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apresentação
Seu silêncio não a protegerá, parto da premissa da teórica e militante negra, Audre Lorde. O silenciamento, companheiro constante das
minorias em Brasil, impõe-se de maneira cruel sobre mulheres pretas.
Nossos corpos permanecem alocados nos mais baixos ramos da sociedade. Ainda somos mais vitimadas por estupros, prostituição, violência
doméstica e abortos clandestinos. A opressão mantém-se mais forte do
que nunca neste período de neofascismo.
Desde os brados revoltosos no período colonial, os quilombos e
resistências diárias através das religiões de matriz afro e produções de
conhecimento, nossas vozes nada silenciosas, rompem barreiras e incomodam as Casas Grandes. Apesar de minoria política, estamos abraçando discursos de poder e libertando-nos de amarras racistas e patriarcais. Seja no Feminismo Negro, Movimentos Negros ou até mesmo,
Feminismo Radical, temos disputado espaço. Sempre fomos resistência,
nossas ancestrais resistiram bravamente à opressão colonial, escravidão
e genocídio.
Nesta edição, trataremos sobre questões da negritude e identidade indígena feminina. Produzido por mulheres negras e indígenas,
este zine promove reflexões e aprendizagens sobre algumas de nossas pautas e
vivências quotidianas. Aqui, falaremos
sobre subjetividades, sentimentos,
conhecimentos e feminismo antirracista. Com a presença revigorante da
arte, trataremos sobre temas de extrema relevância para a construção de uma
militância feminista antirracista e cuidados necessários à saúde mental de mulheres pretas.
Este zine é para você, preta!
— Yasmin Morais
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eu não sou sua negra
Pedindo licença a James Baldwin por minha ousadia, reescrevo
o nome de sua incrível obra póstuma, adaptada por Rauol Pack,
pois seu título me serve como um banquete para alguém faminto.
Por: Tamillys Lirio
Demorei pra entender as complexidades de ser negra neste país.
Sinceramente, não sei tudo, me falta tempo de estrada para compreender
as questões de um problema estrutural, das facetas múltiplas das violências que maliciosamente foram travestidas de brincadeira. Não tenho vergonha de admitir, sei muito pouco, mas sei.
Sei principalmente que sou negra e não sou sua.
Vai ver você nem me conhece e deve pensar que estou com um
parafuso a menos…
Não descarto essa possibilidade, já que os parâmetros da normatividade criados nesta sociedade não foram feitos por pessoas como eu.
O que me falta para o seu conceito de “normal” me sobra de revolta, de
indigestão, de cansaço e de vontade de gritar.
Sim, você leu direitinho! Eu não sou sua. E lembre-se disso quando pensar que pode me dizer e fazer o que vier à sua mente.
Sei que a tecnologia aumentou essa possibilidade, de dizer pra um
completo estranho coisas que você talvez nunca tenha dito a alguém ao
vivo, mas não! Não sou objeto, não sou propriedade, não sou um perfil
online, não sou um corpo vazio que vaga na rua, em que você pode
depositar toda sua frustração ou seu tesão.
Eu insisto em dizer o óbvio, porque continuo a lidar com as mesmas situações cotidianamente, e se me sinto cansada é porque tem um
monte de gente que ainda não ouviu/leu, ou simplesmente ignora. Tenho
que preparar minha mente e meu corpo exausto, diariamente, não somente para as violências que cercam a todos, mas para lidar com as nuances esmagadoras de ser mulher e negra num contexto racista e machista.
7

Sinto medo de ser roubada, assediada e estuprada, como
toda mulher atualmente, mas
também tenho que pensar naqueles que querem tocar meu cabelo,
rir das minhas roupas, ou mesmo
naqueles que deixam o lugar ao
meu lado vago nos ônibus. Sinceramente, não quero ter que pensar em nada disso, mas sou forçada. Sou obrigada a receber, com
um sorriso, uma pergunta sobre
“como lavar meu cabelo”, ou a receber pacificamente uma piada
sobre cotas. Posso estar no meu
pior dia e ter passado por uma
situação que me despedaçou por
dentro, mas quase ninguém liga,
simplesmente agem e esperam
que eu reaja bem aos insultos e
agressões racistas.
Recentemente, o caso da
Yasmin Stevam, que foi ridicularizada em larga escala nas redes
sociais, por expor em rede nacional que não conseguiu um emprego por ter seu cabelo crespo
trançado, abriu feridas em mim.
Feridas que só quem vive sabe. É
muito doloroso saber que milhares de meninas e meninos como
eu têm seus planos e sonhos interrompidos por serem negros, cabelos crespos, pele escura e traços
largos. Me recordo de Dorothy
Counts, 15 anos, a primeira estu8

dante negra a estudar numa escola pública na Carolina do Norte,
em 1957, sendo cuspida, ridicularizada e alvo de risadas por seus
“colegas” brancos, apenas por lutar e exigir seu direito de estudar.
É possível conhecer um pouco da
história de Dorothy no documentário “Eu não sou seu negro”.
60 anos se passaram e nada
mudou. Ou, como disse o diretor do documentário, Rauol Peck,
“Seja lá o que a repressão era 40
anos atrás, é o mesmo sistema, apenas usando ferramentas melhores”.
Ainda ouço que “não é por
mal” e que devo ser educada, pois
nem todos sabem que é racismo.
Mas o mesmo argumento não é
válido, por exemplo, para um caso
de assalto, quando tiram à força
algo que você batalhou para ter.
Ora, se racismo é crime, porque é
o único que tentam reduzir a “um
engano inocente”? Munanga¹ já
dizia que esse é o crime perfeito e
que, se insistem em diminuí-lo, é
porque ele faz parte do cotidiano
de muita gente.
Se a maioria de nós sabe
o que é bom ou ruim para si, por
que por mim, e por milhões de
pessoas negras neste país, não há
respeito? Por que devo retribuir
um ato violento me calando, ou
agradando a quem me violentou?

Muitos se sentem à vontade para fazer o que bem entendem
com as pessoas negras, porque
acreditam que somos sua propriedade. Sabem, como na escravidão?
Que os senhores compravam seus
escravos e faziam o que queriam
com nossos corpos?! Me sinto presa há séculos de opressão.
Eu não sou sua negra!
Você não me comprou,
você não assinou uma carta de alforria, à qual devo ser grata eternamente e aceitar “de bom grado”
tudo que você me disser.
O mesmo vale para quem
acha que devo me submeter a violências escritas em redes sociais.
Você não me conhece! Sabe apenas detalhes da minha longa jornada, não sabe das minhas dores
diárias. Vivo minhas batalhas inevitáveis, inescapáveis e não vou me
sujeitar a ler enxurradas de desaforos, preconceitos de quem não me
conhece e não me respeita. Basta!
Não vivo só dor e sofrimento, tenho muitas conquistas e
algum conhecimento para dividir,

mas essa atmosfera tóxica, sem filtros e limites, insiste em me fazer
gritar. E talvez grite até ficar sem
voz, para que as próximas gerações possam apenas falar.
E encerro esse grito preso
na garganta evocando o brilhante
Baldwin: “Eu não posso ser pessimista, porque estou vivo…”
Apesar de ter absoluta certeza de que ainda temos muito o que
vencer, sei que cabe a cada um de
nós romper com a lógica racista que
continua massacrando a saúde física e
mental dos negros e negras deste país.
Cabe a nós, negros, fortalecer nossos
irmãos com estratégias de proteção e
com muito conhecimento. Cabe aos
brancos reconhecer que o racismo é
uma problemática branca e que, sem
o reconhecimento dos privilégios herdados por séculos de desigualdade,
é impossível viver num país melhor.
Nós não somos seus negros.
1. Kabengele Munanga – Antropólogo,
especialista em população afro-brasileira. Trecho da entrevista “Kabengele
Munanga: Nosso racismo é um crime
perfeito”, publicada na revista Fórum,
em 20 de novembro de 2011.
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O racismo não dito e
escondido para além
da afro-ancestralidade
Por: Anna Kariri-Xocó
“De todas as colonizações no continente americano, fomos o único e grande laboratório” — essa frase dita pela minha amiga Marysila
ficou latente e potencializadora de várias reflexões sobre o processo de
embranquecimento da sociedade brasileira e o racismo institucional. Mas
por que não falamos com a mesma veemência do racismo contra os povos
originários como falamos do racismo contra pessoas negras?
Não quero aqui fazer a famosa olimpíada de opressão, mas quero
pontuar aspectos e situações que nós, indígenas, encontramos, que deveriam ser postos e discutidos como racismo estrutural e institucional, mas
não o são, porque na cabeça colonizada, que infelizmente herdamos, no
Brasil, só existe preto ou branco. Não existem outras etnias e raças; e, pior,
não é discutida a questão da negritude ou do tom de pele preto pra fora da
ancestralidade africana. Nem toda pessoa preta ou parda se autoidentifica
ou possui ancestralidade vinda do continente africano. Sei que no Brasil
pode ser uma parcela ínfima, porém existe. Já que, antes do tráfico de pessoas escravizadas do continente africano pelos invasores portugueses, já
existiam inúmeras etnias indígenas neste território com sua diversidade
fenotípica (aparência). Muitas exterminadas ao decorrer da colonização.
“Sou parda”, “sou preta”, “sou branca”, “sou amarela”… Mas raramente ouvimos de pessoas vivendo em contexto urbano que são indígenas. Qual seria o motivo, ou talvez medo, se esta terra é originalmente
pertencente aos povos originários do Abya Yala (continente americano)?
Não conseguiria fazer uma reconstrução histórica sem ser prolixa. Deixo
a reflexão aqui, a escrita virá em outros textos. No Brasil, “ser pardo” é
uma subdefinição de ser negro, ou seja, um negro de pele mais clara e/
ou mestiço de negros com brancos. Mas nunca de indígenas com negros
10

ou com brancos, ainda que a definição de “pardo” esteja também
ligada à realidade da maioria dos
indígenas e de seus descendentes.
Mas como se reconhecer
indígena quando o Estado brasileiro detém a política eugenista de que o indígena é o outro, é
aquele à margem da civilização
(do que chamam de civilização),
do progresso, primitivo que vive
em florestas na Amazônia? Não
que não possamos viver em florestas, vivemos TAMBÉM. Vivemos em aldeias, em terras demarcadas e não demarcadas e
vivemos também em contexto
urbano por diversos motivos: por
sermos expulsos de nossas terras,
por buscarmos melhoria de vida,
afinal de contas, “índio também é
gente”. Se esconde que metade da
população indígena está localizada em áreas urbanas e que vivemos em periferias, comunidades
e favelas. Não somos exterminados e expulsos apenas do contexto rural, mas também das metrópoles, militarizadas.
A invisibilidade do racismo contra nós, precisamente, tem
a ver com o fato de não se pensar
que ataques contra indígenas sejam racistas. Que a violenta colonização de 518 anos nasceu de
uma grande e maravilhosa mis-

cigenação com troca de espelhos
por ouro e não do estupro massivo de mulheres indígenas, que
até hoje sofrem com a falta de políticas integradas às suas necessidades tanto nas aldeias como nas
metrópoles, porque, no imaginário do brasileiro, o indígena é um
ser quase exterminado, portanto,
não oprimido pelo racismo.
Porém, o que se constata
é que estamos bem vivos e somos
muito mais que apenas o 1% que
o censo de 2010 do IBGE mostra.
Não nos colocar também no centro das discussões sobre racismo
é nos matar aos poucos assim
como o estado brasileiro já faz.
Somos atacados por nossa
cultura, por nossa espiritualidade, por nosso modo de vida baseado no nosso pertencimento à
terra e não na ideia de que a terra
pertence a nós. Sem o reconhecimento do racismo contra os povos originários, não podemos ter
políticas públicas que atendam
às nossas necessidades. Mulheres
indígenas, junto a mulheres negras, são as que mais sofrem com
feminicídio, tráfico de mulheres,
exploração sexual e prostituição
de mulheres e menores, e possuem uma porcentagem grande
de encarceramento também. Mulheres indígenas ainda enfrentam
11
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o extermínio de suas famílias, a
falta de cuidado com sua saúde
física e mental (sendo a taxa de
suicídio entre indígenas três vezes maior que a média do país¹),
de direitos reprodutivos e de saúde da mulher.
“Sabemos que em todas
as classes sociais se faz aborto,
mas as mulheres mais precarizadas, negras e indígenas, do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste
do país, estão mais vulneráveis à
experiência do aborto e também
aos efeitos perversos da lei penal,
com risco de cadeia, graves sequelas ou morte” (pesquisadora
Débora Diniz)².
Portanto, ser indígena
não é um modismo. É luta, resistência. Principalmente para nós
mulheres indígenas que estamos
no fronte da luta contra o racismo estrutural que atinge os povos
originários e da luta contra o patriarcado tanto branco quanto da
nossa própria comunidade.
1. CAMPELO, Lilian. Taxa de suicídios
entre indígenas é três vezes superior à
média do País. Disponível em: <https://
www.brasildefato.com.br/2018/09/24/
taxa-de-suicidios-entre-indigenas-e-tres-vezes-superior-a-media-do-pais>
2. PASSARINHO, Nathalia. Descriminalização do aborto: quem são os grupos que tentarão influenciar decisão
do STF. Disponível em: <https://www.
bbc.com/portuguese/brasil-45052975>
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um manifesto pelo direito
de Ser frágil (quando a
sociedade exige que
sejamos sempre tão fortes)
Sim, isso é sobre você, mulher preta
Por: Yasmin Morais
Não, mulheres pretas não são mais fortes
Sim, eu sei. Caso você seja uma mulher preta, essa afirmação
pode soar-lhe prepotente. Compreendo. Afinal, crescemos escutando sobre como possuímos diferenciadas resistências aos baques da vida. Não
surpreender-me-ia caso você creia que o histórico dolorido de nossas ancestrais, de certa forma, torne-nos mulheres mais fortes. É provável que
sinta na pele o que estou a falar e ao final do dia suspire e deite-se em sua
cama, exausta, pensando: “O que seria de mim, caso não fosse tão…
forte? ”.
Talvez, você seja uma mulher branca, tipicamente feminista e pró
causas raciais. Talvez esteja ultrajada, matutando complexos argumentos
para contradizer a minha “prematura” argumentação. Porém, para que
não lhes reste dúvidas, ao menos desta vez, explicarei tudo.
Do porquê não somos mais fortes,
entretanto, convencem-nos disso
Desde a infância, figuras femininas potentes permeiam nosso
imaginário. Bisavós descendentes de ex escravizados, mães que criaram
seus filhos completamente solitárias, tias que trabalham diariamente para
sustentar parentes idosos. Sozinhas. Mulheres pretas que conheceram
a pobreza, descaso e intempéries precocemente. Porém, jamais rende14

ram-se ou curvaram-se perante
às circunstâncias. Tais mulheres,
matriarcas, chefes em empresas,
domésticas, sempre utilizadas
como símbolo supremo da força
feminina. Obstinadas. Brutas. Invencíveis. Afinal, diferentemente das mulheres brancas, nossos
músculos são mais rígidos, não é
mesmo? Aguentamos mais trabalho. Somos duras na queda, não
é mesmo? Como tais afirmações
poderiam ser prejudicais, se tão
somente enaltecem nossa força,
ao enfrentarmos tantos problemas, ademais, o racismo?
E se eu lhes dissesse que
essas ideias, ainda reverberando
na sociedade, são fundamentadas no racismo científico e estrutural, não uma ode à força da
mulher preta, como pensam?
Acomodem-se,
contarei uma história
Na época em que países
europeus exerciam com veemência seus poderes imperialistas
sobre a África; destruindo civilizações, saqueando e colonizando,
instauraram o tráfico de pessoas
africanas para a escravização na
Europa e Américas. Neste mesmo
período, início do século XIX, teses fundamentadas no racismo

científico (racialismo), eram legitimadas. Dentre seus conceitos,
podemos ressaltar:
“[…] o médico Samuel George
Morton (1799–1851), com base
nos seus estudos de anatomia
e, particularmente, craniologia,
afirmava “que os crânios das raças tinham vários tamanhos e
que quanto maior o tamanho,
maior o cérebro, quanto maior
o cérebro maior a inteligência e
a capacidade de evolução. ” […]
Se os negros pertencem às “raças
inferiores” eles, então, poderiam
ser escravizados, torturados, mutilados, encarcerados arbitrariamente e exterminados. ”¹
Baseado nesta mesma ótica, o médico James Marion Sims
(1813–1883), mais conhecido
como “o pai da ginecologia”, utilizou mulheres escravizadas como
cobaias para seus experimentos
de cirurgia ginecológica. Com o
agravante de, apesar da existência de anestésicos, recusar-se a
utilizá-los nas mulheres, submetendo-as à dores terríveis sobre
o pretexto de que: “os africanos
tinham uma tolerância fisiológica incomum para a dor, que era
desconhecida pelos brancos”²,
então, jamais sentia a necessidade de anestesiar suas pacientes
pretas.
15

Apesar de teoricamente
combatidas, tais concepções perpetuadas por conceitos racistas
permanecem presentes na sociedade e em níveis macro ou micro,
atingem-nos. A falácia da força
superior da mulher preta, nos
traz malefícios como esse: segundo o veículo noticioso Estadão,
mulheres negras permanecem
a receber menos anestesia³! Em
pleno século XXI, resquícios de
uma tortura racista reverberam
nos sistemas de saúde e tratamento diferenciado o qual recebemos. Mulheres pretas ainda
são submetidas a sentir mais dor,
afinal, segundo a sociedade… somos mais fortes.
Para além da ciência:
o âmbito social
Não obstante, tal conceito
racista também nos persegue em
outros aspectos da vida. Evoluindo para além do racismo científico, a ideia de “mulher preta forte”,
reverberou para o âmbito social e
emocional. Passamos a ser conceituadas como mulheres mais destemidas, capazes e precocemente
amadurecidas. Assim, serviços
onde maior prontidão física, trabalhos braçais e até mesmo responsabilidades administrativas
16

são exigidas, quando nos são atribuídos, geralmente resinificam-se
como algo inerente a nossa “natureza”. Tal pensamento, nutriu
a criação de um dos estereótipos
marcantes, sendo largamente utilizado por mídias audiovisuais e
cultura pop, as quais reafirmam-no como um retrato fidedigno da
realidade: a durona.
“Na maioria dos casos,
mulheres negras costumam ser
retratadas como seres inabaláveis,
capazes de aguentar todos os fardos possíveis e imagináveis. ”4
Diferentemente das mulheres brancas, nossos traços e
performances sempre estiveram
fora do contexto estabelecido de
feminilidade. Somos retratadas
como rústicas, menos femininas
ou demasiadamente fortes, levando-nos a uma quase total solidão
e exaustão física e mental. Por
crerem que somos “fortes o suficiente” para lidar com problemas,
muitas de nós são desamparadas
em momentos de vulnerabilidade. Afinal, estar vulnerável não
nos é permitido. Necessitamos
estar sempre disponíveis e inabaláveis. Somos as mãos cuidadoras, o seio protetor, aquelas que
resolvem questões alheias. Mas…
quem nos acolherá? Quem resolverá as nossas questões?
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Muitas mulheres pretas
sentem-se extremamente sobrecarregadas e fatigadas, jamais
frequentaram psicólogos ou até
mesmo, têm negligenciado cuidados em outras áreas da saúde.
Quantas, estiveram completamente sozinhas em momentos
apreensivos, porque, segundo
seus amigos e família, “elas conseguiriam lidar com isso”? O
mito da mulher preta forte silencia nosso sofrimento e nega-nos
a vulnerabilidade emocional natural em indivíduos. Toma-nos
a humanidade e põe-nos em um
local de solidão e servidão, mascarado como homenagem. Uma
verdadeira jaula de ouro.
Precisamos de ajuda.
Não somos criaturas inabaláveis.
A sociedade, através do
racismo e afromisoginia estrutural, aloca-nos no patamar mais
baixo. Somos maioria nas favelas, trabalhos braçais, a criar filhos sem amparo e minoria nas
universidades. Cruelmente, designam-nos como merecedoras
dessa realidade, suportadoras.
Silenciosas. Ocupadas. Ocupadas
demais para si mesmas.
Sim, nos fazem carregar
o mundo nos ombros!
18

Mas, quer saber? Você
não precisa. Ou ao menos, não
deveria precisar. Abrace a sua fragilidade, desarme-se. Sim, não é
simples desconstruir séculos de
doutrinação. Comece aos poucos.
Dê um tempo a si mesma. Respire fundo. Cuide de sua saúde
mental, não negligencie seus sentimentos. Você é importante. (Repita comigo, até que acredite veementemente nisso)! Preta, você
não precisa carregar o mundo nos
ombros, por mais que eles tentem
convencer-te a isso.
1. GOMES, Luiz Flávio. Racismo “científico” (origens das teses racistas na
modernidade). Disponível em: <https://professorlfg.jusbrasil.com.br/
artigos/254945905/racismo-cientifico-origens-das-teses-racistas-na-modernidade>
2. BRINKER, Wendy. O pai da ginecologia e suas experiências cruéis, com
mulheres e crianças escravas. Disponível em: <http://www.hebreunegro.com.
br/2015/10/o-pai-da-ginecologia-e-suas.html>
3. PAIVA, Marcelo Rubens. Pretas Recebem Menos Anestesia. Disponível
em: <https://cultura.estadao.com.br/
noticias/geral,pretas-recebem-menos-anestesia-imp-,703837>
4. VASCOUTO, Laura. 8 estereótipos de mulheres negras que a mídia
precisa parar de usar. Disponível em:
<http://desacato.info/8-estereotipos-de-mulheres-negras-que-a-midia-precisa-parar-de-usar>

eu, preta e (ex) bulímica
Este texto é sobre bulimia e raça, bulimia e ser mulher preta,
e como o racismo transformou minha doença num megazord
indestrutível
Por: Pryscila Galvão
*Aviso: este texto relata uma experiência com
transtorno alimentar e pode conter gatilho emocional.

Comecemos do começo, acho que é o mais sensato a fazer.
Eu comecei a desenvolver bulimia aos 12 anos e comecei a tratar
disso aos 15, porém, até hoje eu carrego comigo as consequências por ter
virado “amiga da Mia” (era assim que meninas bulímicas eram chamadas
dentro da internet por elas mesmas). Chamaremos ela de Mia, ok? Porque, sinceramente, esse texto já possui um título pesado demais pra ficar
repetindo a palavra “bulimia” a cada paragrafo.
Conheci a Mia pela internet, em um blog chamado “Amigas da
Ana e da Mia” (Ana para “anemia” e Mia para “bulimia”), e lá ensinava tudo, absolutamente TUDO, pra você começar nesse mundo. Lá eu
aprendi a “miar”, dietas absurdas, como fazer dia de “LF” (Low Food: em
inglês, pouca comida) e dia de “NF” (No Food: em inglês, nenhuma comida), o que comer, como comer, quando comer pra não desmaiar e por aí
vai.
Ninguém entra num blog chamado “Amigas da Ana e da Mia” de
graça, muito menos de brincadeira, ninguém entra pra vida de bulímica simplesmente porque quer chamar atenção, até porque no meu caso
foi totalmente o contrário. Sempre fui uma criança grande, seja de altura
ou de estrutura, e talvez o fato de eu ter feito natação dos meus 7 anos
aos meus 14 tenha contribuído para que eu tivesse uma estrutura óssea
extremamente larga. Além disso, sempre fui uma criança e uma pré-adolescente com um corpo que meninas da minha idade não tinham. Pei19

tos desenvolvidos, bunda muito
grande, coxas grossas, tudo isso
em uma criança de 12 anos, que
estava entrando na puberdade.
Nataly Neri conta sobre
a “Mulata que não veio”, e talvez
este texto seja sobre a mulata que
veio cedo demais. Aos 12 anos me
chamavam “mulher”, falavam que
estava uma moça, que eu estava
com corpo formado, que eu era
grandona e isso não era normal.
Comentavam isso com a minha
mãe, comentavam isso com a minha irmã quando reparavam que
a roupa que eu usava se parecia
com a dela de semanas atrás, e
ela é 17 anos mais velha que eu.
A mulata veio cedo demais e me
tirou toda a inocência e infantilidade que eu deveria ter aos 12
anos.
Eu não queria ser mulher,
inclusive só fui me denominar
assim depois dos meus 18 anos,
de tanto medo que eu tinha dessa
palavra, e a Mia me parecia uma
boa saída. Todas as fotos que apareciam no blog, no Tumblr, na internet em geral, eram de garotas
pequenas que pareciam crianças,
eram de garotas que eu tinha certeza que não seriam chamadas de
mulher, era a saída perfeita.
E assim foi, segui à risca,
“miei” por uma semana, pausa de
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uma semana em LF, depois NF
seguida de uma semana de qualquer dieta absurda (que até hoje
eu não faço a mínima ideia de
como eu tô viva escrevendo isto
aqui). E deu certo, eu emagreci,
mas engordei na mesma proporção por sempre estar morrendo
de fome. Uma das principais características da Mia é a compulsão por comida e depois se sentir
culpado por isso e, assim, realizar
qualquer tipo de castigo, seja mutilação ou indução ao vômito. Os
dois são bem comuns, realizei os
dois, mas a indução ao vômito foi
mais presente.
Em um mês, eu consegui
perder 15 quilos, principalmente
porque eu praticava esportes na
época, então acelerou o processo. Mas em lugar nenhum uma
criança de 12 anos perder 15 quilos em um mês é normal, então
logo minha mãe percebeu. Quando isso aconteceu, eu tive que retomar minha alimentação drasticamente, para que eu não fosse
levada a um médico ou qualquer
coisa parecida que contasse à minha mãe que a filha dela tinha bulimia. Não, eu não podia deixar
isso acontecer.
Nesse processo de “vomita – não deixa a mãe descobrir
– vomita – come – come muito

– vomita de novo”, minha bulimia durou, nesse ritmo, até os 15
anos. 3 anos de muito auto-ódio,
depressão e vontade de tirar todas
as minhas curvas de mim, pra ser
o mais reta possível, 3 anos que
me renderam refluxo nervoso,
depressão, não conseguir me alimentar mais de uma vez por dia e
compulsão alimentar. É aqui que
a raça entra.
A hipersexualização do
meu corpo por terceiros me fez
entrar num processo de mutilação que, infelizmente, perdura
até hoje. Não posso mentir e dizer
que consigo me pesar e ver qualquer numeração na balança sem
ficar pensando naqueles números
por semanas, ou até meses. Não
posso mentir em dizer que aceito
meu corpo e minhas curvas totalmente, enquanto eu ainda queria
ter menos curvas e não ser chamada de mulher, principalmente
porque sei exatamente a forma
como me enxergam, com a minha bunda avantajada, com meus
seios fartos.
O racismo fez com que,
mesmo tendo um corpo que
muitas pessoas desejam, eu consiga odiá-lo da forma mais natural possível. Porque tudo bem
ser grande, ter curvas, ter seios,
ter bunda, uma mulher pode ter

tudo isso, contanto que ela não
seja preta. A cor da minha pele
faz com que eu seja associada
unicamente ao carnal, ao sexo, à
perversidade. Já pensou em como
foi ser uma menina de 12 anos
sendo olhada assim?
A bulimia se tornou um
megazord porque, eu aceitando
meu corpo ou não, os olhares sobre ele continuam os mesmos, e
minha vontade de não ser vista
dessa forma segue intacta. Hoje,
eu consigo fazer mais de uma refeição por dia, o alimento para no
meu estômago, consigo comer as
coisas sem olhar seu valor calórico, mas ainda não consigo mudar
a forma como me olham. A Mia
foi a saída pra alguém que estava
desesperada, pra alguém que só
queria ser olhada como todas as
outras meninas eram olhadas. A
Mia foi minha melhor amiga por
muito tempo porque ela realizava,
mesmo que não completamente,
meu desejo de ser menor, de não
ser a mulata, de não ser mulher e,
sim, de ser criança, garota.
Nós precisamos falar sobre bulimia e racismo. Nós precisamos entender como transtornos alimentares atingem um
corpo preto. Eu espero ter contribuído para essa discussão, e espero também que ela continue.
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ainda me levanto
Você pode me diminuir na história
Com suas mentiras amargas, seus quebrantos.
Você pode me esmagar na sujeira
Mas ainda, como o pó, eu me levanto.
Minha petulância o aborrece?
Por que se importa com a escuridão?
Porque caminho como se eu tivesse castelos
Pulsando em minha habitação.
Exatamente como as luas e os sóis
Como as esperanças brotando,
Como as certezas das marés,
Ainda me levanto.
Você queria me ver quebrada?
Corpo curvado e baixo olhar?
Ombros caindo como lágrimas
Enfraquecida por minha alma a chorar?
A minha altivez lhe ofende?
Não leve tão a sério assim…
Porque eu rio como se tivesse minas de ouro
Escavando no meu próprio jardim.
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poemas
maya angelou
Você pode me atirar suas palavras,
Você pode me cortar com seu olhar de canto,
Você pode me matar com seu ódio,
Mas ainda, como o ar, eu me levanto.
Minha luxúria o aborrece?
É uma surpresa que o descaminha
Que eu dance como se tivesse diamantes
No meio das coxas minhas?
Fora do lugar da vergonha da história
Eu me levanto
Sob um passado enraizado na dor
Eu me levanto
Sou um oceano preto, extenso manto,
Encharcado e inchado, vou aguentando.
Deixando para trás noites de medo e terror
Eu me levanto
Numa aurora de intenso resplendor
Eu me levanto
Trazendo os presentes por meus ancestrais dados
Eu sou o sonho e a esperança do escravizado.
Eu me levanto
Eu me levanto
Eu me levanto.
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para a mulher branca
que deseja saber como
ser minha amiga: um guia
feminista negro para a
solidariedade inter-racial
Por: Claire Heuchan, para o Sister Outrider
Tradução: Carol Correia
Nota de tradução: O termo “women of color” foi traduzido como “mulheres não-brancas” em vez do termo literal “mulheres de cor”, pelas seguintes razões: 1. O termo “mulheres de cor”, no Brasil e em Portugal, tem conotação pejorativa, que o termo original
não possui; 2. Apesar da problemática de nomear um grupo em oposição ao grupo dominante/opressor (o não-branca, em vez de sua etnia/raça correspondente), não-branca
indica exatamente o grupo ao qual “women of color” se refere, isto é, todas as mulheres
que são racializadas (ou seja, que estão fora do padrão racial considerado normal na
supremacia branca) e sofrem racismo. No Brasil, essas mulheres seriam asiáticas, indígenas, mestiças e negras. Enquanto, nos Estados Unidos, essas mulheres seriam asiáticas,
indígenas, indianas, negras e latinas.

Sempre que discuto racismo no movimento feminista, um questionamento é invariavelmente colocado, as mulheres brancas se perguntam: “o que, especificamente, posso fazer sobre o racismo? Como posso
criar uma solidariedade com as mulheres não-brancas?”. É uma questão
complicada, que venho considerando há mais de um ano e não há uma
resposta simples. Em vez disso, há muitas respostas, das quais nenhuma
é estática e todas são suscetíveis a mudar em relação ao contexto. A realidade é que não há solução rápida para o racismo de centenas de anos — o
racismo sobre o qual nossa sociedade foi construída, suas hierarquias de
riqueza e poder estabelecidas —, que molda a dinâmica entre mulheres
não-brancas e mulheres brancas. Esse desequilíbrio de poder e privilégio
colore as interações pessoais. Ele cria as camadas de desconfiança justifi24

cável que as mulheres não-brancas sentem em relação às mulheres brancas — mesmo (talvez
especialmente) em um contexto
feminista.
Alterar essa dinâmica, em
que a raça só existe enquanto hierarquia, e construir formas sustentáveis de solidariedade entre
as mulheres exigirá uma persistente autorreflexão, esforço e uma
vontade das mulheres brancas
de mudar sua abordagem. Aqui
está a minha perspectiva sobre os
passos práticos que as mulheres
brancas podem adotar para desafiar seu próprio racismo, realizados conscientemente e subconscientemente, com a esperança de
que isso crie o potencial para oferecer uma verdadeira irmandade
às mulheres não-brancas.
A primeira coisa a fazer é
esquecer que sou negra.
A segunda, nunca esqueça
que sou negra.
(Pat Parker)
Reconheça as diferenças
provocadas pela raça. Não defina
mulheres não-brancas por nossas etnias respectivas. Igualmente, não finja que nossas vidas são
iguais à sua. Não ver raça significa não ver o racismo. Não ver o

racismo significa permitir que ele
floresça, sem controle. Comece
por reconhecer nossa humanidade, vendo mulheres não-brancas como pessoas autorrealizadas, com percepção, poderes de
pensamento crítico e — o que é
muitas vezes negligenciado nessa
conversa — sentimentos. Comece por examinar sobre como você
pensa as mulheres não-brancas, e
construa a partir daí.
Controle e autoridade
Muitos problemas são
perpetuados por mulheres brancas se posicionando como as controladoras do discurso feminista,
as exclusivas autoridades qualificadas para determinar o que é
e o que não é um bom feminismo. Não é coincidência que as
contribuições de mulheres não-brancas, em especial os comentários sobre racismo ou privilégio
branco, são frequentemente descartadas como uma distração da
preocupação feminista principal,
ou seja, questões que têm um impacto diretamente negativo sobre
as mulheres brancas.
A suposição tácita de que
a perspectiva de uma mulher
branca é mais legítima do que a
nossa, mais informada, que se
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as mulheres não-brancas simplesmente aprendessem mais sobre uma questão em particular,
a nossa perspectiva também se
tornaria matizada, é persistente.
Sustentar essa suposição é a crença de que as mulheres brancas são
as especialistas orientadoras do
movimento feminista e que mulheres não-brancas estão em uma
posição de subserviência. A mesma situação se desenrola no contexto da política de classes, com as
mulheres da classe trabalhadora
menosprezadas como desinformadas, quando suas perspectivas
feministas não se alinham com as
das mulheres da classe média. Reforçar essas hierarquias é o maior
obstáculo à solidariedade entre as
mulheres.
As mulheres brancas têm
o hábito de arbitrar o que é e o
que não é feminista de uma forma que centraliza a mulheridade
branca, posiciona-a como o padrão normativo com o qual a experiência feminina é medida. Se
a mulheridade branca é padrão,
a mulheridade negra e não-branca torna-se uma forma desviante
por definição — um paradigma
que contribui para que as mulheres não-brancas sejam tidas como
o Outro.
Feminismo é um movi26

mento político dedicado à libertação das mulheres, contra a opressão. Algumas dessas opressões
são de gênero. Algumas delas são
de raça. Algumas delas são baseadas em classes sociais. Algumas
delas se relacionam com a sexualidade. Algumas dizem respeito
a deficiências. E, dentro dessas
categorias, sempre existe o potencial de intersecção. O fracasso em
reconhecer a intersecção de identidades garante que as mulheres
mais marginalizadas continuem a
ser oprimidas — o que não é um
objetivo feminista por qualquer
padrão. Respondendo com “este
não é o seu momento, meninas”,
quando as mulheres não-brancas
abordam o racismo, é uma contradição direta dos princípios feministas. Esperar que as mulheres
não-brancas permaneçam em silêncio para o bem maior, isto é, em
benefício das mulheres brancas,
não é um ato inerentemente feminista. A ideia de que há um tempo
e um lugar para reconhecer uma
forma de opressão experimentada
por mulheres mina os princípios
sobre os quais o movimento feminista é construído. As mulheres
brancas precisam parar de criticar
o racismo e, em vez disso, ouvir o
que as mulheres não-brancas têm
a dizer sobre o assunto.

Há um padrão infeliz
de mulheres brancas que se enquadram como as salvadoras
iluminadas, homens não-brancos como opressores selvagens e
mulheres não-brancas como vítimas passivas de uma opressão
que se origina puramente de homens que estão dentro de nosso
próprio grupo étnico. Este modelo reconhece que as mulheres
não-brancas experimentam violência de gênero, ao mesmo tempo que apagam a opressão racializada à qual estamos sujeitas.
Além disso, nega a realidade das
mulheres brancas pertencentes a
uma classe opressora — uma manobra dissimulada e cínica que
absolve as mulheres brancas de
seu papel na manutenção do racismo sistemático. Se o problema
do racismo não existe, não precisa ser discutido. Se o racismo não
for discutido, as mulheres brancas podem continuar a se beneficiar dele sem impedimentos.
Para que a solidariedade
inter-racial exista dentro do movimento feminista, a questão do
domínio deve ser abordada. Uma
e outra vez, as mulheres brancas
se comportam como se o movimento feminista fosse sua propriedade, algo a que as mulheres
não-brancas podem juntar-se,

mas nunca liderar ou estabelecer o discurso ou a ação. Esta
abordagem não apenas apaga o
papel crucial que as mulheres
não-brancas têm historicamente
desempenhado no movimento
feminista, como nega a possibilidade de futuros esforços colaborativos ocorrerem em pé de igualdade.
As mulheres brancas que
querem a confiança e a solidariedade das mulheres não-brancas devem primeiro considerar
como elas pensam nas mulheres
não-brancas, como elas nos conceituam — você nos vê como irmãs ou alguém a quem você finge
escutar? Somos uma parte central
da luta feminista ou não? A reflexão interior honesta é essencial.
Analise como você pensa em nós,
explore criticamente por que isso
acontece e trabalhe a partir daí.
Organização feminista
Você está organizando
um grupo de mulheres? Criando
um evento ou espaço feminista?
Construindo uma rede feminista? Toda reunião de mulheres
cria novas possibilidades para o
movimento feminista, uma das
quais é uma oportunidade para
melhorar a dinâmica da raça em
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um contexto feminista. Com a
organização coletiva, há uma
pergunta que as mulheres brancas devem se perguntar: há mulheres não-brancas neste grupo?
Se não, há uma razão. Tudo bem
discutir sobre a amizade feminina ou um grupo de ativistas compartilhar um objetivo particular,
mas a forma como esse grupo foi
formado não se deu de forma paralela à sociedade. Aconteceu em
uma sociedade em que as mulheres não-brancas são racializadas
e tratadas como alteridade de tal
forma que nossa mulheridade é
percebida como fundamentalmente menor. Como resultado,
nossa compreensão das questões
políticas das mulheres, e, portanto, do feminismo, é percebida
como inferior.
Por exemplo, quanto mais
forte é meu compromisso com a
política negra, mais minhas credenciais feministas são policiadas
por mulheres brancas, em duas
falácias: primeiro, é impossível
se preocupar com questões múltiplas simultaneamente; segundo, que as políticas de libertação
podem ser perfeitamente divididas porque nenhuma intersecção
precisa ser levada em consideração. A percepção de que meu
apoio à libertação negra deve vir
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à custa do meu apoio à libertação
das mulheres, diluindo minha
política feminista, não compreende a essência de como ambas
subjugações foram estabelecidas
e o fato de que elas estão inerentemente conectadas na vida das
mulheres negras.
Se não houver mulheres
não-brancas envolvidas em seu
grupo feminista, pense em como
isso aconteceu e, posteriormente,
como isso pode ser abordado. Seu
modo de organização, seu conteúdo, sua práxis feminista são
alienantes? A autorreflexão crítica não é de modo algum um processo confortável, mas é necessária para que a solidariedade seja
possível. Um elemento-chave é a
forma como as mulheres brancas
se comportam em relação às mulheres não-brancas.
Tratar mulheres nãobrancas como um exercício de diversidade em oposição aos membros autênticos da equipe mostra
uma forma de racismo na forma
como somos conceitualizadas.
Nossas habilidades, conhecimento e compromisso com as mulheres não são considerados tão
naturais em um ambiente feminista, como as contribuições das
mulheres brancas. A suposição de
que só podemos estar presentes

como forma de preencher cotas
traz um apagamento de nossa humanidade. Coloque de lado essa
linha de pensamento. Procure o
nosso valor como indivíduos da
mesma maneira que você está automaticamente inclinada a procurá-lo em uma mulher branca e
você se habituará a vê-lo. Desfaça
seu racismo com o mesmo vigor
que você desfaz sua misoginia internalizada.
É importante que as mulheres não-brancas estejam envolvidas a nível organizacional,
como parte da equipe que planeja
seus eventos e campanhas. Livre-

-se de seu paternalismo, que lhe
assegura, enquanto mulher branca, estar em posição de falar por
todas as mulheres.
Comportamento
O ponto mais óbvio: não
seja racista, em palavras ou em
ações. De uma maneira ou de
outra, seu racismo virá à tona.
Se você está dizendo algo sobre
mulheres não-brancas em um
contexto privado que você não
expressaria em um contexto público, considere porque você diferencia as duas situações — a
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resposta geralmente se relaciona
com mulheres brancas que não
desejam parecer racistas. Parecer
racista, paradoxalmente, tornou-se mais tabu do que o racismo
em si.
E se o seu racismo é abordado, não trate isso como um ataque pessoal. Não sejam as mulheres brancas que fazem disso sua
própria dor, a mulher branca que
grita sua saída da responsabilidade por suas ações. Em vez disso,
reflita sobre a magnitude da dor
causada às mulheres não-brancas
sujeitas a esse racismo — garanto
que é tão doloroso que o seu desconforto é pequeno em comparação. Dê às mulheres não-brancas que experimentam racismo a
empatia que você estenderia para
uma mulher branca que experimenta misoginia.
No final, nós nos lembraremos
não das palavras de nossos
inimigos, mas do silêncio de
nossos amigos.
(Dr. Martin Luther King Jr.).
Não fique em silêncio
quando seus amigos são racistas.
Não olhe para o outro lado. Não
finja que nada aconteceu. Seu silêncio torna você cúmplice desse
racismo. Seu silêncio normaliza
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esse racismo; é parte do que legitima esse racismo em um contexto dominante. Não é fácil confrontar alguém próximo, alguém
com mais poder ou influência do
que você. Mas o certo não é sempre fácil de fazer. Por fim, não
seja condescendente. Em uma
entrevista recente para o Feminist
Current, Sheila Jeffreys lamentou
o surgimento da política identitária, que ela confundiu com a
práxis interseccional, afirmando
que, se nunca se esperou que os
homens fizessem tudo, o mesmo
deveria valer para as mulheres.
Essa atitude não é atípica entre
feministas brancas. No entanto,
a perspectiva de Jeffreys levanta
a questão: desde quando o feminismo lésbico radical se modelou
conforme o comportamento de
homens? O feminismo não é para
nos igualar àquilo que criticamos,
é um movimento político radical.
E isso envolve pensamento crítico
intensivo — consistente em desafiar a opressão estrutural que não
é seletiva, mas completa.
Não será confortável. Não
será fácil. Mas abre novas vias de
apoio e irmandade entre as mulheres. Solidariedade que alimentará e sustentará todas as mulheres enquanto trabalhamos para a
libertação.

poemas
pat parker
para a pessoa branca que quer
saber como ser minha amiga
A primeira coisa a fazer é esquecer que sou negra.
A segunda, nunca esqueça que sou negra.
Você pode curtir Aretha,
mas não coloque pra tocar toda vez que eu chegar.
E se você decidir colocar Beethoven pra tocar – não me conte
a história de vida dele. A gente teve aula de música também.
Coma comida de origem africana, se quiser, mas não espere que eu
indique restaurantes
ou a cozinhe para você.
E se alguma pessoa negra insultá-lo,
atacá-lo, estuprar sua irmã, estuprar você,
invadir sua casa ou apenas for um babaca,
por favor, não se desculpe comigo
por querer causar-lhe danos físicos.
Isso me faz pensar se você não é um tolo.
E se você realmente acredita que negros são melhores amantes que
brancos – não me conte. Eu começo a pensar em gado de reprodução.
Em outras palavras – se você realmente quer ser meu amigo – não
faça disso um trabalho. Sou preguiçosa. Lembre-se.
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*Aqui o conceito usado para “mulheres negras” é o do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a soma de mulheres autodeclaradas pretas e pardas. No caso dos dados
sobre mulheres assassinadas, leva-se em conta o que consta em suas declarações de óbito.
**O índice de vitimização é um percentual que mostra a relação entre as taxas de assassinatos brancas e negras, ou seja, quanto porcento é maior a taxa de assassinatos de
mulheres negras em relação à taxa de assassinatos de mulheres brancas.
*** Considera-se jovem aqui a faixa etária que vai dos 15 aos 29 anos. Para estes dados,
foram considerados os municípios com mais de 100 mil habitantes.
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS
QUADROS DAS PÁGINAS ANTERIORES
A misoginia na sociedade atinge todas as mulheres, independente
de classe social ou raça, porém não atinge de forma igual. Embora todas as
mulheres estejam sujeitas a experimentar violência verbal, agressões físicas
e feminicídio, a probabilidade de que tais violências aconteçam com mulheres negras é muito maior do que com mulheres brancas.
Considerando a taxa de homicídios de mulheres no Brasil, podemos ver pelo aumento do índice de vitimização da população negra,
no período de 2003 a 2013, que o risco de vida que uma mulher negra
corre no Brasil é muito maior que o de uma mulher branca.
A taxa de homicídio de mulheres brancas caiu 11,9% no período de 2003 a 2013, passando de 3,6 mulheres brancas assassinadas, para
cada 100 mil brancas, para 3,2. Porém, o número de mulheres negras
assassinadas cresceu 19,5% no mesmo período, passando de 4,5 para 5,4
mulheres negras assassinadas para cada 100 mil negras. Em 2013, foram
2875 mulheres negras assassinadas e 1576 mulheres brancas.
Se consideramos apenas a população jovem, os índices de assassinatos de mulheres são ainda maiores, sendo que as jovens negras
também correm mais riscos que as jovens brancas. Em 2015, foram 7,8
jovens negras assassinadas, a cada 100 mil jovens negras, contra 3,6 jovens brancas, para cada 100 mil jovens brancas. O risco de morte de
uma jovem negra no Brasil é 2,19 vezes maior que de uma jovem branca.
Nesse mesmo ano, 65% do total de mulheres assassinadas eram negras.
Considerando que boa parte dos assassinatos de mulheres
constitui feminicídio, podemos dizer que o assassinato de mulheres
guarda estreita relação com a misoginia. E considerando que a maioria das mulheres assassinadas são negras, também podemos dizer que
o assassinato de mulheres no Brasil está ligado ao racismo.
A combinação de racismo e misoginia provoca violência, e coloca as brasileiras negras em situação especialmente vulnerável. Fica
evidente, assim, a necessidade de elaboração de políticas públicas que
protejam essa população específica. Não adianta aprovarmos leis se
não entendermos a realidade do país e como a violência afeta de forma
distinta diferentes grupos de pessoas.
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a opressão que você não sente,
a opressão que você não vê
As relações raciais também são desiguais no Feminismo
Por: Yasmin Morais
1. Entendendo as Diferenças Dentro da Opressão
Como sabemos, mulheres são submetidas ao julgo patriarcal datando dos primórdios da humanidade. Desde eras longínquas, a hierarquia sexual na qual machos ocupam o topo e fêmeas instalam-se na base,
moldou nossa percepção, cultura, religião e até mesmo, personalidade.
Através da socialização (feminina e masculina), homens e mulheres são
incumbidos a ocupar determinados espaços e realizar performances de
acordo com o gênero imposto. Tais papéis sociais são estereotipados,
sexistas e demasiado extirpadores, em especial aqueles atribuídos a nós,
mulheres.
Porém, “mulher”, apesar de uma categoria demarcada através da
materialidade do sexo, possui suas próprias subdivisões. A opressão manifesta-se por intermédio de variadas nuances e sistemas que, além de
baseados no sexo, também baseiam-se na etnia (raça) e classe. O jogo
da opressão estende-se para além do julgo patriarcal, alcançando o âmbito racial. Ambos, homens e mulheres brancas, ocupam uma posição
superior a homens e mulheres racializados, em especial, pretos. Mulheres
brancas são oprimidas por homens, entretanto, graças a estrutura racista
na qual vidas brancas possuem valor enquanto vidas pretas, independente do sexo, são tidas como sub-humanas, tais mulheres podem ocupar
simultaneamente o papel de opressor e vítima.
No ciclo do racismo estrutural, a mulher branca está abaixo do
homem branco, porém, ambos são superiores à indivíduos pretos, podendo assim exercer seu julgo sobre eles. Temos aqui, o que costumo intitular: “níveis da opressão”. Nossa sociedade subdivide e secciona ciclos
opressivos. Um grande exemplo da opressão seccionada, está presente no
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longa-metragem indo-emirático-estadunidense, The Help (Histórias Cruzadas).
Deparamo-nos com a sociedade extremamente racista e
patriarcal do Mississippi (EUA)
nos anos 1960. Trazendo como
tema central o antagonismo entre a vida de mulheres pretas
que em sua maioria trabalhavam
como empregadas domésticas,
residiam em habitações precárias
e estavam expostas à pobreza; e
mulheres brancas, ricas e arquétipo da american housewife (dona
de casa americana). Neste filme,
mulheres brancas descendentes
de famílias tradicionalmente escravagistas sofriam o machismo
de seus maridos e a opressão patriarcal da sociedade. Entretanto,
essas mesmas possuíam poder
para submeter suas empregadas
domésticas, mulheres pretas descendentes de escravizados que,
ademais, submeter-se-iam também aos homens pretos. Simplificando, as mulheres brancas sofriam nas mãos de seus maridos
e semelhantes brancos, mulheres
pretas sofriam nas mãos de homens brancos, mulheres brancas
e homens pretos. As personagens caucasianas tratavam suas
serviçais como sub-humanas, até
mesmo propondo que utilizassem
banheiros diferenciados, para que
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não lhes transmitissem “doenças
que somente pretos têm”. O contexto racial modificou o jogo da
opressão nesse filme, tal qual modifica o âmbito vigente em nossa
sociedade. A opressão racial é tão
poderosa e estrutural quanto a
opressão baseada no sexo, ambas
dialogam continuamente e produzem um sistema de relações de
poder e submissão complexo.
Segundo Angela Davis, a
subordinação de mulheres pretas
em relação às brancas é um dos legados da escravidão que permanece influenciando a construção de
nossas personalidades.
“[…] facilmente implicando
que as mulheres pretas diferem das mulheres brancas na
medida que as lides domésticas
faziam parte das obrigações escravagistas. ”
(Angela Davis¹)
Até os dias atuais, a socialização de mulheres brancas e
pretas é diferenciada. A primeira
é socializada para tornar-se uma
“princesa delicada”, mãe de família, gentil, compassiva, casta e
recatada. Enquanto a segunda é
socializada para tornar-se a empregada da “mãe de família”, a
prostituta promíscua, agressiva,
silenciada e sem traquejo social
ou construção positiva em rela-

ção a sua própria aparência.
Mulheres brancas possuem poder estrutural para oprimir mulheres pretas. Não há
equidade sequer entre mulheres.
Sim, isso também ocorre no feminismo.
2. As Diferenças da Opressão e
o Movimento Feminista
O início demarca a continuidade. O feminismo como o
conhecemos atualmente, surgiu da
organização de mulheres majoritariamente brancas, de classe média
e pertencentes à Europa Ocidental

e América do Norte. Visto que a
opressão sofrida por brancas e pretas é diferenciada, havia uma tendência à maximização das pautas
que reafirmavam somente a emancipação da mulher branca. Enquanto a mesma era tida como inferior
aos olhos do homem branco, as
mulheres pretas eram tidas como
inferiores aos olhos de ambos e, geralmente, afastadas da militância.
Esta atitude perpetuou-se e atualmente é reproduzida
dentro do feminismo em baixo
ou alto grau. Mulheres brancas
estavam mais “aptas” a lutar pela
emancipação, pois, estavam em
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posição hierárquica superior e
possuíam o poder que não era
atribuído a mulheres pretas e racializadas em geral, nas épocas
passadas. Tal sintoma perdura na
contemporaneidade. Apesar de
vivermos tempos diferenciados
e mulheres pretas estarem a produzir teoria, militância e pautas,
nossas vozes e discursos ainda são
deslegitimados em relação às pautas do “feminismo branco”.
A diferença das pautas e
níveis de opressão em nossos processos de emancipação, seguem
por vertentes diferentes. As pautas
das mulheres brancas têm avançado consideravelmente, enquanto as pretas têm afundado-se nas
maiores estatísticas de assassinato,
pobreza e analfabetismo no Brasil.
Trago um exemplo: no que tange
a maternidade, mulheres brancas
têm lutado pelo direito de levar
seus filhos em todos os espaços,
amamentação pública e maiores
períodos de licença maternidade.
Enquanto isso, mães pretas lutam
diariamente para que seus filhos
não sejam vítimas do genocídio
nas favelas, coagidos e seduzidos
para o tráfico e acabem assassinados por um Estado racista e adoecedor, com seus corpos torturados
sendo abandonados em valas, vielas e até mesmo… esgotos.
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Mulheres pretas são as
maiores vítimas de violência doméstica e abandono marital em
nosso país. Temos o maior percentual de famílias desestruturadas e
somos o maior número de vítimas
fatais de abortos clandestinos. Todavia, tais pautas através de um recorte
racial, raramente ganham destaque
nas vertentes feministas. Muito se
é debatido sobre direitos que em
prática, sequer comparam-se àqueles que diariamente são negados
a mulheres pretas. Nossas pautas
geralmente são relegadas ao esquecimento, quando não são lucrativas ou podem ser utilizadas como
token². Feministas brancas não estão verdadeiramente interessadas
em dar-nos local. Nós, mulheres
pretas, estamos tomando o espaço
que nos é de direito na militância,
há décadas. Sem pedir licença.
Algumas feministas tentam aliar-se a mulheres pretas em
determinadas causas, entretanto,
não desconstroem o próprio racismo internalizado. Enquanto pessoas brancas, é usual que tentem
expurgar a sensação de “dívida
histórica” através da crença de que
caso unam-se às causas raciais ou
feminismo negro, seus privilégios
serão magicamente apagados ou
“perdoados”. A disparidade étnica
e afromisoginia da sociedade, in-

viabiliza a rapidez nos processos
de conquistas de mulheres pretas.
Mulher não se trata de
uma categoria homogênea. Nossa
opressão tece-se para além do gênero imposto e o sexo.
3. A síndrome da
“brancoexplicação”
Trago aqui um termo
derivado do famoso mansplaining (homexplicação) que, infelizmente, é presença certeira no
cotidiano de mulheres pretas intelectuais e militantes. Por diversas vezes, quando discursamos
ou posicionamo-nos em eventos,
rodas de conversa e debates feministas, somos interrompidas por
militantes brancas que exemplificam exatamente o que estávamos
a falar e agem como se tal ideia
houvesse brotado de si mesmas
naquele momento específico.
Isso, quando não explicam para
nós conceitos básicos do feminismo ou já partem do pressuposto
de que não os conhecemos. Através de ações as quais sequer são
reparadas pelas mesmas, feministas reproduzem o racismo estrutural e suas nuances impregnadas
em movimentos sociais.
No Brasil, pessoas brancas possuem maior acesso à edu-

cação e condições de permanência em instituições de ensino. A
taxa de analfabetismo entre pardos e pretos é alarmante. Como
é de conhecimento, tal situação
é sintoma das desigualdades raciais sofridas em nosso país desde a colonização. Por conta disso,
o estigma de que pessoas pretas
dificilmente serão cultas ou sábias, existe e também se destaca
subliminarmente no âmbito feminista. Algumas integrantes do
movimento sentem que sempre
necessitam “ensinar-nos algo” ou
corrigir minunciosamente cada
uma de nossas falas. Há uma necessidade quase subconsciente
em demonstrar superioridade e
demarcar territórios. Delimitar
até onde uma mulher preta intelectual pode ir sem causar alvoroço, ampliar o foco das pautas
e denunciar práticas racistas no
movimento. Somos silenciadas
dentro do próprio feminismo e
por vezes, se realmente desejamos ser escutadas… carecemos
de modificar nosso discurso.
Algo sempre escasso na
vida das minorias é o direito à fala,
estamos acostumadas a não contemplar suas manifestações, falas ou
reações. Estamos demasiadamente
acostumadas a visualizar passividade e subserviência nas mulheres
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pretas. Quando uma feminista negra não reproduz este hábito em
relação às feministas brancas, logo
surgem os estereótipos racistas:
“você é demasiado estressada”, “está
sendo agressiva”, “por que não tenta explicar quando estiver calma?
”, “não consigo entendê-la”. Muitas
pessoas brancas desejam apoiar as
causas raciais, desde que sejam elas
a falar, liderar e alimentar o próprio
ego. Querem que falemos, porém,
não que tornemo-nos lideranças no
âmbito feminista. Perceber que mulheres pretas possuem autonomia,
inteligência e capacidade para lutar
por si mesmas, é dificultoso para
algumas feministas. Tudo o que carecemos é espaço e receptividade a
nossos discursos. Como dizia Viola
Davis: “A única coisa que separa as
mulheres pretas de qualquer outra
pessoa é oportunidade”.
4. “Como eu posso melhorar?”
O racismo e afromisoginia
estão tão internalizados nos indivíduos que por vezes, ainda que
não percebam, estão reproduzindo
esses sistemas de opressão e é um
dever policiarem-se e desconstruírem-se. Um dos primeiros passos
é escutar mulheres pretas. Não
carecemos de que deem-nos voz,
mas sim, ouvidos. Pois, há déca40

das mulheres como Angela Davis,
Bell Hooks, Nina Simone e entre
outras têm falado sobre racismo e
formas de opressão que atingem
especificadamente mulheres pretas. Assumir privilégios e parar de
reproduzir falácias como a crença
de que todas somos iguais e sofremos a mesma opressão, é um progresso importante. Estar ao lado
de mulheres pretas sem necessitar
passar-lhes a frente em suas próprias pautas ou apropriar-se de
nosso discurso para validar suas
falas, tornará a experiência coletiva infinitamente melhor.
É necessário perceber que
nós temos voz, não somos inferiores e ergueremos nossas pautas.
Bradaremos como nossas ancestrais. Você pode escolher bradar
conosco ou contra nós. Pergunte a si mesma como pode tornar
as relações no feminismo menos
desiguais, analise suas próprias
atitudes e reinvente-se enquanto
feminista. Mulheres pretas não
carecem de sua voz, carecemos do
espaço. Carecemos da oportunidade. Carecemos do poder.
1. DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Ed. Boitempo, 2016. Pág. 9.
2. Token é quando alguém se apropria de
uma opressão (ou minoria) que não faz
parte de sua vivência, no intuito de justificar, defender ou explanar o seu ponto
de vista.
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