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“O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos. A 

memória bravia lança o leme: Recordar é preciso” 

(EVARISTO, 2010). 

 

 

É necessário reconhecer que o número de pessoas negras nas universidades tem 

crescido, porém também é imperativo compreender como o racismo estrutural e institucional 

condena politicamente pela seletividade racial e estereótipos pós-coloniais os espaços. Na 

minha universidade, por exemplo, tem um quantitativo enorme de mulheres negras nos postos 

de trabalho terceirizados como faxineiras, ascensoristas de elevadores, nas xerox, cantinas... 

Existe um espaço naturalizado que é destinado, principalmente, às mulheres negras, que as 

fazem ocupar sempre as mesmas funções e opera de forma tão potente que não nos causa 

revolta, mas nos ensina a agradecer diariamente pelo trabalho que temos, já que ‘‘é melhor ter 

esse que nenhum’’. Existem estruturas modeladas a determinadas identidades que produzem 

exclusão que não se encerram em si, mas condenam gerações. A branquitude continua 

dirigente. A educação de qualidade no Brasil deixou de ser direito e passou a ser privilégio de 

uma camada social minoritária. 

Daí eles falam dessa coisa na cabeça; como eles chamam isso… (alguém da 

audiência sussurra, “intelecto”) É isso querido. O que é que isso tem a ver com os 

direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto, e o 

seu está cheio, porque você me impediria de completar a minha medida? 

(SOJOURNER TRUTH, 1851, s/p).  

 

 O Estado é desde sempre o maior violador dos direitos fundamentais da população. 

Precisamos entender que o fracasso de várias politicas públicas é um projeto que se propõe a 

marginalizar e excluir diversos corpos e a culpa-los pelo seu próprio fracasso. ‘‘Através desta 
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articulação da raça, gênero, classe e território que os fracassos das políticas públicas são 

revertidos em fracassos individuais’’ (AKOTIRENE, 2018, p.55).  

Sou filha de uma mulher que é empregada doméstica, que teve seu marido morto 

pela política do Estado que faz da saúde pública um aparato de letalidade, e que vivenciou, ao 

mesmo tempo, a experiência de ter sua filha entrando numa universidade pública e seu filho 

numa prisão.  

É preciso compreender que classe informa a raça. Mas raça, também, informa a 

classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida. 

Precisamos refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, 

de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e 

outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre 

as outras. (DAVIS 2011).  

 

Mulheres negras estão localizadas em encruzilhadas de opressões que tornam muito 

mais dolorosa a ascensão econômica e a disputa dos espaços de poder. Marielle Franco não 

nos deixa silenciar e esquecer que “a diáspora negra deu suor, lágrimas e sangue ao gosto do 

mar” (AKOTIRENE, 2018, p.37). 

Sabemos bem que a voz periférica, favelada e preta demarca território, produz 

pensamento e tem um enorme poder revolucionário. Alcatune, Dandara, SojournerTruth, 

Tereza de Benguela, Tia Ciata, Esperança Garcia, Luíza Mahin, Maria Felipa, Rosa Park, 

Dona Ivone Lara, Carolina Maria de Jesus, Angela Davis, Conceição Evaristo, Monica 

Francisco, Benedita da Silva, Sueli Carneiro, Maya Angelou, Marielle Franco e muitas outras 

mulheres que são (in)visibilizadas pelo sistema são as maiores manifestações de potência, 

transformação, subversão e quebra do Governo.  

Quarenta das maiores e mais fortes mulheres que já vi juntas; todas vestiam um 

uniforme simples, xadrez azulado; suas pernas estavam nuas e os pés, descalços; 

elas tinham uma postura altiva, cada uma com uma enxada no ombro, e caminhavam 

com um passo livre, firme, como soldados [chasseurs] em marcha. Embora seja 

pouco provável que essas mulheres estivessem expressando orgulho pelo trabalho 

realizado sob a constante ameaça do açoite, elas deviam ter consciência de seu 

enorme poder – sua capacidade de produzir e criar. (DAVIS, 2016, p.29). 
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Em 2017, quandoAngela Davis veio ao Brasil, palestrar na Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia – UFRB – assisti sua palestra pela internet e ela destacou que as 

mulheres negras são anticapitalistas, mesmo sem compreender o que é capitalismo. Seguiu 

dizendo que mulheres pretas se organizam contra tudo que o sistema capitalista nos priva ou 

nos arranca enquanto direito (saúde, segurança, alimentação, emprego, saneamento básico, 

educação, vida...). Mulheres negras são símbolo e essência de resistência, na esfera pública e 

na privada (dentro de suas casas). Logo a vitória de uma mulher preta é uma vitória para todas 

as camadas da sociedade. Ao perder o medo do feminismo negro, as pessoas privilegiadas 

perceberão que nossa luta é essencial e urgente, pois enquanto nós mulheres negras, 

seguirmos sendo alvo de constantes ataques, a humanidade toda corre perigo(RIBEIRO, 

2018). 

A universidade me possibilitou encontrar comigo mesma nos piores momentos, me 

forçou a estar comigo em momentos de desespero e insegurança, me forçou a acreditar que 

alguma coisa poderia me impulsionar a quebrar com os ciclos estruturais de famílias 

periféricas, me permitiu ser criativa e transitar com meu corpo por espaços que nunca 

imaginei que seriam possíveis, me fez entender que as opressões existem e não devem ser 

naturalizadas, que homens não devem ser superiores a mim, exclusivamente pela sua 

condição de homem. Me deu coragem para falar, para olhar nos olhos das pessoas, para 

criticar, para dizer para uma pessoa quando ela está sendo racista, machista ou homofóbica. 

Me deu coragem para amar mulheres em praça pública e curou dores, vergonhas, cansaços, 

falta de perspectivas. 

 O conhecimento produzido pelos encontros de outros corpos semelhantes ao meu 

me salvou de ser alvo fácil do Estado, da religião e das estruturas que aprisionam mulheres a 

diversas formas de violência. Tornei-me flor em cinco anos.  Carla Akotirene, autora do livro 

“O que é interseccionalidade?”, fala sobre a importância das águas na cicatrização das feridas 

coloniais.  Hoje eu consigo afirmar que apesar do contexto político e dos projetos de 

extermínio do meu corpo pelo Estado, eu tenho tido um encontro com as águas.    

As águas, além disto, cicatrizam feridas coloniais causadas pela Europa, manifestas 

nas etnias traficadas como mercadorias, nas culturas afogadas, nos binarismos 

identitários, contra postos humanos e não humanos. No mar atlântico temos o saber 

duma memória salgada de escravismo, energias ancestrais protestam lágrimas sob o 

oceano. Segundo a profecia yorubá, a diáspora negra deve buscar caminhos 
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discursivos em atenção aos acordos estabelecidos com antepassados. Aqui, ao 

consultar quem me é devido, Exu, divindade africana da comunicação, senhor da 

encruzilhada e, portanto da interseccionalidade, responde como voz sabedora do 

quanto tempo a língua escravizada esteve amordaçada politicamente, impedida de 

tocar seu idioma, beber da própria fonte epistémica cruzada de mente-espírito 

(AKOTIRENE, 2018, P.15-16).   
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