O problema desta afirmação é 
ignorar que sim, como comprovam pesquisas e 
relatórios, as pessoas negras sofrem racismo por 
causa da sua cor da pele, que está vinculada a 
estereótipos e imagens negativas, baseadas na 
crença de uma supremacia branca. 
            Para construir uma identidade negra 
valorizada, positiva e afirmada, os movimentos 
negros, em particular, como explica Kabengele 
Munanga, fazem uso de particularidades de seus 
grupos: um passado histórico como herdeiros dos 
escravizados africanos, a situação similar de grupo 
estigmatizado, racializado, excluído de posições de 
autoridade e poder (como grupos minoritários); 
como um grupo que teve sua humanidade e 
dignidade negada e inferiorizada, particularidades 
que passam pela cor da pele, pelo fenótipo. A 
identidade negra perpassa por uma celebração e 
afirmação de uma herança africana negra física, 
cultural e psicológica. (MUNANGA, 1999, p.14) 
            Precisamos lembrar, que, como explicitado 
nos tópicos anteriores, a identidade é sempre uma construção, não é algo inato, uma 
essência dos sujeitos, sempre um processo, nunca algo dado. As identidades estão 
permeadas por elementos como cultura, língua, religião, sexualidade, gênero, classe, 
história, etc. 
            Com identidades marcadas histórica e culturalmente como negativas, estereotipadas, 
o processo de uma afirmação identitária negra é mais doloroso e complicado, porque exige 
consciência dos sistemas de opressão e subjugação, ao mesmo tempo em que exige que se 
subverta estas mesmas ideologias. 
            Para compreender as relações étnico-raciais no Brasil é necessário compreender 
processos históricos, econômicos, ideológicos e culturais que moldaram e ainda moldam a 
construção de uma identidade nacional brasileira que sempre esteve alicerçada, a partir de 
meados do século XIX e início do século XX, em uma falsa noção de “democracia racial”. O 
termo cunhado por Gilberto Freyre (1900-1987), sociólogo pernambucano, “democracia 
racial” refere-se às relações raciais no Brasil configuradas por uma dinâmica de mestiçagem 
e um ideário de branqueamento da população. De acordo com Munanga, esta ideologia 
elaborada pela elite brasileira científica e filosófica, “caracterizada entre outros pelo ideário 
do branqueamento, roubou dos movimentos negros o ditado ‘a união faz a força’ ao dividir 
negros e mestiços e ao alienar o processo de identidade de ambos” (MUNANGA, 1999, p.15). 

O ideário de branqueamento característico da sociedade brasileira remonta ao fim da 
escravidão, em 1888, que coloca aos pensadores brasileiros uma questão crucial: a 
construção de uma identidade nacional e de uma nação, constituída por uma herança negra 
massiva. É importante que lembremos que uma das justificativas mascarada de preceitos 

MESTIÇO: o termo, que surge a partir 

de pensamentos (pseudo)científicos 

dos séculos XVIII e XIX, refere-se à 

questão da mistura entre raças, uma 

vez que se concebia a existência de 

diversas raças humanas. Essa 

concepção, no entanto, é 

comprovada como errônea, ou seja, 

como categorias biológicas somos 

todes humanos, assim não faz sentido 

utilizar essa nomenclatura. Por isso, 

deve-se evitar utilizar o termo na 

contemporaneidade, para não se cair 

em anacronismos - erro cronológico - 

e sermos ofensivos e pejorativos. No 

texto, fazemos uso da palavra 

MESTIÇO por se tratar do termo que 

era utilizado para se referir às pessoas 

negras de pele mais clara ou pessoas 

com herança branca e negra. 



filosóficos e científicos para a escravidão era a infra-humanidade das pessoas negras de 
origem africana, por isso, consideradas bens sujeitos a compra e a venda. A questão do fim 
da escravidão e a presença de pessoas negras no Brasil impossibilitava, aos olhos destes 
pensadores brasileiros, a construção de sociedade marcada pela ordem e o progresso. Por 
isso, para que o Brasil evoluísse e prosperasse, era necessário que esse sangue negro fosse 
se diluindo até ser totalmente extinguido. 

Explica Kabengele Munanga, que a “pluralidade racial nascida do processo colonial 
representava, na cabeça dessa elite, uma ameaça e um grande obstáculo no caminho da 
construção de uma nação que se pensava branca (1999, p.51). O que estava em jogo, neste 
debate intelectual nacional, era fundamentalmente a questão de saber como transformar 
essa pluralidade de raças e mesclas, de cultura e valores civilizatórios tão diferentes, de 
identidades tão diversas, numa única coletividade de cidadãos, numa só nação e num só 
povo. (1999, p. 52)”.  

Por isso, a fim de conseguir uma unidade nacional, era necessário, para esses 
pensadores, acabar com a herança negra africana. Logo após o fim da escravidão, no começo 
do século XX, houve uma grande inserção de europeus brancos no Brasil, em particular da 
Itália. Essa foi uma das tentativas, imbuídas de preceitos científicos e iluministas, que a elite 
brasileira encontrou de acabar com a presença de negros e negras, consolidando uma 
identidade nacional brasileira branca e superior.  

Um segundo ponto, e de efeito mais duradouro e, de fato, efetivo, foi consolidar uma 
ideologia de embranquecimento: quanto mais próximo do branco, mais bem aceito 
socialmente o sujeito se torna, mais possibilidades de emprego, de melhores salários, de 
melhor condição de vida. 

O mestiço, um sujeito que ocupa um entrelugar nas relações raciais, começa com a 
escravidão e o estupro recorrente das mulheres negras escravizadas pelos senhores de 
escravos brancos. A imagem da mulata, essa mulher elegante, sexualmente disponível, 
insaciável na cama e ardilosa, que consegue tudo que quer, é um estereótipo que esteve a 
serviço da ideologia escravista que justificou o estupro e a violência sexual de milhares e 
milhares de mulheres negras oprimidas e exploradas. Se é comum afirmarmos que somos 
um país de mestiços e de mulatos, temos sempre que lembrar que somos uma nação 
construída com sangue negro e estupro de mulheres negras. 

Durante o período colonial, Kabengele Munanga explica que “ter a pele clara, provir 
do ‘sangue’ europeu, não ter mescla com as raças ‘inferiores’, principalmente a negra, 
constituía, segundo as ideias da época, o distintivo da nobreza, da superioridade social e 
moral” (p. 66). Ao negar uma herança a uma raça inferior, essa política do 
embranquecimento reflete uma ideologia de ‘dividir para melhor dominar’, fazendo com 
que os “mulatos” se voltassem contra seus irmãos e irmãs de cor para garantir e assegurar 
ascensão e aceitação social (p. 66). Munanga acredita que esta ideologia pode explicar a não 
solidariedade existente entre negros e mestiços que repercute até hoje, no processo de 
formação identitária, não somente dos negros e pardos, mas, acreditamos, também dos 
brancos. Construiu-se, assim, no Brasil, uma política que incentiva e valoriza uma herança 
europeia branca, considerada superior em detrimento a uma herança negra. 

Quanto mais “branco” e menos “negro”, maiores são as condições e os privilégios 
sociais que se terá ao navegar uma sociedade marcada racialmente. Isso significa que o mito 
de democracia racial, baseado na mestiçagem entre três raças originárias, o negro, o 
indígena e o branco, e na convivência harmônica da sociedade brasileira, encobre e oculta 
conflitos raciais existentes e a tomada de consciência racial crítica e libertária. 



Nas palavras de Kabengele Munanga, “a maior parte das populações afro-brasileiras 
vive hoje nessa zona vaga e flutuante. O sonho de realizar um dia o ‘passing’ que neles 
habita enfraquece o sentimento de solidariedade com os negros indisfarçáveis. Estes, por 
sua vez, interiorizaram os preconceitos negativos contra eles forjados e projetam sua 
salvação na assimilação dos valores culturais do mundo branco dominante. Daí a alienação 
que dificulta a formação do sentimento de solidariedade necessário em qualquer processo 
de identificação e de identidade coletivas. Tanto os mulatos quanto os chamados negros 
‘puros’ caíram na armadilha de um branqueamento ao qual não terão, todos, acesso abrindo 
mão da formação de sua identidade de ‘excluídos’” (MUNANGA, 1999, p.88). 

Uma das grandes vitórias dos movimentos negros dos últimos anos foi ter 
conseguido, ao possibilitar consciência crítica aos sujeitos negros, a celebração de uma 
identidade negra positiva, afirmativa e consciente. A celebração de uma imagem negra de 
cabelos afros, naturais e sem alisamento, de uma pele negra que reluz, de uma 
ancestralidade africana é fruto de anos e anos de luta de grupos e movimentos negros a fim 
de subverter estereótipos e preconceitos. 

Para exemplificar, temos o caso do escritor 
afro-brasileiro e fundador da Academia Brasileira de 
Letras, Machado de Assis. Nascido em e tendo se 
tornado um dos maiores escritores do século XIX, e 
da contemporaneidade, Assis teve sua herança 
africana negra apagada e negada para que fosse 
aceito nos meios sociais da sociedade da época. O 
embranquecimento do autor vai até os dias de hoje, 
basta olharmos as imagens presentes em livros 
didáticos e, muitas vezes, até na mídia. O 
interessante, foi que durante muitos anos a crítica 
literária brasileira defendia que Machado de Assis 
jamais teve preocupação ou se interessou pela 
questão negra, fato que tem sido questionado por 
diversos pesquisadores e pesquisadoras da 
literatura afro-brasileira que apontam que Machado 
de Assis escreveu sobre o negro, contrapondo 
imagens negativas e estereotipadas característica da 
literatura do século XIX. 

O processo de mestiçagem e embranquecimento no Brasil criou uma nação que ao 
mesmo tempo que reconhece, de algum modo, as três raças originárias e muitas vezes se 
vangloria de ser fruto de uma mistura, está permeada de noções de superioridade racial 
alicerçada em uma supremacia branca. Precisamos tomar cuidado com o discurso de que 
“somos todos brasileiros”, porque não somos tratados da mesma maneira. 

O racismo se torna, por causa da perspectiva da democracia racial, mais refinado e 
cruel, porque somos um país de pessoas racistas, que sabem que o país é racista, mas que 
não reconhecem o próprio racismo. Nas palavras de Oracy Nogueira, no Brasil temos um 
preconceito de marca, em contraposição a um preconceito de origem como nos Estados 
Unidos. Quanto mais próximos de uma identidade negra (cor da pele, textura do cabelo, 
feições mais negroides) mais estigmatizados e mais preteridos seremos. E o inverso, vale: 
quanto mais próximos de uma imagem branca (cor da pele, textura do cabelo, feições 
caucasianas) mais mobilidade e mais possibilidade de ascensão e aceitação social teremos. 

MULATO: Assim como o termo 

MESTIÇO, mulato também surge a 

partir de concepções 

pseudocientíficas que atestavam na 

mistura entre brancos e negros 

dando origem a MULATOS. Do termo 

latino mulus, no século XV, a palavra 

“mulo” referia-se à animal híbrido, 

estéril, produto do cruzamento do 

cavalo com a jumenta, ou da égua 

com o jumento. Esta noção foi então 

atrelada a pessoas oriundas do 

“cruzamento” entre brancos e 

negros. Assim, o termo traz uma 

carga extremamente racista, 

ofensiva, pejorativa e estereotipada. 

Hoje é uma palavra que deve ser 

evitada. 



Observe como são as pessoas negras presentes nos programas de televisão, nos cargos de 
chefia, nas universidades. 
            As políticas afirmativas raciais implantadas nas universidades públicas brasileiras a 
partir de 2005 significaram um ganho inestimável para a população negra, em sua maioria 
pobre e proveniente da rede pública de ensino, ao garantir o acesso e a permanência destes 
grupos marginalizados no ensino superior. A premissa em que se assenta as políticas 
afirmativas é o da autodeclaração racial, que também é utilizado pelo censo demográfico do 
IBGE, que possibilita as pessoas se perceberem enquanto sujeitos racializados e se 
declararem, sem que essa categorização seja feita por instituições externas. O dilema, hoje, 
enfrentado por diversas instituições educacionais do país são os crimes de fraude das cotas, 
que são utilizadas por pessoas brancas para burlar o sistema de distribuição de vagas.  
            A fraude, que se configura um crime gravíssimo, talvez reflita a nossa incapacidade, 
enquanto brasileiros, brasileiras e brasileires de perceber que, uma vez que nosso racismo é 
de cor, de marca, ou seja, está relacionado a nosso fenótipo, mesmo tendo pessoas negras 
na nossa família ― lembro-me de uma vez, ouvir de um menino que estava justificando fazer 
uso das cotas raciais pois sua avó era negra, ― se formos lidos enquanto “brancos” não 
podemos justificar o uso destes benefícios, que são reparações históricas à população negra 
marginalizada, herdeira de uma população escravizada. 
            Por outro lado, o ideário de embranquecimento gerou uma parcela da população que 
ocupa um lugar com maior mobilidade, pois não é branca, mas também não é vista 
enquanto negra. Uma parcela, de fato, tenta se aproximar de uma identidade branca, muitas 
vezes, à custa de negar sua história e memória coletiva, uma outra parcela, os denominados 
“negros de pele clara” se sentem excluídos dos grupos negros por não serem negros o 
suficiente.  
            Uma maneira de ultrapassar esses obstáculos é compreendermos que precisamos 
resgatar nossa herança e ancestralidade negra, enquanto população negra e unidos, lutando 
lado a lado. Enquanto pessoas brancas, precisamos nos tornar aliadas da luta antirracista, 
reconhecendo, sempre, nosso privilégio e as vantagens que temos. Não basta sermos contra 
o racismo, precisamos ativamente lutar para enfrentá-lo. 
 
 
Para refletir/discutir: 
 
1. O que significa DEMOCRACIA RACIAL? 
 
2. Por que é problemático o uso de termos como: MULATA/ MULATO; MORENA/MORENO; 
MESTIÇA/ MESTIÇO? 
 
3. Explique e reflita sobre as relações étnico-raciais no Brasil e como elas são marcadas pelas 
políticas de embranquecimento.  
              

  

 
 
 
 



C. RACISMO, POLÍTICA E DESIGUALDADE 
 
Discussão: 
Em grupo ou em pares, discuta as perguntas a seguir: 
 
1. Observe a figura abaixo e explique as diferenças entre brancos e não-brancos. 
2. Quais seriam as justificativas para essas diferenças? 
3. Existe um discurso do senso-comum que afirma que podemos alcançar a todos os nossos 
objetivos quando nos esforçamos. Quais são os problemas desta afirmação? Como podemos 
problematizar essa afirmação? 
4. Qual seria a relação entre desigualdade e racismo? 
 
Figura 1- Dados de 2017 

 
 

A discussão sobre a raça, racismo e economia no Brasil não pode ser feita sem 
mencionar a desigualdade existente entre brancos e não-brancos. Silvio Almeida explica que 
“a desigualdade pode ser expressa em dados estatísticos e quantificado matematicamente, 
mas sua explicação está na compreensão da sociedade e de seus inúmeros conflitos”. 

Um exemplo, seria tomarmos a relação exemplificada na figura I sobre a média 
mensal entre brancos, de R$ 2757,00, e de Pretos/Pardos, de R$ 1531,00. Um outro dado 
exposto pelo Atlas da Violência de 2018 é que o número de feminicídios, assassinatos de 
mulheres por razões de gênero, diminuiu nos últimos anos para as mulheres brancas, mas 
aumentou para as mulheres negras. 

Poderia se justificar a diferença salarial entre negros e não-negros baseados em uma 
meritocracia, onde algumas pessoas, por terem se esforçado mais, têm melhor qualificação 
e desempenho mereçam ganhar mais e ocupar posições de prestígio. A falácia desta visão 
rasa está em não perceber que, muitas vezes, independentemente do bom desempenho ou 
boa qualificação, as pessoas negras não conseguirão ocupar os mesmos empregos e obter os 



melhores salários que aqueles não-brancos. Se olharmos a partir de uma perspectiva de 
gênero, teremos que as mulheres negras recebem ainda menos que os homens negros e as 
mulheres brancas, dados que são reflexos de uma sociedade estruturada racialmente, onde 
a “cor da pele” e o gênero são fatores preponderantes.  

Quando falamos de “privilégio” da branquidade ― das pessoas que se 
autoidentificam, são vistas e percebidas como brancas ― estamos falando de inúmeros 
benefícios e vantagens que elas possuem em uma sociedade determinada por uma 
supremacia branca, na crença de superioridade e inferioridade racial. A questão racial 
precisa também ser compreendida como interseccionalizada a outros fatores identitários, 
como classe, religião, sexualidade, gênero, regionalidade, nacionalidade, dentre outros. Isso 
significa pensar de maneira menos estanque e fixa, mais diversa. Embora pessoas brancas e 
pobres possam sofrer pela opressão de classe, dificuldade de ingresso na universidade, 
ainda, sim, terão alguns privilégios que mesmo as pessoas negras e ricas não costumam ter. 

Algumas vezes, a discussão racial se dilui na discussão de classe, ou seja, para 
algumas pessoas, o problema do Brasil é a desigualdade econômica, que uma vez resolvida, 
acabaria com os conflitos e a opressão. Basta pensar em quem defende cotas somente 
econômicas, ou seja, que cotas raciais não resolvem o problema central que é abismo da 
distribuição de renda. O problema desta visão é que, primeiro, majoritariamente a 
população pobre é negra, sendo assim, as cotas raciais também são justificadas a partir de 
uma perspectiva de classe, segundo, que a classe social de alguém não a protege do racismo. 
Vale lembrar os diversos casos de racismo ocorridos nos últimos anos envolvendo atrizes, 
atores, apresentadores, jogadores de futebol: uma vez negro e negra, sempre negro e negra! 

Como demonstram inúmeras pesquisas já realizadas, “raça é um marcador 
determinante da desigualdade econômica e que direitos sociais e políticas universais de 
combate à pobreza e distribuição de renda que não levem em conta o fato raça/cor 
mostram-se pouco efetivas” (ALMEIDA, p.122). 

Em ver o racismo como um problema comportamental, de indivíduos, as soluções 
serão sempre fixadas no aumento do investimento na formação educacional visando o 
mercado de trabalho. Nós, enquanto educadoras, educadores, educandas, educandos e 
educandes, precisamos compreender a Rede Educafro Minas para além de uma ótica de 
somente garantir o ingresso de população minoritária no ensino superior, pois esse 
argumento, como explica Silvio de Almeida, cumpre três funções específicas: 
“a. reduz o racismo a um problema ideológico, sem destacar as questões políticas e 
econômicas que o envolvem; 
b. desvia o debate racial para o campo da meritocracia, já que o racismo viraria um 
problema de superação pessoal; 
c. responsabiliza o indivíduo pelo próprio fracasso diante de um cenário de precariedade no 
sistema de educação” (ALMEIDA, p.129).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para discutir após a leitura do texto: 
 
Descobrindo nossos companheiros de luta - ÁRVORE ANCESTRAL 
Com a ajuda de seus familiares, mapeia sua árvore ancestral, anotando: relação familiar, 
profissão, raça e escolaridade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RODA DE CONVERSA: meritocracia e privilégio 
 

Privilégio não é sobre o que você passou; é sobre o que você não passou. 
“Precisamos desafiar nossa relação em como compreendemos privilégio” 

 
 Antes de ler o texto abaixo, faça como atividade em sala, o JOGO DOS PRIVILÉGIOS: 
 
Trecho 1: Nas palavras da ativista afro-estadunidense, Janaya “Future” Khan, privilégio tem a 
ver não com o que passamos, mas com o que não passamos. Quando as pessoas ouvem a 
palavra “privilégio”, em uma sala de aula, ou leem de um artigo da internet, já ficam 
extremamente desconfortáveis e já vão se defendendo: “mas você não sabe pelo o que eu 
passei, o quanto eu lutei para chegar onde estou, nada me foi dado de mão beijada”. Janaya 
“Future” Khan é muito enfática e nos afirma: privilégio tem a ver com o que você não 
passou, e não com que você passou. Ou seja, quando falamos em privilégio de gênero, raça 
ou classe, somente para pensar em alguns, significa que nenhum destes fatores foi um 
impeditivo, um fator de exclusão na sua vida.   
  
Trecho 2: Aprendemos tudo isso na sociedade: família, escola, círculo de amizades, 
relacionamentos afetivos, trabalho, entre outros. A questão mais séria é: por que 
aprendemos a ver o outro e, nesse caso, o negro, como inferior devido à sua aparência e/ou 
atributos físicos da sua origem africana? A resposta é: porque vivemos em um país com uma 
estrutura racista onde a cor da pele de uma pessoa, infelizmente, é mais determinante para 
o seu destino social do que o seu caráter, a sua história, a sua trajetória. Além disso, porque 
o histórico da escravidão ainda afeta negativamente a vida, a trajetória e inserção social dos 
descendentes de africanos em nosso país. Some a isso o fato de que, após a abolição, a 
sociedade, nos seus mais diversos setores, bem como o Estado brasileiro não se 
posicionaram política e ideologicamente de forma enfática contra o racismo. Pelo contrário, 
optaram por construir práticas sociais e políticas públicas que desconsideravam a 
discriminação contra os negros e a desigualdade racial entre negros e brancos como 
resultante desse processo de negação da cidadania aos negros brasileiros. Essa posição de 
“suposta neutralidade” só contribuiu ainda mais para aumentar as desigualdades e o 
racismo (GOMES, p. 46). 
 
Trecho 3: Nos explica Silvio Almeida, que analisar o racismo sob o ponto de vista econômico-
estrutural nos leva a duas conclusões: 
I. o racismo se manifesta no plano econômico de forma objetiva, como as políticas 
econômicas que privilegiam um grupo racial em detrimento das minorias. Um exemplo disso 
é a tributação que é feita primordialmente sobre salários e consumo, afetando de forma 
mais contundente as pessoas pobres e assalariadas, tornando-se um fato de 
empobrecimento da população negra, em particular, das mulheres negras que ganham os 
menores salários. 
II. o racismo se manifesta de forma subjetiva, ajudando a legitimar a desigualdade e a 
pobreza. O racismo faz com que a pobreza seja ideologicamente incorporada como um dado 
“biológico” de negros e indígenas, naturalizando a inserção no mercado de trabalho, 
justificando que pessoas brancas merecem receber melhores salários e ter melhores 
condições de trabalho. 



O “Teste do pescoço” feito no início do texto nos ajuda a refletir sobre a “naturalização das 
igualdades e do racismo” e em “privilégios”. Se olharmos a nossa volta, as pessoas que 
aparecem nos meios de comunicação e mídia, as pessoas que compõem os ministérios, os 
governos municipais, estaduais e federal, veremos que, na sua grande maioria, são pessoas 
não-negras. Como explicar, por exemplo, que mais jovens negros são mortos, anualmente, 
pela polícia do que jovens brancos? Que as mulheres negras recebem os menores salários? 
Que pessoas portando a mesma quantidade de droga terão tratamento diferenciado pela 
justiça de acordo com sua raça? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo III  

 

O QUE É LUGAR DE FALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



A.  O QUE É LUGAR DE FALA? 
 
Vozes-Mulheres - Conceição Evaristo  

 
A voz de minha bisavó 

ecoou criança 

nos porões do navio. 

ecoou lamentos 

de uma infância perdida.  

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas  

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos  

com rimas de sangue e fome.   

  

A voz de minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato.  

O ontem – o hoje – o agora. 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

O eco da vida-liberdade. 

 
(Poemas de recordação e outros movimentos, p. 10-11). 

 

Para discutir/refletir 

1. Antes de iniciar as discussões e a leitura do texto, busquem informações sobre Conceição 

Evaristo. 

2. Qual imagem é transmitida pelo poema? 

3. Quem são as mulheres representadas no poema? 

 



Lugar de Fala  
Djamila Ribeiro 

 
Introdução  
 
Muito tem se falado sobre o que é lugar de fala, um conceito claramente mal compreendido 
sobretudo por aqueles que insistem em criticá-lo. A confusão sobre o tema se dá 
essencialmente porque é correlacionado com representação, afinal, você precisa ser negro 
para falar contra o racismo? Lugar de fala é um conceito que vai muito além do ato de emitir 
palavras, ele diz respeito à própria existência, o poder existir; para isso, mais do que falar é 
necessária educação de base e políticas públicas eficientes, que sejam capazes de quebrar e 
desconstruir a voz única, masculina, branca, eurocêntrica e cristã que controla todas as 
narrativas.   
 
Deixa eu falar... 
 
O homem branco se enxerga universal, como se fosse uma metáfora do poder e, via de 
regra, não compreende que fala a partir de um lugar e de um grupo. Não enxerga que sua 
fala gera impactos diretos em outros lugares sociais e que todo privilégio que usufrui foi 
construído com base na opressão de outros grupos. Através dos debates entre militantes e 
polêmicas constantes nas redes sociais, "lugar de fala" se tornou um dos conceitos mais 
importantes da atualidade. Com as políticas de identidade se fortalecendo e ocupando cada 
vez mais espaços nas agendas políticas e a internet democratizando em massa a 
comunicação, os grupos oprimidos conquistam cada vez mais força ao falarem ativamente 
sobre suas condições e realidades, realocando constantemente as geografias da razão. Lugar 
de fala é, acima de tudo, uma discussão de poder. 
 
Lugar social 
 
Lugar social se refere a posição que determinado indivíduo ocupa na sociedade. O lugar 
social onde indivíduos e grupos se encontram é o que irá determinar como serão tratadas 
suas produções intelectuais, saberes e vozes. Quando ocupam o mesmo lugar social as 
pessoas irão compartilhar das mesmas experiências nas relações de poder, por exemplo, os 
negros compartilham as mesmas experiências de violência estatal pelo fato de pertencerem 
ao grupo negro. O lugar que ocupamos nos trará experiências e perspectivas distintas, assim 
como determinará nossas oportunidades e possibilidades de transcendência. Por fim, o lugar 
social também se torna uma das condições da construção de qualquer discurso, que é fruto 
das relações sociais de cada autor, afinal de contas todos falam a partir de um contexto.  
 
Lugar de fala  
 
Lugar de fala pode ser interpretado como uma forma de contranarrativa; é o mecanismo por 
meio do qual as minorias sociais e grupos que enfrentam desvantagens têm para conquistar 
espaço nos debates públicos. O lugar de fala reivindica diferentes pontos de análises e 
afirmações e refuta a historiografia tradicional e a hierarquização dos saberes. O conceito 
serve para nos auxiliar a compreender como nossas falas marcam nossas relações de poder 
e eventualmente reproduzem preconceitos e estereótipos. Quando promovemos uma 



multiplicidade de vozes o que se quer é quebrar o discurso autorizado e único, que se 
pretende constantemente universalizar. Lugar de fala não é só o poder falar, não se trata 
apenas de um amontoado de palavras, mas de uma hierarquia violenta que decide quem 
pode e quem não pode falar. Essa hierarquia, por sua vez, é construída fruto da classificação 
racial da população. O lugar de fala surge para refutar a epistemologia dominante, 
estruturada essencialmente sob um olhar branco, masculino e europeu. 
 
Lugar de fala é impedir o outro de falar? 
 
Essa é uma pergunta recorrente e um equívoco. Os grupos subalternizados não possuem 
poder estrutural e nem institucional para proibir sujeitos do poder de poderem falar ou não. 
Os homens brancos ricos continuam sendo maioria nas universidades, política institucional, 
donos dos meios de produção. Pensar lugar de fala é justamente desestabilizar o poder que 
é construído para esses sujeitos; é a tentativa de possibilitar múltiplas vozes para além da 
voz única imposta. Logo, é justamente ao contrário. Pensar lugar de fala é criar fissuras na 
hegemonia. 
 
Lugar de fala tem a ver com vivência? 
 
Lugar de fala não diz respeito a experiências individuais, mas das experiências que indivíduos 
compartilham como grupo. Por exemplo, a alta taxa de encarceramento de homens negros, 
de feminicídio de mulheres negras, etc. Como o fato de pertencer a um grupo 
subalternizado faz com que esses indivíduos, estruturalmente falando, estejam sujeitos a 
determinadas violações de direitos humanos e falta de acesso a espaços de poder. Não se 
trata de falar de vivências, pois mesmo pertencendo a grupos que compartilham 
experiências, não há como se negar a dimensão individual. 
 
Qual a diferença entre lugar de fala e representatividade? 
 
É outra confusão recorrente. Lugar de fala não tem a ver com uma visão essencialista de que 
somente o negro pode falar de racismo, por exemplo. Lugar de fala implica numa postura 
ética de pensar o mundo a partir do lugar que se ocupa na matriz de dominação. Por 
exemplo, uma pessoa negra pode não se sentir representada por uma pessoa branca, mas 
essa pessoa branca pode pensar criticamente sobre o que significa o racismo em nossa 
sociedade e como pode se responsabilizar para contribuir com a transformação necessária. 
Isso significa dizer que pessoas brancas podem e devem debater racismo, de como o fato de 
pertencerem ao grupo que está no poder implica em privilégios. De debater a partir do lugar 
da branquitude. Existe uma tradição de estudos nos EUA de “critical whiteness”, isto é 
“branquitude crítica”, a qual discute essas questões. 
 
Para discutir/refletir: 
 
1. O que significa ‘lugar de fala’? 
2. Como o conceito nos ajuda a pensar nossas práticas pedagógicas/educacionais? 
3. Como o conceito de ‘lugar de fala’ nos possibilita pensar em nosso agenciamento e 
responsabilidades? 
4. Qual é a relação do texto de Djamila Ribeiro e o poema de Conceição Evaristo? 



B. O MACHO, O HOMEM E AS MASCULINIDADES  

 

Para refletir/discutir: 

1. O que define um homem? Como, socialmente, diferenciamos ‘homens’ de ‘mulheres’? 

2. O que é ser “masculino”? 
3. Como homens são tratados diferentes das mulheres? Como explicamos essas diferenças? 
 
 

TEXTO I  
 

Um homem também chora (Guerreiro Menino) 
Gonzaguinha 

 
Um homem também chora, menina morena; 

também deseja colo, palavras amenas; 
precisa de carinho, precisa de ternura, 

precisa de um abraço da própria candura. 
Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis, 

guerreiros são meninos no fundo do peito, 
precisam de um descanso, precisam de um remanso, 

precisam de um sono que os torne refeitos. 
É triste ver esse homem, guerreiro, menino, 

com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. 
Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, 

a dor que tem no peito, pois ama e ama. 
O homem se humilha se castram seus sonho; 

seu sonho é sua vida e vida é trabalho. 
E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, 

e sem a sua honra, se morre, se mata. 
Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. 
Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. 

 
TEXTO II 

 
Como se constrói a masculinidade? 

(o texto possui alguns depoimentos, porque se trata do recorte da análise de uma pesquisa que trata de 
“masculinidade x violência”)  

 
O homem é considerado macho, na medida em que for capaz de disfarçar, ou 

melhor, interditar o afeto, processo efetivado através da educação diferenciada de gênero. 
“Aprendi que homem não chora” [...] “Lá em casa era assim: homem que é homem não 
apanha na rua” (Cleber).  

Os alicerces da masculinidade são lançados na infância do menino, na sua experiência 
na família, na escola, e com amigos da mesma idade. Estes formam no seu conjunto, o 
quadro primário da “socialização masculina”: o processo que orienta a conformação do que 
é ser homem em nossa sociedade. A socialização masculina é um processo universal de 
aprendizagem e adaptação (Tolson, 1977; Cecarelli, 2006).  



A definição de homem na sociedade patriarcal baseia-se em figuras de linguagem 
negativas como: homem não chora, não demonstra seus sentimentos, não pode amar as 
mulheres como as mulheres amam os homens, não pode ser fraco, muito menos covarde, 
jamais ser perdedor ou passivo nas relações sexuais. Contrapondo as afirmativas positivas: 
homem deve ser forte, corajoso, macho, provedor, viril, autoconfiante, destemido, 
agressivo, independente. A relação de “possuir”, dinheiro, força, músculos, pênis, um filho 
homem, tantas mulheres quantas forem possíveis durante sua vida sexual, emprego fixo, 
poder executar tarefas difíceis que só compete a homens, sustentar a família. Os ideais de 
masculinidade se reportam aos aspectos que hierarquicamente estabelecem e mantém o 
domínio dos homens sobre as mulheres (Silva, 2006). Em relação à construção da identidade 
masculina, ouçamos o que nos disseram os nossos Joaquins, Manoéis e Antonios.  

“Existe muita diferença entre o homem e a mulher, o homem já escuta desde cedo, tu 
é macho e tem um tico no meio das pernas, então tem que honrar.” (Joaquim)  

“A minha própria mãe dizia segura tuas cabras que meus bodes estão soltos. Quer 
dizer que, os guris têm que partir para cima da mulher, se não for é desconsiderado, e as 
mulheres se são muito atiradas já são consideradas atiradas” (Manoel).  

“A própria mulher, mãe ou vó, ensina para os filhos ou netos que tem que ser macho” 
(Antonio). 

Eles também se referiram à educação diferenciada de gênero, transmitida pelas 
mulheres enquanto agentes de socialização. Esses valores são transmitidos de geração em 
geração, reforçando e sustentando o machismo.  

“O guri, já joga bola desde pequeno, brinca de lutinha, de polícia e ladrão, admira e 
imita os super-heróis” (Jorge).  

“Se a menina cai e rala o joelho, é a coitadinha. Se acontece a mesma coisa com o 
guri, todos caem em cima, já vão chamar o cara de bixinha” (Isaias).  

“Lá no interior era assim, faca na cintura, e revólver. Quando eu era pequeno, sempre 
escutava meu pai dizer que em cara de homem eles não batiam com a mão” (Jorge).  

Embora haja autores que creditam a violência ao uso de álcool e drogas, sabe-se que 
a violência de gênero decorre das relações hierarquizadas entre homens e mulheres, ou seja, 
é uma ação socialmente construída. Os homens deixaram evidente que sabem disso:  

“A bebida alcoólica não é responsável pela briga. O cara que tá bêbado chega em 
casa bêbado, e só quer dormir, que alias é só isso que o bêbado quer” (Antônio).  

Na cultura patriarcal ser provedor é papel masculino. Se o homem possui 
rendimentos inferiores ao da mulher, ou até mesmo se está desempregado, isto poderá 
abalar a sua identidade masculina. A falta de rendimentos, como consequência da falta de 
emprego gera sintomas como estresse e depressão; além disso, contribui e muito para o 
clima de tensão nas relações entre os casais. Paulo nos fala de uma situação deste tipo, e 
como em todas as explicações, a “culpa” é da mulher:  

“Meu primo tinha um ótimo salário, sustentava a mulher e toda a família, tinham do 
bom e do melhor em casa. Até que um dia houve um problema entre ele e um colega, aí ele 
foi demitido, e lógico a situação ficou apertada. O coitado começou a ficar louco! A mulher 
começou a cobrar e exigir as coisas que ele estava acostumado, mandando que ele 
encontrasse serviço urgente. Um dia ele pegou e deu nela, não agüentou” (Paulo).  

Os homens sentem-se inferiorizados e impotentes frente a situações de mudança dos 
padrões tradicionais e buscam reafirmar o “papel do macho”, usando, inclusive, a violência. 
 
(PINTO, A. D. C., Meneghel, S. N., & Marques, A. P. M. K. Acorda Raimundo! Homens discutindo violências e 
masculinidade. PSICO, Porto Alegre, PUCRS, v. 38, n. 3, p. 243, set./dez. 2007) 



TEXTO III 
 

Nunca Foi Sorte 
Luísa Sonza 

 

Quem disse que futebol é coisa pra 
menino? 

Quem disse que azul é a cor que ele tem 
que usar? 

Um homem que é homem de verdade cria 
um filho 

Mostrando pra ele o que a vida tem pra 
dar 

Não quero cumplicidade, mas quero 
respeito 

A porta do carro não precisa abrir pra mim 
Porque se ele quer que o filho seja um 

bom sujeito 
Joga o machismo fora, abre a mente e faz 

assim 

Dança, rebola, requebra 
Empina essa bunda, vai até o chão 

Não liga pra o que eles falam 
 

 

Não para, não para, não para 
Ai, não para, não 

Mexe, remexe, se joga embaixo 
Em cima, pra lá e pra cá 

Vai no passinho, vai no quadradinho 
Pra frente, pra trás, onde o som te levar 

Pede, se não ouvir, repete 
Se não der, pondere 

Quebre o gelo, ponha-se no seu lugar 
Mostre que nunca foi sorte 

Que além de forte 
É talento, é dom, ninguém pode tirar 

Pede, se não ouvir, repete 
Se não der, pondere 

Quebre o gelo, ponha-se no seu lugar 
Mostre que nunca foi sorte 

Que além de forte 
É talento, é dom, ninguém pode tirar 

 
TEXTO IV 

 
Heteronormatividade 

 
(trechos do artigo “Transexualidade e heteronormatividade: algumas questões para a 
pesquisa”, de Analídia Rodolpho Petry e Dagmar Elisabeth Estermann Meyer) 

 
“... o gênero, enquanto organizador da cultura, e em articulação com sexualidade, 

modula o modo heteronormativo de como homens e mulheres “devem” se comportar, 
como seus corpos podem se apresentar e como as relações interpessoais podem se 
constituir, nesses domínios. 

A heteronormatividade visa regular e normatizar modos de ser e de viver os desejos 
corporais e a sexualidade De acordo com o que está socialmente estabelecido para as 
pessoas, numa perspectiva biologicista e determinista, há duas – e apenas duas – 
possibilidades de locação das pessoas quanto à anatomia sexual humana, ou seja, 
feminino/fêmea ou masculino/macho. 

Haveria, conforme ressalta Guacira Louro (1999), uma lógica na representação 
hegemônica do gênero e da sexualidade que definiria uma coerência “natural” e “inerente” 

https://www.letras.mus.br/luisa-sonza/


entre sexo-gênero-sexualidade; isto é, cada sexo só poderia interessar-se pelo sexo oposto 
(sexualidade heterossexual) e este interesse seria ratificado pela possibilidade procriativa. 

Esta esperada “coerência natural” entre sexo-gênero-sexualidade, que os indivíduos 
deveriam apresentar, isto é, a “viagem planejada” que os sujeitos deveriam seguir, 
entretanto, também situa e define fortemente os corpos que “escapam” e trilham outros 
trajetos. Estes indivíduos transgridem as normas esperadas, assumindo outras formas de 
sexualidade e de gênero. Os sujeitos que escapam desafiam o instituído demonstrando que 
a esperada relação gênero-sexo-sexualidade não pode ser entendida como linear e 
“natural”. Esta relação pode ser deslocada! [...]. 

Desde uma perspectiva que enfatiza o caráter constitutivo da linguagem, o termo 
heteronormatividade, cunhado em 1991 por Michael Warner, é então compreendido e 
problematizado como um padrão de sexualidade que regula o modo como as sociedades 
ocidentais estão organizadas. Trata-se, portanto, de um significado que exerce o poder de 
ratificar, na cultura, a compreensão de que a norma e o normal são as relações existentes 
entre pessoas de sexos diferentes. 

Em relação ao modo como a heterosexualidade – e a heteronormatividade – está 
naturalizada na cultura, é preciso considerar que isto tem uma história, relacionada com 
articulações específicas de poder-saber que, em um determinado tempo e lugar, 
legitimaram o comportamento heterossexual como “normal”. Nesta direção, e desde o 
século XIX, o discurso médico tem se ocupado de formalizar a heteronormatividade e o 
binarismo dela decorrentes “normatizando as condutas sexuais e as expressões da 
masculinidade e da feminilidade em parâmetros de saúde/normalidade ou 
doença/anormalidade” (LIONÇO, 2009, p. 48). O sexo e o gênero são materializados nos 
corpos por normas regulatórias que são constantemente reiteradas, repetidas e ratificadas e 
que assumem o caráter de substância e de normalidade (BUTLER, 1993) em um processo 
que visa disciplinar formas de masculinidades e de feminilidades possíveis e diferentes entre 
si. 

Entretanto, há corpos que não se submetem e não aderem à essa norma, 
reinventando-se continuamente (BENTO, 2006). Assim, e no aporte teórico que subsidia este 
trabalho, o corpo seria não “uma entidade biológica universal (...) mas um construto sócio-
cultural e linguístico, produto e efeito das relações de poder” (MEYER, 2004, p. 16). Nesta 
direção, entendemos que o Processo Transexualizador, ao objetivar adaptar o corpo do 
sujeito às regras de gênero e sexualidade socialmente estipuladas, é fruto deste discurso 
biomédico e deste sistema heteronormativo que fixa o binarismo de gênero, 
desconsiderando que os polos podem ser, conforme Louro, (2005) múltiplo e plurais[...].  

Entretanto, a linearidade gênero-sexo-sexualidade está fortemente imbricada na 
nossa cultura e, nela, o padrão tido como “de normalidade” é a heteronormatividade. Nesta 
cultura, determinadas políticas de corpo e saúde controlam o que pode e o que não pode ser 
feito com os corpos e isto passa pela regulação do aborto, passando pela reconstrução 
compulsória de genitálias ambíguas e designando alguns como elegíveis para a cirurgia de 
redesignação sexual. É nessas políticas de corpo, que o assumem como um ente biológico 
rigidamente definido pela linearidade sexo-gênero-sexualidade, que a heteronormatividade 
se imbrica para legitimar o Processo Transexualizador, que passamos a descrever de modo 
breve”.  
 

(Fonte: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/7375/6434) 
 
 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/7375/6434


TEXTO V 
Masculino e Feminino 

Pepeu Gomes 
 

Ôu! Ôu! 
Ser um homem feminino 

Não fere o meu lado masculino 
Se Deus é menina e menino 
Sou Masculino e Feminino... 

Olhei tudo que aprendi 
E um belo dia eu vi... 

Que ser um homem feminino 
Não fere o meu lado masculino 

Se Deus é menina e menino 
Sou Masculino e Feminino... 

Olhei tudo que aprendi 
E um belo dia eu vi 
Uh! Uh! Uh! Uh... 

E vem de lá! 
O meu sentimento de ser 

E vem de lá! 
O meu sentimento de ser 

Meu coração! 
Mensageiro vem me dizer 

Meu coração! 
Mensageiro vem me dizer... 

 
Salve, salve a alegria 
A pureza e a fantasia 
Salve, salve a alegria 

A pureza e a fantasia... 
Olhei tudo que aprendi 

E um belo dia eu vi 
Uh! Uh! Uh! Uh... 

Que ser um homem feminino 
Não fere o meu lado masculino 

Se Deus é menina e menino 
Sou Masculino e Feminino... 

Vou assim todo o tempo 
Vivendo e aprendendo 

Ôu!... 
E vem de lá! 

O meu sentimento de ser 
E vem de lá! 

o meu sentimento de ser 
Meu coração! 

Mensageiro vem me dizer 
Meu coração! 

Mensageiro vem me dizer 
Ôu! Ôu! Uh!... 

 
 
Para refletir/discutir: 
 
1. Como os textos se relacionam com o tema ‘masculinidades’? 
2. Como podemos repensar o que significa ser ‘homem’? 
3. O que significa ‘masculinidade tóxica’? Como esse termo se relaciona com os demais 
textos? 
 
Para continuar a discussão:  
 
- Dossiê Brandlab: A Nova Masculinidade e os Homens Brasileiros  
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/dossie-brandlab-
nova-masculinidade-e-os-homens-brasileiros/ 
- Filosofia Pop: Masculinidade - https://www.youtube.com/watch?v=M8WgYfzxYaI 
- Filosofia Pop: Família, Maternidade e Paternidade 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5N6KmN1tVM 
- Masculinidades por @rogercipo - https://www.youtube.com/watch?v=ktEHPELpNqk 
- Paternidade: homens sofrem pressão? - 
https://www.youtube.com/watch?v=5o1zCzvTnV4 
- Filosofia Pop: Futebol - https://www.youtube.com/watch?v=ThVNkF7v0c4

https://www.letras.mus.br/pepeu-gomes/


C. A MULHER NEGRA, AS MULHERIDADES E O FEMINISMO 
 

Feminismo Negro para um novo marco civilizatório 
 

Djamila Ribeiro 
 
É essencial para o prosseguimento da luta feminista que as mulheres negras 
reconheçam a vantagem especial que nossa perspectiva de marginalidade nos dá e 
fazer uso dessa perspectiva para criticar a dominação racista, classista e a 
hegemonia sexista, bem como refutar e criar uma contra hegemonia. Eu estou 
sugerindo que temos um papel central a desempenhar na realização da teoria 

feminista e uma contribuição a oferecer que é única e valiosa5  
 

Essa citação de bell hooks sintetiza a importância do feminismo negro para o debate 
político. Pensar como as opressões se combinam e entrecruzam, gerando outras formas de 
opressão, é fundamental para se pensar outras possibilidades de existência. Além disso, o 
arcabouço teórico-crítico trazido pelo feminismo negro serve como instrumento para se 
pensar não apenas sobre as próprias mulheres negras, categoria também diversa, mas 
também sobre o modelo de sociedade que queremos.  

Mulheres negras vêm historicamente pensando a categoria mulher de forma não 
universal e crítica, apontando sempre para a necessidade de se perceber outras 
possibilidades de ser mulher. Sojourner Truth, ex-escrava que se tornou oradora, fez, em 
1851, seu famoso discurso intitulado “E eu não sou uma mulher?” na Convenção dos 
Direitos das Mulheres em Ohio: 
 

Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, 
que é preciso carregá-las quando atravessam um lamaçal e que elas devem ocupar 
sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a 
passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar! E não sou uma mulher? Olhem 
para mim! Olhem para meu braço! Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e 
homem nenhum conseguiu me superar! E não sou uma mulher? Eu consegui 
trabalhar e comer tanto quanto um homem – quando tinha o que comer – e 
também aguentei as chicotadas! E não sou uma mulher? Pari cinco 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?6 

 
Truth já anunciava ali que a situação da mulher negra era radicalmente diferente da 

situação da mulher branca. Enquanto àquela época mulheres brancas lutavam pelo direito 
ao voto e ao trabalho, mulheres negras lutavam para serem consideradas pessoas. E essa 
diferença radical fazia toda a diferença.  

Angela Davis também é uma pensadora que, mesmo antes do conceito de 
interseccionalidade ser cunhado, considerava as opressões estruturais como indissociáveis. 
Em Mulheres, Raça e Classe, de 1981, recentemente publicado no Brasil,4 Davis enfatiza a 
importância de utilizar outros parâmetros para a feminilidade e denuncia o racismo 

                                                           
5    bell hooks, Feminism Is For Everybody: Passionate Politics (London: Pluto Express, 2000), 15. 
 
6 Sojourner Truth Speeches and Commentary, acesso em 30 nov. 2016, http://www. 
sojournertruth.org/Library/Speeches/Default.htm. 3 • Angela Davis, Women, Race and Class (New York, NY: 
Random House, 1981). 



existente no movimento feminista, além de fazer uma análise anti-capitalista, antirracista e 
anti-sexista. 

Apesar de várias feministas negras já se utilizarem de uma análise interseccional 
antes disso, o conceito só foi cunhado em 1989, por Kimberlé Crenshaw, em sua tese de 
doutorado. 
 

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.7 

 
Pensar a interseccionalidade é perceber que não pode haver primazia de uma 

opressão sobre as outras e que, sendo estas estruturantes, é preciso romper com a 
estrutura. É pensar que raça, classe e gênero não podem ser categorias pensadas de forma 
isolada, mas sim de modo indissociável. 

No Brasil, o feminismo negro começa a ganhar força nos anos 1980. Segundo Núbia 
Moreira, “a relação das mulheres negras com o movimento feminista se estabelece a partir 
do III Encontro Feminista Latino-americano ocorrido em Bertioga em 1985, de onde emerge 
a organização atual de mulheres negras com expressão coletiva com o intuito de adquirir 
visibilidade política no campo feminista. A partir daí, surgem os primeiros Coletivos de 
Mulheres Negras, época em que aconteceram alguns Encontros Estaduais e Nacionais de 
mulheres negras.” Surgem organizações importantes como o Geledés, Fala Preta, Criola, 
além de coletivos e produção intelectual. Nesse sentido, Lélia Gonzáles surge como um 
grande nome a ser debatido e estudado. Além de colocar a mulher negra no centro do 
debate, Lélia vê a hierarquização de saberes como produto da classificação racial da 
população, uma vez que o modelo valorizado e universal é branco. Segundo a autora, o 
racismo se constituiu “como a ‘ciência’ da superioridade eurocristã (branca e patriarcal), na 
medida em que se estruturava o modelo ariano de explicação.” 

Dentro dessa lógica, a teoria feminista também acaba incorporando esse discurso e 
estruturando o discurso das mulheres brancas como dominante. Nesse sentido, 
contradiscursos e contranarrativas não são importantes somente num sentido 
epistemológico, mas também no de reivindicação de existência. A invisibilidade da mulher 
negra dentro da pauta feminista faz com que essa mulher não tenha seus problemas sequer 
nomeados. E não se pensa saídas emancipatórias para problemas que sequer foram ditos. A 
ausência também é ideologia. Muitas feministas negras pautam a questão da quebra do 
silêncio como primordial para a sobrevivência das mulheres negras. Angela Davis, Audre 
Lorde, Alice Walker, em suas obras, abordam a importância do falar. “O silêncio não vai te 
proteger”, diz Lorde. “Não pode ser seu amigo quem exige seu silêncio”, diz Walker. “A 
unidade negra foi construída em cima do silêncio da mulher negra”, diz Davis.10 As autoras 
estão falando sobre a necessidade de não se calar sobre opressões como forma de manter 
uma suposta unidade entre grupos oprimidos, ou seja, alertam para a importância de que 
ser oprimido não pode ser utilizado como desculpa para legitimar a opressão. 

A questão do silêncio também pode ser estendida para um silêncio epistemológico e 
de prática política dentro do movimento feminista. O silêncio em relação à realidade das 

                                                           
7 Kimberlé Williams Crenshaw, “Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação 
racial relativos ao gênero,” Revista Estudos Feministas 10 (2002): 177. 



mulheres negras não a coloca como sujeitos políticos. Um silêncio que, por exemplo, faz com 
que nos últimos 10 anos tenha diminuído o assassinato de mulheres brancas em quase 10% 
e aumentado em quase 55% o de mulheres negras, segundo o Mapa da Violência de 2015.11 
A falta de um olhar étnico-racial para políticas de enfrentamento a violência contra a 
mulher. A combinação de opressões coloca a mulher negra num lugar no qual somente a 
interseccionalidade permite uma verdadeira prática que não negue identidades em 
detrimentos de outras.  
 

Por não serem nem brancas, nem homens, as mulheres negras ocupam uma 
posição muito difícil na sociedade supremacista branca. Nós representamos uma 
espécie de carência dupla, uma dupla alteridade, já que somos a antítese de ambos, 
branquitude e masculinidade. Nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro, 
e nunca si mesma. (...) Mulheres brancas tem um oscilante status, enquanto si 
mesmas e enquanto o “outro” do homem branco, pois são brancas, mas não 
homens; homens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos, por 
serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens, 
mas não brancos; mulheres negras, entretanto, não são nem brancas, nem homens, 
e exercem a função de o “outro” do outro.8  
 

Nessa afirmação de Kilomba percebemos que ela discorda da categorização feita por 
Simone de Beauvoir.  Para a filósofa francesa, não há reciprocidade: a mulher sempre é vista 
pelo olhar do homem num lugar de subordinação, como o outro absoluto. Mas essa 
afirmação de Beauvoir diz respeito a um modo de ser mulher – no caso, mulher branca. 
Kilomba, além de sofisticar a análise, inclui a mulher negra em seu comparativo. Para ela, 
existe reciprocidade entre mulher branca e homem branco e entre mulher branca e homem 
negro, existe um status oscilante que pode permitir que a mulher branca se coloque como 
sujeito. Mas Kilomba rejeita a fixidez desse status. Mulheres brancas podem ser vistas como 
sujeitos em dados momentos, assim como o homem negro.  Beauvoir diz : “Ora, o que 
define de maneira singular a situação da mulher é que, sendo, como todo ser humano, uma 
liberdade autônoma, descobrese e escolhe-se num mundo em que os homens lhe impõem a 
condição de Outro. Pretende-se torná-la objeto, votá-la à imanência, porquanto sua 
transcendência será perpetuamente transcendida por outra consciência essencial e 
soberana.”  Kilomba, além de mostrar que mulheres possuem situações diferentes, rompe 
com a universalidade em relação aos homens também mostrando que a realidade dos 
homens brancos não é a mesma da dos homens negros, que também em relação a esses 
deve-se fazer a pergunta: de quais homens estamos falando? Reconhecer o status de 
mulheres brancas e homens negros como oscilante nos possibilita enxergar as 
especificidades e romper com a invisibilidade da realidade das mulheres negras. 

Para Kilomba, ser essa antítese de branquitude e masculinidade impossibilita que a 
mulher negra seja vista como sujeito. Para usar os termos de Beauvoir, seria a mulher negra, 
então, o outro absoluto. Tanto o olhar de homens brancos quanto o de negros e quanto o 
das mulheres brancas confinaria a mulher negra a u local de subalternidade muito mais 
difícil de ser ultrapassado.  

Numa sociedade de herança escravocrata, patriarcal e classista, cada vez mais torna-
se necessário o aporte teórico e prático que o feminismo negro traz para pensarmos um 
novo marco civilizatório. 

 

                                                           
8  Grada Kilomba, Plantation memories: episodes of everyday racism (Munster: Unrast, 2012), 124. 



RODA DE CONVERSA: Feminismo em comum para todas, todes e todos 
 

Para a Roda, sugerimos que sejam 
lidos os textos que seguem na apostila e 
também realizada uma pesquisa sobre a 
história do feminismo, suas perspectivas e 
agendas. 

A finalidade é tentar relacionar as 
práticas/práxis e teoria crítica feminista às 
práticas pedagógicas da Rede Educafro 
Minas. Pensar sobre como o feminismo 
está relacionado a uma pedagogia como 
prática de liberdade. É importante também 
desmistificar algumas ideias do senso 
comum e pré-conceitos comumente 
associados aos feminismos e 
militantes/ativistas.  

  
Dados retirados de: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-feminismo/ 





“O FEMINISMO É PARA TODOS” 
bell hooks9 

 
INTRODUÇÃO10 

 
Aproxime-se do Feminismo 

 
(Tradução realizada por Carol Correia, de forma a ampliar o estudo sobre política e teoria 
feminista, de modo a aumentar a consciência de que Feminismo é, de fato, para todos.)  
 

Em todo lugar que eu vou, eu falo com orgulho às pessoas que querem saber quem 
sou e o que faço, sou uma escritora, uma teórica feminista, uma crítica cultural. Eu lhes digo 
que escrevo sobre filmes e cultura popular, analisando a mensagem no meio. A maioria das 
pessoas acham isso excitante e querem saber mais. Todo mundo vai ao cinema, assiste 
televisão, dá uma olhada revistas e todos têm pensamentos sobre as mensagens que 
recebem, sobre as imagens que observam. É fácil para o público diverso que encontro, 
entender o que faço como crítica cultural, para entender minha paixão por escrever (muitas 
pessoas querem escrever e, de fato, escrevem). Mas teórica feminista — esse é o lugar onde 
as perguntas param. Em vez disso, eu costumo ouvir tudo sobre o mal do feminismo e as 
feministas ruins: como “elas” odeiam os homens; como “elas” querem ir contra a 
natureza — e deus; como “elas” são todas lésbicas; como “elas” estão tomando todos os 
empregos e tornando o mundo difícil para os homens brancos, que não têm chance alguma. 

Quando eu pergunto a essas pessoas sobre os livros ou revistas feministas que leem, 
quando pergunto sobre as conversas feministas que ouviram, sobre ativistas feministas que 
conhecem, me respondem, deixando-me saber que tudo o que sabem sobre o feminismo 
entrou em suas vidas por terceira mão; que realmente não chegaram suficientemente perto 
do movimento feminista para saber o que realmente acontece, sobre o que o feminismo 
realmente é. A maioria acredita que o feminismo é um monte de mulheres bravas que 
querem ser como homens. Eles nem sequer pensam sobre o feminismo como sendo sobre 
direitos — sobre as mulheres obtendo direitos iguais. Quando falo sobre o feminismo que 
conheço — o próximo a mim e o pessoal a mim — eles ouvem de boa vontade, embora, 
quando nossas conversas terminam, eles são rápidos em me dizer que sou diferente, não 
como as feministas “reais” que odeiam os homens, que estão com raiva. Eu asseguro-lhes 
que sou tão real e tão radical quanto qualquer feminista poder ser e se eles se atreverem a 
se aproximar do feminismo, eles verão que não é como eles a imaginam. 

Cada vez que saio de um desses encontros, quero ter na minha mão um pequeno 
livro para que possa dizer, leia este livro e isso lhe dirá o que é o feminismo, sobre o que é o 
movimento. Quero manter na minha mão um livro conciso, bastante fácil de ler e entender; 
não um livro comprido, não um livro cheio de linguagem complicada e acadêmica, mas um 
livro direto e claro — fácil de ler, mas sem ser simplista. Desde o momento em que o 
pensamento feminista, a política e a prática mudaram minha vida, eu queria esse livro. Eu 
queria dar isso às pessoas que eu amo, para que possam entender melhor essa causa, essa 

                                                           
9 HOOKS, bell. Feminism is for Everybody: Passionate Politics. Cambridge: MA: South End Press, 2000 
 
10 A tradução foi retirada do site: https://medium.com/qg-feminista/feminismo-%C3%A9-para-todos-
dfb8b043542e. A tradução é de Carol Correia 
 

https://medium.com/qg-feminista/feminismo-%C3%A9-para-todos-dfb8b043542e
https://medium.com/qg-feminista/feminismo-%C3%A9-para-todos-dfb8b043542e


política feminista em que acredito tão profundamente, esse é o fundamento da minha vida 
política. Eu queria que eles tivessem uma resposta à pergunta “o que é feminismo?” que não 
estivesse enraizada nem no medo ou na fantasia. 

Eu queria que tivessem essa definição simples para ler repetidas vezes para que 
saibam que: “O feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a exploração 
sexista e a opressão”. Adoro esta definição; eu a ofereci pela primeira vez há mais de 10 
anos no meu livro Feminist Theory: From Margin to Center (Teoria feminista: da margem ao 
centro). Adoro isso porque afirma claramente que o movimento não é sobre ser anti-
homem. Deixa evidente que o problema é o sexismo. E essa clareza nos ajuda a lembrar que 
todos nós, mulheres e homens, fomos socializados desde o nascimento para aceitar o 
pensamento e as ações sexistas. Como consequência, as mulheres podem ser tão sexistas 
quanto os homens. E enquanto isso não desculpa ou justifica a dominação masculina, isso 
significa que seria ingênuo e mal-intencionado para pensadores feministas ver o movimento 
como sendo, de forma simplista, sobre mulheres contra homens. Para acabar com o 
patriarcado (outra forma de nomear o sexismo institucionalizado) precisamos ser claros que 
somos todos participantes na perpetuação do sexismo até que mudemos nossas mentes e 
corações, até que abandonemos o pensamento e as ações sexistas e o substituamos pelo 
pensamento e as ações feministas. 

Os homens como um grupo têm privilégios e se beneficiam mais com o patriarcado, 
partindo do pressuposto de que eles são superiores às mulheres e devem governar sobre 
nós. Mas esses benefícios vieram com um preço. Em troca de todas as guloseimas que os 
homens recebem do patriarcado, eles são obrigados a dominar as mulheres, a nos explorar e 
a nos oprimir, usando a violência se preciso for manter o patriarcado intacto. A maioria dos 
homens tem dificuldade em ser patriarcas. A maioria dos homens é destruído pelo ódio e 
pelo medo das mulheres, pela violência masculina contra as mulheres, até mesmo pelos 
homens que perpetuam essa violência. Mas temem deixar os benefícios. Eles não estão 
certos do que acontecerá ao mundo que conhecem mais intimamente se o patriarcado 
mudar. Então, eles acham mais fácil suportar passivamente a dominação masculina mesmo 
quando sabem em suas mentes e corações que é errado. Mais uma vez, os homens me 
dizem que não tem ideia do que as feministas querem. Eu acredito neles. Eu acredito em sua 
capacidade de mudar e crescer. E eu acredito que, se eles soubessem mais sobre o 
feminismo, não mais teriam medo dele, pois encontrariam no movimento feminista a 
esperança de sua própria libertação da escravidão do patriarcado. 

É para esses homens, jovens e velhos, e para todos nós, que escrevi este breve 
manual, o livro que passei há mais de 20 anos desejando escrever. Eu tive que escrever 
porque aguardava que algo assim fosse aparecer e isso não aconteceu. E sem isso, não havia 
como lidar com a multidão de pessoas nessa nação que são bombardeadas diariamente com 
um backlash [1] anti-feminista, que são ditas para odiar e resistir a um movimento sobre o 
qual conhecem muito pouco. Deveria haver tantas cartilhas iniciantes feministas, panfletos e 
livros fáceis de ler, contando-nos tudo sobre o feminismo, que este livro seria apenas outra 
voz apaixonada que falasse em favor da política feminista. Deveria haver outdoors; anúncios 
em revistas; anúncios em ônibus, metrôs e trens; comerciais de televisão espalhando a 
palavra, deixando o mundo conhecer mais sobre o feminismo. Não estamos lá ainda. Mas 
isso é o que devemos fazer para compartilhar o feminismo, para deixar o movimento na 
mente e no coração de todos. A mudança feminista já tocou todas as nossas vidas de forma 
positiva. E, no entanto, perdemos de vista o positivo quando tudo o que ouvimos sobre o 
feminismo é negativo. 



Quando eu comecei a resistir à dominação masculina, rebelar-me contra o 
pensamento patriarcal (e opor-me à voz patriarcal mais forte da minha vida — a voz da 
minha mãe), ainda era adolescente, suicida, deprimida, incerta sobre como eu acharia 
significado na minha vida e um lugar para mim. Eu precisava do feminismo para me dar uma 
base de igualdade e justiça para defender. Mamãe veio ao pensamento feminista. Ela me vê 
e todas as suas filhas (somos seis) vivendo vidas melhores por causa da política feminista. Ela 
vê a promessa e a esperança no movimento feminista. É essa promessa e esperança que eu 
quero compartilhar com você neste livro, com todos. 

Imagine viver em um mundo onde não há dominação, onde mulheres e homens não 
são parecidos ou até mesmo, sempre iguais, mas onde uma visão de mutualidade é o ethos 
que molda nossa interação. Imagine viver em um mundo onde todos nós possamos ser 
quem somos, um mundo de paz e possibilidades. Uma revolução feminista sozinha não 
criará esse mundo; precisamos acabar com o racismo, o elitismo das classes, o imperialismo. 
Mas isso nos permitirá ser mulheres e homens totalmente auto-atualizados capazes de criar 
uma comunidade amada, vivermos juntos, realizando nossos sonhos de liberdade e justiça, 
vivendo a verdade de que todos somos “criados iguais”. Aproxime-se. Veja como o 
feminismo pode tocar e mudar sua vida e todas as nossas vidas. Chegue mais perto e 
conheça de primeira mão o movimento feminista. Chegue mais perto e você verá: 
feminismo é para todos. 

 
1. Nota de tradução: Backlash é comumente conceituada como uma reação antagonista a 
uma tendência, acontecimento ou evento. Isto é, uma reação negativa que ganhou força 
popular a alguma coisa, no caso em questão, ao feminismo. Para mais informações sobre o 
assunto, leia “Backlash: O contra-ataque na guerra não declarada contra as mulheres” de 
Susan Faludi. 
 
 
Para refletir/discutir: 
 
1. O que é FEMINISMO? Qual é a definição de feminismo dada por bell hooks? 
2. Quais são as esperanças trazidas pelo feminismo?  
3. Por que o “feminismo é para todes”?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo IV 

 

 Capítulo 4, versículo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. GENOCÍDIO DO POVO NEGRO 
 
 

“60% dos jovens de periferia sem antecedentes 
criminais já sofreram violência policial 

A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras 
Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos 

são negros 
A cada 4 horas, um jovem negro morre 

violentamente em São Paulo 
Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente 

[...] 
 

Vinte e sete anos contrariando a estatística 
Seu comercial de TV não me engana 

Eu não preciso de status nem fama 
Seu carro e sua grana já não me seduz 

E nem a sua puta de olhos azuis 
Eu sou apenas um rapaz latino-americano 

Apoiado por mais de 50 mil manos 
Efeito colateral que o seu sistema fez 

Racionais capítulo 4 versículo 3” 
 

Para discutir/refletir: 
 
1. Antes de discutir o texto a seguir, busque informações sobre o ATLAS DA VIOLÊNCIA 
publicado em 2018. Em grupos, duplas ou pares apresente e discuta os dados. Como os 
dados se relacionam com o tema da música dos Racionais MC’s? 
Mais informações: http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/ 
 

Texto 
 

Genocídio é a recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros, pela 
exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas instituições políticas, sociais, 
culturais e linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos. Podemos pensar 
também em um etnocídio, que é a recusa de existência de grupos humanos a partir de 
preconceitos raciais e étnicos.  

A história do Brasil é antes de tudo contada sob o viés econômico, e assim são 
explicadas as relações que se comungaram nesta terra.  Inicia-se a história com a exploração 
da terra e daqueles que aqui se encontravam, quando perceberam a não suficiência, ou da 
resistência em colaborar com o que acontecia, o “aparecimento da raça negra fertilizando o 
solo brasileiro com suas lágrimas, seu sangue, seu suor e seu martírio na escravidão” 
(Nascimento, 1978). Em 1530, os africanos sequestrados e escravizados já exerciam papel de 
“força de trabalho” e em 1535 o comércio de negros escravizados para o Brasil estava 
estabelecido e estruturado.  

O genocídio da população negra no Brasil tem em seu construto o apagamento das 
memórias construídas do povo negro de origem africana. Em 13 de maio de 1891, a circular 
número 29 assinada pelo então Ministro das Finanças Rui Barbosa, ordena a destruição pelo 
fogo de todos os documentos históricos e arquivos relacionados ao comércio de escravos e 

http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/


escravidão em geral. Estima-se que nesses documentos também havia em que região as 
pessoas foram sequestradas e os nomes que tinham anterior ao batismo em terras 
brasileiras.  
Sem o escravizado a estrutura econômica do país não existiria. Foi este quem construiu os 
alicerces da nova sociedade. Abdias Nascimento diz: 
 

O africano escravizado construiu as fundações da nova sociedade com a flexão e a 
quebra da sua espinha dorsal, quando ao mesmo tempo seu trabalho significava a 
própria espinha dorsal daquela colônia. Ele plantou, alimentou e colheu a riqueza 
material do país para o desfrute exclusivo da aristocracia branca. Tanto nas 
plantações de cana de açúcar e café, na mineração, quanto nas cidades, o africano 
incorporava as mãos e os pés das classes dirigentes que não se degradavam com 
ocupações vis como aqueles de trabalho braçal. As nobilitantes ocupações das 
classes dirigentes – os latifundiários, os comerciantes, os sacerdotes católicos – 
consistia no exercício da indolência, o cultivo a ignorância, do preconceito e na 
prática da mais silenciosa luxúria. (1978) 

 
Ao longo da história sempre houve distorções sobre as reais intenções imperialistas e 

o sistema escravocrata ganhou fama. Ao redor do mundo foi visto como benigno, de caráter 
humano. Afinal, em nome de um deus e de sua instituição e costumes muito se justificou, 
ficando mascaradas assim as violências e crueldades desta catequese.  

Semelhantes distorções são comuns também na atualidade. Herdeiro das tradições 
escravagistas de Portugal, no Brasil pratica-se impunemente falsificações de fatos históricos.  
 

A entrada do negro no Brasil foi simultânea com a descoberta do país. Ele conhecia 
a escravidão, cultivava-a, e praticava-a como um sistema político. Escravidão era 
praticada na própria África. Os próprios africanos transplantaram-na para a 
América. 

 
Esse foi um dos argumentos oficiais apresentado pelo Dante Laytano em publicação 

oficial do Ministério da Educação e Cultura, na campanha para a defesa do Folclore em 1968. 
Estas são algumas formas de minimizar as violências sofridas pelos negros escravizados. 
Tentando aproximar estas experiências das práticas já vivenciadas por eles. Muito foi 
argumentado que as práticas escravistas já eram comuns entre eles, portanto somente havia 
uma continuidade dessa conduta.   

Somente o passado escravocrata não explica as dinâmicas raciais que vivenciamos 
hoje. Quando da abolição da escravatura, grande parte dos escravizados já eram libertos ou 
haviam nascido livres. Havia, portanto, uma necessidade das então negras/os livres se 
inserirem na nova sociedade sem escravidão. Segundo a historiadora Suzane Jardim: “A 
dinâmica racial brasileira e a marginalização do negro em nossa sociedade é fruto de uma 
abolição sem conclusão, uma abolição de mentirinha que só serviu para colocar o negro em 
uma posição à parte da sociedade”.   

Então fica claro que o que precisava era da reinserção do negro como parte da 
sociedade, e não como objeto e coisa como era com seu corpo escravizado. Mas a prática foi 
bem diferente. Houve uma série de medidas que afastou o negro de condições dignas de 
moradia e trabalho. Colocando-o como segunda classe.  

Houve aplicação de leis de incentivo à imigração, com cotas para imigrantes 
europeus, para ocupar os postos de trabalho; políticas de embranquecimento; disseminação 
de teorias científicas racistas no meio popular e acadêmico, justificando assim o 
embranquecimento (exemplo de tais teorias: pessoas com traços negroides são mais 



propensas ao crime, o negro é menos inteligente que as pessoas de pele não-negra); além 
da criminalização de práticas culturais e da socialização entre negros. 

Estes exemplos de política pública e incentivos para estrangeiros (europeus) são 
netos diretos do sistema escravocrata, deram, portanto, continuidade às políticas de 
manutenção a marginalização do negro. Mas são também fruto da preocupação do capital e 
das teorias do progresso na sociedade moderna. Negou moradia, emprego, e até liberdade 
ao corpo negro. 

Este progresso na modernidade significou total indiferença à vida do povo negro e a 
sua segregação cada vez mais lucro e mão de obra barata para o capital e manutenção da 
ordem. 

A partir da década de 1930, com o governo populista de Vargas, viu-se a necessidade 
de cunhar termos que criassem uma unidade nacional.  Ressuscita-se então o termo 
“democracia racial”, onde se produz uma imagem de pacificidade racial e, portanto, o 
aparecimento da raça parda, e o mito da não existência de brancos no Brasil, “até porque 
somos todos uma mistura”.   

O governo Brasileiro tomou medidas para que não houvesse pesquisas com temas 
raciais ou que se preocupasse com a situação do negro no Brasil das décadas de 1950 a 
1970.  A justificativa para tal ato foi as possíveis insurgências de “criar novas áreas de atritos 
e insatisfação com o regime e as autoridades constituídas”. 

 
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 – 
negando o significado que o desenvolvimento do negro (político, social e cultural), tem para 
ele e particular para o Brasil, em geral. (Nascimento apud Dzidzienyo p.80) 

 

Até 1950, a discriminação em empregos era uma prática corrente, sancionada pela 
Lei consuetudinária (que surge dos costumes, não passa por um processo formal de criação). 
Em geral os anúncios de emprego vinham de forma explícita escrito: “não se aceitam 
pessoas de cor”. Importante destacar que este dispositivo não acabou, apareceram outras 
formas de seleção de pessoas não negras para cargos, um muito comum é o pedido de fotos 
anexadas ao currículo, ou ainda anunciarem que a pessoa para se inscrever para o cargo 
deve ter “boa aparência” – que de modo geral quer dizer “não negro”.  

Percebe então, a partir disto, um ciclo vicioso. Sem bons empregos 
(sistematicamente), sem educação formal de qualidade, sem moradia digna e longe dos 
centros urbanos, cabe a marginalização espacial e política do corpo negro, que se vê cada 
vez mais afastado das decisões políticas oficiais.  

O pesquisador Anani Dzidzienyo escreve na década de 1950, mas ainda vale para 
hoje: “Atualmente a posição do negro no Brasil só pode ser descrita como sendo 
virtualmente fora da sociedade vigente. Ele é quase completamente sem representação em 
qualquer área envolvendo poder de decisão”.  

A música que dá título a este capítulo explica muito bem a situação do negro 
brasileiro. Música do grupo de Rap paulista Racionais MC’s, do CD Sobrevivendo no Inferno 
(1997), que tem a narrativa do que significa ser negro no Brasil, Capítulo 4 versículo 3 inicia 
seus versos com dados da época – que não mudou muito atualmente:  

 
 
 



“Sessenta por cento dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram 
violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas 
universidades brasileiras apenas dois por cento dos alunos são negros.  A cada 
quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo 
Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente...” 

  
Referências 
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Para discutir/refletir: 
 
Após a leitura do texto, voltem aos dados do Atlas da Violência. Qual é a relação entre 
violência, gênero, raça e classe. O que podemos depreender desses dados? 
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B. ENCARCERAMENTO EM MASSA: 
PUNIÇÃO SELETIVA E OS CORPOS NEGROS 

 
Para refletir/discutir: 
1. Para que serve a justiça/direito? Qual é o papel/função dela na sociedade? 
2. Para que servem as prisões? Como e no que se baseia o sistema carcerário brasileiro? 
3. O que significa ENCARCERAMENTO EM MASSA? 
 
 

“Não podemos acreditar em verdadeira liberdade e democracia  
enquanto existirem pessoas privadas de direitos e da própria liberdade” 

(Angela Davis) 
 

Para começar a discutir cárcere, precisa-se entender que é uma instituição na 
sociedade moderna. Ou seja, é uma forma de fazer política no nosso país (e em todo o 
mundo). É um dispositivo primordial de punição, e um dos únicos que se tem hoje no Brasil. 

Importante para que comecemos a pensar a contracorrente do encarceramento é 
compreender que essa prática não é algo natural. A justiça por meio da prisão não é uma 
coisa dada; não surgiu espontaneamente dentro do mundo moderno. O Direito, as leis que 
decidem que crime cabe o encarceramento e em qual o cárcere, não são necessárias, foram 
frutos de disputas sociais. Essas batalhas são travadas no judiciário, que historicamente é 
composto pelo mais alto escalão da sociedade: homens, com muito capital 
cultural/intelectual, capital financeiro – os privilegiados que ditam ao restante da sociedade 
o que é certo e errado mediante seus preceitos e conceitos. Portanto há quem construiu 
essas leis.  

Leis são criadas não necessariamente para o bem da população, mas sim para 
benefício de certa classe, visando controle social e manutenção da ordem vigente. Há dados 
que confirmam isso, encarcera-se mais por crime ao patrimônio do que atentado à vida. 
Segundo o InfoPen (2014) a taxa de homicídio solucionado é de 8% no Brasil.  O direito à 
vida não passa pelo direito penal. Mas sim a manutenção de uma ordem social, e esta ordem 
é racista, LGBTfóbica, machista e está para assegurar o extermínio do pobre. 

 
Entre 1995 e 2010, o Brasil foi o segundo país com maior variação de taxa de 
aprisionamento do mundo, ficando atrás da Indonésia, (...). Tráfico é a tipificação 
com maior incidência no sistema prisional em uma média de 27%. Contudo, se 
fizermos o recorte de gênero, este número é assustador: 62% das mulheres estão 
tipificadas na lei de drogas (lei 11.343/06), enquanto que este percentual cai para 
26% entre os homens encarcerados (BORGES, 2018).  

 
Foi incrustada em nós, pela lógica cristã que perpassa várias faces da nossa cultura, a 

necessidade de punir aquele que peca, que comete um erro. Achamos (enquanto sociedade) 
justo manter uma pessoa em cárcere por um tempo determinado para que ela pense no que 
fez, seja corrigido. Após esse tempo de correção ela voltaria para a sociedade e seguiria sua 
vida.  

Isso que estamos chamando de justiça não é bem cumprida dessa forma. Os 
encarcerados são geralmente aqueles que já estão em situação de vulnerabilidade, sendo, 
portanto, mais uma face do genocídio das minorias sociais. Juliana Borges diz:  



Há desproporção no peso da definição das penas entre brancos e negros que 
cometeram um mesmo crime. 57,6% dos acusados em varas criminais são negros, 
enquanto que em juizados especiais que analisam casos menos graves, esse número 
se inverte tendo uma maioria branca (52,6%). Esta diferença ocorre porque a 
determinação de qual vara será tramitado o processo depende do tipo de pena 
pedida, decisão do promotor de justiça. Na vara criminal, a prisão é praticamente 
inevitável, diferente dos juizados que encaminham mais penas alternativas (BORGES, 
2018, p. 83). 

 

É fácil perceber, portanto, quão seletivas são as punições, que corpos devem ser 
castigados, que vidas devem ser encarceradas.  

 
Ao perguntar para qualquer pessoa negra periférica quais são as instruções que ela 
recebe desde pequena sobre comportamento, conduta e confiabilidade na polícia, 
um braço central para funcionamento das engrenagens da exclusão, certamente 
vocês perceberão não uma mera distorção de um suposto papel da organização. 
Será explícito o elemento central do surgimento de uma instituição construidora de 
um aparato sistêmico para reproduzir e garantir a manutenção de desigualdades 
sustentadas em hierarquias raciais (BORGES, 2018, p. 82). 

 
E assim caminhamos, como canta Mano Brown em Diário de um detento: 
 

Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia.  
Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK 
Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel 
Na muralha, em pé, mais um cidadão José. Servindo o Estado, um PM bom. 
Passa fome, metido a Charles Bronson (...) 
Cada detento uma mãe, uma crença. Cada crime uma sentença, cada sentença um 
motivo, uma história de lágrima, sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, 
sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. 

 
Referências 
BORGES, Juliana. O que é encarceramento em massa?. Letramento Editora e Livraria LTDA, 
2018.  

PASTANA, Débora Regina. Estado punitivo e encarceramento em massa: retratos do Brasil 
atual. Revista brasileira de ciências criminais, n. 77, p. 313-330, 2009. 

Para Saber Mais! 

• GizCast Ep30 – Encarceramento e educação . Disponível em: 
http://gizcast.com.br/2018/07/gizcast-30-encarceramento-e-
educacao-uma-entrevista-com-suzane-jardim/ 

• Tá se sentindo mais seguro? - 
https://www.youtube.com/watch?v=2C8ivefzZto 

• Agenda Nacional pelo desencarceramento -  
http://carceraria.org.br/wp-
content/uploads/2016/10/AGENDA_PT_2017-1.pdf 

• 16 Propostas sobre o desencarceramento em massa - 
https://www.ibccrim.org.br/medidas-sistemapenal2017/ 

• Que segurança pública queremos? - 
http://acaoeducativa.org.br/blog/publicacoes/que-seguranca-publica-
queremos/ 



C. PERIFERIAS EM REDE - CARTA DA MARÉ 
 

Para discutir/refletir: 
1. O que é uma periferia? Como a definimos? 
2. Como é a relação das periferias na sua cidade? 
3. Qual é o lugar das periferias no mundo contemporâneo? 
 

Carta da Maré, Rio de Janeiro - Manifesto das Periferias: 
As periferias e seu lugar na cidade. 

 
Em março de 2017, a Internacional das Periferias realizou seu primeiro Seminário 

Internacional, na Maré, Rio de Janeiro. O evento teve como seu objetivo central a 
construção de uma visão convergente - aberta a adesões e contribuições - entre as 
organizações, movimentos, coletivos e pessoas que dele participaram sobre as periferias e 
seu lugar no mundo contemporâneo. 

Esse esforço de construção não é trivial. De fato, como é sabido, vivemos em um 
mundo social dominado por representações das periferias – e de seus moradores – baseadas 
em estigmas que impedem uma apreensão global e complexa sobre as realidades sociais, 
econômicas, políticas, ambientais e culturais desses territórios. E, como o imaginário é um 
elemento fundamental na instituição do real, as representações estereotipadas sobre as 
periferias onde residem os grupos sociais mais empobrecidos da cidade orientam, muitas 
vezes, políticas públicas e investimentos sociais privados. Estes, além de não efetivarem as 
reais demandas dos seus moradores, contribuem para reforçar processos de expropriação 
material e apropriação simbólica que fragilizam estratégias coletivas construídas pelos 
grupos dos territórios periféricos para exercerem o seu direito à cidade. 

A dinâmica de estigmatização acontece tanto nos países dominantes (hegemônicos) 
como nos países subalternizados (não hegemônicos) na ordem econômica e sociopolítica 
vigente. Seus pressupostos são sociocêntricos: os padrões utilizados para qualificar as 
periferias, em geral, são referenciados em teorias urbanísticas e pressupostos 
culturais/estéticos vinculados a determinadas classes e grupos sociais hegemônicos 
(dominantes). Eles consagram o que é um ambiente saudável, agradável e adequado às 
funções que uma cidade deve exercer no âmbito do modelo civilizatório em curso. Na 
mesma linha, definem um determinado conceito de ordem e as formas pretensamente 
adequadas de comportamento social e de agir no mundo. 

Com isso, temos o fortalecimento das noções de ausência, carência e 
homogeneidade como elementos de percepções reducionistas e de classificações 
hierárquicas das periferias em relação aos demais espaços da cidade. Toma-se como 
significante aquilo que a periferia não seria em comparação a um modelo idealizado de 
cidade, baseado em padrões culturais e educativos colonizadores construídos, em geral, 
pelas parcelas mais enriquecidas da população. 

Nessa compreensão, as periferias são concebidas como espaços precarizados, com 
sujeitos que têm a sua historicidade negada, seus territórios não reconhecidos como 
legítimos e seus moradores, não raramente, tratados de forma exotizada (a não civilização, 
por excelência). 

As periferias, todavia, existem na relação com as instituições do mundo social, 
especialmente o Estado e o Mercado formal. Nessa tensão, elas são constituídas, em geral, 
por tipos de ocupação que não seguem os padrões hegemônicos que o Estado e o Mercado 



definem ou, quando construídos por esses entes, elas são materializadas a partir de uma 
perspectiva de subalternidade e precariedade que destituem as identidades, as 
inventividades práticas e os saberes ali construídos. Logo, ao longo dos anos e do processo 
de regulação da vida social estabelecido pelo Estado, os assentamentos em periferias, por 
suas características morfológicas e também por sua composição social, foram sendo 
considerados como expressões de ilegalidade e/ou em desconformidade às referências 
estéticas e morais afirmadas pelos grupos hegemônicos que exercem o poder político e 
econômico nas cidades. 
 Os proponentes e as proponentes dessa carta recusam a visão reducionista, 
estereotipada e desqualificadora dos territórios periféricos. Com efeito, a pluralidade das 
formas e das dinâmicas sociais, econômicas e culturais se coloca como um desafio na 
compreensão do que é uma periferia e, por conseguinte, na definição de parâmetros 
abrangentes que orientem leituras mais precisa. Apesar da consciência sobre a condição 
heterogênea e as distintas formas-funções das periferias do mundo, podemos afirmar vários 
elementos que são comuns entre elas. Afirmamos que cada periferia constitui uma morada 
no conjunto da cidade, compondo seu tecido urbano e estando, portanto, integrada a este. 
Logo, periferias são elementos centrais da cidade, lhe dão identidade, sentido e 
humanidade. 

Deste modo, a definição de periferia não deve ser construída em torno do que ela 
não possuiria em relação ao modelo dominante na dinâmica socioterritorial ou da distância 
física em relação a um centro hegemônico. Ela deve ser reconhecida pelo conjunto de 
práticas cotidianas que materializam uma organização genuína do tecido social com suas 
potências inventivas, formas diferenciadas de ocupação do espaço e arranjos comunicativos 
contra-hegemônicos e próprios de cada território. 

Assim, é a partir da concretude da sua morfologia; do reconhecimento das práticas 
estabelecidas por seus moradores e das condições objetivas de sua vida social que devem se 
estabelecer as referências possíveis do que é uma habitação digna, dotada das condições 
necessárias para o bem-estar e bem-viver. Um lugar pleno e complexo, onde grupos se 
aproximam por valores, práticas, vivências, memórias e posição social, afirmando sua 
identidade como força de realização de suas vidas. 

Os (as) proponentes desta Carta consideram, portanto, que as Periferias são 
territórios constituintes da cidade, caracterizadas, em parte ou em sua totalidade, pelos 
seguintes desafios que têm sido enfrentados pelos seus moradores: 

· A inserção de trabalhadores\trabalhadoras em funções profissionais subalternizadas 
no mercado; 

· Os índices elevados de desemprego, subemprego e informalidade nas relações de 
trabalho, especialmente dos (das) jovens; 

· A concentração de grupos em condição de exploração e opressão – negros e negras, 
indígenas, imigrantes, ciganos (as), refugiados (as), minorias religiosas e étnicas, outros 
grupos discriminados etc – que buscam manter, em maior ou menor medida, as suas 
práticas culturais identitárias; 

· Alta Incidência de situações de violência nos espaços públicos - em parte decorrente 
da estratégia de Guerra às Drogas do Estado - oriunda de práticas bélicas tanto das forças de 
segurança do Estado como de grupos criminosos; 

· Presença de relações desiguais de gênero que se traduzem em violências no 
cotidiano das mulheres; 



· Grande incidência de violações de direitos e preconceito contra a população LGBT, 
especialmente a população trans, que culmina em homicídios deste segmento. 

· Alta incidência de violência letal contra jovens, com forte recorte étnico e racial; 
· Índices de educação formal dos (das) moradores (moradoras) abaixo da média do 

conjunto da cidade; e 
· Territórios marcados por processos de degradação e expropriação ambiental 

impostos por ações de entes públicos e privados. 
Afirmamos também que estes territórios se caracterizam por um conjunto de 

potências, tais como: 
· Presença de população jovem e infantil como fonte de inventividade, ampliando 

referências de demandas e de ações públicas em torno da garantia de direitos; 
· Relações de vizinhança e parentesco marcadas por intensa sociabilidade e vínculos 

de solidariedade e reciprocidade, com forte valorização dos espaços comuns como lugar de 
convivências socioculturais; 

· Multiplicidade de formas, meios e modos culturais, artísticos e performáticos que 
inventam, renovam e atualizam as narrativas estéticas urbanas; 

· Significativa presença de iniciativas econômicas domésticas, solidárias e populares; 
· Presença de formas alternativas de serviços e equipamentos urbanísticos, 

educacionais, econômicos e imobiliários, dentre outros, como resposta à insuficiência, 
ausência e/ou inadequação dos investimentos do Estado e do mercado formal nesses 
campos; 

· Elevado grau de autorregulação do espaço público por parte dos seus (suas) 
moradores (moradoras), afirmando experiências e exercícios de autonomia; 

· Criatividade na proposição de soluções urbanísticas solidárias em termos de 
habitação, provisão de serviços públicos e equipamentos de uso comuns, que devem ser 
considerados como referência para a cidade como um todo; 

· A construção de experiências de convivências entre grupos de nacionalidades, 
etnias e religiosidades distintas, fazendo das periferias recurso e abrigo para aproximações 
de práticas pluriculturais e multiétnicas, sem desconsiderar a existência de situações de 
conflito e intolerância. 

· Forte protagonismo feminino em questões fundamentais como propagação de 
saberes ancestrais, condução de ações educativas, políticas, culturais e econômicas; 

· Territórios de invenção de conhecimentos cuja complexidade deve ser amplamente 
reconhecida e valorizada pelo conjunto da sociedade; 

· A presença de modelos participativos, coletivos, movimentos e organizações sociais 
de luta pela afirmação e invenção direitos, ampliando as referências de demandas e de 
ações públicas de democratização da cidade. 

Compreender a cidade em sua pluralidade é reconhecer a especificidade de cada 
território e, igualmente, afirmar a condição cidadã e o protagonismo de todos os seus 
moradores e moradoras. Para tal, é necessário reconhecer que os mesmos são os principais 
sujeitos aptos a narrarem suas práticas sociais e culturais, símbolos de resistência e 
reinvenção, formas concretas de afirmação e invenção de direitos, que necessitam serem 
amplamente garantidos na forma de políticas públicas. Trata-se de um princípio de validação 
plena da vida social, democraticamente orientada e configurada nos usos legítimos do 
território por grupos populares. A garantia deste princípio só será possível a partir da 
construção de uma radical experiência democrática de Direito à Cidade.  



Disponível em: https://fundacaotidesetubal.org.br/noticias/3753/carta-da-mare-rio-de-
janeiro-manifesto-das-periferias-as-periferias-e-seu-lugar-na-cidade.  
 
Para discutir/refletir: 
 
Na carta, definem-se alguns dos dilemas e desafios enfrentados pelas periferias. Como um 
trabalho em grupo, o núcleo irá criar sua “Carta”, mesmo que não esteja localizado em uma 
periferia, pensando quais são suas especificidades, suas características, seus dilemas e 
desafios. 
 

Carta do núcleo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RODA DE CONVERSA: A cultura do rap e do funk 
 
SUGESTÃO: O objetivo da roda de conversa é discutir sobre o RAP e o FUNK, bem como suas 
origens, influências na sociedade e na cultura brasileira, e as razões pelas quais essas 
expressões culturais costumam ser tão estigmatizadas. Para compor a roda, sugerimos que 
se convidem pessoas ligadas ao rap e ao funk, da comunidade ou da própria cidade. Uma 
outra sugestão é fazer um sarau, uma apresentação de raps ou um dia de funk ou SLAM de 
poesias com os próprios educandos do núcleo. 
 

Pensar na cultura do rap e do funk é antes de tudo evocar a ancestralidade da 
musicalidade negra traduzida a partir das violências perpetuadas na modernidade advinda 
também do processo de escravização dos corpos negros.  

A musicalidade de raiz africana originou elementos importantes da cultura de 
resistência Brasileira: trova nordestina, forró, samba, rap, hip hop, funk e os mais novos 
como técno-brega (que tem forte presença do afrobeat) e o Trap (vertente que está se 
popularizando dentro do rap). 

O negro tem sua imagem associada a violência e irracionalidade. A segregação 
espacial urbana fez com que os negros tivessem acesso limitado e precário ao ensino e 
melhores condições sociais. Toda ancestralidade e cultura é transformada, portanto, em 
símbolos de violência, quando muitas vezes ela reflete diretamente a realidade que é 
imposta àquele corpo. 
 

O funk tradicional carioca é parte da identidade cultura da diáspora africana como 
resultado de um processo híbrido influenciado pela música eletrônica negra norte 
americana, o hip hop e ritmos do subúrbio negro carioca no final da década de 
1970 (PL711/2018). 
 

Na cidade do Rio de Janeiro foi aprovado em outubro de 2018 um projeto de lei que 
reconhece a importância do funk como gênero musical e tem como objetivo fortalecer e 
promover a cultura em torno dele. Projeto este que é uma das últimas iniciativas legislativas 
propostas pela vereadora Marielle Franco, assassinada brutalmente em 14/03/2018. 
Caminho parecido como o tomado em São Paulo, que em 2016 sancionou o dia estadual do 
funk; a data também recebeu o nome de Dia da Lembrança de MC Daleste (artista de funk 
que foi assassinado no palco aos 20 anos, em 2013). 

Em 2017, chegou uma petição com cerca de 20 mil assinaturas ao Senado com um 
projeto de lei pedindo a proibição do funk no país, os motivos apontados passavam por: 
apologia ao crime, consumo de droga, erotização infantil, orgia, exploração sexual, sexo 
grupal dentre outros.  

Funk carioca, ostentação, proibidão, funk pop entre tantas outras vertentes que 
existem, “som de preto e favelado, mas quando toca ninguém fica parado”.  
 
Para discutir/refletir: 
 
1. Quais são os principais temas da produção do rap e funk? 
2. Há diferença entre as produções atuais e as da década de 80 e 90? 
3. Na sua opinião, há protagonistas (raça, gênero, vivência) na produção do rap e funk? 
4. Como é a presença do funk ou rap no seu bairro, na sua comunidade e na sua cidade?  
 



Referências: 
 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei nº 5.543, de 22 de setembro 
de 2009. Define o Funk como Movimento Cultural e Musical de caráter popular. Disponível 
em: http://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/819271/lei-5543-09. Acesso em 07/01/2019.   
 
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. Projeto de Lei nº711, de 22 de Fevereiro de 2018. 
Cria o Programa de Desenvolvimento Cultural do Funk Tradicional Carioca e dá outras 
providências. Disponível em: 
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900
523a42/7893dc11b86c3e448325823c005efe87?OpenDocument&Start=1&Count=80&Expan
d=1.  Acesso em 07/01/2019 
 
https://g1.globo.com/musica/noticia/projeto-de-lei-de-criminalizacao-do-funk-repete-
historia-do-samba-da-capoeira-e-do-rap.ghtml 
 
SAIBA MAIS:  
 
Grosso Calibre, direção de Guilherme Arruda, Ludmila Curi e Thiago Vieira, 2011. 
Sinopse: As músicas e as letras proibidas da estrela do Funk, MC Smith, mostram a realidade 
daqueles que moram nas favelas do Rio de Janeiro, sobrevivendo em meio a gangues de 
tráfico de drogas e à violência da polícia. 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=3br6G06vuJo 
 
Sou feia, mas tô na moda, direção de Denise Garcia, 2005. 
Sinopse: Percorrendo bailes Funk durante um ano com uma equipe reduzida, Denise Garcia 
documentou as performances e o dia a dia de artistas que estão fazendo o Movimento do 
Funk carioca atualmente, como Cidinho e Doca, DJ Marlboro. O documentário foca, em 
especial, nas mulheres do movimento, como as funkeiras Deise da Injeção, Vanessinha 
Pikachú, Tati Quebra-Barraco e diversos "bondes" de meninas. 
Link: http://video.google.com/videoplay?docid=-3430381265386846688 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/7893dc11b86c3e448325823c005efe87?OpenDocument&Start=1&Count=80&Expand=1
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/7893dc11b86c3e448325823c005efe87?OpenDocument&Start=1&Count=80&Expand=1
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/7893dc11b86c3e448325823c005efe87?OpenDocument&Start=1&Count=80&Expand=1
https://g1.globo.com/musica/noticia/projeto-de-lei-de-criminalizacao-do-funk-repete-historia-do-samba-da-capoeira-e-do-rap.ghtml
https://g1.globo.com/musica/noticia/projeto-de-lei-de-criminalizacao-do-funk-repete-historia-do-samba-da-capoeira-e-do-rap.ghtml
http://www.youtube.com/watch?v=3br6G06vuJo
http://video.google.com/videoplay?docid=-3430381265386846688


Módulo V  

 

O QUE É INTERSECCIONALIDADE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANDARA DOS SANTOS, PRESENTE! 
 
 
 
 
 
 



A. O QUE É INTERSECCIONALIDADE? 

 
 

Para refletir/discutir: 
1. Como se diferenciam as experiências das pessoas do cursinho?  
2. Pensem nas categorias como: raça, gênero, classe social, capacitismo, escolaridade, 
orientação sexual... 

 



No início de um dos módulos questionamos: “quem é você?”. A resposta a tal 
pergunta provavelmente abarcou uma multiplicidade de respostas identitária: mulher, 
homem, branco, negro, indígena, rico, pobre, classe média baixa, pai, mãe, filho, religioso, 
ateu, evangélico, neurotípico, capacitista, surdo, mudo, trans, lésbica, gay, queer. Essas 
múltiplas variedades de resposta para apenas uma pergunta, refletem nossa composição, 
constituição, enquanto sujeitos, por múltiplas facetas, por múltiplas categorias identitárias. 

No famoso artigo intitulado Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black 
Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics 
(Desmarginalizando a intersecção de raça e sexo: uma crítica feminista negra da doutrina 
antidiscriminação, teoria feminista e política antirracista) escrito por Kimberlé Crenshaw e 
publicado em 1989,  a autora, responsável por cunhar o termo INTERSECCIONALIDADE, 
chamava a atenção para a ineficiência e omissão de pautas raciais dentro do movimento 
feminista pensando a partir de demandas das mulheres brancas, e também pela negligência 
e preocupação para o caráter de gênero pelo movimento antirracista, que priorizava pautas 
e reivindicações do homem negro. Interseccionalidade é pensada como uma referência e 
ferramenta teórica que pensa e focaliza múltiplos sistemas de opressão, em particular, 
articulando raça, gênero e classe. Posteriormente, em outro artigo, Mapeando as margens: 
interseccionalidade, políticas de identidade e violência contra mulheres de cor, Crenshaw 
continua a discussão iniciada no famoso artigo de 1989. Desde então, interseccional idade 
tornou-se um dos termos mais utilizados em debates feministas ao redor do mundo. 

O termo, nos ensina Carla Akotirene, “demarca o paradigma teórico e metodológico 
da tradição feminista negra, promovendo intervenções políticas e letramentos jurídicos 
sobre quais condições estruturais o racismo, sexismo e violências correlatas se sobrepõem, 
discriminam e criam encargos singulares às mulheres negras” (2018, p.54). 

Quando da escrita do artigo, Crenshaw começou a pesquisar algumas ações 
trabalhistas realizadas por mulheres negras nos Estados Unidos nos anos de 1980. As 
pleiteantes — as mulheres que moviam a ação — afirmavam que eram discriminadas no 
espaço de trabalho por serem mulheres e por serem negras. A corte, entretanto, 
compreendia que elas não podiam mover uma ação com base em dois fatores 
discriminantes: ou deviam processar as empresas por discriminação racial ou por gênero. E, 
caso pontuassem a ação por dois fatores discriminatórios, seria como se fossem beneficiadas 
duplamente, o que, para a lei, era injusto. 

Ao analisar estes casos e perceber a incapacidade do sistema de justiça de perceber 
as peculiaridades das experiências de opressão das mulheres negras, Crenshaw cunha o 
termo interseccionality – intersecionalidade. Uma das maneiras de compreendermos o 
termo seria nos imaginar caminhando por uma rua em um cruzamento, que vem e vai em 
todas as quatro direções (ou mais). “Discriminação, como o tráfego através de um 
cruzamento, pode fluir em uma direção, e pode fluir em uma outra. Se um acidente 
acontece no cruzamento, pode ser causado por carros trafegando de qualquer uma das 
direções, e às vezes, de todas elas. Similarmente, se uma mulher negra é acidentada porque 
ela está no cruzamento, o seu machucado pode resultar de discriminação de sexo e de raça” 
(CRENSHAW, 1989, p. 149).  

Assim, INTERSECCIONALIDADE é uma ferramenta teórica e metodológica usada para 
pensar a inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-hétero-patriarcado, e as 
articulações decorrentes daí, que imbricadas repetidas vezes colocam as mulheres negras 
mais expostas e vulneráveis aos trânsitos destas estruturas. Infelizmente, agora sofre os 
perigos do esvaziamento, pois caiu no gosto acadêmico das branquitudes. Fala-se muito de 



feminismo interseccional sem trabalhar o paradigma afrocêntrico, de forma desconexa da 
origem, fundamento e propostas epistemológicas das feministas negras [1].  

A estudiosa afro-estadunidense, Patricia Hill Collins, aponta que, de fato, não existe 
uma definição padrão para interseccionalidade. Entretanto, para podermos melhor 
compreender do que se trata, podemos associar a alguns destes princípios: “1. Racismo, 
machismo e exploração de classe e sistemas de opressão similares estão interconectados e 
mutuamente constroem um ao outro; 2. configurações de desigualdades sociais tomam 
forma no cruzamento de opressões; 3. percepções de problemas sociais também refletem 
como atores sociais estão situados em relações de poder de contextos históricos particulares 
e sociais; 4. porque indivíduos e grupos estão posicionados em opressões cruzadas, têm 
pontos de vista distintos sobre fenômenos sociais” (COLLINS, p.20) [2].  

Basta pensarmos, como exemplo, o aumento dos casos de feminicídios de mulheres 
negras. Se a média nacional diminuiu com relação ao grupo de mulheres brancas, o mesmo 
não foi percebido no grupo de mulheres negras. Políticas públicas que tenham como foco o 
feminicídio e a violência de gênero precisam de uma abordagem de gênero, mas 
especialmente de raça. 

A questão é que, como afirma Crenshaw, “as mulheres negras podem experienciar 
discriminação em maneiras que são tanto similares como diferentes daquelas 
experienciadas por mulheres brancas e homens negros. Mulheres negras às vezes 
experienciam discriminação em maneiras similares às experiências de mulheres brancas; às 
vezes, compartilham experiências muito similares com homens negros. Entretanto, 
frequentemente, elas experienciam dupla discriminação — os efeitos combinados de 
práticas que discriminam com base em raça, e com base em sexo. E, às vezes, experienciam 
discriminação como mulheres negras — não a soma de raça e discriminação de sexo, mas 
como mulheres negras” (1989, p. 149).  

No livro O que é interseccionalidade?, de Carla Akotirene, a autora pontua que o 
termo ganhou notoriedade a partir de uma palestra realizada por Crenshaw na cidade 
Durban, na África do Sul, em 2001. O termo, ultrapassando seu significado aponta para os 
perigos do esvaziamento: a interseccionalidade, como ferramenta crítico-política e teórica, 
“visa dar instrumentalidade teórica-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, 
capitalismo e cis-hétero-patriarcado” produtores de sistemas de opressão que tingem e 
acidentam mulheres negras no “cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe” (2018, 
p. 14). 

Carla Akotirene nos explica que, “segundo Kimberlé Crenshaw, a interseccionalidade 
permite-nos enxergar a colisão das estruturas, a interação simultânea das avenidas 
identitárias, além do fracasso do feminismo em contemplar mulheres negras, já que 
reproduz o racismo. Igualmente o movimento negro falha pelo caráter machista, oferece 
ferramentas metodológicas reservadas às experiências apenas do homem negro” (p. 14). 
Interseccionalidade compreendida como sistema de opressão interligado, como proposto 
por Patricia Hill Collins (apud AKOTIRENE, p. 16).  

O pensamento feminista negro e a interseccionalidade, comenta Carla Akotirene, 
surge a partir das travessias afro-atlânticas, desde que mulheres negras escravizadas, 
acorrentadas e sequestradas em África, viram-se escravizadas. Compreendendo a relação 
interseccional entre classe, gênero e raça, Sojourner Truth, ativista e militante negra ex-
escravizada torna-se uma das pioneiras do Feminismo Negro. Em um famoso discurso, 
proferido em 1851 na cidade de Akron, estado de Ohio, Estados Unidos, Truth denuncia que 
nunca ninguém lhe ajudou a subir em nenhuma carruagem ou demonstrou qualquer 



gentileza, que teve treze filhos e viu a maioria sendo vendida para a escravização. E assim, 
questiona, “mas eu não sou uma mulher?”. Nesse discurso improvisado, Sojourner Truth 
questiona de maneira contundente a categoria de mulher universal, problematizando que se 
a maternidade revela o destino biológico de todas as mulheres, mesmo assim isso não 
impediu que tivesse seus filhos vendidos. 

Posicionamentos como o de Truth tornam audíveis vozes secularmente tornadas 
inaudíveis, além de advertir, como afirma Carla Akotirene, para equívocos de análises da 
sociedade civil e Estado toda vez que mulher é tomado como universal. “Diga-se de 
passagem, iniquidades de gênero nunca atingiram mulheres em intensidades e frequências 
análogas. Gênero inscreve o corpo racializado” (AKOTIRENE, p. 23). Ou seja, nossos corpos 
são inscritos por gênero e também raça e classe. A partir do ponto de vista interseccional, as 
categorias de raça e gênero são concebidas como estando no mesmo “patamar de igualdade 
analítica” (AKOTIRENE, 2018, p.32). 

“A interseccionalidade permite às feministas criticidade política a fim de 
compreenderem a fluidez das identidades subalternas impostas a preconceitos, 
subordinações de gênero, de classe e raça e às opressões estruturantes da matriz colonial 
moderna” (AKOTIRENE, 2018, p.33). Percebidos assim, não podemos, por exemplo, falar de 
perseguições de homens negros às mulheres e lésbicas sem utilizar um aporte interseccional 
que identifica norteadores religiosos e cis-hétero-patriarcais, que motivam tais posturas. 
Não podemos falar de violência obstétrica às mulheres negras, como divulgada pela 
pesquisa realizada em 2014, se não levarmos em consideração uma narrativa que foi 
construída sobre a resistência e resiliência das mulheres negras, que remonta à escravidão. 

O pensamento feminista negro, como argumenta Patrícia Hill Collins, recrimina 
argumentos sobre a competição entre os excluídos e/ou a criação de uma hierarquia entre 
eixos de opressão e violações (apud AKOTIRENE, p. 33-34). Juntos, afirma Akotirene, 
“racismo, capitalismo e hétero-patriarcado devem ser tratados pela interseccionalidade, 
observando os contornos identitários da luta antirracista diaspórica”. Um exemplo dado pela 
pesquisadora Carla Akotirene, são os praticantes de religiões de matriz africana brancos, 
que, algumas vezes, ignoram que os ataques e as violências sofridas por essas religiões são, 
“precisamente ataques contra a cultura do povo negro” (AKOTIRENE, 2018, p.56). 

A interseccionalidade, nas palavras de Carla Akotirene, “instrumentaliza os 
movimentos antirracistas, feministas e instâncias protetivas dos direitos humanos a lidarem 
com as pautas das mulheres negras” (AKOTIRENE, 2018, p.57). “Frequentemente, e por 
engano, pensamos que a interseccionalidade é apenas sobre múltiplas identidades, no 
entanto, a interseccionalidade é, antes de tudo, lente analítica sobre a interação estrutural 
em seus efeitos políticos e legais. A interseccionalidade nos mostra como e quando 
mulheres negras são discriminadas e estão mais vezes posicionadas em avenidas 
identitárias, que farão delas vulneráveis à colisão das estruturas e fluxos modernos” 
(AKOTIRENE, 2018, p. 58).  

Entretanto, é importante saber que existem algumas críticas ao conceito de 
interseccionalidade proposto por Kimberlé Crenshaw. No seu livro, O que é 
interseccionalidade?, Carla Akotirene chama a atenção para o fato de o termo ter sido 
cunhado a partir de um feminismo negro americano, sem levar em consideração formas de 
pensar africanas, latino-americanas, indígenas ou decoloniais. 

Outro ponto, é que ao “igualar” opressões, o conceito de interseccionalidade pode se 
tornar um inconveniente, uma premissa falsa. Alguns sistemas de opressões são mais fatais 
e, algumas vezes, mortais; porém, quando utilizamos interseccionalidade como uma 



ferramenta para pensar sistemas de opressões e discriminações, isso nos ajuda a não criar 
hierarquias entre as diversas opressões, mas observar como cada uma delas funciona de 
maneira conjunta, cruzada. 

“Dialogando com a crítica, a interseccionalidade descarta análises aritméticas ou 
competitivas sobre quem sofreu primeiro; não aposta na vulnerabilidade maior para os 
negros, ou quer apreciar de longe as opressões alheias, conforme nos ensina Patrícia Hill 
Collins. O projeto feminista negro adota coalizão e solidariedade políticas em prol dos 
oprimidos por classe, sexualidades ou território, dentre diferentes marcações. A 
interseccionalidade pode ajudar a enxergarmos as opressões, combatê-las, reconhecendo 
que algumas opressões são mais dolorosas. Às vezes oprimimos, mas às vezes somos 
opressores” (AKOTIRENE, 2018, p.92).  

A interseccionalidade, como nos ensina Carla Akotirene, tinha como proposta, como 
definido por Kimberlé Crenshaw, possibilitar um arcabouço teórico que abarcasse múltiplos 
sistemas de opressão, tendo como objetivo garantir: justiça social, liberdade, equidade e 
democracia participativa (AKOTIRENE, 2018, p.94), propondo “enfrentar casos de violência 
contra as mulheres de cor, lidar com a interconexão das estruturas em direção às mulheres, 
verificar a identidade produzida pelo racismo, exploração de classe, patriarcado e 
homofobia, atravessada pela experiência coletiva da mulher negra, não presa às geografias 
do saber estadunidenses. Importante dizer que mulheres negras precisavam de uma 
resposta metodológica que abarcasse múltiplos sistemas de opressão numa proposta 
metodológica engajada” (AKOTIRENE, 2018, p.94).  

Para terminar, fazemos nossas as palavras de Carla Akotirene, e afirmamos que 
acompanhamos Kimberlé Crenshaw pois “mais uma vez protegidos do racismo, podemos 
nos proteger de toda e qualquer violência e lutar por mais tempo contra necropolíticas. Por 
mais que argumentem que a interseccionalidade reitera o discurso da punição, no campo 
prático, nenhuma de nós gostaria de ver o assassino da feminista negra lésbica vereadora 
Marielle Franco em liberdade, aquela mulher negra atingida na encruzilhada do racismo e 
lesbofobia, atirada ao trânsito colonial voltado contra mulheres negras. A 
interseccionalidade é a autoridade intelectual de todas as mulheres que um dia foram 
interrompidas. A interseccionalidade é sofisticada fonte de água, metodológica, proposta 
por uma intelectual negra, por isso é tão difícil engolir os seus fluxos feitos mundo afora” 
(p.109).  
 
Para refletir/discutir: 
1. Com base no texto, e em pesquisas extra material de NCC, o que significa 
INTERSECCIONALIDADE? Por que é um termo importante e caro aos estudos feministas na 
contemporaneidade? 
2. Como o conceito de INTERSECCIONALIDADE nos ajuda a refletir sobre as relações étnico-
raciais e gênero no Brasil, na nossa comunidade? 
3. Voltando ao Atlas da Violência já estudado, qual a relação entre violência e mulheres 
negras? 
 
 
 
 
 
 



B. QUEM PODE FALAR? 
DESCOLONIZANDO O CONHECIMENTO E O PENSAMENTO 

 
 

Conceição Evaristo: “Nossa fala estilhaça a máscara do silêncio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para refletir/discutir: 
1. Antes de iniciar a leitura e discussão do texto a seguir, gostaríamos de pedir que 
tentassem identificar as duas mulheres das imagens acima (a mulher com a máscara de 
flandres e Conceição Evaristo). Como essas mulheres se relacionam com a proposta de nosso 
caderno de NCC? 
2. Você saberia dizer quais pesquisadores, cientistas, estudiosos que você conhece são 
negros? Quais são mulheres negras?  
3. O que foi Palmares? E a Revolta dos Malês? Quem foi Luísa Mahin? E Marielle Franco? 
 
 

Quem pode falar?  
Grada Kilomba 

 
(Tradução: Anne Caroline Quiangala - retirado e adaptado de: http://www.pretaenerd.com.br/2016/01/traducao-quem-pode-falar-grada-kilomba.html) 

 

 
Antes de iniciarmos a leitura e discussão do texto, gostaríamos de perguntar a vocês 

quais informações conseguiram juntar sobre as perguntas feitas anteriormente. Se 
perguntássemos, ao invés disso, quem foi Pedro Álvares Cabral? Ou Albert Einstein? Ou 
sobre a Queda do Muro de Berlin? Ou quem foi Tiradentes e a Inconfidência? E se 
perguntássemos quais países africanos foram colonizados por Portugal? A colonização 
portuguesa no continente africano durou quanto tempo, no fim das contas? Quantas 
pessoas negras de origem africana foram sequestradas e trazidas ao Brasil? Por que a 
escravidão durou tanto tempo? Qual foi o papel das pessoas negras escravizadas na luta 
antiescravista e a abolição? Então concluo com questionamentos mais específicos, tais 
como: quem foi a rainha Nzinga? Quem escreveu Peles negras, máscaras brancas? Ou: quem 
foi Dandara?  

Não surpreende que a maioria das pessoas não consigam responder às questões, 
mesmo, muitas das vezes estudantes negras/os. Talvez, alguns estudantes sejam capazes de 
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responder corretamente algumas das questões, mas a dificuldade e incapacidade 
demonstrado pela maioria em não conseguir responder determinadas perguntas reflete um 
conhecimento que prima pela experiência branca.  

Esse exercício nos leva a entender como os conceitos de conhecimento, escolaridade 
e ciência são intrinsecamente relacionados ao poder e à autoridade racial. O que é 
conhecimento? Que conhecimento é reconhecido como tal? E qual conhecimento não é 
reconhecido? Que conhecimento é esse? Quem é autorizado a ter conhecimento? E quem, 
não é? Que conhecimento tem sido parte das agendas acadêmicas? Quais conhecimentos 
não fazem parte? Que conhecimento é esse? Quem está autorizado a ter esse 
conhecimento? Quem não está? Quem pode ensinar esse conhecimento? Quem não pode? 
Quem habita a academia? Quem está às margens? E, finalmente: quem pode falar? Por que 
a experiência e o conhecimento de determinados grupos minoritários estão ausentes do 
ensino acadêmico? Por que aprendemos tanto sobre Pedro II e quase nada sobre a Rainha 
Nzinga ou Anastácia? Por que aprendemos sobre a Inconfidência e quase nada sobre a 
Revolta dos Malês ou Toussaint L’Ouverture? 
 
Pensando nos questionamentos, Grada Kilomba nos explica: 
 
I. UNIVERSAL VERSUS ESPECÍFICO 
 

Essas questões precisam ser feitas porque a academia não é um espaço neutro. É, 
sim, um espaço branco, onde o privilégio de falar tem sido negado às pessoas negras e não-
brancas. Historicamente, esse espaço vem construindo teorias cujos discursos tem nos 
construído como inferiores, ou seja: "outros" - localizando africanos/as em subordinação 
absoluta ao sujeito branco. Aqui nós temos sido descritas, explicadas, categorizadas, 
relatadas, expostas e desumanizadas. 

Em meio a essas salas, nós temos sido construídas/os como objetos, mas nós 
raramente temos sido sujeitos. Nesse sentido, a academia não é nem um espaço neutro nem 
simplesmente um espaço de conhecimento e inteligência, de ciência e compreensão; a 
academia é também um espaço de V-I-O-L-Ê-N-C-I-A. 

A posição de objetificação, que é normalmente ocupado por nós, o lugar de 
Outridade, não indica uma falta de resistência ou de interesse, como geralmente acreditam, 
é muito mais falta de acesso à representação de negrxs e não-brancxs por si mesmxs. Não é 
que nós não temos falado, mas as nossas vozes - graças ao racismo como sistema - temos 
sido sistematicamente desqualificadxs pelo que a academia entende como conhecimento 
válido. E mais: nós temos sido representadxs por brancos, que, ironicamente, se tornam 
"especialistas" em [nossa cultura] e nós mesmxs. De ambas as formas, estamos encarceradxs 
numa hierarquia colonial violentíssima. 

Assim como uma acadêmica, eu tenho ouvido com frequência que o meu trabalho a 
respeito do racismo diário é muito interessante, mas não científico, uma observação que 
ilustra essa ordem colonial que se coloca como lugar de quem é negro, negra ou 
simplesmente, não branco/a: "Você tem uma perspectiva subjetiva"; "muito pessoal"; 
"muito emocional"; "muito específico"; "são fatos objetivos?". Tais comentários funcionam 
como uma máscara que silencia nossas vozes tão logo falamos. Eles localizam os discursos 
produzidos por pessoas negras e não brancas de volta às margens, como conhecimento 
desviante, enquanto os discursos brancos são reiterados como centro, como a norma. 



Quando eles falam é científico. Quando falamos é não-científico. Pensar nos 
binômios perpetuados pelo pensamento científico: universal/específico; objetivo/subjetivo; 
racional/emocional; imparcial/parcial; eles têm fatos, nós temos opiniões; eles têm 
conhecimento, nós temos experiências. 

Essas não são apenas categorizações semânticas; elas possuem a dimensão de poder 
que mantém as posições hierarquizadas. Nós não tratamos aqui, simplesmente, duma 
semântica, mas duma hierarquia violenta que define quem pode falar. 
 
II. OBJETIVO VERSUS SUBJETIVO 
 

Deste muito tempo atrás, pessoas negras/não brancas acadêmicas e escritoras têm 
falado e produzido conhecimento independente, mas, assim como são grupos cujo poder é 
desigual, eles também têm acesso desigual aos recursos necessários para projetar suas 
próprias vozes (COLLINS, 2000). Devido a nossa falta de poder ante tais estruturas, as 
articulações de nossa própria perspectiva fora do grupo se tornam demasiadamente difíceis, 
senão impossíveis. Como resultado, o trabalho de acadêmicos/as e escritoras/es negros/as é 
excluído das ementas e agendas, assim como aquelas questões evidenciaram. O que nós 
sabemos? E por quê? 

Não há nada de acidental lá, eles são localizados nas margens pelo regime dominante 
que regula os parâmetros do que é ou não acadêmico de verdade. As estruturas de 
validação do conhecimento, que definem o que é conhecimento "verdadeiro" e "válido" é 
controlado por acadêmicos brancos - tanto homens quanto mulheres - que declaram suas 
perspectivas como pressupostos universais e objetivos. Desse modo, as posições de 
autoridade e comando, na academia, têm sido negadas ao povo negro e não branco; desse 
modo, a ideia do que é ciência e conhecimento acadêmico - óbvio - permanecem intactos - 
isso coloca o conhecimento acadêmico e a própria academia em si como uma "propriedade" 
exclusiva da branquidade. 

Assim, não é uma verdade objetiva e científica que nós encontramos na academia, 
mas o resultado relações desiguais das poderosas relações "raciais". 

Qualquer acadêmico que não seja conivente com a ordem acadêmica dominante tem 
sido rejeitado continuamente e encarcerado no lugar do que não se constitui como ciência 
"crível". Assim como esse fato revela a inadequação dos acadêmicos dominantes em 
relação, não apenas aos sujeitos marginalizados, mas também das nossas experiências, 
discurso e teorizações. Ciência é, nesse sentido, não apenas um estudo apolítico da verdade, 
mas a reprodução de relações de poder racializadas que definem quem conta como verdade 
e em quem devemos acreditar. 

Os temas, paradigmas e metodologias do academicismo tradicional - reunidos sob o 
conceito de Epistemologia - refletem simplesmente os interesses políticos da sociedade 
branca. 

Epistemologia deriva do grego "episteme", que significa conhecimento, e logos, que 
significa ciência, portanto, é a ciência da aquisição do conhecimento. Ela determina quais 
questões merecem ser questionadas (temas), o modo de analisar e explicar um fenômeno 
(paradigmas) e como conduzir pesquisa de modo a produzir conhecimento (métodos) e, 
nesse sentido, a epistemologia define, não apenas o que é conhecimento válido, mas em 
que devemos acreditar e em quem confiar. 

É evidente que as minhas questões, sendo uma mulher Negra, devem diferir das 
questões das colegas brancas. Os temas, os paradigmas e metodologias usadas para explicar 



minha realidade podem diferir desde os temas, paradigmas e metodologias do grupo 
dominante. Por outro lado, isso não significa que eu sou incapaz de produzir conhecimento, 
mas que o conhecimento que eu produzo transgride o academicismo tradicional. Quando eu 
escrevo, eu descolonizo a academia, transformo as configurações de conhecimento e poder. 
Cada sentença e cada palavra abre um novo espaço para discursos alternativos e políticas do 
conhecimento. Isso é a descolonização do conhecimento. 
 
III. NEUTRO VERSUS PESSOAL 
 

Interessante que eles dizem: mas é subjetivo, mas é pessoal, mas é emocional, mas é 
parcial. "Você está sobre interpretando", disse uma colega, "você está pensando que é a 
rainha da interpretação". Tais observações revelam a incessante necessidade de controlar a 
voz do sujeito negro, bem como o desejo de governar como nós abordaremos e 
interpretaremos Nossa realidade. Através desses comentários, o sujeito branco se investe do 
senso de poder e autoridade contra o outro grupo, que ele classifica como incapaz de 
produzir conhecimento válido, menos apto aquela experiência. 

O último comentário, em particular, tem dois momentos poderosos. O primeiro 
momento é a forma como ameaça, que descreve o ponto de vista da mulher Negra como 
uma distorção da verdade, ideia manifestada na escolha lexical de "sobre interpretação". As 
colegas estavam me advertindo quando disseram que eu estava excedendo, lendo além das 
normas determinadas pela epistemologia tradicional, e, desse modo, alertaram sobre eu 
estar produzindo conhecimento inválido. Parece-me que essa ideia de "sobre interpretação" 
aborda o pensamento de pessoas oprimidas sempre que acadêmicos dominantes são 
levados (pelas nossas teorias) a avistar "algo" que não poderia estar à vista, e ouvir "algo" 
que não deveria ser dito. "Algo" que deveria ser mantido quieto, calado, como um segredo - 
isto é, como segredos do colonialismo que as rodadas de perguntas desejam ver reveladas. 

Curiosamente, é comum o discurso feminista ser atacado por tentativas (dos 
homens) de irracionalizar os pensamentos das mulheres, como se as interpretações 
feministas não fossem nada mais que fabricação da realidade, uma ilusão, possivelmente 
uma alucinação feminina. Em meio a essa constelação, no entanto, são as mulheres brancas 
que irracionalizam meu próprio pensamento e, ao fazer isso, elas definem para uma mulher 
Negra o que é um pensamento acadêmico "real" e como ele poderia ser expressado. Isso 
revela a complexidade da interseção entre gênero, "raça" e poder. 

No segundo momento, ela fala de espaços hierarquizados, de uma rainha que ela 
fantasia que desejo ser, mas que não posso me tornar. A rainha é uma metáfora 
interessante. É uma metáfora para designar poder. Também traz a ideia de que cada corpo 
pertence a espaços predeterminados: uma rainha pertence, naturalmente ao palácio ("do 
conhecimento"), diferente das plebeias, que são marcadas, fechadas e encarceradas em 
seus corpos subordinados. 

Assim como a hierarquia introduz dinâmica em que Negritude significa "estar fora do 
lugar" ela se refere ao fato de que branquitude significa "estar no lugar". Foi dito a mim que 
eu estava fora do lugar, já que na fantasia dela eu só poderia ser a plebeia. Meu corpo é 
visto como impróprio. Em meio ao racismo, corpos negros são construídos como corpos 
impróprios, como corpos "fora do lugar" e, além disso: corpos que jamais poderão pertencer 
a algum lugar. Corpos brancos, ao contrário, são corpos sempre próprios, são sempre corpos 
em casa, "no lugar", corpos que sempre pertencem ao lugar. Através daqueles comentários, 
acadêmicos/as e escritores/as negros/as são persistentemente convidados/as a voltarem ao 



"seu lugar", isso é, "fora" da academia, nas margens, onde seus corpos podem ser vistos 
como "próprios" e "em casa". 

Essas palavras agressivas são frutíferas performances de poder, controle e 
intimidação, que, muitas vezes, me levou ao silêncio. Tais palavras foram tão fecundas que 
eu me lembro de ter parado de escrever por cerca de um mês. Eu me tornei 
temporariamente sem voz. Fui claramente excluída/embranquecida [white-out] e estive 
esperando ser escuramente incluída [black-in]. 
 
IV. DOR E RAIVA 
 

É evidente que falar sobre essas posições de marginalidade evoca dor, 
desapontamento e raiva. Elas são reminiscências dos lugares que nós "dificilmente podemos 
entrar", "os lugares em que nem podemos chegar" assim como "não podemos permanecer" 

Essas realidades podem ser faladas e teorizadas. Elas devem ter lugar no discurso, 
porque nós não tratamos aqui de "informações privadas". Assim, o que parece "informação 
privada" não é privada de tudo. Não existem histórias pessoais ou reclamações íntimas, mas 
consequências do racismo. Essas narrativas refletem a realidade das "relações sociais" em 
meio aos espaços acadêmicos, o que deve ser articulado tanto à teoria quanto à 
metodologia. 

Portanto, eu chamo para uma epistemologia que inclua a subjetividade e o pessoal 
como parte do discurso acadêmico, para que possamos todos juntos falar de um espaço, 
lugar e tempo específico, de uma realidade e história específica (HALL, 1990), não há 
discursos neutros. Quando acadêmicos brancos reivindicam um discurso neutro e objetivo, 
eles não reconhecem o fato de que eles também escrevem de um lugar específico que, 
certamente, não é neutro, nem objetivo, nem universal, mas dominante. É um lugar de 
poder. 

Então, se meus escritos incluem emoções e subjetividade como parte do discurso 
teórico, eles, então, relembrem que teoria é sempre localizada em algum lugar [porque] 
sempre é escrita por alguém. 
 
Referências: 
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Para discutir/refletir: 
 
1. Com base nos textos lidos até aqui, como poderíamos pensar em uma educação e um 
conhecimento que fossem antirracistas, antifascistas, libertários e emancipatórios? 
 
2. Que “outros” conhecimentos poderíamos acrescentar na nossa prática educacional 
enquanto núcleo? E enquanto Rede Educafro Minas? 



Revolucionando - atividades extras 
 
Sugestão: com base no discutido em sala, sugerimos que seja criado um mural, eletrônico ou 
físico, ou um projeto, contemplando a pesquisa e divulgação de estudiosos, pesquisadores, 
artistas, cientistas, conhecedores não acadêmicos negros e negras e fossem divulgadas aos 
participantes do núcleo e da comunidade. 



C. TRANSFEMINISMO 
 

 

  
 

Tradução: Se não inclue as/os/es TRANS, 
NÃO É FEMINISMO 

 
 

TEXTO I 
 

O que é Transfeminismo? Uma Breve Introdução11 
 
 

Para refletir/discutir: 
Antes de iniciar a leitura/discussão do texto, explicitar o significado dos termos abaixo: 
a. Feminismo 
b. Pessoas Trans 
c. Identidade de gênero 
d. Heteronormatividade compulsória 
e. Pessoas Cis 
 

Há algum tempo, uma “nova” corrente feminista tem ganhado força no debate da 
sociedade em geral. Nova entre aspas, pois nos Estados Unidos essa corrente já existe há 
pelo menos duas décadas, impulsionada tanto por teorias acadêmicas quanto por 
movimentos ativistas autônomos. No Brasil, assim como ocorreu com o feminismo 
tradicional há muitas décadas atrás, veio importada desses mesmos movimentos e teorias 
que buscam, sobretudo, a emancipação das pessoas trans*.  

O transfeminismo surge como uma corrente feminista voltada às questões das 
pessoas trans*. Frustradxs com a falta de visibilidade e até mesmo exclusão dentro do 
próprio movimento feminista, as pessoas trans* se organizam para lutar em prol de sua 

                                                           
11 2ªVersão. Hailey Kaas, 2015. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/371874/mod_resource/content/0/Encontro%206%20-%20O-que-
%C3%A9-Transfeminismo.pdf  

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/371874/mod_resource/content/0/Encontro%206%20-%20O-que-%C3%A9-Transfeminismo.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/371874/mod_resource/content/0/Encontro%206%20-%20O-que-%C3%A9-Transfeminismo.pdf


emancipação e autonomia, frente uma estrutura que mantém essas pessoas à margem. Tal 
estrutura pode ser definida através do que se convencionou chamar de cissexismo. 
Desenvolverei essa ideia mais à frente. Dessa forma, essa corrente surge da necessidade de 
auto-organização e emancipação das pessoas trans*, cansadas de ocupar o lugar marginal 
nas políticas LGBT. As macro (e micro) políticas gay-lésbica sempre advogaram por pautas 
exclusivas de suas identidades, criando uma hierarquia de pautas onde as questões trans* 
figuravam/ramo final da lista. E, mesmo quando alcançados direitos historicamente 
demandados pela comunidade gay, como o casamento homoafetivo, o descaso para com a 
população trans* era/é tão grande que tais conquistas da comunidade gay-lésbica figuram 
na perda de direitos da população trans*, como vimos no caso recente do Reino Unido.  

Por isso, as políticas de representatividade gay-lésbica para as pessoas trans* eram 
inexistentes ou, ainda, nocivas. Havia a necessidade de auto-organização, e de um 
movimento que estivesse fortemente relacionado com a emancipação e autonomia de 
pessoas trans*. O feminismo havia se mostrado muito útil em suas políticas de 
empoderamento, colocando as mulheres como o centro de sua luta, transmitindo 
elementos-chave para conceder autonomia e empoderamento às mulheres sujeitos de suas 
políticas. Contudo, o sujeito do feminismo figurou o grande problema entre as questões 
trans* e as questões do feminismo. Grande parte das correntes feministas não aceitava 
mulheres trans* em seus círculos, pois partiam de uma mentalidade bioessencialista que 
relegava mulheres trans* à categoria homem/masculina-seja por terem um genital 
considerado masculino, ou por considerarem que mulheres só são mulheres se designadas 
como tal no momento do nascimento. 

Uma vez que gênero é uma condição impediu que o feminismo tradicional abrigasse 
mulheres trans* embaixo de sua categoria de mulher universal, e foi amplamente criticado 
não só pelo ativismo trans* como também pelo Feminismo Negro, que observou que a ideia 
da mulher universal representava, na realidade, a mulher branca, heterossexual e de classe 
média.Nas palavras de Audre Lorde:  
 

É uma arrogância acadêmica particular supor qualquer discussão sobre teoria 
feminista sem examinar nossas muitas diferenças, e sem uma contribuição 
significante das mulheres pobres, negras e do terceiro mundo, e lésbicas. E, ainda 
assim, estou aqui como uma feminista negra e lésbica, tendo sido convidada a 
comentar no único painel nesta conferência no qual dados sobre feministas negras 
e lésbicas são representados. O que isto diz sobre a visão desta conferência é triste, 
num país onde racismo, sexismo e homofobia são inseparáveis. Ler esta 
programação é presumir que mulheres lésbicas e negras não têm nada a dizer 
sobre existencialismo, o erótico, a cultura e o silêncio das mulheres, o 
desenvolvimento da teoria feminista, ou heterossexualidade e poder.  

 
Assim, as feministas que escreveram sobre questões trans* geralmente relegaram as 

mulheres trans* à categoria homem/masculina, ignorando o fato de que a sociedade as trata 
como mulheres, estando sujeitas, por isso, às formas comuns de machismo. Como colocou 
Julia Serano: 
 

 
 
 
 
 
 



Na realidade, as poucas feministas não-trans que escreveram sobre nós no passado 
comumente basearam suas teses na suposição de que nós somos, na realidade, 
“homens” (e não mulheres), e que nossa transição física para mulheres e nossas 
expressões de feminilidade representam uma apropriação da cultura, simbolismo e 
corpos das mulheres. Além disso, configurar um desrespeito com o fato de que nos 
identificamos, vivemos e somos tratadas como mulheres pelo mundo, tais 
abordagens falhas ignoraram uma oportunidade importante para examinar 
questões muito mais relevantes: as formas pelas quais o sexismo tradicional molda 
as suposições populares sobre mulheres transexuais, e porque tantas pessoas em 
nossa sociedade sentem-se ameaçadas pela existência de “homens que escolhem 
se tornar mulheres”. (SERANO, 2007, p. 6). 

 

Dessa forma, não encontrando espaço político nem na comunidade gay-lésbica e 
nem no feminismo tradicional, surge então um movimento auto-organizado que partilha de 
praticamente todas as ideias feministas tradicionais, e as absorve em prol de políticas trans* 
de emancipação.  

É importante colocar aqui que o transfeminismo também surgiu da necessidade de se 
combater o machismo instalado na comunidade trans*, através de uma ótica feminista 
aplicada às questões trans* (por isso transfeminismo). Daí a social, ele é imposto no 
momento do nascimento como uma forma de controle/projeto social de gênero. É 
importante ressaltar a importância da aliança entre o feminismo cisgênero (não trans*), seja 
ele tradicional ou feminismo negro, das trabalhadoras sexuais, socialista etc., e o 
transfeminismo. O transfeminismo não vem para substituir nenhum feminismo, mas sim 
para pedir que as feministas cisgêneras sejam parte de nossa luta como aliadas e também 
apoiar a luta de todas as outras mulheres que não são trans*. Como bem lembrou Emi 
Koyama em seu famoso texto Manifesto Transfeminista:(...)  

O Transfeminismo não é sobre se apoderar de instituições feministas existentes. Ao 
contrário, é sobre ampliar e avançar o feminismo como um todo através da nossa própria 
liberação e trabalho em coalizão com todas as outras pessoas. O Transfeminismo luta por 
mulheres trans e não trans, e pede às mulheres não trans para lutarem por mulheres trans 
também. O Transfeminismo engloba políticas de coalização feminista nas quais mulheres 
com diferentes vivências e histórias lutam umas pelas outras, pois se não lutarmos umas 
pelas outras, ninguém irá.  

 
Principais questões debatidas pelo transfeminismo 

 
a. As questões da feminilidade  
 

Com o objetivo de combater certos estereótipos machistas, muitas pessoas trans* 
criticavam os conceitos de masculino e feminino, que eram comumente tratados de forma 
distinta entre pessoas trans* e pessoas cis (quem não é trans*). Não havia, por exemplo, 
nenhuma perda do status social mulher quando mulheres cis adquiriam/performavam 
certos comportamentos considerados socialmente masculinos. Na ótica machista, essas 
mulheres ainda eram/são fortemente reguladas e vilanizadas, mas não perdiam seu status 
de mulher. Com as mulheres trans*, certos detalhes mínimos como usar calça, era/é motivo 
para ter sua identidade de mulher deslegitimada por médicxs e psicólogxs que usavam/usam 
uma régua machista e binarista para “medir” quem é mais ou menos mulher ou homem, e 
consequentemente para medir quem é mais ou menos transexual.  



Binarista porque supõe uma relação de extrema oposição entre os sexos, onde os 
limites para os comportamentos são bem delimitados e regulados. Novamente Julia Serano 
nos lembra que Nenhum tipo de qualificação deveria ser imposta ao termo “mulher trans" 
com base na capacidade de uma pessoa em “passar" como mulher, nos seus níveis 
hormonais ou na configuração de seus genitais -até porque, é um óbvio machismo reduzir 
qualquer mulher (trans ou quaisquer outras) somente às suas partes corporais, ou exigir que 
ela viva de acordo com certos ideais ditados socialmente no que diz respeito à aparência. 
(IBIDEM,2007, p.8). Dessa forma, havia e ainda há uma disputa pelo conceito de mulher –ou 
melhor, pelo conceito de “ser mulher”. As teorias bioessencialistas designa uma biologia 
como o destino, ou seja, que uma pessoa que “nascesse como mulher ou homem” não 
poderia mudar seu destino biológico e seria para sempre como tal, mesmo que lançasse 
mão de alterações corporais/sociais posteriores. Esse pensamento coloca as pessoas trans* 
como imitações baratas dos “gêneros reais”, ou seja, das pessoas não trans*, chamadas aqui 
de cisgêneras. Nesse sentido, o transfeminismo bebeu bastante da teoria queer, 
especificamente de Butler com sua teoria da performatividade, que foi muito útil para 
desconstruir certas ideias deterministas. Para Butler, somos todxs cópias de cópias de 
cópias, não havendo gênero/sexo “real” – porque o comportamento cria o gênero. É 
importante ressaltar aqui, que os termos sexo e gênero são usados como sinônimos, ainda 
segundo a ideia de Butler de que o sexo não pode ser tomado como uma categoria pré-
discursiva; ou seja, ele não pode ser considerado uma verdade que antecede a linguagem, 
pois é a própria linguagem que cria a noção de sexo.  

Por isso, não se deve tomar o sexo como uma categoria mais ou menos verdadeira do 
que o gênero ou mais ou menos socialmente construída do que o gênero, pois decorre que 
sexo sempre foi o gênero desde o início (BUTLER, 2003). As disputas entre as pessoas trans* 
e o campo médico, responsável por regular e determinar quem é trans* ou não, geralmente 
circulavam e circulam sobre questões de masculinidade e feminilidade. Analisadas sob a 
ótima míope machista e binarista, como já dito acima, muitas pessoas trans* são 
deslegitimadas em suas identidades e, por isso, impedidas de acessar os serviços de saúde 
para modificar seus corpos, e de serem reconhecidas juridicamente, ou seja, de terem seus 
documentos retificados pelo Estado. O transfeminismo critica severamente o poder médico 
que ainda mede a transexualidade com essa régua míope, e critica o poder médico em si 
como podemos ver a seguir. 
 
b. A despatologização das identidades trans* 
 
 A patologização das identidades trans* figura como um estigma para a população 
trans* no geral, designadas como doentes mentais por documentos oficiais adotados pela 
medicina no geral, como o DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) e 
o CID (Código Internacional de Doenças). O DSM é um documento produzido pela APA –
Associação de Psiquiatria Americana,e o CID produzido pela OMS.  

Juntos, possuem o poder de regular as práticas médicas não só nos Estados Unidos 
(no caso do DSM), mas também em outros países do mundo. São documentos-chave no que 
diz respeito à patologização das identidades trans*. Justamente por isso, nos últimos anos, 
houve um forte levante da militância trans* ao redor do mundo contra a patologização das 
identidades trans* e acredito que isso se deve principalmente à influência do movimento 
chamado STP –Stop Trans Pathologization, organizada pela Rede Internacional pela 



Despatologização Trans*, que nos últimos anos movimentou protestos e reuniu coletivos 
trans* mundialmente para discutir sobre a patologização das identidades trans*. 

OSTP surgiu, inicialmente, sobretudo para influenciar na remoção da transexualidade 
do DSM, cuja nova versão estava prevista para 2012(DSM-V). Por isso, o nome do site e do 
movimento ficou conhecido como STP 2012. Não obstante a grande movimentação ativista 
do STP e de outros grupos que visavam a despatologização das identidades trans*, o DSM-V 
manteve a transexualidade como doença mental, apenas alterando o nome de “Transtorno 
de Identidade de Gênero” para “Disforia de Gênero”. Não obstante algumas melhoras, 
apontadas pela ativista trans* Kelley Winters , ao mesmo tempo alguns elementos pioraram, 
em termos de estigma, principalmente no capítulo do manual chamado “Transvestic 
Disorder”, anteriormente “Transvestic Fetichism”(Transtorno Travestistae Fetichismo 
Travestista, respectivamente), defendido pelos famosos psiquiatras chamados Ray 
Blancharde J. Michael Bailey, já conhecidos na comunidade trans* no geral por suas posições 
estigmatizantes. 

Uma vez que o DSM-V não atendeu às demandas do ativismo trans* que exigia a 
remoção das identidades trans* do manual, hoje o STP tem focado na alteração do CID, cuja 
nova versão (CID-11) está prevista para 2015. A remoção das identidades trans* do DSM e 
CID é importante não somente simbolicamente pelo estigma de tais identidades serem 
vistas como doenças mentais, mas também para a autonomia dessas pessoas determinarem 
suas vidas e pela liberdade e pluralidade para viver o gênero de formas distintas sem a 
classificação de anormalidade. O trânsito de gênero deve ser considerado algo socialmente 
normal, e não deve ser passível de classificações médico-psiquiátricas que visam restringir a 
liberdade e autonomia das pessoas trans*. 
 
c.  Cissexismo e a criação/utilização de um termo que designe as pessoas “normais” 
 

O termo cissexismo surge a partir dos termos cisgênero e cissexual. O uso do radical 
cis indica o uso latino de um binário de opostos cis/trans, e por isso, o termo cisgênero serve 
para nomear aquelas pessoas que não são transgêneras, a priori. O termo foi cunhado por 
pessoas trans* entre 1994-1995, e desde então tem sido usado como uma nomenclatura 
preferencial em relação a termos considerado pejorativos por serem advindos da literatura 
médica, como “biológico” (mulher/homem biológico (s)).  

Basicamente, argumenta-se que as pessoas trans* também são biológicas e que o 
termo é desumanizador na medida em que divide quem é trans* de quem não é através de 
critérios corporais essencialistas. Uma vez que ser trans* é, sobretudo, um fator social e não 
biológico, o uso do termo cisgênero inaugura um projeto de visibilidade social que procura 
elevar as pessoas trans* ao mesmo status de humano das pessoas não-trans* (cisgêneras). 
Nas produções acadêmicas contemporâneas, tanto das ciências médicas quanto das sociais, 
a identidade trans* é colocada sempre sob análise, tornando-se, compulsoriamente, objeto 
de crítica.  

Ao nomearmos xs “normais” possibilitamos o mesmo, e colocamos a categoria cis 
sob análise, problematizando-a. Buscamos o efeito político de elevar o status de pessoas cis 
ao mesmo das pessoas trans*: se pessoas trans* são anormais e doentes mentais, pessoas 
cis também o são, suas identidades também não são “reais”; se pessoas cis são normais e 
suas identidades naturais, pessoas trans* também são normais e suas identidades tão reais 
quanto. (KAAS,2012). Assim, o cissexismo é entendido como uma forma de sexismo que 
parte de um grupo identitário nomeado como cisgênero. Ou seja, cissexismo será uma forma 



de opressão que as pessoas cisgêneras exercem sobre as pessoas trans*. Será também uma 
forma de localizar institucionalmente uma estrutura que visa deixar as pessoas trans* à 
margem, e que desumaniza e reifica as identidades trans* como menos normais e abjetas 
em relação a quem não é trans*. Todo processo de deslegitimação de alguma vivência 
trans* será, então, cissexismo: Mas afinal o que é cissexismo então?  

Primeiramente, é a desconsideração da existência das pessoas trans* na sociedade. O 
apagamento de pessoas trans* politicamente por meio da negação das necessidades 
específicas dessas pessoas. É a proibição de acesso aos banheiros públicos, a exigência de 
um laudo médico para as pessoas trans* existirem, ou seja, o gênero das pessoas trans* 
necessita legitimação médica para existir. É a negação de status jurídico impossibilitando a 
existência civil-social em documentos oficiais. (IBIDEM, 2012). 
 
d. A separação da ideia de identidade de gênero como sendo sinônimo de sexualidade, e a 
visibilidade das pessoas trans* não-heterossexuais. 
 

Uma das pautas do transfeminismo é sem dúvida a importância de se falar sobre a 
sexualidade das pessoas trans*. Isso quer dizer que há a recusa da ideia historicamente 
médico-patologizante de que as pessoas trans* são assexuais e/ou que são 
automaticamente heterossexuais. A existência de mulheres trans* lésbicas e homens trans* 
gays, assim como bissexuais e pansexuais tem encontrado resistência tanto dentro quanto 
fora da comunidade trans*no geral. Assim, a norma heterocompulsória. Age como uma 
forma de legitimação do status trans* da pessoa, uma forma de coerção das vivências que 
fogem à heteronormatividade.  

Ora, se as pessoas cisgêneras são diversas em suas sexualidades (hétero, homo, bi e 
pansexuais) decorre daí que as pessoas trans* também são diversas, pois a transexualidade 
não é um fenômeno exclusivo da ordem da sexualidade e sim do gênero. A separação da 
transexualidade como sendo sinônimo de sexualidade –inclusive expressa na sigla “LGBT” –
figura também então como algo importante dentro do Transfeminismo.  
 
e. Direitos Reprodutivos  
 

A discussão dos direitos reprodutivos pautada pelo feminismo tradicional não dá 
mais conta de incluir diversas problemáticas envolvendo pessoas que transitam entre os 
gêneros. Aliás, o próprio conceito de mulher tem se revelado um terreno movediço e 
instável para se pautar políticas de saúde, deixando muita gente fora dessas políticas. O foco 
das políticas de direitos reprodutivos, para o transfeminismo, deve incluir também os 
direitos à não-esterilização compulsória promovida por muitos países, inclusive a Suécia que 
foi palco recente de disputas da militância trans* para que tal exigência fosse a esterilização 
compulsória de pessoas trans* como pré-requisito de atendimento médico, modificações 
corporais, casamento, e, sobretudo, para o reconhecimento pelo Estado do gênero de 
identificação da pessoa é uma violência que tem sido amplamente discutida e, felizmente, 
combatida. Além disso, a existência de homens trans* que preferem manter seus órgãos 
reprodutivos configura um desafio para as políticas públicas de saúde e direito à gestação, 
assim como aos feminismos cuja pauta principal se estabelece no direito ao aborto. 

 
 
 



Conclusão  
 
Pretendo finalizar esse pequeno texto introdutório deixando claro seu caráter 

extremamente limitado sobre o assunto. Tentei fazer um recorte para dar uma visão geral 
acerca do que o transfeminismo trata, sua importância, e quais são o que eu considero as 
principais demandas atuais sobre as identidades trans*. Em nenhum momento esse texto é 
capaz de abarcar muitas outras questões como a interseção de outros vetores de opressão 
como racismo, preconceito de classe, capacitismo, gordofobia, machismo e homofobia 
(entre outros). Além disso, minha voz não é a única no que diz respeito a esse assunto e, 
infelizmente, ainda dispomos de pouco material em língua portuguesa (tanto traduzido 
quanto produções nacionais). O consenso entre as pessoas transfeministas me parece ser 
que a identidade de uma pessoa trans* é soberana, ou seja, que os modos de auto-
identificação devem prevalecer sobre quaisquer teorias que visem classificar esta ou aquela 
experiência trans*.  

Não há narrativas legítimas para a transexualidade, ou seja, não existe uma única 
forma de ser trans*. As pessoas trans* são múltiplas, com desejos, percepções, sentimentos 
múltiplos, assim como as pessoas cisgêneras também o são. As vivências das pessoas trans* 
são intersecionadas por outros tipos de opressão como racismo, preconceito de classe, 
capacitismo, gordofobia, machismo e homofobia (entre outros) que constroem as vidas (ou 
não-vidas) dessas pessoas nos espaços sociais. Por isso, temos que sempre abordar com 
cuidado e tendo isso em vista, para que possamos realizar uma análise mais objetiva, que 
leve em conta todos os vários vetores de opressão.  
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TEXTO II 
 

Mulher 
Linn da Quebrada 
 
De noite pelas calçadas 
Andando de esquina em esquina 
Não é homem nem mulher 
É uma trava feminina 
Parou entre uns edifícios, mostrou todos os 
seus orifícios 
Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma 
ocupação 
É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto 
Está sempre em desconstrução 
Nas ruas pelas surdinas é onde faz o seu 
salário 
Aluga o corpo a pobre, rico, endividado, 
milionário 
Não tem Deus 
Nem pátria amada 
Nem marido 
Nem patrão 
O medo aqui não faz parte do seu vil 
vocabulário 
Ela é tão singular 
Só se contenta com plurais 
Ela não quer pau 
Ela quer paz 
Seu segredo ignorado por todos até pelo 
espelho 
Seu segredo ignorado por todos até pelo 
espelho 
Mulher 
Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, 
mulher, mulher 
Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, 
mulher, mulher 
Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, 
mulher, mulher 
Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, 
mulher, mulher 
Nem sempre há um homem para uma mulher, 
mas há 10 mulheres para cada uma 
E uma mulher é sempre uma mulher 
Nem sempre há um homem para uma mulher, 
mas há 10 mulheres para cada uma 
E uma e mais uma e mais uma e mais uma e 
mais outra mulher 
E outra mulher (e outra mulher) 

E outra mulher (e outra mulher) 
E outra mulher (e outra mulher) 
E outra mulher (e outra mulher) 
É sempre uma mulher? 
É sempre uma mulher? 
É sempre uma mulher? 
É sempre uma mulher? 
Ela tem cara de mulher 
Ela tem corpo de mulher 
Ela tem jeito 
Tem bunda 
Tem peito 
E o pau de mulher! 
Afinal 
Ela é feita pra sangrar 
Pra entrar é só cuspir 
E se pagar ela dá para qualquer um 
Mas só se pagar, hein! Que ela dá, viu, para 
qualquer um 
Então eu, eu 
Bato palmas para as travestis que lutam para 
existir 
E a cada dia conquistar o seu direito de viver e 
brilhar 
Bato palmas para as travestis que lutam para 
existir 
E a cada dia batalhando conquistar o seu 
direito de 
Viver brilhar e arrasar 
Viver brilhar e arrasar 
Viver brilhar e arrasar 
Viver brilhar e arrasar 
Ela é amapô de carne osso, silicone industrial 
Navalha na boca 
Calcinha de fio dental 
Ela é amapô de carne osso, silicone industrial 
Navalha na boca 
Calcinha de fio dental 
Ela é amapô de carne osso, silicone industrial 
Navalha, navalha, valha 
Navalha, navalha, valha 
Navalha, navalha, valha 
Navalha, navalha, valha 
Navalha na boca 
E calcinha de fio dental 
Eu tô correndo de homem 
Homem que consome, só come e some 
Homem que consome, só come, fodeu e some

 

https://www.letras.mus.br/mc-linn-da-quebrada/


Para refletir/discutir: 
 
1. Como o conceito de transfeminismo nos ajuda a re-pensar o feminismo? 
2. Como o texto reflete sobre feminilidades e masculinidades? 
3. Quais são as agendas do transfeminismo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bato palmas para as travestis que 

lutam para existir 

e a cada dia conquistar o seu 

direito de viver e brilhar. 

Bato palmas para as travestis que 

lutam para existir 

e a cada dia batalhando conquistar 

o seu direito de 

viver brilhar e arrasar” 

Linn da Quebrada  

 

TRAVESTI NÃO É BAGUNÇA! 

Matheusa, Marsha, Dandara... 

você as conhece? 

Procure saber! 

VIDAS TRANS/TRAVESTIS IMPORTAM!  



RODA DE CONVERSA: Cultura LGBTQI+ 
 

Se Liza está para 
Judy como Blue Ivy está 
para Beyoncé, aquilo que 
se entende como “Cultura 
LGBT” ainda é uma ideia 
em disputa, tanto pelas 
infinitas identidades 
entendidas como “não-
hétero” quanto pelo 
imaginário social do que é 
a nossa história. Autores, 
músicos, estilistas, 
revoltas, passeatas, 
crimes chocantes, uma 

epidemia aterrorizante, festas, boates, saunas, práticas, corpo, suor, gozo, sangue e política. 
Tudo parte de uma cultura única! 

A comunidade LGBT é uma fantasia social transformada em realidade. Somos o que 
somos porque alguém diz que o nosso desejo ou o nosso amor são os marcos definidores de 
nossas identidades, que essa ideia de um “ser sexual” é rótulo através do qual seremos 
inseridos na sociedade – para o bem e para o mal. 

Para pensar em Cultura é preciso relembrar a história e procurar os traços distintivos 
dessa identidade, de uma nação, uma tribo ou um povo. Diferentemente do que aconteceu 
com os negros escravizados da África e com o povo judeu, não temos uma longa história 
trágica de guerra, disputa de território ou identidade nacional. Somos membros de uma 
nação imaginária, de uma “sociedade paralela”, que está em qualquer agrupamento 
humano do mundo, bastando que para isso os nossos pensamentos e sentimentos 
funcionem como “certidão de pertencimento”, para dizer que SOMOS essa coisa tantas 
vezes perseguida e considerada “anormal”, e que é difícil de definir porque parte tanto do 
olhar estigmatizante do outro, quanto de um senso de autoconhecimento. 

Se hoje discutimos politicamente os estereótipos que povoam o imaginário social 
sobre o que é ser LGBT, é porque a própria definição disso vem sendo construída ao longo 
dos anos. É um debate interessante porque há vários indivíduos que não se identificam com 
a expectativa de promiscuidade/libertinagem associada a qualquer coisa que seja sexual, 
embora essas identidades sejam sexualizadas em sua gênese, já que são definidas pela 
sexualidade. Isso é, no caso de lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, assexuais, demissexuais 
e afins, já que as identidades transvestigêneres falam da identidade de gênero, tão 
demonizada e tão fundamental para compreender o corpo político desse movimento e a 
espinha dorsal dessa Cultura. Afinal, o que incomoda é o que aparece. 

O que é um filme ou livro LGBT? Não importando se a história é boa ou não, basta 
que role um “beijo gay” para que uma obra ganhe status de “LGBT”, como gênero cultural. E 
isso é interessante porque fala mais sobre o que basta para fazer com que os heterossexuais 
rejeitem alguma coisa. Pode ser que a história contada não diga nada a uma pessoa gay ou 
lésbica, pode ser que o personagem X seja meramente decorativo, pode ser que a série ou 
filme só sejam “gays” porque tem homens ficando com homens e nem por isso se discuta 
nada de pertinente à essa vivência. 



A disputa é natural na arena política e parece que estamos sempre requentando a 
“briga” entre pintosas e discretos para definir qual seria a melhor estratégia de inserção 
social ou, pelo menos, maneira de viver (ou deixar viver). Discutimos a formação do desejo, 
a valorização de corpos, a criação estética, a música, a dança… E é óbvio que tem gente LGBT 
que não dá pinta, ou que dá pinta mas não curte a Madonna, ou que é mais discreta mas 
mesmo assim adora a Inês Brasil. O fato é que o que apareceu primeiro – justamente por 
causa da normatividade de gênero – foi “o diferente”. O homem afeminado, a mulher 
macho, as pessoas que se travestiam… Foram elas que primeiro enfrentaram olhares, 
pedradas e forcas para sedimentar uma Cultura homossexual. 

Da prisão de Oscar Wilde até a criação do jornal O Lampião da Esquina, no Brasil, o 
“ser LGBT” foi sendo moldado em uma identidade reconhecível. Ninguém precisa gostar de 
Cabaret, Moulin Rouge ou d’O Mágico de OZ, ou mesmo – pasmem – de RuPaul’s Drag 
Race. Dá para viver sem escutar divas pop. Sem falar em homossexualidade, sem discutir o 
tempo todo o que é ser gay. Dá para passar a vida sendo absolutamente “discreto e fora do 
meio” sem que isso necessariamente signifique uma rejeição danosa à própria identidade ou 
à Cultura do grupo. O que importa, como sempre, é a identidade. É se a pessoa está em paz 
com sua identidade sexual e social. 

Só que o “ser LGBT” tem essa história e sempre vai ter. No futuro é possível – e até 
desejável – que essas identidades tenham se reformulado, que a sociedade sequer enxergue 
sexualidade da maneira que faz hoje. Entretanto, a heterossexualidade só consegue se 
definir pela oposição com a homossexualidade, então os diversos personagens históricos e 
as produções culturais, os guetos, as transformações políticas, a música e os artistas 
identificados com esse público ficarão como registro desses séculos em que a sociedade 
resolveu que gente que faz sexo com gente do mesmo sexo é diferente, precisa de bandeira 
e de lutar para viver. A Cultura LGBT é viva e inegável, e nisso ela é capaz de nos unir. É um 
espelho no qual nos reconhecemos ou não, mas que sempre está lá, permitindo essa 
identificação. É sangue, é cuspe, é gozo, é dançar até cansar, é dublar por nossas vidas. 

A Cultura LGBT é multicor, como um arco-íris em plena tempestade. 
Permita-se. Seja livre. Seja fabuloso. 

  
Texto de Fabrício Longo – Disponível em: https://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2016/08/03/o-que-
e-cultura-lgbt/ .  Acesso em 15/02/2019  

 
 
Para refletir/ discutir: 
1. A cultura LGBTQ+ é única? 
2. O que significa cultura LGBTQ+? 
3. O que você conhece como cultura LGBTQ+? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2016/08/03/o-que-e-cultura-lgbt/
https://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2016/08/03/o-que-e-cultura-lgbt/
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A. O QUE É EMPODERAMENTO? 

 

 

Para refletir/discutir: 

1. O que significa “empoderamento”? 

2. Como o filme “Pantera Negra” se relaciona com o 

conceito de empoderamento? 

 

 

 
 

Empoderamento: dimensões históricas e conceituais12 
 
 

Por sua formulação ser de origem inglesa, alguns autores preferem usar o termo 
nesta língua – empowerment – para manter a fidedignidade da tradução. Considera-se, no 
entanto, que apesar de esse termo ter na literatura “uma abordagem voltada para melhorar 
a situação e a posição dos grupos mais vulneráveis”, na tradição anglo-saxônica do 
liberalismo civil e religioso a palavra empower tem como tradução os verbos transitivos 
autorizar, habilitar ou permitir. A utilização desse conceito poderia, assim, servir como 
instrumento de maior controle por parte de alguns grupos e/ou instituições, os quais 
condicionariam a distribuição de poder aos interesses de seus grupos corporativos. Nesse 
sentido, é preciso cuidado para não incorrer na legitimação de práticas assistencialistas, com 
forte tendência a despolitizar conflitos e contradições sociais. Faz-se necessário, portanto, 
clarificar o sentido que se pretende atribuir a esse conceito, identificando limites e 
possibilidades relacionados a seu emprego.  

Há dois sentidos de empoderamento mais empregados no Brasil: um se refere ao 
processo de mobilizações e práticas que objetivam promover e impulsionar grupos e 
comunidades na melhoria de suas condições de vida, aumentando sua autonomia; e o outro 
se refere a ações destinadas a promover a integração dos excluídos, carentes e 
demandatários de bens elementares à sobrevivência, serviços públicos etc. em sistemas 
geralmente precários, que não contribuem para organizá-los, pois os atendem 
individualmente através de projetos e ações de cunho assistencial. 
 Assumindo nosso posicionamento em favor do primeiro sentido, concordamos com 
autores que ressaltam que o empoderamento não pode ser fornecido nem tampouco 
realizado para pessoas ou grupos, mas se realiza em processos em que esses se empoderam 
a si mesmos. Profissionais ou agentes externos podem catalizar ações ou auxiliar na criação 
de espaços que favoreçam e sustentem processos de empoderamento, os quais refletem 
situações de ruptura e de mudança do curso de vida. Através desse processo, pessoas 
renunciam ao estado de tutela, de dependência, de impotência, e transformam-se em 
sujeitos ativos, que lutam para si, com e para os outros por mais autonomia e 
autodeterminação, tomando a direção da vida nas próprias mãos.  

                                                           
12 Texto adaptado de KLEBA, Maria Elisabeth; WENDAUSEN, Agueda. Empoderamento: processo de 
fortalecimento dos sujeitos nos espaços de participação social e democratização política. Saúde Soc. São Paulo, 
v. 18, n. 4, p. 733-743, 2009.  



Em termos históricos, a construção do empoderamento e seus múltiplos sentidos 
advêm de várias origens. O empoderamento tem raízes nas lutas pelos direitos civis, 
principalmente no movimento feminista, assumindo significações que se referem ao 
desenvolvimento de potencialidades, ao aumento de informação e percepção, buscando 
uma participação real e simbólica que possibilite a democracia. Sua construção conceitual se 
inicia nos anos 1970 influenciada pelos movimentos de autoajuda; seguindo nos anos 1980 
pela psicologia comunitária e, nos anos 1990, pelos movimentos que buscam afirmar o 
direito de cidadania sobre distintas esferas sociais, dentre as quais a da saúde. A construção 
do conceito de empoderamento ocorre na década de 1970, a partir do conceito de 
desenvolvimento, através de transformações que se expressam no debate sobre a 
“modernização” ou a “dependência” como causas do subdesenvolvimento, até a chegada 
dos pós-modernos, que colocam em dúvida todas as explicações anteriores e trazem uma 
nova perspectiva que coloca como ponto central a relação entre “poder” e “pobreza”.  

Vasconcelos (2003) pondera que o referencial teórico sobre o qual se assenta a 
noção de empoderamento não é novo, mas uma reapropriação e reelaboração de tradições 
já existentes; implica em trabalhar com a complexidade do poder como fenômeno teórico, 
político, social e subjetivo; constitui-se em processo não linear, não cumulativo ou 
progressivo, ou seja, constitui-se em arenas de conflito dinâmicas, relacionais, sem 
distinções claras, numa dialética constante entre instituinte e instituído.  

Definimos empoderamento como um processo dinâmico que envolve aspectos 
cognitivos, afetivos e de conduta. Significa aumento do poder, da autonomia pessoal e 
coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e institucionais, 
principalmente daqueles submetidos às relações de opressão, discriminação e dominação 
social. Dá-se num contexto de mudança social e desenvolvimento político, que promove 
equidade e qualidade de vida através de suporte mútuo, cooperação, autogestão e 
participação em movimentos sociais autônomos. Envolve práticas não tradicionais de 
aprendizagem e ensino que desenvolvam uma consciência crítica. No empoderamento, 
processo e produto se imbricam, sofrendo assim interferência do contexto ecológico social, 
cujos lucros não podem ser somente mensurados em termos de metas concretas, mas em 
relação a sentimentos, conhecimentos, motivações etc. Um dos aspectos fundamentais do 
empoderamento diz respeito às possibilidades de que a ação local fomente a formação de 
alianças políticas capazes de ampliar o debate da opressão no sentido de contextualizá-la e 
favorecer a sua compreensão como fenômeno histórico, estrutural e político.  

O empoderamento implica em não infantilizar as pessoas ou tratá-las como cidadãos 
com direitos que devem ser defendidos por um agente externo, mas tratá-las como pessoas 
capazes de resolver seus problemas paradoxais e multifacetados. Esse autor defende que 
um maior número de pessoas, a partir do contexto local, encontra uma variedade de 
soluções que os técnicos não seriam capazes de propor. O papel dos técnicos seria o de 
mediadores, apoiadores no fortalecimento das pessoas para que encontrem suas próprias 
soluções e as implementem.  

Mas estabelecer uma nova relação de poder em que os sujeitos se considerem iguais, 
ou seja, parceiros na busca de objetivos comuns, implica refazer relações hierárquicas 
seculares, principalmente em se tratando de profissionais e usuários de serviços. O processo 
de construção de subjetividades, sejam individuais ou coletivas, é marcado por dispositivos 
de individualização induzidos historicamente na cultura ocidental e sua absorção, por 
estruturas de opressão e relações de poder institucionalizadas.  



O poder é, portanto, um aspecto chave no processo de empoderamento. Os estudos 
de Michel Foucault abordam sobre como se estruturam as relações de poder de modo a se 
tornarem aceitas, requeridas e até não “contestáveis”, contendo ao mesmo tempo a 
possibilidade de que sejam tocadas e modificadas; por isso, sua compreensão se torna 
importante ao lidarmos com o conceito de empoderamento.  
 Para Foucault (1994), diferentemente do que vinha sendo aportado até então, o 
poder não se dá de maneira monolítica, não está num espaço pré-determinado, mas 
funciona em rede de modo que seu exercício mais ínfimo encontra apoio em outros pontos 
da rede, podendo se potencializar e potencializar outros poderes.  

A forma como os sujeitos fazem suas escolhas tem estreita relação com a capacidade 
de participação, mas também com a distribuição do poder nesses espaços. Assim, é preciso 
recriar formas de lidar com o objeto institucional se quisermos transformar relações de 
poder autoritárias em relações mais horizontais que levem ao empoderamento dos atores. 
Isso demandaria mover relações que estão fixadas (e são assim aceitas), tornando-as 
flexíveis. 

Foucault vislumbra essa possibilidade, pois entende que uma relação de poder, ao 
contrário de uma relação de violência pura, que fecha todas as possibilidades, articula-se 
sobre dois elementos que lhe são indispensáveis: que o ‘outro’ (aquele sobre o qual ela se 
exerce) seja inteiramente reconhecido e mantido até o fim como sujeito de ação; e que se 
abra diante da relação de poder todo um campo de respostas, reações, efeitos, invenções 
possíveis (Foucault, 1995). O poder só existe em ato; em decorrência disso só existe na 
relação com outro ou outros, deixando sempre aberto um campo de possíveis respostas. O 
exercício do poder é um conjunto de ações sobre ações possíveis; no limite ele coage ou 
impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos 
ativos, e o quanto eles agem ou são susceptíveis de agir. Dentro da perspectiva de ser uma 
ação sobre outras ações, o poder é menos da ordem do afrontamento entre dois adversários 
ou do vínculo de um com relação ao outro, do que da ordem do ‘governo’, tomando como 
‘governo’ o modo de dirigir a conduta dos indivíduos. ‘Governar’ é estruturar o campo de 
relação dos outros (idem).  

Isto posto, podemos considerar processos de empoderamento em que indivíduos, 
grupos e/ou comunidades poderão ter este ‘governo’, de que fala Foucault, sobre suas vidas 
tanto individuais como coletivas. Para subverter a ordem imposta e naturalizante em que 
vivem, faz-se necessário, primeiramente, desvendar, compreender, inclusive historicamente, 
as estruturas de poder que os mantêm em uma posição de iniquidade. Além disso, é preciso 
construir estratégias de resistência. “Onde há poder, há resistência e, no entanto (ou 
melhor, por isso mesmo), esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao 
poder[...]. Esses pontos de resistência estão presentes em toda rede de poder. Portanto, não 
existe, relativamente às relações de poder, um lugar da grande recusa [...], mas sim 
resistências, no plural, que são casos únicos [...]; por definição não podem existir, a não ser 
no campo estratégico das relações de poder” (Foucault, 1994, p. 89-91).  

Acreditamos que tais resistências acontecem cotidianamente, mas não temos 
consciência plena de sua existência e da força que possuem. Isso só é possível com um 
processo reflexivo, que desnaturaliza o cotidiano, tornando-o algo que se possa 
compreender historicamente, percebendo as consequências de nossas escolhas. A riqueza 
do processo de empoderamento está justamente em desvendar as relações de poder, 
buscando transformá-las em relações mais equânimes. Isso requer a construção de uma 
nova subjetividade, mais crítica e livre, em que se permite questionar o instituído.  



Para refletir/discutir: 
 
1. De acordo com o texto, como definimos “empoderamento”?  
2. A definição dada pelo texto foi similar às trazidas pela sala no início da aula? 
3. Como a Educafro possibilita o empoderamento das pessoas da sua comunidade?  
4. Como se relaciona o conceito de “empoderamento” e a noção de “poder”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. ESTÉTICA E AFETIVIDADE 
 

Estética, uma palavra originária 
do grego aisthesis que significa, 
genericamente, percepção ou 
sensação. Parte da Filosofia que 
estuda o que julgamos e percebemos 
daquilo que é considerado belo, as 
emoções que essa percepção produz 
e a definição que se pode fazer entre 
o que é de fato belo ou não. Portanto, 
o belo é uma percepção e como tal 
pode ser alterada, manipulada ou 
influenciada.  

O conceito e o significante de 
belo têm mudado de acordo com 
valores e intenções da época. Temos, 
portanto, nesse campo um elemento 
importante nos processos de 
dominação de grupos historicamente 
oprimidos, pois uma vez que o padrão 
estético é criado, pautando-se em 
hierarquização das raças ou do 
gênero, simultaneamente cria-se dois 
grupos: o que é aceito, e o que não é 

aceito; este último deve ser excluído 
para garantir a prevalência do que é socialmente desejado. E isso aconteceu com o fenótipo 
da raça negra, desde o período colonial. 

O sequestro de nossos corpos e posterior colonização, não somente do território, 
mas também dos costumes, da produção do conhecimento e até da nossa estética, fez com 
que tivéssemos uma visão de nós mesmos de forma distorcida e influenciada de forma 
extremamente negativa e agressiva por obra do colonizador. Ele precisou incutir em nossas 
mentes a perspectiva que o favorecia, pois “[...] agora em face da resistência dos 
colonizados, a violência assumirá novos contornos, mais sofisticados, chegando, às vezes, 
não parecer violência, mas verdadeira superioridade”. 

Seguimos então, a partir da colonização em estado de alienação profunda a respeito 
de nós mesmos e da nossa autoimagem. As consequências dessa alienação foram sendo 
passadas de geração para geração, até chegarmos aqui, neste momento em que pessoas 
negras que estudam e refletem para atuar na esfera da formação de saberes começam a se 
confrontar com distorções em todos os níveis em que foram largamente alimentadas: a 
busca interior por suas raízes culturais, emocionais, afetivas, artísticas etc.  

A partir do fortalecimento da autoestima que somos capazes de iniciar um processo 
esclarecido de empoderamento. Como afirma Leon, 

 
 
 
 



o empoderamento como autoconfiança e autoestima deve integrar-se em um 
sentido de processo com a comunidade, a cooperação e a solidariedade. Ao ter em 
conta o processo histórico que cria a carência de poder, torna-se evidente a 
necessidade de alterar as estruturas sociais vigentes; quer dizer, se reconhece o 
imperativo da mudança. 

 
Tornam desde muito cedo nossos cabelos como um difícil fardo, que ao longo do 

nosso crescimento e desenvolvimento físico, vai pesando cada vez mais e abala a percepção 
da nossa identidade, pois independente de nossas escolhas estéticas e dos cuidados que 
temos com eles, os preconceitos raciais, estereótipos e clichês que foram implantados com a 
finalidade de ridicularizar esse atributo, permanecem solidificados no senso comum da 
opinião pública e necessita de um árduo trabalho de ressignificação para libertar mulheres 
negras dessas estratégias de desqualificação da estética negra.  

Mas os cabelos são apenas um primeiro elemento e de grande importância que 
responde sozinho, sobretudo nas mulheres negras, pelo orgulho necessário para adentrar no 
âmbito dos processos de empoderamento. Há também a aceitação dos sinais fenotípicos do 
rosto e do corpo, além da cor da pele. Nossos rostos, que trazem as informações reais de 
nossas origens africanas, também são alvo constante de escárnio e depreciação. Nariz e 
boca são campeões nisso. Humoristas e comediantes, com seus trabalhos marcadamente 
racistas e desumanizadores sempre usaram esses destaques em nossos rostos como 
elemento de suas piadas, exagerando e caricaturando de maneira extremamente violenta.  

Contudo, nesse campo da estética, pessoas negras sempre resistiram criando 
movimentos sucessivos de reafirmação da beleza negra e valorização de nossas imagens 
afro-brasileiras. Devemos sim chamar esses movimentos de resistência, pois o são ao 
disputar em um campo tomado pelo poder branco dominante que detém os mecanismos 
necessários para articular e influenciar multidões de cidadãs e cidadãos: os meios de 
comunicação. 

Não é possível passar por um processo de empoderamento produtivo se não nos 
fortalecermos e nos encontrarmos dentro da nossa própria pele. Sem um trabalho contínuo 
para erradicar do lugar naturalizado na sociedade a crença de que pessoas negras são 
inadequadas, desprovidas de harmonia e beleza física, fica extremamente difícil para esses 
sujeitos atingidos diretamente por essa ideologia do padrão branco, como única forma 
aceitável, criar mecanismo interiores de auto-amor e autovalorização. Principalmente 
quando consideramos que, nas culturas ocidentais, o belo/bonito é sinônimo de 
superioridade, ou seja, ultrapassa o campo da estética, uma vez que o senso comum aponta 
que tudo que é bonito só pode ser bom. Exemplo disso, são os contos de fadas ainda 
difundidos e propagandas, ainda que atualmente exista uma tendência se firmando baseado 
na diversidade, mas que continuam com o viés principal de marcar o espaço das vilãs, 
heroínas e heróis através da beleza. 

É fundamental para o processo de luta no campo da estética que fique evidente que 
toda essa construção negativa da imagem da pessoa negra não teve outra motivação senão 
sociopolítica. A inferiorização da aparência e da estética negra em detrimento da branca foi 
tão somente uma das tecnologias empregadas para sustentar e justificar o sistema de 
opressão e exploração de sujeitos para acúmulo de privilégios sociais e, exatamente, por isso 
fica evidente a necessidade de quebrar esse esquema que perdura com eficácia secular, que 

 
 
 



Durante séculos de escravidão, a perversidade do regime escravista materializou-se 
na forma como o corpo negro era visto e tratado. A diferença impressa nesse 
mesmo corpo pela cor da pele e pelos demais sinais diacríticos serviu como mais 
um argumento para justificar a colonização e encobrir intencionalidades 
econômicas e políticas. Foi a comparação dos sinais do corpo negro (como o nariz, 
a boca, a cor da pele e o tipo de cabelo) com os do branco europeu e colonizador 
que, naquele contexto, serviu de argumento para a formulação de um padrão de 
beleza e de fealdade que nos persegue até os dias atuais. 

 
Frente a esses diversos e intermináveis apontamentos, que poderiam se estender e 

se desdobrar em inúmeros outros, concluímos que não podemos confundir ou esvaziar o 
sentido político do fortalecimento da estética nos processos de empoderamento individual 
que afeta o coletivo. Bem como não podemos subestimar seu potencial político de apoio à 
reconstrução da imagem de sujeitos negros de qualquer idade e em qualquer tempo. 

Esvaziar conceitualmente o empoderamento pelo argumento falacioso da busca e 
simplista pela estética perfeita seria reduzi-lo a uma simples exaltação caricata e fragilizada 
de uma beleza dissociada das raízes negras, da ancestralidade africana que carregamos e da 
herança que isso representa, iniciando a partir desse entendimento, um movimento de 
valorização real e afetiva de cada elemento do nosso fenótipo, que é ridicularizado e 
desvalorizado pelos sistemas de dominação que se servem largamente da alienação de 
nossas características positivas e da distorção de nossa autoimagem. Isso é resultado de um 
fortalecimento gradual de nossa admiração por nós mesmos e não estará dissociado de uma 
carga mínima que seja de informação histórica. Esse fortalecimento também será pautado 
pela representatividade, pois à medida que nos vemos de maneira positiva nos espaços mais 
diversos é que podemos reconhecer e assimilar a possibilidade de nossa própria imagem 
como positiva também. Muitas são as formas de se trabalhar esses movimentos que são 
inerentes e se intercalam em intensidade, e a principal delas é o imagético. Precisamos nos 
ver de forma positiva, literalmente, pois essas imagens vão ressignificar o imaginário que 
será abalado e simultaneamente reconstruído. 

Uma boa relação com nossa autoimagem é uma ferramenta importante de 
reconhecimento de valores ancestrais ou de reafirmação de necessidade de 
aprofundamento na busca pelo autoconhecimento de nossa história e entendimento de 
nossa condição social de indivíduo negro. Mas de maneira alguma devemos concluir que 
apenas isso basta, ou ainda que, toda pessoa que consegue transgredir esteticamente está 
empoderada ou absorvida pelo significado político que a estética ancestral africana tem. 
 
Para pensar além: 
 
Tour pelo meu rosto. Gabi de Oliveira - https://www.youtube.com/watch?v=CEOvcHPvvis  
 
Estética é menos importante? - Gabi de Oliveira - 
https://www.youtube.com/watch?v=VTpO76KzO08 
  
A reafirmação da estética negra como resistência - Diário de Pernambuco - 
https://www.youtube.com/watch?v=I9pEfFhZqVU 

 
Práticas de autocuidado para aguentar 2019 - 
https://www.youtube.com/watch?v=TNbi5R2-WPA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CEOvcHPvvis
https://www.youtube.com/watch?v=VTpO76KzO08
https://www.youtube.com/watch?v=I9pEfFhZqVU
https://www.youtube.com/watch?v=TNbi5R2-WPA


C. BICHAS PRETAS: TRETAS, EMPODERAMENTO E LACRAÇÃO  
 

 

Para refletir/discutir: 

1. Como, geralmente, os homossexuais são representados nas novelas, séries e filmes?  

2. A temática da masculinidade é refletida e discutida nas produções culturais? De que modo 

isto acontece? 

3. Como geralmente os homens são retratados/representados?  

4. Você já ouviu o termo “bicha” antes? Em qual situação?  

 

 

TEXTO I 
 

NEM O CENTRO, NEM A MARGEM:  
O lugar da bicha preta na história e na sociedade brasileira 

 
Megg Rayara Gomes de Oliveira 

 
Intersecções entre homofobia e racismo  
 
Fazer a intersecção entre homofobia e racismo no Brasil ainda é uma novidade, pois 

os estudos sobre relações raciais têm negligenciado a respeito da situação dos homens 
homossexuais, da mesma maneira que os estudos de gênero têm dado pouca atenção às 
questões de raça.  

Questionando o porquê da pouca produção teórica interseccionando esses campos, 
minha pesquisa indica que esse quadro está associado à pouca representatividade que 
homossexuais negros possuem tanto no movimento negro, quanto no movimento gay e 
também ao número reduzido de pesquisadores negros homossexuais em atividade nas 
universidades brasileiras.  

Em seu estudo sobre homossexualidade no Brasil, João Bôsco Hora GÓIS (2003) 
reconhece que as reflexões acadêmicas sobre o assunto já vinham sendo feitas por médicos 
higienistas desde o século XIX que procuravam identificar traços comuns entre os chamados 
pederastas e destacar a degeneração contida nos corpos de homens e mulheres que 
mantinham relações sexuais com pessoas do mesmo sexo (GÓIS, 2003). Ao longo do século 
XX as teorias da degenerescência foram gradualmente desacreditadas. 

Góis (2003) também discute o perfil dos pesquisadores que se interessam em 
problematizar homossexualidades a partir da década de 1970. Esses estudos começam a ser 
produzidos por pessoas homoeroticamente inclinadas e/ou que assumiam uma postura 
positiva em relação ao homoerotismo. Essas pesquisas promovem “uma guinada 
significativa na perspectiva de análise da questão, assim como também aglutinou temas 
diametralmente opostos daqueles estudados em momentos anteriores” (GÓIS, 2003, p. 
290).  

Assim como acontece com os estudos feministas e de gênero ainda centrados nas 
mulheres brancas e cis heterossexuais, os estudos sobre homossexualidades a atenção tem 
se dirigido predominantemente aos homossexuais do sexo masculino, também brancos 
(GÓIS, 2013).  



A relação entre raça, gênero e a orientação sexual do/a pesquisador/a e o tema de 
suas pesquisas discutido por Góis (2003) foi problematizada por Ângela Figueiredo (2008). 
Para ela, “há nos estudos de gênero e raça uma identificação entre o sujeito e o objeto da 
investigação” (FIGUEIREDO, 2008, p. 239). A predileção por determinados temas teria uma 
relação tanto com a orientação sexual e a identidade de gênero do/a pesquisador/a quanto 
com o seu pertencimento racial. 

 
Masculinidade hegemônica  
 
Afirmo que a negritude se constitui a partir da cis heterossexualidade hegemônica e a 

homossexualidade a partir da branquidade, o que contribui para a manutenção de uma 
masculinidade hegemônica branca e cis heterossexual.  

Essa masculinidade se utiliza da branquidade e da cis heterossexualidade para 
garantir uma supremacia inconteste de raça e de gênero que opera no sentido de silenciar as 
masculinidades ditas periféricas. Assim, assegura a manutenção de uma estrutura patriarcal 
que reproduz visões do regime escravista: “Esse processo de entronização do macho branco, 
também é, na verdade, fundamentalmente um processo de legitimação da expropriação 
econômica, dos bens, dos corpos, dos territórios e dos frutos do trabalho” (Osmundo PINHO, 
2008, p. 273).  

Mesmo a masculinidade hegemônica não é um atributo fixo. Essa masculinidade se 
constrói do contato com o outro, exigindo que as normas de hierarquização sejam 
atualizadas. Isso faz com que o homem negro continue sendo caracterizado por suas 
“essências” reduzido “aos confins do seu corpo e, por extensão, simbólico e, às vezes, 
literalmente ao seu sexo” (John Andre MUNDELL, 2013, p. 3). 

A masculinidade do homem negro fica reduzida ao seu sexo e, nas relações 
homoafetivas ou sexuais, simplesmente, o que se espera é que o parceiro de pele mais 
escura atue como o ativo, e o parceiro mais claro como o passivo. Essa expectativa em 
relação ao homossexual negro interfere no processo de afirmação da sua orientação sexual: 
colocada num plano específico, reduz suas possibilidades de atuação.  

Interpretado como o sujeito ativo (o penetrador), o que se espera do homossexual 
negro é que adote atitudes viris, que não desmunheque, que seja homem nos moldes 
tradicionais impostos por nossa sociedade. 

 
Da bicha ao homossexual! Do homossexual à bicha!  
 
A bicha nasce do discurso.  
Antes mesmo de adquirirmos consciência do potencial repressivo que esse termo 

tenta impor, ele é lançado como um torpedo que tenta um aniquilamento. Um grito que 
ecoa do outro lado da rua ou no pátio da escola, um desenho tosco na parede de um 
banheiro público, uma pregação religiosa: Bicha!  

Quando se nomeia a bicha, “opera-se uma invocação, como um ritual no qual o que é 
tido apenas como espírito toma um lugar no chão concreto da experiência” (Jésio ZAMBONI, 
2016, p. 67).  

Seguir os passos da bicha não é uma tarefa das mais simples. Exige um caminhar 
titubeante pelas bordas e um mergulho por frestas escuras onde é constantemente alocada. 
O trajeto de uma bicha não é feito em linha reta, e tão pouco por terrenos planos: é um 
zigue-zague constante por terrenos acidentados.  



As bichas estão deslocadas “fora dos centros formais de poder social, elas ocupam 
uma posição estrutural as margens da sociedade” (Peter FRY; Edward MACRAE, 1985, p. 58), 
embora nem sempre tenha sido assim.  

Quando a bicha é identificada, via de regra, é comprimida entre uma multiplicidade 
de sujeitos que a invisibiliza e silencia: “Não que a bicha desapareça por completo, mas ela é 
sistematicamente atacada, por meio de variadas estratégias, tendo em vista sua eliminação 
cultural” (ZAMBONI, 2016, p. 17). No entanto, ela se faz presente nas frestas da história, 
denominada de maneiras variadas, mas ainda é ela, a bicha. Assim, os sinais de sua 
existência vão sendo revelados, e um lugar na história que lhe foi tirado começa a ser 
timidamente construído. 

Como acontece com o termo “homossexual”, em que a prática antecede a 
emergência do sujeito, a palavra “bicha” será inventada no século XX, ainda que seus 
vestígios sejam localizados muito antes.  

Antes mesmo das bichas brancas identificadas por Fry e MacRae (1985) no Rio de 
Janeiro, as bichas pretas já circulavam em várias regiões do Brasil, ainda no regime imperial.  

Em 1591, na cidade de Salvador – BA, Francisco Manicongo, um sapateiro preto que 
desafiava as normas de gênero e borrava as fronteiras daquilo que era tido como feminino e 
masculino e saia às ruas com um pano “cingido” ao corpo para mostrar aos outros negros 
que servia de “mulher paciente” (Luiz MOTT, 2003).  

No século XIX, entre os anos de 1860 e 1870, era significativa a presença de 
homossexuais pretos que se travestiam pelas ruas de Salvador.  

Yaya Mariquinhas, um (a) vadio (a) preto (a) era exemplo da ofensa permanente à 
moralidade pública por usar trajes de mulher (Jocélio Telles dos SANTOS, 1997). A bicha do 
século XVI localizada por Mott (2005), a mulher paciente, e do século XIX localizada por 
Santos (1997), chamada de incorrigível, afeminado, desenfreado ou homem-mulher no 
estado da Bahia, estava presente nos tribunais do Santo Ofício, nos autos policiais e nas 
páginas dos jornais.  

Por não se encaixar nas normas sexuais e de gênero do seu tempo, deixou de ser 
vigiada apenas pelo corpo social, pelos mecanismos tradicionais do pudor, da vergonha, da 
maledicência e do ridículo e passou a ser controlada principalmente pela polícia (SANTOS, 
1997).  

De modo geral, as bichas pretas têm uma existência que não trata da margem 
apenas, mas de um risco que se atravessa. É uma transversal que perpassa o jogo centro e 
periferia, rasgando-o. As várias linhas que se cruzam tecem uma superfície composta por 
múltiplos pontos, singularidades de uma bicha (ZAMBONI, 2016), às vezes sozinha, às vezes 
em grupo. 

 
Algumas Considerações  
 
Tratei nesse artigo o racismo e a homofobia como dispositivo de poder, que 

interferem inclusive na pouca representatividade que homossexuais negros possuem tanto 
no movimento negro, quanto no movimento gay e na academia. Outro reflexo desses 
dispositivos de poder se observa na ausência quase absoluta de trabalhos discutindo 
homossexualidades masculinas negras. Problematizo ainda a masculinidade hegemônica, 
que interfere na maneira como homossexuais masculinos negros são vistos e tratados, 
reduzidos na maioria das vezes ao plano puramente sexual. 



Afirmo que as categorias negro e homossexual operam para naturalizar modelos de 
masculinidades inspirados na cis heterossexualidade branca hegemônica. Assim as 
categorias preto/a e bicha emergem como possibilidades concretas de existências que 
colocam sob suspeita, inclusive os dispositivos de poder propostos por Michel Foucault. 
 
(Adaptação do artigo: OLIVEIRA, Megg Rayara Gomes de. NEM O CENTRO, NEM A 
MARGEM: O lugar da bicha preta na história e na sociedade brasileira. Retirado: 
https://www.editorarealize.com.br/revistas/enlacando/trabalhos/TRABALHO_EV072_MD1_
SA24_ID692_19062017114056.pdf. Acesso realizado em 01/03/2019)   

 
TEXTO II 

 
O ativista Marco Antonio Fera retrata, em formato de poesia, a polêmica e o reforço de 
estereótipos da comunidade LGBTQIA+ relacionados ao videoclipe de "Me Solta", de Nego 
do Borel: 
 
Bicha (preta) afeminada não é carnaval,  
é motivo de piada, está no alvo da bala,  
leva murro, leva tapa e não é aceita no meio social. 
O Brasil é o pais que mais se mata LGBTQIA+ no mundo.  
Na rua, nos becos e vielas, 
em casa, em favelas, 
na escola ou em festas 
a regra é sempre direta.  
Enxotam nosso corpo para fora da cidade. 
Simular essa realidade com festa e oba-oba 
assemelha exploração, oportunismo e muito opressão. 
Nego do Borel pegou onda e carona num bonde que não lhe procede 
Nunca esteve em companhia das minas e das monas 
Não é representante, nem simpatizante, muito menos militante  
De causa social 
Quer estar no foco, ser lembrado, ser falado, estampar coluna social 
Para cima de mim? Para cima de nós? 
Me solta, Borel! 
Reforça estereótipos, faz piada, beija homem (branco) heteronormativo com asco e aversão 
O clipe é uma vergonha, desserviço, desnecessário, rolê errado em questão. 
Não queremos piada, nem personagem que colaborem com a destruição 
Já chega de ser humilhado, quero ser exaltado, empoderado  
Ter espaço, voz, respeito e, claro, lacração  
Descobriram que LGBTQIA+ compra e tem mercado 
Gasta dinheiro, consome 
Trabalha, gira economia  
Marcas e artistas  
Estão desesperados para adentrar neste espaço  
E sua fatia do bolo abocanhar 
Lobo em pele de cordeiro, “dizem que querem colaborar” 
Toda ajuda é bem-vinda  

https://www.editorarealize.com.br/revistas/enlacando/trabalhos/TRABALHO_EV072_MD1_SA24_ID692_19062017114056.pdf
https://www.editorarealize.com.br/revistas/enlacando/trabalhos/TRABALHO_EV072_MD1_SA24_ID692_19062017114056.pdf


Num grupo que não quer mais sofrer, morrer ou apanhar 
Mas não é se colorir, homem hetero se travestir  
Cantor beijar modelo  
Que a história vai mudar 
Isso é apropriação, exploração em demasia 
Má fé e mau caráter 
Mais do mesmos, a gente vê isso todo dia 
Quer ajudar? 
Dê visibilidade, dê trampo, dignidade 
Patrocinem a representatividade  
Se não quer comprar essa briga? 
Dá linha na pipa, que damos conta de nos mantermos vivos 
Seguimos na luta, na resistência nua e crua 
Me solta, Borel!  
Solta “nóis”, por favor! 
 
(Fonte: https://almapreta.com/editorias/realidade/bicha-preta-afeminada-nao-e-carnaval. Acesso realizado em 01/03/2019).  
 
 

TEXTO III 
 

Bixa Preta 
Linn da Quebrada 

 

Bicha estranha, louca, preta, da favela 
Quando ela tá passando todos riem da cara 
dela 
Mas, se liga macho 
Presta muita atenção 
Senta e observa a tua destruição 

Que eu sou uma bicha, louca, preta, favelada 
Quicando eu vou passar e ninguém mais vai 
dar risada 
Se tu for esperto, pode logo perceber 
Que eu já não tô pra brincadeira 
Eu vou botar é pra foder 

Ques bicha estranha, ensandecida 
Arrombada, pervertida 
Elas tomba, fecha, causa 
Elas é muita lacração 
Mas daqui eu não tô te ouvindo, boy 
Eu vou descer até o chão 
O chão 
O chão 
Chão, chão, chão, chão 

Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 
Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 
Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 
Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 

A minha pele preta, é meu manto de coragem 
Impulsiona o movimento 
Envaidece a viadagem 
Vai desce, desce, desce, desce 
Desce a viadagem 

Sempre borralheira com um quê de chinerela 
Eu saio de salto alto 
Maquiada na favela 
Mas, se liga macho 
Presta muita atenção 
Senta e observa a tua destruição 

Que eu sou uma bicha, louca, preta, favelada 
Quicando eu vou passar e ninguém mais vai 
dar risada 
Se tu for esperto, pode logo perceber 
Que eu já não tô pra brincadeira 
Eu vou botar é pra foder 

https://almapreta.com/editorias/realidade/bicha-preta-afeminada-nao-e-carnaval
https://www.letras.mus.br/mc-linn-da-quebrada/


Ques bicha estranha, ensandecida 
Arrombada, pervertida 
Elas tomba, fecha, causa 
Elas é muita lacração 
Mas daqui eu não tô te ouvindo, boy 
Eu vou descer até o chão 
O chão 
O chão 
O chão, chão, chão, chão 

Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 
Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 

Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 
Bicha preTRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ, TRÁ 

Sempre borralheira com um quê de chinérela 
Eu saio de salto alto 
Maquiada na favela 
Mas que pena, só agora viu, que bela 
aberração? 

É muito tarde, macho alfa 
Eu não sou pro teu bico 
Não 

 
 
Para ir além: 
 
Bichas pretas e a masculinidade - Muro Pequeno 
https://www.youtube.com/watch?v=v3_lmunR02c 
 
A solidão do gay negro  
https://www.youtube.com/watch?v=-AsqVkC_yuk 
 
Bichas pretas afeminadas - Pretinho mais que básico 
https://www.youtube.com/watch?v=Jj32Iwn8wgo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3_lmunR02c
https://www.youtube.com/watch?v=-AsqVkC_yuk
https://www.youtube.com/watch?v=Jj32Iwn8wgo


D. AFROFUTURISMO 

 
Para refletir/discutir:  

1. Como a cinematografia retrata os heróis? De que cor eles são?  

2. Você conhece alguma história espacial/intergaláctica/futurista em que a personagem 

principal seja negra/o?  

 
Texto I  

 
Afrofuturismo 

 
O que acham que é: Uma subdivisão do Futurismo, movimento artístico e literário 

que surgiu em 1909. 
O que realmente é: Afrofuturismo é um 

movimento cultural, social e político, cuja produção 
promove o encontro entre ficção científica, tecnologia, 
realismo fantástico, ancestralidade, mitologia e diáspora 
africana negra. Suas narrativas — na música, nas artes 
plásticas, na literatura, nos quadrinhos, na moda, no 
cinema etc — dizem respeito, necessariamente, à 
população negra. 

Kênia Freitas, pesquisadora, crítica de cinema e 
curadora da mostra Afrofuturismo: Cinema e Música em 
uma Diáspora Intergaláctica, que aconteceu em 2015, 
em São Paulo, diz que se trata de um movimento vivo e 
em construção. “Desta forma, há muitas definições. A 

que prefiro é a que pensa o Afrofuturismo como um movimento político e estético que 
explora narrativas de ficção especulativa a partir da perspectiva negra. Algumas vislumbram 
a possibilidade de novos futuros para a população negra, enquanto outras trabalham 
reelaborando o passado ou fabulando o presente”, afirma. 

A mais recente produção afrofuturista é o filme Pantera Negra, cujo herói de mesmo 
nome, nasceu nos quadrinhos da Marvel, em 1966. Embora o 
sucesso mundial da adaptação para o cinema esteja suscitando 
um crescente interesse pelo movimento e o 
tornando mainstream, sua produção artística tem acontecido 
com força (e por artistas pop de peso) na última década. 

Apesar da manifestação do Afrofuturismo se dar por 
meio da arte (por isso, o termo “gênero”, no sentido de 
categoria, às vezes seja usado para conceituá-lo) e se comunicar 
por meio da estética (inclusive pela indumentária), o 
fundamento do movimento é indissociável da política. 

Para Ale Santos, escritor do gênero Ficção e Fantasia Afro 
Americana na Savage Fiction (consultoria de entretenimento 
que desenvolve jogos e narrativas fantásticas), o Afrofuturismo 
é, basicamente, a interpretação do futuro sob o filtro e o olhar 
do “povo preto”. “A magia dessa conceituação reside exatamente na expressão povo preto, 
já que a maioria da produção de ficção é feita pelo olhar do homem branco. Há uma visão 



limitada e preconceituosa dos negros, ainda marginalizados nas 
discussões científicas, tanto realistas como ficcionais”, fala. 

O Afrofuturismo não tem relação com o movimento 
artístico e literário italiano Futurismo e tampouco com a 
disciplina Futurismo, que investiga, explora, traduz e acelera as 
possibilidades de um futuro pós-emergente (de cinco a 10 anos). 

 
Quem inventou: O termo Afrofuturismo foi cunhado pelo 

crítico cultural americano Mark Dery, no ensaio Black to the 
Future, no fim do século XX. Mas os elementos que o definem já 
estavam presentes cerca de 40 anos antes no cenário artístico. 

Quem contribuiu com a 
popularização e a reinserção do 
Afrofuturismo nesta década 
foram duas mulheres americanas de áreas diferentes: 
Janelle Monáe, cantora, compositora e produtora, e Ytasha 
L. Womack, jornalista, escritora e artista multimídia. Janelle 
Monáe: A New Pioneer Of Afrofuturism é o título de um 
texto que a revista online britânica Quietuspublicou há 
quase dez anos (link em Para saber mais). Já Ytasha L. 
Womack relatou a evolução do movimento no 
livro Afrofuturism: The World of Black Sci-Fi e Fantasy 
Culture. 

Quando foi inventado: O embrião do movimento, 
com suas diversas produções culturais, surgiu entre as décadas de 1960 e 1970. O ensaio de 
Dery (e a criação do termo), em 1994. O texto da Quietus é de 2010 e o livro de Womack é 
de 2013. 

Para que serve: Para recuperar valores dos povos africanos historicamente 
subjugados (como a ancestralidade, a mitologia, os conhecimentos tecnológicos e 
científicos), para projetar futuros para a população negra no contexto dos avanços 
tecnológicos e inserir a estética negra no que é considerado moderno, belo e desejável. 

Leila Negalaize Lopes, jornalista, artista visual, pensadora afrofuturista e proprietária 
do restaurante brasiliense EWÈ Etnogastronomia e Bistrô, diz que o Afrofuturismo permite 
que o povo negro, por meio do resgate de sua ancestralidade, olhe para o passado para 
melhorar o futuro. “Além disso, o movimento possibilita que artistas saiam do anonimato e 
vivam de suas artes.” 

Quem usa: Na música, alguns nomes internacionais ligados ao Afrofuturismo (mesmo 
que anteriores à criação do termo) são Sun Ra, George Clinton, Jimi Hendrix, Miles Davis, 
Funkadelic, Drexclya, Erykah Badu, OutKast, Flying Lotus, Grace Jones, Janelle Monáe 
Rihanna, Missy Elliott, Beyoncé, Solange Knowles e Jay-Z, entre outros. 

Na ficção científica, destaca-se a escritora Octavia Butler; no cinema, os diretores, 
produtores e roteiristas Ava DuVernay e Spike Lee; nas artes plásticas, Basquiat, Lina Iris 
Viktor e Kerry James Marshall; na moda, a designer Michelle Busayo Olupona. 

Já no Brasil, temos Zaika dos Santos, multiartista (performance, fotografia e pintura), 
que é um dos expoentes do Afrofuturismo em Minas Gerais; Fábio Kabral, fundador do 
site O lado negro da força, escritor e autor do livro afrofuturista Caçador Cibernético da Rua 

https://projetodraft.com/verbete-draft-o-que-e-futurismo/
https://www.amazon.com/Afrofuturism-World-Sci-Fi-Fantasy-Culture/dp/1613747969
https://www.amazon.com/Afrofuturism-World-Sci-Fi-Fantasy-Culture/dp/1613747969
http://ladonegrodaforca.com.br/


13; Ellen Oléria, soprano que, em 2016, lançou o álbum Afrofuturista (destaque para a 
música Afrofuturo) e a banda Senzala Hi-Tech, com Baile da Meia-Noite, entre muitos outros. 

Por sua vez, a Mariwô é uma plataforma afrofuturista, baseada no Rio de Janeiro, 
que realiza ocupações culturais junto a iniciativas negras da cena artística atual, 
independente e experimental. 

Efeitos colaterais: Não há. 
Quem é contra: Segundo Freitas, são contra o Afrofuturismo pessoas racistas, que 

não desejam vislumbrar sociedades mais justas para as pessoas negras: “E, também, aqueles 
que não conseguem conviver com o protagonismo negro nas narrativas”. 

Santos conta que o filme Pantera Negra sofreu tentativa de boicote assim como a 
série Cara Gente Branca (Dear White People, no original, em inglês), da Netflix. “O racismo 
não foi extinto. Ele mudou, virou uma sombra, um fantasma, uma falácia institucional, mas 
ainda há quem queira manter o mundo como era antes”, afirma. 

 
(Fonte: https://projetodraft.com/verbete-draft-o-que-e-afrofuturismo/. Acesso realizado em 
01/03/2019).  

 
TEXTO II 

 
Afrofuturismo: fantasia, tecnologia e ancestralidade 

 
Helô D'Angelo 

 
Incrustada no coração da África, sob uma impenetrável floresta tropical, Wakanda 

parece uma nação miserável de agricultores. Mas sua pobreza é falsa, e serve de cortina 
para esconder um grande segredo: uma montanha de um metal com propriedades especiais 
que, explorado ao longo de séculos pelos wakandenses, permitiu um desenvolvimento 
científico e econômico jamais sonhado por qualquer outro país. 

Recém-lançado, o filme Pantera negra narra a trajetória de T’Challa, rei da utópica 
Wakanda e dono do título de Pantera Negra, herói lendário da nação. Futurista, com equipe 
e elenco majoritariamente negros, o longa é o exemplo mais atual de um movimento 
estético-artístico que mistura fantasia, tecnologia e referências africanas pré-diáspora, 
resultando em narrativas ficcionais que colocam homens e mulheres negros no centro: o 
Afrofuturismo. 

“É um movimento que abrange diversas narrativas de ficção especulativa – aquela 
que se propõe a especular sobre o futuro ou o passado -, sempre da perspectiva negra, tanto 
africana quanto diaspórica”, resume Kênia Freitas, comunicadora e curadora da mostra 
Afrofuturismo: cinema e música em uma diáspora intergaláctica, que aconteceu na Caixa 
Cultural, em São Paulo, há três anos.   

Ela explica que o Afrofuturismo é “amplo e abrangente”, e engloba música, 
quadrinhos, cinema, moda, artes plásticas e literatura. Atualmente, sua estética é visível, por 
exemplo, nos clipes futuristas da cantora Janelle Monáe, nas “canções cósmicas” de Erykah 
Badu e Outkast e, ainda, nas telas de Jean-Michel Basquiat, que carregam referências de um 
passado ancestral com toques contemporâneos. No cinema, além de Pantera negra, o longa 
Uma dobra no tempo, com estreia prevista para março, também se enquadra na estética: 
dirigido por Ava Duverney, o filme de aventura tecnológica é protagonizado por uma jovem 
atriz negra, Storm Reid, e por Oprah Winfrey.  

https://www.youtube.com/watch?v=OFrN5k--S2M
https://www.youtube.com/watch?v=ReJWSns2wDM
https://projetodraft.com/verbete-draft-o-que-e-afrofuturismo/


Já no Brasil, as maiores expressões afrofuturistas estão em filmes como Branco sai, 
preto fica (2014), de Adirley Queirós, na música do grupo Senzala Hi-Tech e na ficção 
científica de Fábio Kabral, autor de O caçador cibernético da rua 13 (Malê) – romance que 
mistura crenças do Candomblé a um planeta tecnológico semelhante a Wakanda. 

“Minha ideia é romper com a lógica ocidental e europeia de que o continente 
africano não tem nada a oferecer e, ao mesmo tempo, trazer uma visão afrocentrada, para 
que as produções ficcionais não sejam sempre histórias de brancos em que os pretos estão 
ligados ao crime ou são malandros”, afirma o escritor. 

Ironicamente, o termo “Afrofuturismo” foi usado pela primeira vez por um homem 
branco, o teórico e crítico cultural Mark Dery, em seu ensaio Black to the future (1994). No 
texto, porém, Dery questiona a ausência de autores negros na literatura de ficção científica 
nos Estados Unidos – e, ao mesmo tempo, data o nascimento da estética que chamou de 
“afrofuturista” entre os anos 1960 e 1970, nas notas musicais do jazzista Sun Ra (que 
afirmava não ser deste planeta), nas palavras da escritora Octavia Butler (a primeira mulher 
negra a ganhar notoriedade no gênero da ficção científica) e, ainda, nos quadrinhos do 
Pantera negra, publicados pela primeira vez em 1966 pela Marvel Comics. 

“Embora Sun Ra e Butler não se considerassem afrofuturistas, as características do 
movimento já eram visíveis em suas obras”, diz Kênia Freitas, que aponta algumas dessas 
marcas: a autoria e o protagonismo negros, a estética ancestral africana misturada ao 
futurismo e a exploração de temas que “atravessam a experiência de vida do autor”, como 
um Estado violento, o genocídio da população negra, o encarceramento em massa, a 
desigualdade social, choques culturais e, principalmente, a falta de liberdade. 

“Nem sempre isso aparece de forma óbvia. Em Branco sai, preto fica, [que se passa 
em Brasília], de repente as pessoas das cidades-satélite precisam mostrar o passaporte para 
entrar no Plano Piloto. Não é uma prisão de fato, mas há uma privação da liberdade 
marcante aí”, lembra Freitas. 

Como o próprio nome diz, as narrativas afrofuturistas geralmente se passam em 
futuros distópicos ou utópicos, povoados por protagonistas como o rei de Wakanda – o que, 
para Freitas, simboliza uma “necessidade de projetar futuros em que a população negra, 
atualmente oprimida e excluída, esteja presente e atuante”. Mas se criar um futuro, mesmo 
que absurdo, traça possibilidades para a negritude, olhar para trás e revisitar a história 
“também é importante para as pessoas pretas entenderem que elas detêm uma narrativa 
ancestral, ao contrário do que mostram os livros de história”, afirma Fábio Kabral. 

No romance Kindred, por exemplo, Octavia Butler imagina o que aconteceria se uma 
mulher negra da década de 1970 fosse mandada de volta para os Estados Unidos 
escravocrata. Já O caçador cibernético da rua 13, de Kabral, além de resgatar elementos da 
antiga mitologia Iorubá, usa uma narrativa sobre abdução alienígena, tema frequente na 
ficção científica, como uma metáfora para abordar a escravidão: “Nos dois casos, o ser 
humano é retirado do seu mundo e colocado em outro, hostil e desconhecido, em que ele 
precisa se adaptar ou morrer”, explica o escritor. 

A escravidão, concorda Freitas, transformou suas vítimas em “verdadeiros 
alienígenas”, incapazes de se comunicar em uma língua desconhecida, separados “do que 
era familiar” e as tornou, acima de tudo, vulneráveis. “Somos descendentes deste processo 
de alienação. Se apropriar da escravidão para criar algo novo, como uma narrativa de ficção 
especulativa, é comum no Afrofuturismo“, afirma Kênia Freitas. 

Para ela, a força do movimento está justamente na possibilidade de “manipular e 
apropriar-se dos tempos passado e futuro para propor uma subversão do pensamento” que, 



hoje, estaria focado na branquitude. “São histórias de repressão, de violência, de racismo – 
mesmo que sejam outras espécies de alienígenas, outras sociedades, outros planetas ou 
outros tempos. E isso acaba sendo, no final das contas, uma forma de repensar e criticar o 
presente”, conclui. 

 
(Fonte: https://revistacult.uol.com.br/home/afrofuturismo-tecnologia-ancestralidade/) 

 
TEXTO III 

 

A escrita em primeira pessoa de Octavia Butler 

Helô D'Angelo 

 

“Comecei a escrever sobre poder 
porque era algo que eu tinha muito 
pouco”. É esta frase, simples e honesta, 
que abre o o romance Kindred – laços de 
sangue, de Octavia Estelle Butler. 
Conhecida como “a grande dama da ficção 
científica”, Butler foi a primeira autora 
mulher e negra a ganhar, ainda nos anos 

1970, notoriedade no gênero que até hoje é 
predominantemente masculino – e branco. Em 

outubro, Kindred, seu quarto livro, ganha versão brasileira e se torna, depois de 40 anos da 
sua publicação, a primeira obra da autora a chegar ao país.   

Publicado originalmente nos Estados Unidos em 1979, Kindred conta a história de 
Dana, uma jovem escritora negra que vive na Califórnia, nos anos 1970, e se vê súbita e 
inexplicavelmente transportada para uma fazenda escravista no sul dos Estados Unidos, 
pouco antes da Guerra de Secessão. Horrorizada, percebe que está na casa dos seus 
antepassados: Alice, uma escrava, e Rufus, o dono das terras. Dana entende, também, que 
sua missão ali é não só sobreviver em uma sociedade que a rejeita, como também garantir 
que seus bisavós, os filhos de Alice e Rufus, nasçam, para que ela mesma possa existir, no 
futuro. 

Kindred, assim, descreve a escravidão de forma honesta: Butler não hesita, por 
exemplo, em chamar de estupro a relação entre Rufus e Alice. “Eu devia levá uma faca 
comigo e cortá a garganta daquele maldito”, diz a personagem quando descobre que o dono 
da fazenda quer ter relações sexuais com ela. O fato de a autora ser negra em um contexto 
de lutas antirracistas nos Estados Unidos é essencial para este efeito.  

Filha de um engraxate e de uma empregada doméstica, Butler nasceu em 1947, no 
auge da segregação racial nos Estados Unidos e, apesar de viver em uma comunidade 
“racialmente integrada”, em Pasadena, Califórnia, sempre testemunhou sua mãe ser tratada 
de forma desumana nas casas em que trabalhou. Mais velha, formou-se na Universidade da 
Califórnia e descobriu que as relações violentas e ambíguas entre negros e brancos, que ela 
experimentara durante a vida toda, tinham origens muito antigas, datando da escravidão. 

É marcante o conjunto de sentimentos conflituosos da própria narradora ao tentar 
unir seus antepassados (já que sabia que suas ações iriam gerar mais violência para sua 
tataravó). São sentimentos contraditórios que a escravidão também suscitou, já que todos 
os discursos da época – seja religioso, político, científico ou social – tinham como objetivo 



justificar o injustificável; normalizar o que, na prática poderia ser chamado de tortura, 
assassinato e estupro. 

“Está vendo como as pessoas são escravizadas com facilidade?”, questiona a 
narradora em um momento em que percebe ter se dobrado perante a crueldade dos 
brancos. Em outro momento, a protagonista passa por um grupo de crianças negras e 
percebe, com um choque, que elas brincam de imitar um leilão de escravos. “Até as 
brincadeiras que elas fazem as preparam para o futuro… E esse futuro virá, se elas 
entenderem ou não”. 

Os exemplos da “normalização” da escravidão são muitos, mas o romance vai além 
das relações ambíguas entre senhores e escravizados, trazendo, com frequência, descrições 
nauseantes do que era aquela realidade – narrados, pela primeira vez na ficção científica, do 
ponto de vista de suas vítimas, sem idealizações: há, nas páginas de Kindred, relatos secos 
de surras de chicote, castigos, separação entre familiares, além da descrição da rotina 
torturante dos que trabalhavam nos campos, de mulheres espancadas durante o parto e 
outras formas de desumanização daqueles forçados à escravidão. 

 
Atualidade 
 
Apesar de pintar um quadro realista do sistema escravocrata, Butler não se limita a 

criticar o passado, e faz questão de apontar como as raízes da escravidão permaneceram 
intactas até a época em que escrevia, os anos 1970. Coloca em xeque, por exemplo, alguns 
dos estereótipos forjados no século 19, como o da “Mãe Preta” – cuja função na casa grande 
era semelhante à de uma governanta. “Ela havia feito a escolha mais segura, aceitando uma 
vida de escravidão por sentir medo”, narra Dana, referindo-se a uma “Mãe Preta”, Sarah. 
“Era o tipo de mulher que seria desdenhada durante a militante década de 1960”, continua. 

Neste sentido, uma das passagens mais interessantes e críticas de Kindred é quando 
Rufus, o dono da fazenda, encontra um livro sobre a história da escravidão que Dana 
carregara consigo. Depois de chamar os escritos de “besteira abolicionista”, ele questiona: 
“Se a escravidão já foi abolida, então por que vocês ainda estão reclamando dela?” – um 
discurso que lembra a ideia de democracia racial amplamente disseminada no Brasil e em 
boa parte do mundo ocidental. 

Na verdade, o contexto em que Butler escreveu também tinha o racismo como 
característica, ainda que de forma menos explícita. Quando informou à família seu desejo de 
ser escritora, aos 13 anos, uma tia lhe disse: “Querida, negros não podem ser escritores”. 

A tia, claro, estava errada: mesmo sofrendo de dislexia e sendo foco de bullying dos 
colegas desde a escola até a faculdade, Butler publicaria, ao longo da vida, 14 livros de 
ficção, venceria os prêmios Nebula, Hugo e MacArthur Fellowship (alguns dos mais 
importantes da ficção científica) e entraria, pouco antes de morrer, em 2006, no Hall 
Internacional da Fama de Escritores Negros. Além disso, a Pasadena City College, onde 
Butler também estudou, criaria uma bolsa de estudos com seu nome. O próprio Kindred 
vendeu meio milhão de cópias no mundo inteiro, algo incomum para uma autora negra nos 
anos 1970. 

Ainda assim, todo o racismo sofrido ao longo da vida marcou a escritora, que desde 
pequena desenvolveu um complexo de inferioridade, achando-se “feia e estúpida, 
desajeitada e socialmente incorrigível”, nas suas palavras. Ela morreu em 2006, durante um 
bloqueio criativo que a atacara depois de anos trabalhando na série de romances Parable, 



que também abordava racismo. Segundo a autora, mergulhar no universo da série a 
“deprimiu profundamente”. 

Kindred resume essas vivências, trazendo também todo o estranhamento e a dor que 
a escravidão deveria causar, mas já não causa, por ser sempre retomada de forma fria e 
afastada, por olhares brancos. Como a própria autora afirmava, seu maior objetivo ao usar a 
ficção científica como gênero era fomentar a liberdade. “Deve haver algo muito básico de 
errado conosco se estamos falhando nisto”, disse, em uma entrevista à Motion Magazine. 

 
(Fonte: https://revistacult.uol.com.br/home/octavia-butler-kindred-lacos-de-sangue/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistacult.uol.com.br/home/octavia-butler-kindred-lacos-de-sangue/


RODA DE CONVERSA: Cine debate  

 
➔ Para esta roda de conversa, sugerimos que seja exibido o filme “Pantera Negra”. Por 

isso, é bom organizar um local, pode ser o próprio Núcleo, em que estejam 

preparados assentos confortáveis e uma projeção que possa ser visualizada por 

todos os participantes.  

 

➔ Antes da realização do Cine debate, é necessário que xs educandxs leiam o texto 

abaixo, como forma de preparação, para instigar os demais participantes não 

pertencentes ao Núcleo a contribuir com suas percepções acerca do filme exibido.  

 

➔ Como sugestão mais criativa, que tal o Núcleo pudesse preparar um lanche, para que 

fosse partilhado entre os presentes e como forma de celebração do momento de 

integração entre os educandos e a comunidade?   

 

O filme Pantera Negra e a questão da ancestralidade africana 

 

Erisvaldo Pereira dos Santos13 

 

Pela primeira vez um filme norte-
americano coloca o tema da ancestralidade 
africana no contexto de discussão crítica ao 
colonialismo e de roubo e exploração das 
riquezas do solo africano. Dirigido por Ryan 
Coolger, um jovem negro formado pela 
Universidade da Califórnia, o filme Pantera 
Negra estreia no cinema brasileiro produzindo 
entusiasmo e contentamento entre ativistas 
negros (as) de diferentes matizes ideológicas, 
não apenas por apresentar referências positivas 
de identidade negra, mas também por colocar o 
continente africano fora da lógica da pobreza e 
do subdesenvolvimento estruturais. É 
importante destacar que Pantera negra 
também se coloca em uma perspectiva de 
resposta para uma indústria cinematográfica 
que tem sido contestada pelo seu racismo e 
machismo nas principais premiações, que ano 
após ano sequer indicavam negros aos prêmios. 

Ao vincular altíssimo desenvolvimento 
tecnológico com rituais e saberes tradicionais, evidenciando o poder das mulheres no reino 
fictício de Wakanda, o diretor coloca em discussão não apenas a relação entre magia e 
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tecnologia, como substrato de subordinação e exploração do mundo capitalista, mas como 
expressão de afirmação de alteridade e poder que se desenvolvem de forma autônoma e 
solidária. Neste contexto, o protagonismo e o poder feminino trazem à tona as sociedades 
matriarcais africanas, revelando a capacidade, a força e autonomia na gestão da vida e 
também o compromisso com interesses do bem-estar coletivo. Com um exército totalmente 
composto por mulheres, Wakanda revela o lugar de estrategista, defesa, resistência e de 
lealdade ocupado por muitas mulheres em sociedades matrilineares e matriarcais africanas. 

Enquanto o mundo capitalista, usurpador das riquezas minerais africanas continua 
olhando a África como um lugar de muita miséria, magia e superstição, o reino de Wakanda 
se desenvolve em termos de relações políticas, étnicas e produção de riqueza, a partir de 
sua base material e espiritual. Todo o desenvolvimento se dá em razão de uma busca 
inteligente e respeitosa das forças que emanam dos reinos minerais, animal e vegetal. 

Em torno do vibranium, um mineral raro e fictício; da pantera negra, um animal que 
representa um clã ancestral; e da erva do coração, um vegetal que permite o acesso ao 
mundo ancestral; o reino de Wakanda recoloca novos e velhos sentidos e significados de 
ritual e ancestralidade para pesquisadores, ativistas e religiosos envolvidos com a África e 
suas diásporas.  Em razão de sua complexidade e dos interesses que estão em jogo e em 
disputa no mundo capitalista, aqui vou deixar de lado duas questões fundamentais 
colocadas no filme: 1- a discussão e a forma de exploração de metais raros e preciosos no 
subsolo africano; 2- o debate sobre a necessidade de transferência tecnológica para que os 
africanos se apropriem de suas riquezas. Seguindo uma linha de argumento possibilitada 
pelo trabalho do diretor, tomo a direção do diálogo com as forças do mundo ancestral, cuja 
mediação se dá por meio de ritual. 

Embora a Pantera como representação de divindade ancestral seja praticamente 
desconhecida da maioria dos adeptos das religiões brasileiras de matrizes africanas, não se 
pode negar sua existência e seu culto no candomblé Jêje, através do vodun Kpòsú. O seu 
desconhecimento decorre tanto da predominância dos estudos e da difusão da tradição 
ioruba quanto da diminuição e dificuldade de expansão do candomblé Jêje. Na tradição do 
candomblé Jêje, Kpòsú é um vodun de luta, poder e força que funda o clã filhos da pantera. 
No filme, a pantera negra é a divindade ancestral que além de ter permitido o acesso e o 
conhecimento sobre os poderes do vibranium, utilizado inclusive para curar ferimentos 
mortais, também indicou a necessidade do cultivo da erva do coração, cujo preparo e 
administração por meio ritual permite o acesso a verdades existentes no mundo ancestral. 

Do ponto de vista religioso, na perspectiva das religiões tradicionais, a erva do 
coração da Pantera Negra relativiza o poder do sacerdote e das sacerdotisas como 
responsáveis pela manutenção de uma tradição e coloca no sujeito do culto a 
responsabilidade de acessar, pelo coração, as verdades do mundo ancestral. Não há em 
Wakanda um sacerdote ou uma sacerdotisa responsável por um oráculo que determine o 
caminho a seguir. Esse tipo de determinação, por um lado, pertence ao campo da pesquisa 
científica e tecnológica e, por outro lado, ao conselho de anciãos, lideranças políticas e 
militares. O acesso ao mundo ancestral através de rituais tradicionais se faz necessário toda 
vez que um novo rei se torna responsável pela condução dos destinos do povo. Neste 
momento, entra em cena o trabalho de sacerdotes e sacerdotisas, como responsáveis em 
preparar e proporcionar a experiência. 

O filme mostra que o ritual realizado com erva do coração, embora permita o acesso 
a verdades que estão guardadas no mundo ancestral, não tem poder de mudar escolhas e 
condutas dos sujeitos. Aliás, o acatamento e a vivência do ritual dependem do efetivo 



compromisso em preservar uma tradição em seu significado mais amplo, como lócus de 
autoconhecimento e cura de traumas e paranoias.  O acesso ao sagrado ancestral se dá pelo 
uso ritual da erva do coração. Isto não é uma metáfora cinematográfica, mas uma verdade 
religiosa que deveria fazer sentido para todas as pessoas que racionalizam a experiência 
religiosa individual, sobretudo para desqualificar e rejeitar a experiência do outro.  Essa 
perspectiva se inscreve no bojo da filosofia de Blaise Pascal (1623-1662) para quem  “É o 
coração que sente Deus, e não a razão.” 

O filme apresenta experiências rituais de dois reis que assumem o trono de 
Wakanda. O primeiro conhece bem e valoriza o sentido do ritual, o segundo rei se submete 
ao ritual; porém, por não aceitar aquilo que acessa como verdade, manda destruir a sua 
base de realização. A tentativa de destruir o ritual e a plantação da erva do coração é 
protagonizada por um descendente direto da família real de Wakanda, um príncipe 
abandonado pelo tio que matou o próprio irmão. Trata-se Erik Killmonger, personagem 
vivida pelo ator Michael Bakari Jordan, que consegue chegar ao reino de Wakanda, após 
estudar muito e fazer parte do grupo de elite da espionagem norte-americana. Seu instinto 
de vingança por ter sido abandonado pela família e seu conhecimento das relações de 
opressão capitalista e dominação colonial fizeram dele não apenas um estrategista de guerra 
de destruição, mas também alguém obstinado por um projeto de poder que além de não 
transigir com saberes tradicionais, pretende assumir a mesma lógica do opressor.  Ao 
acessar a verdade de sua história através do ritual, Killmonger retorna indignado, porque 
descobre que o pai também sofre a experiência do abandono, não se encontra em um lugar 
de honra no mundo dos ancestrais. Afinal ele traiu seu povo repassando o segredo e os 
poderes do metal precioso. Após ser informado que a tradição estabelece a obrigatoriedade 
de passagem por aquele ritual aos sucessores do trono de Wakanda, ele ordena a destruição 
da plantação da erva do coração. 

Como o antagonista ao projeto político e humanitário de Wakanda, Killmonger nos 
apresenta como um corpo pode ser apropriado e totalmente desumanizado pelo racismo e 
pela violência do Estado. É o personagem que coloca o dilema da representação identitária 
negra atrelada ao desconhecimento absoluto da história ancestral. Que reflete o vazio que o 
povo negro carrega por tudo o que o ocidente tomou e todo o desenvolvimento social 
tecnológico que nunca lhe foi creditado 

Para concluir, é importante ressaltar o tipo de tratamento dado pelo sistema 
escravista, a opressão colonial e capitalista aos saberes tradicionais dos africanos, como 
expressão de atraso cultural e político e de entrave ao desenvolvimento científico e 
econômico. Embora Killmonger releve em seu posicionamento uma crítica política ao 
colonialismo e também a dominação capitalista, a sua formação reflete as cisões produzidas 
pelo positivismo científico, que é o sustentáculo da razão instrumental.  Essa razão, além de 
ter contribuído para o desaparecimento de vários sistemas de crença e de saberes no solo 
africano, continua reverberando no campo educacional, impedindo a afirmação de 
referências positivas de identidades africanas. Diante disso, ativistas negros (as) têm muito a 
comemorar tanto do ponto de vista político-científico quanto do ponto de vista religioso: a 
ficção mostra um ancestral africano divinizado (kposu = Pantera homem) que legou ao seu 
povo força, coragem e sabedoria para erguer um reino com valores diferentes da ordem 
capitalista mundial. Wakanda enche os olhos e emociona, porque é a afirmação da unidade 
africana que não ficou restrita apenas à esfera da representação cultural! Wakanda forever!   

 
(Fonte: https://www.geledes.org.br/o-filme-pantera-negra-e-questao-da-ancestralidade-africana/)  
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HISTÓRIA PRA NINAR GENTE GRANDE é um olhar possível para a história do Brasil. 

Uma narrativa baseada nas “páginas ausentes”. Se a história oficial é uma sucessão de 
versões dos fatos, o enredo que proponho é uma “outra versão”. Com um povo chegado a 
novelas, romances, mocinhos, bandidos, reis, descobridores e princesas, a história do Brasil 
foi transformada em uma espécie de partida de futebol na qual preferimos “torcer” para 
quem “ganhou”. Esquecemos, porém, que na torcida pelo vitorioso, os vencidos fomos nós. 

 Ao dizer que o Brasil foi descoberto e não dominado e saqueado; ao dar contorno 
heroico aos feitos que, na realidade, roubaram o protagonismo do povo brasileiro; ao 
selecionar heróis "dignos" de serem eternizados em forma de estátuas; ao propagar o mito 
do povo pacífico, ensinando que as conquistas são fruto da concessão de uma “princesa” e 
não do resultado de muitas lutas, conta-se uma história na qual as páginas escolhidas o 
ninam na infância para que, quando gente grande, você continue em sono profundo. 

 De forma geral, a predominância das versões históricas mais bem-sucedidas está 
associada à consagração de versões elitizadas, no geral, escrita pelos detentores do prestígio 
econômico, político, militar e educacional - valendo lembrar que o domínio da escrita 
durante período considerável foi quase que uma exclusividade das elites – e, por 
consequência natural, é esta a versão que determina no imaginário nacional a memória 
coletiva dos fatos. 

 Não à toa o termo “DESCOBRIMENTO” ainda é recorrente quando, na verdade, a 
chegada de Cabral às terras brasileiras representou o início de uma “CONQUISTA”. E, ao ser 
ensinado que foi “descoberto” e não “conquistado”, o senso coletivo da “nação” jamais foi 
capaz de se interessar ou dar o devido valor à cultura indígena, associando-a “a programas 
de gosto duvidoso” ou comportamentos inadequados vistos como “vergonhosos”. 

 Comemoramos 500 anos de Brasil sem refazermos as contas que apontam para os 
mais de 11.000 anos de ocupação amazônica, para os mais de 8.000 anos da cerâmica mais 
antiga do continente, ou ainda, sem olhar para a civilização marajoara datada do início da 



era Cristã. Somos brasileiros há cerca de 12.000 anos, mas insistimos em ter pouco mais de 
500, crendo que o índio, derrotado em suas guerras, é o sinônimo de um país atrasado, 
refletindo o descaso com que é tratada a história e as questões indígenas do Brasil. Não 
fizeram de CUNHAMBEMBE – a liderança tupinambá responsável pela organização da 
resistência dos Tamoios – um monumento de bronze. Os índios CARIRIS que se organizaram 
em uma CONFEDERAÇÃO foram chamados de BÁRBAROS.  Os nomes dos CABOCLOS que 
lutaram no DOIS DE JULHO foram esquecidos. Os Índios, no Brasil da narrativa histórica que 
é transmitida ainda hoje, deixaram como “legado” cinco ou seis lendas, a mandioca, o 
balanço da rede, o tal do “caju”, do “tatu” e a “peteca”. 

Levando em conta apenas pouco mais de 500 anos, a narrativa tradicional escolheu 
seus heróis, selecionou os feitos bravios, ergueu monumentos, batizou ruas e avenidas, e 
assim, entre o “quem ganhou e quem perdeu”, ficamos com quem “ganhou”. Índios, negros, 
mulatos e pobres não viraram estátua. Seus nomes não estão nas provas escolares. Não são 
opções para marcar “x” nas questões de múltiplas escolhas. 

 Deram vez a outros. Outros que, por certo, já caíram nas suas “provas”. Você 
aprendeu que os “BANDEIRANTES” – assassinos e saqueadores – eram os “bravos 
desbravadores que expandiram as fronteiras do território nacional”. DOM PEDRO, o 
primeiro, você “decorou” que era o “herói” da Independência, sem que as páginas dos livros 
contassem a “camaradagem” de um “negócio de família” tão bem traduzido pela frase do 
PAI do Imperador, que a ele orientou: “ponha a coroa na tua cabeça, antes que algum 
aventureiro o faça”. Convém esclarecer aqui que os “aventureiros” citados por DOM JOÃO 
éramos nós, brasileiros, e que a “independência” proclamada – ou programada - foi para 
evitar que tivéssemos aqui “aventureiros” como Bolivar ou San Martin, patriarcas bem-
sucedidos das “independências” que não queriam por aqui. 

 Como “CABRAL”, o “ladrão”, que roubou o Brasil lá pelas bandas de mil e 
quinhentos, ou PEDRO I, que através de um acordo “mudou duas ou três coisas para que 
tudo ficasse da mesma forma”, tem também o Marechal, o DEODORO DA FONSECA, homem 
de convicções monarquistas – amigo pessoal do Imperador PEDRO II – autor da proclamação 
de uma República continuísta - sem participação popular - traduzida em golpe e que, na 
ausência de líderes, mandou “pintar” um retrato do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o 
TIRADENTES, na tentativa de produzir “um personagem pra chamar de seu”. 

 Se a República foi “golpe”, conclui-se que “golpe” no Brasil não é novidade. Nem é 
novidade que as naturezas dos “golpes” ainda estejam mal contadas. A rodovia CASTELO 
BRANCO “corta” São Paulo com “nome de batismo” em homenagem ao primeiro general 
“do GOLPE DE 1964”. Para cruzar a Baía da Guanabara em direção a Niterói, lá está a ponte 
PRESIDENTE COSTA E SILVA, o mesmo que fechou o Congresso Nacional e aditou o AI-5 
suspendendo todas as liberdades democráticas e direitos constitucionais. Em Sergipe, em 
dias de jogos, a bola rola no estádio PRESIDENTE MÉDICI, o general dos “ANOS DE 
CHUMBO”, do uso sistemático da tortura e dos violentos assassinatos. Nas ruas - por terem 
lido um livro que “ninou” e não “ensinou” falando da suspensão dos direitos humanos, da 
corrupção e dos assassinatos cometidos no período – aparecem faixas para pedir 
“intervenção militar”, décadas depois da redemocratização. 

 Sem saber quem somos, vamos a “toque de gado” esperando “alguém pra fazer a 
história no nosso lugar”, quiçá uma “princesa”, como a ISABEL, a redentora, que levou a 
“glória” de colocar fim ao mais tardio término de escravidão das Américas. Nunca 
esperaremos ser salvos pelos tipos populares que não foram para os livros.  Se “heróis são 
símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de referências, fulcros de 



identificação” a construção de uma narrativa histórica elitista e eurocêntrica jamais 
concederia a líderes populares negros uma participação definitiva na abolição oficial. Bem 
mais “exemplar” a princesa conceder a liberdade do que incluir nos livros escolares o nome 
de uma “realeza” na qual ZUMBI, DANDARA, LUIZA MAHIN, MARIA FELIPA assumissem seu 
real papel na história da liberdade no Brasil. 

 O fato é que a atuação de “gente comum”, ou mesmo a incansável luta negra 
organizada em quilombos, em fugas, no esforço pessoal ou coletivo na compra de alforrias e 
em revoltas ou conspirações, já enfraqueciam o sistema escravocrata àquela altura. 
Entretanto, ensinar na escola o nome de “CHICO DA MATILDE”, jangadeiro, mulato pobre do 
Ceará (líder da greve que colocou fim ao embarque de escravos no estado nordestino, 
levando-o à abolição da escravatura quatro anos antes da princesa ganhar sua “fama” 
abolicionista) não serviria à manutenção da premissa de que as conquistas sociais resultam 
de concessões vindas "do alto" e não das lutas. A história de CHICO DA MATILDE era 
inspiradora demais para o povo. Não à toa, seu nome não está nos livros. 

 Esses nomes não serviram para eles. Para nós, eles servem. Para nós, sentinelas dos 
“ais” do Brasil, heróis de lutas sem glórias ainda deixados “de tanga” ou preso aos “grilhões”, 
eles são as ideias que usaremos para “gestar” o que virá. “Engravidados” de novas ideias, 
jorrará leite novo para “amamentar” os guris que virão. Sabendo outra versão de quem é o 
Brasil, - não a que nos “ninou” para quando fôssemos adultos – sabendo que CABRAL 
“invadiu” e que, ao invés de quinhentos e dezenove anos, somos brasileiros há quase doze 
mil anos. Conhecendo CUNHAMBEBE, a CONFEDERAÇÃO DOS CARIRIS, cientes da 
participação dos CABOCLOS na luta do 02 DE JULHO NA BAHIA, e sabendo que os índios 
lutaram e resistiram por mais de meio século de dominação, talvez se orgulhem da porção 
de sangue que faz de TODOS NÓS, sem exceção, índios.  Sabendo que a “bondosa” princesa 
Isabel deu vez a “Chico da Matilde”, “Luiza Mahin” e “Maria Felipa”, é possível que 
reconheçam em si a bravura que vive à espreita da hora de despertar e aí, talvez, o “gigante 
desperte sem ser para se distrair com a TV”. 

 Cientes de que nossa história é de luta, teremos orgulho do Brasil. Alimentados de 
leite novo e bom, varreremos de nossos “porões” o complexo de “vira-latas” que fomenta 
nossa crença de inferioridade.  Veremos tanta beleza na escultura de ANTÔNIO FRANCISCO 
LISBOA quanto no quadro que eterniza o sorriso da Monalisa. Nos orgulharemos do “tupi” 
que falamos – mesmo sem saber. Daremos mais cartaz ao saci do que à “bruxa”. 
Brincaremos mais de BUMBA MEU BOI, CIRANDA E REISADO. Nossas crianças enxergarão 
tanta coragem no CANGACEIRO quanto no “cowboy”. Vibraremos quando SUASSUNA 
estrear em “ROLIÚDE” sem tradução para o SOTAQUE de João Grilo e Chicó. Não 
estranharemos caso o Mickey suba a ESTAÇÃO PRIMEIRA, troque "my love" por "minha 
nêga" e mande pintar o "parquinho" da Disney com o VERDE E O ROSA DA MANGUEIRA. 

 
 

 

 

 



Samba-Enredo 2019 - Histórias Para Ninar Gente Grande 
 

Mangueira, tira a poeira dos porões 
Ô, abre alas pros teus heróis de barracões 

Dos Brasis que se faz um país de Lecis, jamelões 
São verde e rosa, as multidões 

Mangueira, tira a poeira dos porões 
Ô, abre alas pros teus heróis de barracões 

Dos Brasis que se faz um país de Lecis, jamelões 
São verde e rosa, as multidões 

Brasil, meu nego 
Deixa eu te contar 

A história que a história não conta 
O avesso do mesmo lugar 

Na luta é que a gente se encontra 

Brasil, meu dengo 
A Mangueira chegou 

Com versos que o livro apagou 
Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento 

Tem sangue retinto pisado 
Atrás do herói emoldurado 
Mulheres, tamoios, mulatos 

Eu quero um país que não está no retrato 

Brasil, o teu nome é Dandara 
E a tua cara é de cariri 

Não veio do céu 
Nem das mãos de Isabel 

A liberdade é um dragão no mar de Aracati 

Salve os caboclos de julho 
Quem foi de aço nos anos de chumbo 

Brasil, chegou a vez 
De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês 
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“Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era 
revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os 
patrões, porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode 

ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque 
ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que 

Deus quiser. Eu escrevi a realidade”. 


