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RESUMO 

 

Esta dissertação pretende conhecer as ações, de cunho feminista-política-artística, desenvolvidas na 

periferia sul da cidade de São Paulo, pelas mulheres negras e lésbicas negras organizadas em 

coletivos. A pesquisa intenciona apresentar como esses encontros possibilitam narrativas que 

subvertem os discursos racistas e sexistas, para contribuir com novas produções de sentidos para as 

experiências individuais e coletivas. Observa-se que as atividades e intervenções empreendidas pelas 

mulheres oferecem caminhos possíveis de rompimento com a discriminação, estigma e submissão 

que são atribuídos pelos marcadores sociais de gênero, raça, sexualidade e classe. Para acompanhar 

a atuação das mulheres neste cenário, uma vez que suas narrativas e práticas também partem do plano 

crítico incomum em que estou inserida, foram realizadas observações a partir da pesquisa-ação 

participante nas atividades produzidas, análise dos materiais elaborados por elas, entrevistas 

individuais com três mulheres e um grupo focal. A epistemologia feminista é utilizada, apoiada nas 

perspectivas feministas negras, lésbicas e latino-americanas referenciais que se mostram apropriados, 

pois refletem sobre as experiências de opressão de diferentes mulheres em variados contextos.  

 

Palavras-chaves: periferia sul; feminismos; lésbicas; negras; colonialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this dissertation is to know the feminist-politic-artistic’s activities maden by black women 

and black lesbians, organized in feminist movements, that take place in the South suburb of São Paulo 

City. This research intends to present how such movements promote narratives that undermine sexist 

and racist speeches, helping new sense making to individual and group experiences. It can be noted 

that interventions and activities undertaken by women open possible paths against discrimination, 

stigma and submission given by gender, race, sexuality and class social markers. Research-Action-

Participant in women activities, their production examination, personal interviews (3 women) and a 

focus group were conducted to keep track of women’s performance in this scenario, since their 

narratives and practices also emerge from the unregular critical space that I am in. Feminist 

epistemology were applied, supported by black feminists, women, lesbians and latin american 

perspectives, which were considered proper references because they reflect on different women 

oppression experiences, in many contexts. 

 

Keywords: South suburb; feminisms; lebians; black women; coloniality 
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INTRODUÇÃO 

 

Mergulhos que tomam forma: é preciso sentir 

 

Mestra Janja me disse muitas vezes: ousadia! 

Foi então que fiz esse título.  

Para ousar é preciso sentir, não pode ser de outra forma. 

Espero que esse texto tenha ousadia  

e expresse a força, afeto e o renascimento  

que eu sinto e vivo junto as mulheres1 

 

Ao começar essa introdução, vem a mim a pergunta de Anzaldúa: “Como alcançar com 

a minha escrita a intimidade e imediatez que quero? De que forma?” (ANZALDÚA, 2000, p. 

229). Não será uma carta, como a escritora lindamente fez, mas me desafiarei com um texto 

que tente nos fazer pensar, juntas, em nossas muitas experiências como mulheres nessa 

periferia-mundo. 

Iniciarei contando sobre uma situação que aconteceu na organização que trabalhei. Mas, 

antes disso, apesar de mais à frente explicar detalhadamente sobre os grupos com os quais essa 

dissertação dialoga, preciso ligeiramente adiantar que o campo dessa pesquisa se trata de ações 

de uma rede de mulheres negras diversas: heterossexuais, bissexuais, lésbicas, mães, jovens, 

adultas e senhoras, que têm em comum o mesmo território: a periferia sul da cidade de São 

Paulo. Portanto, as ações que serão descritas terão recortes também diversos sobre a 

sexualidade, o genocídio dos jovens2, o machismo, a raça, a periferia, o corpo, que podem ou 

não se conectar em muitos momentos. Apesar de labiríntico e trabalhoso, será o desafio 

atribuído pela escolha de um campo e identidades plurais com variadas formas de articulação. 

Escrevo isso para justificar a escolha do título que privilegiará as “vozes das mulheres 

negras e lésbicas negras da periferia sul”, o qual pode sugerir que ser lésbica é não ser mulher 

- e na verdade pode até ser, dentro da afirmação da teórica feminista francesa Monique Wittig 

([1992] 2006) de que uma lésbica não é uma mulher, pois as lésbicas estabelecem relações 

sociais diferentes das mulheres em vários âmbitos, ponto que discutiremos mais adiante. Porém, 

o que quero explicar agora é sobre a necessidade de incluir o termo lésbica no título, pois apesar 

dessa pesquisa não negar o termo mulher (se for pensado para além de uma categoria universal) 

                                                                 
1 Reflexão da própria pesquisadora.  
2 As palavras serão feminizadas tal como explicarei mais adiante, porém, nesse caso utilizo a palavra com gênero 

masculino de maneira intencional, pois os meninos são mais acometidos pela violência policial. 
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e, do mesmo modo, não abordar exclusivamente a lesbianidade, é importante posicionar que 

essa pesquisa é também sobre as ações das mulheres que são lésbicas negras.  

Isso porque, em razão do contexto de apagamento da sexualidade das mulheres, tenho a 

impressão que ao escrever somente “mulheres negras” indico a raça, mas não a sexualidade. 

Ainda é problemático e complexo que seja de fundamental demarcar quem são as mulheres, 

para que a primeira impressão ao escrever “mulher” não seja atribuída às mulheres brancas ou 

heterossexuais. Então, neste momento, destacar a palavra lésbica e negra ainda é necessário, 

não só para dizer quem são essas “outras” mulheres, mas principalmente por que ainda é preciso 

através da linguagem sobre o posicionamento lésbica, negra e periférica das mulheres dessa 

dissertação que, outras mulheres, pesquisas e reflexões, possam espelhar suas existências. 

Apesar disso, algumas vezes durante o texto, apenas para que não seja repetitivo, eu escrevo 

somente “mulheres negras” ou mesmo “mulheres” sem deixar de levar em consideração o que 

acabo de argumentar.  

Pois bem, retorno ao que escrevi sobre a organização em que trabalhei. Havia duas 

trabalhadoras mulheres de mesmo nome, só que uma delas negra e a outra branca. 

Frequentemente, os adolescentes e famílias que eram por elas atendidos chegavam à recepção 

e perguntavam: “Por favor, posso falar com a funcionária Maria3?”. Como as duas tinham o 

mesmo nome, eu sempre devolvia a resposta para a pergunta: “Qual Maria, a branca ou a 

negra?”. A pessoa questionada, meio sem jeito, respondia-me: “a Maria moreninha!”. Essa 

situação era recorrente e, então, resolvi perguntar: “Por que vocês a identificam como 

moreninha, sendo que ela é negra?”. E a resposta, repetida por muitas vezes, sempre era: “Eu 

não! Vai que ela se ofenda!”. Muitas pessoas negras, de tons de pele mais claros, são 

constantemente “confundidas como morenas”, mas, nesse caso, a funcionária “moreninha” tem 

a marca mais facilmente identificada para alguns, do que é ser negra, pois seu tom de pele é 

escuro.  

Esse relato é de uma situação que acontecia frequentemente na organização que eu 

trabalhei por pouco mais de 2 anos, de 2014 a 2017, até o período que consegui a bolsa para 

continuar o mestrado. Uma Organização Não Governamental (ONG) situada no Capão 

Redondo, cujo convênio com a prefeitura é um serviço referenciado ao Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS) e tem por finalidade o acompanhamento aos 

adolescentes e jovens, meninos e meninas, em cumprimento de Medidas Socioeducativas em 

                                                                 
3 Nome fictício. 
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Meio Aberto (SMSE-MA)4, de Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviços à Comunidade, 

determinadas judicialmente. Esse acontecimento assim como outras situações estimularam 

minhas reflexões sobre a questão racial. Percebi que era muito comum as pessoas não se 

identificarem como negras, mas sim como morenas e pardas, mesmo com a pele escura, assim 

como também tinham receio de identificar alguém como negra (o).  

Lélia Gonzales debate sobre como a estética, a história e a cultura negra foram 

desvalorizadas para investir numa lógica que tenta mover a existência negra para a branquitude. 

Aponta que a imagem dos negros foi representada na qualidade de incapazes, preguiçosos, 

sujos, ladrões, prostitutas, faxineiras, ignorantes, entre outros termos negativos. Para autora, 

essa lógica de dominação incutiu na história e na memória uma representação estereotipada que 

jogou o povo negro na “lata do lixo da sociedade brasileira” (GONZALES, 1984, p.225). 

Elaine Lima, integrante da T.ar Raízes5 e pedagoga nessa instituição da qual mencionei 

(SMSE-MA), oferece-nos uma perspectiva: 

 

Eu de alguma forma sabia que era preta, mas não sabia. Não vou saber te explicar. 

Não sei porque. Quando era cômodo, eu falava preta ou se não parda. Dependendo do 

que não fosse causar problema. Eu percebia situação ruim, racista, mas não dava 

nome. Não tem muito tempo que eu consigo identificar o racismo. Brincadeiras no 

próprio serviço só consigo identificar há pouquíssimo tempo (Informação verbal).6 

 

Nesse sentido, para Lélia Gonzalez (1984), numa dada cultura, na ausência das 

memórias de uma história que não foi escrita, encoberta e alterada, a consciência se expressa a 

partir desse discurso ideológico dominante da branquitude que afirma-se como a verdade. 

 

Branqueamento, não importa em que nível, é o que a consciência cobra da gente, prá 

mal aceitar a presença da gente. Se a gente parte prá alguma crioulice, ela arma logo 

um esquema prá gente “se comportar como gente”. E tem muita gente da gente que 

só embarca nessa (GONZALEZ, 1984, p. 227). 

 

Diante disso, observei que muitos adolescentes que frequentavam essa organização — 

em sua maioria meninos negros — e seus familiares (em sua maioria as mães negras 

acompanhando seus filhos), muitas vezes, apesar de sentirem o racismo na própria pele, dada a 

violência policial, dos equipamentos públicos e do cotidiano, muitas vezes não se nomeavam 

ou se identificavam como negros. Observava também as mulheres trabalhando fora e dentro de 

                                                                 
4 As Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (SMSE-MA) são sanções aplicadas ao adolescente que praticou 

ato infracional, conforme previsto no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
5 A coletiva T.ar Raízes será apresentada mais adiante. 
6 As informações verbais aparecerão no texto escritas de acordo com a expressão da língua falada. 
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casa, enfrentando a discriminação e violência policial contra seus filhos, comparecendo a 

fóruns, revistas vexatórias, audiências, conciliando família, percurso longo de trabalho — 

periferia-centro — e todas essas variadas situações que na maioria das vezes, sozinhas, eram 

obrigadas a assumir.  

Afora isso, enquanto fui funcionária nessa organização, assuntos como aborto, gravidez, 

prevenção de DST (doenças sexualmente transmissíveis), métodos contraceptivos, relação 

sexual, prazer, orientação sexual, enfim, a questão da sexualidade das (os) adolescentes e das 

famílias pouco aparecia, além de não haver necessidade expressa em ser debatida. A 

sexualidade em seus vários aspectos é uma discussão tabu, que é ainda mais ignorada quando 

diz respeito às orientações sexuais que fogem do modelo heterossexual construído como o 

natural e o normal.  

Inevitavelmente esses ruídos começaram a repercutir em mim, não só 

profissionalmente, mas em diálogo com a minha trajetória pessoal e familiar num contexto 

periférico em São Paulo. Buscar outras possibilidades de aprendizado teve a ver com as minhas 

necessidades, que se relacionavam com o que surgia nas diversas conversas dos grupos de 

adolescentes e familiares. Para entender melhor sobre os assuntos, comecei a participar de 

alguns debates com diversos coletivos na periferia sul na cidade de São Paulo e encontros em 

outras regiões da cidade, tais como: Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(EDEPE), Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, Conselho Regional de 

Psicologia (CRP), dentre outros nos quais os temas abordados tivessem a ver com o que eu 

estava buscando.  

Comecei a aprender mais sobre a questão racial, de gênero, sexualidade e classe. 

Especialmente comecei a compreender mais sobre mim e a minha atuação como psicóloga na 

área social. Isso porque o aprendizado que obtive na graduação em Psicologia, teve um viés 

primordialmente clínico, centrado em epistemologias tradicionais que separam sujeito e objeto. 

Com isso, sinto que além de ter iniciado a minha atuação na área social de maneira muito 

imatura sem saber do que se tratava esse campo de trabalho, também me via na maior parte do 

tempo buscando essa rigidez e distanciamento com as (os) jovens e familiares. 

Lembro que fiz um curso de Justiça Restaurativa7 no Centro de Defesa de Direitos 

Humanos e Educação Popular (CDHEP), no Capão Redondo, e devo muito a essa formação, 

                                                                 
7 A Justiça Restaurativa é um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias 

que visam a conscientização sobre fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e 

violências e por meio dos quais, os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são transformados por meio 
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pois foi nesse espaço, não só pelo conteúdo curso, mas principalmente pela oportunidade de 

outras referências de profissionais, como a Alessandra Tavares e Fernanda Laender8, que 

comecei a ter pela primeira vez uma noção um pouco melhor do meu trabalho na área social. 

Até então, a minha relação com as (os) adolescentes e familiares estava fundamentada em 

alguns desses engessados princípios clínicos de “neutralidade” e distanciamento que absorvi 

durante a formação em Psicologia. Posso dizer ainda que fazer esse curso foi um processo de 

libertação desses muros e colocou-me em contato comigo mesma e com muitos outros temas 

que, na maioria das vezes, não estão incluídos na organização das disciplinas dos variados 

espaços acadêmicos. 

Em vista disso, enquanto profissional e no modo como conduzo essa pesquisa, busco 

também me referenciar em autoras como Sandra Harding, cuja argumentação é de que essa 

neutralidade e distanciamento que separa sujeito e objeto são inexistentes. Nós somos pessoas 

reais, não somos vozes invisíveis e anônimas, mas temos desejos, interesses e pertencemos a 

um grupo social, a um gênero e a uma raça, daí a impossibilidade de ser neutra (HARDING, 

1993). 

Eu comecei a entender na prática, antes de ler a teoria, que a ideia de total separação 

daquele que conhece (“a psicóloga”) e daquilo que é conhecido (a atendida) é impossível. 

Afinal, se essas normas metodológicas no campo científico realmente fossem neutras, as teorias 

inferiorizantes sobre as mulheres, sobre a população negra, dentre outros grupos que se 

diferenciam do projeto dominante civilizatório, não teriam sido desenvolvidas (HARDING, 

1993). Desse modo, “todos nós escrevemos e falamos desde um lugar e um tempo particulares, 

desde uma história e uma cultura que nos são específicas. O que dizemos está sempre em 

contexto, posicionado” (HALL, 1996, p. 68). 

A partir dessas experiências, as minhas ideias foram se deslocando para outros lugares 

e iniciei, em conjunto com grupos feministas e antirracistas do território, a proposta de rodas 

de conversa sobre os temas de gênero, raça, sexualidade, encarceramento, violência policial, 

desigualdade social etc., junto ao Serviço de Medidas Socioeducativas, com os adolescentes e 

seus familiares. Foi um processo muito significativo, pois vinculou os profissionais que 

atuavam na organização aos jovens e familiares de uma maneira completamente diferente.  

                                                                 
da participação dos protagonistas principais. Fazem parte do procedimento restaurativo, vítima, ofensor e suas 

respectivas comunidades de afeto (Fonte: http://cdhep.org.br/category/justica-restaurativa/). 
8 Na época, em 2014, foram as facilitadoras do curso de justiça restaurativa. Alessandra é cientista social, participa 

atualmente da coletiva feminista Fala Guerreira e é professora da rede pública de ensino, entre outras coisas. A 

Fernanda é psicóloga e atualmente (2017) dirige uma ONG chamada Pilar Instituto de Transformação Social. 
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Após um tempo trabalhando no bairro do Capão Redondo, na zona sul periférica da 

cidade de São Paulo, comecei a notar a potência dos diversos grupos da região, especialmente 

de mulheres: saraus, eventos, festas dos diversos coletivos para arrecadar dinheiro e elaborar 

ações, discussões sobre o genocídio dos jovens, produção de material impresso sobre violência 

contra as mulheres, livros de poesias, espetáculos, intervenções e, principalmente, a importante 

união e troca de afetos que são a base destas atividades, servindo como cura e fortalecimento 

de si e para uma atuação política e crítica contra as diferentes formas de violência.  

Nessa ocasião, despertei para um mundo totalmente novo. E quando digo novo, é pelo 

fato de que, ainda que o movimento de mulheres da periferia não seja recente, durante minha 

infância ou adolescência não convivi com grupos configurados por tais debates. Assim, já 

adulta, esses diversos encontros com mulheres auxiliaram consideravelmente na transformação 

da minha consciência no que diz respeito a minha atuação profissional na área social com jovens 

e mulheres, o contexto que vivo e a mim mesma. Partindo daí o acesso ao melhor entendimento 

sobre esses assuntos, também contribuiu com meu processo de me posicionar como mulher 

negra-periférica-sapatão.  

Em consequência disso, a temática dessa pesquisa também surge a partir do Serviço de 

Medida Socioeducativa em Meio Aberto Capão Redondo II (SMSE/MA) - atividade dessa 

organização que não é característica no atendimento de mulheres, pois o foco é nos processos 

envolvendo os jovens, em sua grande maioria, os meninos. Apesar disso, são elas, as mães, 

irmãs, tias, avós, namoradas, que frequentam os grupos de família e são elas também as mais 

interessadas no acompanhamento dos adolescentes.  

Foi também a partir da atuação nesse espaço que comecei a me envolver com as 

atividades dos grupos da região, especialmente de mulheres negras. Então, pela minha vivência 

pessoal e profissional, decidi escrever sobre as ações das mulheres nesse contexto marcado pela 

criatividade, afeto e resistência, mas também pelos problemas da segregação urbana, racismo, 

desigualdades de classe, socioeconômicas, de gênero e sexualidade. Configurando um quadro 

específico que conduz a reflexões apoiadas no feminismo e que tenha como perspectivas 

centrais a luta contra a opressão gerada pela articulação do heterossexismo, racismo, sexismo e 

classismo para descolonização do feminismo e do corpo das mulheres. 

Por esse ângulo, como argumenta Zuleide Paiva da Silva, em sua tese de doutorado 

Sapatão Não É Bagunça: Estudo Das Organizações Lésbicas Da Bahia, já que a linguagem 

que é desenvolvida no social também molda nossos corpos politicamente, “faço escolha política 

pela gramática inclusiva de gênero em uma tentativa de ruptura com a linguagem patriarcal 
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(re)construída e difundida pelo androcentrismo da ciência” (SILVA, 2016, p. 134)9. Desta 

forma, buscando uma escrita de gênero que altere o lugar do masculino como universal na 

linguagem, as palavras serão feminizadas, então, o “a” virá primeiro, por exemplo: as(os), 

todas(os) etc. Além disso, ainda que fuja das prescrições da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), muitas vezes, os nomes das autoras serão escritos por inteiro, por exemplo: 

Lélia Gonzalez, Maria Lugones e assim por diante, isso porque dado o contexto de produção 

científica predominantemente masculino já mencionado, corre-se o risco de que, ao citar 

somente o sobrenome, não fique evidente que as teóricas são mulheres, por isso nomeá-las é 

importante. 

Isto posto, além da importância dessa organização que trabalhei e das coletivas às quais 

comecei a ter contato, em paralelo realizei um curso de extensão sobre a história do negro no 

Brasil, promovido pelo Centro de Estudos Africanos (CEA), da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas (FFLCH). Dentre os muitos docentes, destaco Kabengele Munanga e 

Rosângela Costa Araújo, conhecida como mestra Janja, que abriram muitas possibilidades de 

reflexão no meu olhar. E já na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), as 

disciplinas e o Núcleo Interdisciplinar Inanna de Pesquisa (NIP) sobre sexualidades, gênero e 

diferenças, da minha orientadora e professora doutora Carla Cristina Garcia, foram vitais para 

o amadurecimento teórico da minha pesquisa e possibilidade de uma escrita mais crítica.  

Contudo, posso dizer que o contato com os adolescentes, familiares e funcionários do 

SMSE/MA - Capão Redondo II foi essencial para me ajudar a construir uma profunda 

compreensão das relações de gênero, sexualidade, raça e classe, afora a transformação pessoal 

e profissional que estar ali me proporcionou. Atuar nesse território me permitiu conhecer muitas 

mulheres negras que conduzem diferentes formas de lutas de uma maneira criativa e afetuosa, 

e essa aproximação começou a mudar totalmente as minhas perspectivas. Cito, ainda, o curso 

de Promotoras Legais Populares (PLPS), promovido pela União de Mulheres de São Paulo e 

realizado durante todo o ano de 2017, que permitiu compreender melhor a luta feminista nesta 

cidade, além de me aproximar de mulheres de outras regiões, contato que me auxilia 

constantemente na reflexão sobre mim e sobre o mundo. 

Partindo então dessas experiências, esforço-me nessa dissertação para evidenciar a 

enorme contribuição que nós, as feministas negras, lésbicas e periféricas, temos na produção de 

                                                                 
9 A autora também menciona que em alguns estados, o uso de uma gramática inclusiva de gênero é lei: “No estado 

do Rio Grande do Sul, foi aprovado o Projeto de Lei nº 344, que estabelece a utilização da linguagem inclusiva 

de gênero nos atos normativos, nos documentos e nas solenidades do Poder Executivo Estadual. Decreto nº 

49.994, de 27 de dezembro de 2012. Porto Alegre, DOE, n. 248, 28 dez. 2012” (SILVA, 2016, p. 135). 
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conhecimento, a partir de nossas criações, estratégias e projetos. Portanto, a pesquisa-ação 

participante é a metodologia utilizada, pois, “é um tipo de pesquisa centrada na questão do agir” 

(THIOLLENT, 1987 p. 83), no qual os grupos investigados e a investigadora trabalham em 

torno de objetivos comuns dentro de uma ação ou intervenção social. Essa perspectiva também 

pretende ser um meio de desacomodar a noção de que as (os) investigadas (os) e a pesquisadora 

estão em lados opostos: objetos versus científico.  

Desse modo, a periferia da zona sul na cidade de São Paulo, nos bairros Campo Limpo, 

Capão Redondo, Jardim São Luís e Jardim Ângela, é o território onde essa pesquisa se insere e 

se desenvolve. São ações políticas-artísticas-feministas realizadas por mulheres negras e 

lésbicas negras que se organizam em grupos pequenos, tais como Fala Guerreira, Capulanas 

Cia de Arte Negra, T.ar Raízes e Coletiva Luana Barbosa10, para criar e promover espaços 

formativos, encontros, eventos, poesias, teatro, festas, informações e materiais impressos e 

audiovisuais que expressem suas perspectivas, lutas, ações, reflexões e afetividade, ao mesmo 

tempo que denunciam as variadas formas de opressões e violências.  

Pretendo neste trabalho, portanto, no capítulo I, descrever uma das atividades 

organizada por mulheres de grupos distintos, mas que tem em comum a periferia sul da cidade 

de São Paulo. Descrição para aproximar as (os) leitoras (es) do campo dessa pesquisa e 

apresentar quem são as participantes. Mais adiante, procuro mostrar como foi sendo construída 

a cena periférica na zona sul da cidade e como as participantes desta pesquisa se inserem neste 

cenário. Para encerrar esse tópico, demonstro os aspectos do território no que diz respeito à 

divisão geográfica e sua caracterização por meio de alguns dados quantitativos e qualitativos. 

No capítulo II, desenvolvo sobre como a colonização por meio de suas narrativas foi 

construindo categorias e hierarquias para desumanizar e reduzir a história, a cultura, o passado 

e a subjetividade dos povos colonizados. Mais adiante, por meio da frase de María Lugones 

“nenhuma mulher é colonizada, nenhuma fêmea colonizada é mulher”, disserto sobre o termo 

hegemônico do que é ser mulher e as construções de categorias separáveis e homogêneas que 

fragmentam nossa existência. Relacionado a isso, a necessidade de pensar e perceber como os 

marcadores de colonialidade, raça, classe, gênero e sexualidade se integram em nossa 

experiência. 

Ainda neste segundo capítulo, apresento, de forma não tão linear e articulada com os 

relatos do campo de pesquisa, algumas perspectivas e trajetórias de luta de negras e lésbicas, 

                                                                 
10 As coletivas serão apresentadas mais adiante, no final do primeiro capítulo. É empregado o termo coletiva ao 

invés de coletivo, pois se trata de grupos de mulheres, assim, o substantivo será utilizado no feminino. 
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especialmente em São Paulo. Ao mesmo tempo, proponho discutir por meio de relatos do 

campo de pesquisa, compreensões sobre a interseccionalidade, um termo que atravessa o debate 

deste tópico. 

No capítulo III, inspirada pelo título “Eu sou Atlântica”, de Beatriz Nascimento, o 

campo é atravessado pela busca em recontar esse passado, esse atlântico, essa busca “por raízes 

e rotas correlatadas”, que dão outros sentidos para a existência das mulheres no presente. Com 

isso, alguns aspectos teóricos e metodológicos são acionados, como a reflexão sobre identidade. 

Mais adiante, ainda apoiada no campo, as atividades descritas desenvolvem a compreensão 

sobre a resistência das mulheres.  
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CAPÍTULO I 

 

“Periferia Segue Sangrando11”: de que lugar estamos falando 

 

Periferia segue sangrando e não estanca. Não estanca porque nós mulheres 

sangramos diariamente espalhadas pelas periferias das cidades. Sangramos em carne 

viva, sangramos o sangue fértil da nossa menstruação, sangramos os dissabores e o 

peso do mundo em nossas costas. Mas se sempre sangramos solitária e 

silenciosamente, descobrimos que é na nossa união que mora a potência 

(TEIXEIRA; NASCIMENTO, 2015, p. 85). 

 

Em uma estreita viela bem no meio do Jardim Ibirapuera, bairro da periferia da zona sul 

da cidade de São Paulo, em março de 2017, mulheres, jovens, idosos, crianças e homens 

assistiam, apoiadas (os) em suas janelas e portas, às mulheres com seu megafone, que em meio 

ao aglomerado de pessoas que seguiram o trajeto, pronunciavam o manifesto pela vida das 

mulheres periféricas: 

 

Dizemos não aos contratantes de empresas. 

Não aos locatários de imóveis que se valem da quantidade de filhos que a mulher 

possui para dificultar ou impossibilitar sua entrada. 

Não ao abismo salarial que atinge ainda mais as mulheres negras e pobres. 

Não a violação dos nossos corpos. Não aos inúmeros abusos sexuais cometidos.  

Não a agressão física e psicológica exercida por companheiros, travestidos por um 

suposto discurso de amor.  

Não ao assédio de todo dia que invade nosso corpo, rouba nossa paz e nos traz medo 

de andar na rua.  

Não aos covardes que abandonam seus filhos, não pagam pensão e não ajudam com 

nada. 

Sim a união, apoio e acolhimento que encontramos nas outras mulheres.  

Sim a nossa capacidade criadora, as nossas ideias são incríveis e potentes, não 

precisamos de homens para validar.  

Sim somos a beleza, a natureza e a vida, nenhum padrão de beleza deve nos impedir 

de florescer.  

Sim ao amor entre mulheres, sapatão é afeto e resistência.  

Sim aos encontros entre mulheres que enchem nossas vidas de força e alegria.  

                                                                 
11  “Esse é o nome de um núcleo na periferia da zona sul na cidade de São Paulo, formado por diversas mulheres 

organizadas ou não organizadas em variados grupos. Algumas dessas mulheres que participam e organizam a 

ação do “Periferia Segue Sangrando” também compõem as coletivas Fala Guerreira, Luana Barbosa, T.ar Raízes 

e Capulanas. É uma ação conjunta de muitas mulheres desse território, então é relevante descrever para abrir 

esse primeiro capítulo. A ação do Periferia Segue Sangrando é realizada desde 2015, alcançando no ano de 2018 

sua 4ª edição consecutiva. “Muitas de nós que construímos o Periferia Segue Sangrando em 2015 (Carolzinha, 

Jenyffer, Alessandra, Anabela, Dani Braga), acabamos entrando para o Fala Guerreira posteriormente, mas isso 

não quer dizer que as ações do Periferia Segue Sangrando são da Fala Guerreira. Não é a Fala Guerreira que 

promove o Periferia Segue Sangrando, essa ação (periferia segue sangrando) é anterior. O que acontece é que 

há membros da Fala Guerreira que também são do Periferia Segue Sangrando. Ainda assim, vale dizer que o 

Periferia Segue Sangrando é composto por outras mulheres (que não só as Guerreiras), mas mulheres de outros 

coletivos e algumas que não pertencem a coletivo nenhum. O Periferia Segue Sangrando acaba sendo uma 

grande ação pensada por diversas mulheres, mas que aglutinam as mulheres que estão em luta, ou seja, as 

mulheres trabalhadoras, jovens e moradoras da quebrada” (Informação verbal fornecida por e-mail pela Jenyffer 

Nascimento em fev. 2018).  
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Sim a existência das travestis, transgêneros e transexuais.  

Sim ao nosso direito de tirar um tempo para nós mesmas, para nos divertir, nos dar 

prazer ou para fazer o que temos vontade [...] (MANIFESTO, 2016, p. 38) . 

 

Já era noite e esse momento representou o final do cortejo realizado pelo núcleo Periferia 

Segue Sangrando. O núcleo é formado por diversas mulheres, organizadas ou não organizadas 

em variados grupos.  

Um pouco antes disso, durante o cortejo, caminhamos pelas subidas e descidas das 

vielas, ruas e becos do Jardim Ibirapuera, ao som do maracatu Baque Atitude12. O protesto e a 

andança se misturavam com as sensações experimentadas anteriormente no círculo de mulheres 

durante a tarde e iam ganhando ainda mais intensidade ao passo que sentia a beleza das pinturas 

africanas no rosto das mulheres jovens e adultas, com a interação promovida pela distribuição 

de folhetos com textos sobre violência contra a mulher e violência policial e com a mancha da 

tinta vermelha que ia sendo jogada pelo chão por onde passávamos, para simbolizar todo o 

sangue que é derramado na periferia. Viver esse momento despertou muita dor, por trazer à 

tona violações diárias de nossas vidas, mas, por outro lado, manifestou a vivência de uma força 

coletiva feminina poderosa, entoada pela trilha grave, ancestral e profunda dos tambores. 

Essa programação teve início no horário de almoço, com caldos e café feito pelas 

mulheres que organizaram o evento, entre elas, mulheres da coletiva Fala Guerreira, que nos 

receberam afetivamente no Bloco do Beco13 - espaço acolhedor, iluminado e com uma sala 

ampla. Ao longo do dia, ocorreram ali várias atividades. Quem chegava ia se ambientando e de 

forma orgânica notava-se pequenos grupos de mulheres espalhados pelo ambiente, elas 

conversavam, pintavam, escreviam poesias, riam, choravam e comiam em pé ou sentadas. 

Abraçadas umas as outras, encostadas pelo chão ou em silêncio com as crianças que corriam 

entre nós, o clima era de intimidade e acolhimento.  

Depois desse momento de convivência espontânea, todas as mulheres presentes foram 

convidadas ao espaço central para dar início às atividades. Três mulheres da organização do 

evento iniciaram lendo um poema. Uma por vez, recitavam versos que suavemente falavam 

                                                                 
12 O Baque & Atitude é um grupo de Maracatu de Baque Virado, fundado em 2010, na periferia da zona sul de 

São Paulo e mantem suas atividades no Jardim Ibirapuera (Fonte: https://www.facebook.com/pg/BaqueAtitude). 
13 O Bloco do Beco acolhe diversos grupos da região e cede seu espaço para a realização de muitos trabalhos, 

como é o caso do Periferia Segue Sangrando. “É uma Associação Cultural sem fins lucrativos que atua desde 

2002 no Jardim Ibirapuera, bairro da periferia sul da cidade de São Paulo. Disponibiliza cursos e atividades para 

crianças e adolescentes da comunidade, como aulas de música, percussão, dança, teatro, vídeo, capoeira entre 

muitas outras. Além disso, o Bloco do Beco também promove a cultura na região através de apresentações de 

teatro, maracatu, exibições de filmes, rodas de leitura, atividades esportivas e do tradicional bloco de carnaval 

da associação” (Fonte: https://www.facebook.com/pg/blocodobeco). 
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sobre dor, amor e força. A partir da identificação com o tema de cada texto, cada mulher foi 

conduzida para a atividade seguinte: os círculos14.  

Guiada pelo poema “A ferida15” eu participei do círculo dores e sombras, embora ainda 

não soubesse que este seria o tema. Após a formação dos grupos, o nosso foi direcionado para 

o ambiente externo, repleto de plantas e pequenas árvores, flores e bancos coloridos que 

estavam dispostos em círculo. No centro, alguns objetos criavam uma ambientação: havia 

livros, espelho, remédios, lápis coloridos e papéis.  

 

FOTO 1 – CENTRO DO CÍRCULO DORES E SOMBRAS 

 

Fonte: Arquivo Pessoal de Cris Uchôa. 

 

Já sentadas, em meio a outras mulheres, conhecidas e desconhecidas, apresentamo-nos 

e em seguida conversamos sobre a pergunta disparadora: “Qual a minha dor?”.  

A partir dos princípios que fazem parte dessa proposta (o sigilo, falar somente a partir 

de si e não opinar na fala das outras mulheres), de maneira circular, cada mulher pôde se 

expressar a partir do “objeto de fala”, ou seja, só poderia falar quem tivesse segurando um 

objeto na mão, que nesse caso, era um tecido um pouco longo e colorido que trazia mais 

conforto e segurança ao amassá-lo e manuseá-lo enquanto falávamos. Assim, cada mulher em 

seu tempo contou, chorou e desabafou sobre os variados processos de violência que enfrentam 

                                                                 
14 O círculo proposto teve um formato de diálogo apoiado e livremente adaptado a partir de algumas técnicas e 

princípios de liberdade, horizontalidade e individualidade da Justiça Restaurativa, perspectiva explicada 

anteriormente (vide rodapé 7). Tais círculos têm sempre a presença de uma ou mais facilitadoras que lançam 

uma pergunta disparadora para mobilizar o contato com algum tema. 
15 “Dói,/Dilacera a alma,/Dói/Corrói tudo por dentro,/Como se fossem dez mil facas rasgando tudo,/Dói e 

sangra,/Por dentro,/Por fora também dói,/Mas ainda dá pra disfarçar,/Mesmo totalmente dolorida e sem 

forças,/Mesmo derrotada por dentro,/As ferramentas de fora ajudam a pensar que está tudo bem” (Juliana 

Bertolino). 
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ao longo da vida. Relacionamentos abusivos, abortos, encarceramento, violência, desamor, 

solidão, cansaço.  

Foi muito importante falar sobre a minha dor em meio a outras mulheres com histórias 

tão diversas, mas ao mesmo tempo tão similares. Nesse dia, foi a primeira vez que relatei a 

minha experiência de aborto aos dezenove anos. Por mais de dez anos guardei esse 

acontecimento em segredo num misto de culpa, raiva e alívio por ter tomado essa decisão. 

Acreditava, nessa época, que deveria ser castigada por ter interrompido em condições inseguras 

uma possível gestação. Um peso que não foi dividido, um sofrimento intensificado por uma 

ideia que ainda continua impregnada, a de que o corpo não nos pertence, ao mesmo tempo que 

somos nós, sozinhas, as responsáveis pela prevenção da gravidez, pelos abusos e pela violência.  

Junto a outras mulheres, fui entendendo esses processos, principalmente no que diz 

respeito a nós que vivemos nas periferias. O aborto é “legalizado” no Brasil para quem tem as 

condições financeiras de fazê-lo, mas ainda é uma discussão tabu, em que as mulheres negras 

nas periferias são as mais vitimadas. São as mulheres nas periferias que morrem com o silêncio, 

com os procedimentos malfeitos que servem para manter uma lógica machista e hipócrita a 

serviço de um projeto capitalista de clínicas de aborto clandestinas, que superfaturam prestando 

serviços mais adequados e dignos para quem pode pagar. Na época não só o processo do aborto 

foi violento, mas também a solidão e todo o julgamento posterior.  

A naturalização do silenciamento dessa e de outras dores foram responsáveis, ao longo 

desse tempo, por tentar destruir a minha subjetividade. Isso porque o que absorvemos 

facilmente em uma sociedade racista e machista é que não podemos falar, que não somos 

ninguém, que somos culpadas. Então, às vezes, é preciso que alguém nos diga algo diferente 

para que possamos perceber que o sentimento de autodepreciação e que os processos de 

silenciamento da nossa fala, expressão, corpo, território, sexualidade e existência, não são 

individuais. Quando vemos, ouvimos, vivemos coisas distintas das que estamos acostumadas, 

despertamos a nossa consciência e percebemos que não estamos sozinhas. Processos 

importantes que contribuem para vivermos melhor e sermos realmente quem somos. 

Eu fico pensando que se tivesse uma ideia diferente sobre o aborto, se eu soubesse 

naquele tempo que tenho o direito de decidir sobre o meu corpo e que merecia ter condições 

seguras para isso, teria evitado sofrimentos e humilhações. Escutei recentemente de uma mulher 

chamada dona Gildete16: “Quando a gente tem consciência das coisas, a gente vive melhor, a 

                                                                 
16 Dona Gildete é moradora do Capão Redondo e foi participante ativa do grupo de mães que é realizado no espaço 

da assistência social no Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (SMSE-MA), o qual abordaremos 
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gente começa a se defender melhor”. Essa fala faz todo o sentido, pois continuamente somos 

inseridas em discursos que querem nos subalternizar, desvalorizar a nossa existência, esvaziar 

qualquer sentido de dignidade e direitos para calar nossas experiências, nossa expressão, nossa 

potência, nossa vida.  

Então, compartilhar essas histórias, além de um processo de retomada de consciência 

por meio de outras narrativas, é também como se aos poucos diluíssemos algumas das amarras 

que sufocam nossos passos e pudéssemos reconstruir, juntas, muitas das rachaduras que há 

dentro de nós. Estar entre elas é revolucionário, traz-me fortalecimento e aprendizado. Comecei 

a ter outras possibilidades de existência, a me reconhecer de outra maneira, ganhar mais 

movimento, mais voz e a oportunidade de caminhar por lugares de afeto desconhecidos e 

inabitados em mim mesma. 

A periferia sempre sangrou e segue sangrando, principalmente no enfrentamento 

coletivo das variadas violências machistas e racistas promovidas pelo Estado. Diante de uma 

realidade desigual e violenta, as mulheres empreendem ações coletivas buscando processos de 

cura, rompimento com o silenciamento, luta, resistência, amor, afeto, cuidado, prazer, diversão 

e partilha. Como escreveram a Carolina Teixeira e a Jenyffer Nascimento (2015, p. 87): “Algo 

mágico acontece quando compartilhamos nossas histórias em processos circulares. Pensando 

para além da violação dos nossos corpos, o silêncio é uma das formas mais eficientes de nos 

fazer morrer”. 

Desse modo, a partir da interação e participação nas ações políticas, culturais e 

feministas realizadas por mulheres negras e lésbicas negras na periferia da zona sul da cidade 

de São Paulo é que esse trabalho se desenvolve. As intervenções e as mulheres aqui presentes 

estão localizadas nas subprefeituras do Campo Limpo e M’Boi Mirim, nos distritos de Campo 

Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luís e Jardim Ângela, bairros dos quais falaremos mais 

adiante.  

É preciso dizer que nesse território existem outros agrupamentos e formas de 

organização de mulheres negras e lésbicas, tais como a Coletiva Audácia, o Núcleo de Mulheres 

Negras, as Herdeiras de Aqualtune, a Cia. As Leõas, entre outras, além de poetas, cantoras, 

educadoras e demais mulheres, artistas e profissionais. No entanto, dado o contexto limitado da 

pesquisa, dialogaremos somente com algumas das atividades organizadas pelas coletivas 

                                                                 
no decorrer do texto. Essa fala aconteceu no encontro “Mulheres de Luta”, dia 17 de março de 2018, com a 

participação das coletivas Fala Guerreira e T.ar Raízes que ainda serão apresentadas. A dona Gildete, mesmo 

após seu filho ter encerrado a medida socioeducativa de liberdade assistida, continua frequentando os grupos de 

famílias da organização e, por intermédio do serviço, os encontros de mulheres que acontecem no território.  
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Capulanas Cia de Arte Negra, Fala Guerreira, Luana Barbosa e T.ar Raízes que serão 

apresentadas a seguir. Apesar disso, ainda que eu tenha demarcado a pesquisa a partir das ações 

desses grupos, falas de outras mulheres desse território surgirão, mesmo que não estejam 

inseridas como integrantes das coletivas mencionadas. 

 

Capulanas Cia de Arte Negra 

 

Sonhamos em fazer arte negra, arte política. Desejamos um mundo pintado com 

nossas cores e cabelos, com nossos textos e corpos; gestamos então esse sonho e 

parimos Capulanas Cia de Arte Negra (Adriana Paixão)17. 

 

O grupo Capulanas Cia de Arte Negra surgiu na cidade de São Paulo, no ano de 2007, 

a partir do encontro das mulheres integrantes durante a graduação em Artes do Corpo, na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Na cena cultural que surge em São 

Paulo, a qual vamos abordar, foi um dos primeiros grupos na região da periferia sul que 

começou a pautar a questão das mulheres negras a partir de construções artísticas. 

É um grupo composto inicialmente por quatro mulheres negras com idade entre 30 e 40 

anos, todas acessaram o Ensino Superior, ainda que algumas ainda não o completaram e são 

moradoras da região, são elas: Adriana Paixão, Debora Marçal, Flavia Rosa e Priscila Obaci. A 

proposta de trabalho se inicia pelo incômodo de perceberem a insuficiência de produção a partir 

das vozes de mulheres negras na construção artística, estética e política. Elas realizaram o 

importantíssimo espetáculo Sangoma: saúde às mulheres negras, além de formações, cursos e 

participação em eventos e palestras relacionadas à arte, saúde, autocuidado e imagem da mulher 

negra. 

 

Capulanas somos nós realizando o teatro contemporâneo e negro, formando público 

com o corpo inteiro, ressignificando a relação com o teatro opressor, o teatro de 

migalhas destinado a crianças e adolescentes vulnerabilizados, empobrecidos, negros 

e periféricos. Sangoma: saúde às mulheres negras, mote deste mulheres-líquido, é uma 

intervenção artística que se desenha como fonte inesgotável de trocas, 

retroalimentação, crescimento mútuo, construção de sororidade (sem modismos) 

(Cidinha da Silva)18. 

 

                                                                 
17 Escrita de Adriana Paixão para a publicação Feminina, Periferia um Pedaço da África (2015, p. 9), idealizado 

pelas Herdeiras de Aqualtune, uma coletiva de produção cultural do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, 

formada por mulheres pretas periféricas. 
18 Prefácio escrito por Cidinha da Silva para a publicação Mulheres Líquido: Os encontros fluentes do sagrado 

com as memórias do corpo terra ([s/d.], p. 5), idealizado pelas Capulanas Cia de Arte Negra. 
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O espetáculo é apresentado na casa do grupo, nomeada por elas de goma19, e localizada 

no Jardim São João (região do M’Boi Mirim). Um cenário teatral que nos integra como 

visitantes de cada cômodo-mulher em que é possível sentir, reviver e espelhar nossas 

experiências de violência racista no sistema de saúde, dores emocionais que se instalam no 

corpo físico e processos de adoecimento comuns às mulheres negras. 

 Além disso, o grupo promove atividades de formação que “são denominadas ONNIM – 

“Quem não sabe pode saber aprendendo”, referência ao símbolo Adinkra (ideograma do povo 

Akan) do conhecimento, da aprendizagem e da busca contínua do saber20. São atividades 

gratuitas e, nesse ano de 2018, as artistas estão oferecendo aulas que “fazem parte da ação Casa 

Aberta - Capulanas do projeto Ialodês: Trilogia Da Mulher Negra, Uma Ficção Afrofuturista 

contemplado pela 29º edição GOMA da lei de fomento ao teatro da cidade de São Paulo”21. 

Os cursos também acontecem na goma das Capulanas e nesse primeiro semestre de 2018 

abriu inscrições para três oficinas de encontros semanais com duração de 4 meses: TEATRO 

DE IDENTIDADE - Investigação artística acerca de processos identitários, teatro como 

ferramenta de reflexão das múltiplas identidades que nos formam, com Adriana Paixão; 

ESTADO CÊNICO NAS DANÇAS NEGRAS CONTEMPORÂNEAS - "Investigação de 

estados cênicos nas danças negras tradicionais, contemporâneas e diaspóricas", com Débora 

Marçal; e TEATRALIDADE DAS DANÇAS FEMININAS -  que “investiga a consciência 

corporal a partir da costura da dança com a teatralidade despertando assim o sagrado feminino”, 

com Flávia Rosa, encontro esse do qual eu participei todas às terças-feiras das 20h às 22h00.  

O grupo realiza atividades e produções diversas, contudo, vou me ater às ações das 

Capulanas que fazem parte do campo dessa pesquisa - assim como farei com as demais coletivas 

- as quais serão melhor exploradas e apresentadas no decorrer do texto dessa dissertação: 

- Participação nos encontros teatralidade das danças femininas, com a Flávia Rosa; 

- Outros materiais audiovisuais e artísticos, nos quais foram colhidos depoimentos e 

entrevistas que possam contribuir com a temática dessa pesquisa. 

 

Fala Guerreira 

 

Somos uma coletiva feminista atuante na periferia de São Paulo. 

Um feminismo periférico e pulsante, antirracista. 

                                                                 
19 Gíria usada para designar casa, moradia. 
20 Fonte: http://capulanas.art.br/onnim/. Acesso em: 27 de nov. 2017. 
21 Fonte: https://www.facebook.com/capulanasartenegra. Acesso em: 05 de nov. 2017. 

http://capulanas.art.br/onnim/
https://www.facebook.com/capulanasartenegra
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Somos negras, brancas, indígenas, lésbicas, travestis, transexuais, pobres, filhas de 

nordestinas, clandestinas, prostitutas, imigrantes, latino-americanas espalhadas nas 

periferias do mundo e das cidades22. 

 

Fala Guerreira é Alessandra Tavares, Ana Liz, Carla Aguiar, Bia Oliveira, Carolina 

Teixeira, Danielle Braga, Danielle Regina de Oliveira, Dandara Gomes, Dayse Oliveira, 

Gabriela Miranda, Izabela Machado, Jenyffer Nascimento, Lia Moreira, Mariana Brito, 

Michelle Mesquita, Formiga, Nath Pires, Patrícia Tirola, Rita Carneiro, Silvana Martins23.  

A coletiva nasceu em 2015, é atuante na periferia Sul de São Paulo e se denomina como 

construtora de um feminismo periférico e antirracista. O grupo surge a partir das reflexões dos 

encontros promovidos pela Mostra das Rosas, em 2012. A Mostra das Rosas foi uma sequência 

de atividades com as artistas e coletivos femininos na periferia sul da cidade de São Paulo, para 

discutir a desigualdade de gênero a partir da produção cultural. Começou a ser realizada a partir 

do incômodo que as mulheres foram sentindo no que diz respeito ao machismo nos saraus e 

espaços culturais no território.  

Posterior a isso, a coletiva Fala Guerreira foi contemplada pelo Programa para a 

Valorização de Iniciativas Culturais – VAI, o que contribuiu para as suas ações e para a 

produção de sua revista. A coletiva tem uma atuação essencialmente no território, participando 

de saraus, rodas de conversa, eventos e formações em outros espaços institucionais como 

escolas, centros culturais e organizações não governamentais, além de realizar intervenções e 

atividades feministas em outras regiões da cidade de São Paulo.  

A revista da Fala Guerreira está em sua 5° edição e aborda questões muito importantes 

relacionadas às pautas das mulheres, especialmente das mulheres negras na periferia-mundo. O 

título da primeira edição é: Mulher e Mídia na Quebrada; edição n° 2: Especial Mulheres 

Negras, n°3: Especial Mães de Maio, n°4: Lutas, Resistências, Memórias na América Latina e 

a 5°: Afetividades. 

 

A Fala Guerreira tem a revista que dá voz a muitas mulheres que não têm espaço nas 

grandes mídias. Pra nós mesmas, eu, por exemplo, nunca me vi escrevendo em lugar 

nenhum. Eu sei que muitas meninas de nós escrevem muito, mas assim, poder ter 

coragem pra isso, sabe? (Informação verbal, Danielle Braga, integrante da Fala 

Guerreira). 

 

                                                                 
22 Fonte: https://www.facebook.com/falaguerreira/. Acesso em: 05 de nov. 2017. 
23 A coletiva está sendo reconfigurada em relação às participantes, desse modo, ainda que até a última edição da 

revista, as integrantes citadas eram as mesmas que menciono aqui, é possível que até a conclusão dessa pesquisa, 

os nomes das guerreiras componentes do grupo não sejam os mesmos.  
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O grupo integra mulheres negras e brancas, heterossexuais, bissexuais e lésbicas. As 

mulheres têm idade entre 26 e 50 anos, porém majoritariamente é composto por jovens. A maior 

parte das mulheres tem ensino superior em áreas de Humanidades e são da periferia sul da 

cidade.  

As atividades que fazem parte do campo dessa pesquisa: 

- Entrevista com Danielle Braga, integrante da coletiva; 

- Intervenção na rua “Eu trabalhadora periférica”, realizada pela segunda vez em 2018, 

no dia Internacional da Mulher, 08 de março; 

- Encontro de lançamento da edição 4 da revista: “Lutas e Resistências na América 

Latina”, que integrou uma ação do núcleo Periferia Segue Sangrando, dia 25 março de 2017; 

- Encontro de lançamento da edição 5: “Afetividades”, em 2 de julho de 2017; 

- Encontro da Fala Guerreira e Julieta Paredes: Feminismo Comunitário e Feminismo 

Periférico, em setembro de 2017; 

- Outros possíveis materiais audiovisuais e gráficos, como as edições da revista Fala 

Guerreira, entrevistas e reportagens do grupo, nos quais foram colhidos depoimentos que 

possam contribuir com a temática dessa pesquisa. 

 

Luana Barbosa 

 

A coletiva feminista chamada Luana Barbosa surgiu em 2016, mesmo ano em que 

ocorreu o episódio de espancamento seguido de morte, cometido por policiais militares contra 

Luana Barbosa dos Reis, uma mulher negra, periférica, lésbica e mãe, moradora da cidade de 

Ribeirão Preto (SP).  

A coletiva é um grupo de nove mulheres jovens e adultas com idade entre 20 e 30 anos, 

negras, lésbicas e bissexuais periféricas que estão engajadas com as questões do racismo, 

machismo e lesbofobia24. Todas integrantes são moradoras da periferia de São Paulo, porém 

somente a Fernanda, a Márcia e a Renata moram na periferia da zona sul. As mulheres que 

compõem o grupo são: Fernanda Gomes, Renata Alves, Anne Sarinara, Lê nor, Jhenifer 

Santine, Ariane Oliveira, Micheli Moreira, Elizandra Delon e Márcia Fabiana. 

O grupo tem uma atuação muito importante para as mulheres negras, lésbicas, 

bissexuais e periféricas, pois promovem diversas intervenções que abordam as temáticas. 

Lançaram em 2017, exatamente um ano após a morte de Luana Barbosa, o documentário “Eu 

                                                                 
24 A lesbofobia é motivada pela misoginia, que é sentimento de ódio destinado às mulheres, mas se trata 

especificamente do preconceito, repulsa e discriminação contra mulheres lésbicas. 
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sou a próxima”, que denuncia a invisibilidade no que diz respeito a violência e assassinato das 

mulheres lésbicas. Essa produção não contou com apoio financeiro de políticas públicas. 

“Nosso orçamento foi muita força de vontade, alguns pacotes de macarrão, molho de tomate e 

nenhum dinheiro”25.  

A coletiva, entre outras ações, também produz um evento mensal chamada “Sarrada no 

Brejo”, encontro que é mais que uma festa, mas sim um espaço político e seguro de diversão e 

afeto, que tem sido importante para muitas mulheres, especialmente bissexuais e lésbicas. A 

festa também propõe incluir as mulheres que são mães, já que conta com um espaço de creche 

para crianças denominado: brejinho. 

As atividades da coletiva que fazem parte do campo dessa pesquisa: 

- Entrevista com Fernanda Gomes, integrante da coletiva; 

- Encontro “março da Afetividade Negra entre Lésbicas e Bissexuais”, em março de 

2018; 

- Participação na festa “Sarrada no Brejo”, em julho/2017. 

- Intervenção na rua “Eu trabalhadora periférica”, realizada pela segunda vez esse ano 

de 2018, no dia Internacional da Mulher, 08 de março; 

- Outros materiais audiovisuais e reportagens, que foram colhidos informações e 

depoimentos para contribuir com a pesquisa. 

 

T.ar Raízes 

 

A T.ar Raízes é um grupo que atua nas periferias, especialmente na zona sul, com 

enfoque em Direitos Humanos. Tem o objetivo de oferecer apoio comunitário para 

fortalecimento das pessoas e superação de situações de violências. Seu propósito é constituir 

uma rede de diversos sujeitos e instituições que estão na luta cotidiana por igualdade, dignidade 

e justiça.  

O grupo surgiu em 2015 e é misto no que diz respeito à raça, sexualidade e gênero. É 

formado majoritariamente por mulheres e um homem homossexual também compõe o grupo. 

A idade das integrantes é entre 27 e 40 anos, sendo a maioria jovens. São profissionais de 

diferentes áreas: Psicologia, Antropologia, Pedagogia, Artes, Assistência Social, Educação 

Física e Geografia. Atualmente fazem parte: Alessandra Tavares, Andrea Arruda, Cristiane 

                                                                 
25 EU sou a próxima: como morrem as mulheres lésbicas no Brasil, Jornalistas Livres, por Martha Raquel 

Rodrigues e Marina Azambuja, 20 abr. 2017. Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/2017/04/eu-sou-

proxima-como-morrem-as-mulheres-lesbicas-no-brasil/>. Acesso em: 02 fev. 2018. 

https://jornalistaslivres.org/2017/04/eu-sou-proxima-como-morrem-as-mulheres-lesbicas-no-brasil/
https://jornalistaslivres.org/2017/04/eu-sou-proxima-como-morrem-as-mulheres-lesbicas-no-brasil/
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Uchôa, Dandara Gomes, Danielle Braga, Dennys Knowles, Elaine Lima, Luana Oliveira, 

Milena Mateuzi, Maria Edijane e Mariana Brito e eu. A maior parte das integrantes mora no 

território, exceto uma das participantes.   

A atuação se insere especialmente nos espaços institucionais das periferias, como as 

organizações não governamentais, espaços culturais e escolas, objetivando formações e rodas 

de conversas cuja a temática refere-se a violência policial, racismo, machismo, entre outros.  

Eu acompanhei e participei de algumas das ações empreendidas pelo grupo junto às 

mães e mulheres atendidas no SMSE-MA do Capão Redondo II. Tais atividades são de 

fundamental importância, pois oferecem outras possibilidades de discussões que muitas vezes 

os serviços da assistência social, cumprir devido à larga burocracia e sucateamento do setor, 

sozinhos não conseguem dar conta. Nesse sentido, a parceria com grupos ativistas do território 

amplia os debates necessários com as mulheres frequentadoras do espaço. 

 

A coletiva vem parceira dessa luta. Coisas que não dá pra acontecer dentro da 

organização, acontecem fora. Porque nem toda organização permite falar sobre tudo. 

Então, se você faz [atividades] fora, essas pessoas que frequentam essa organização, 

é possível frequentarem fora [tais atividades propostas pela coletiva]  
Não estou falando dessa organização especificamente.  

A coletiva vem pra agregar algumas atividades que não possam acontecer aqui. 

A coletiva não é conveniada com a prefeitura, então, que foda-se! 

(Informação verbal, Elaine Lima, integrante da T.ar Raízes). 

 

As atividades que fazem parte do campo dessa pesquisa: 

- Encontro “mulheres de luta”, em março de 2017; 

- Encontro “mulheres de luta”, em março de 2018; 

- Encontro “somos tod@s atlântico”, em julho de 2016; 

- Encontro “somos todxs atlântico”, em julho de 2017; 

- Entrevista com Elaine Lima, integrante da coletiva. 

 

Como é proposto pela pesquisa-ação, junto a coletivas investigadas, em muitas das 

atividades trabalhamos juntas planejando as ações, bem como participando, para que em torno 

de objetivos comuns construíssemos espaços de reflexão, transformação e emancipação. Porém, 

especifico que a Festa Sarrada no Brejo, os encontros da Teatralidade das Danças Femininas, 

as atividades de lançamento da revista Fala Guerreira e o encontro da Fala Guerreira e Julieta 

Paredes foram idealizados pelas coletivas e a minha interação foi somente como participante. 

Além da participação nessas atividades, diante da multiplicidade de instrumentos para 

realização dessa investigação qualitativa, foi feita observação participante em espaços como 
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saraus, intervenções, feiras e outros encontros no território, não necessariamente proposto pelas 

coletivas citadas. Isso para que possivelmente eu pudesse colher depoimentos de mulheres que 

atuam na região e que contribuíssem com essa pesquisa. A pesquisa foi intercalada com a 

pesquisa documental para coletar dados em revistas publicadas, entrevistas jornalísticas, 

documentários, panfletos etc. Afora isso, realizei entrevistas individuais com três mulheres de 

diferentes grupos e um grupo focal, cuja técnica de pesquisa serviu para coletar dados através 

da discussão e interação de um grupo de mulheres sobre o tema: Interseccionalidade, Colorismo 

e Relações interraciais. Porém, nesta pesquisa, sobre este último assunto, desculpo-me com as 

mulheres que expuseram suas perspectivas sobre o tema, pois escutando aos áudios, senti a 

necessidade de mais discussões, melhor aprofundamento e principalmente mais tempo para 

tratar do assunto, então, por hora, não abordaremos sobre a temática relações interraciais. 

Sobre as entrevistas individuais, as perguntas foram abertas para que as mulheres 

pudessem falar livremente. Não houve um roteiro estruturado para o encontro e as perguntas 

foram orientadas em um diálogo desenhado pela entrevistada que permitisse conversar sobre as 

ações no território e as perspectivas sobre o assunto. Apesar disso, perguntas e assuntos distintos 

surgiram no decorrer de cada entrevista, já que foi privilegiada a narrativa das mulheres. O 

discurso das participantes foi gravado e transcrito na íntegra pela própria pesquisadora. Durante 

as entrevistas, tentei intervir o mínimo possível, somente em poucas ocasiões para retomar algo 

da resposta que não ficou compreendido. 

É preciso dizer que as participantes entrevistadas concordaram com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O projeto também foi submetido à Plataforma 

Brasil e aceito pelo Comitê de Ética responsável por essa análise26. Com a permissão das 

mulheres dessa pesquisa, nomearei cada entrevistada, pois a proposta dessa pesquisa é 

privilegiar falas e produções que foram ignoradas ao longo da história e, nesse sentido, é 

importante nomeá-las. 

A primeira entrevista individual foi realizada dia 26 de maio de 2017, com Elaine Lima 

da coletiva T.ar Raízes. Ela é moradora do Capão Redondo, tem 38 anos, é graduada em 

pedagogia, casada e tem 2 filhos. Além da coletiva, hoje ela atua em uma Organização Não 

Governamental (ONG), que é um Serviço de Medidas Socioeducativas em meio aberto (SMSE-

MA) com jovens e famílias. O contexto que nos aproxima e traz práticas e experiências comuns 

é um facilitador no sentido da receptividade ao meu convite para participar da pesquisa, a 

                                                                 
26 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 79063417.0.0000.5482. 
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espontaneidade e profundidade com que ela respondia às minhas perguntas. A Elaine é uma 

pessoa com muita consistência para falar do território, pois cresceu na mesma região que 

trabalha atualmente, além de conhecer muita gente, por já ter trabalhado como agente 

comunitário de saúde e devido a festa que organiza na pracinha próxima a sua casa, junto às 

famílias, no dia das crianças. 

Reunimo-nos duas vezes e em dois lugares diferentes escolhidos por ela: primeiro no 

seu trabalho, depois na sua casa. A primeira entrevista teve duração de 45 minutos. Retornei ao 

espaço em que trabalhei com ela por 2 anos e meio, a organização acima citada. Pela minha 

convivência com ela, pensei que nossa entrevista seria mais objetiva, já que ela não é de falar 

muito. Apesar disso, surpreendi-me, pois ela se prolongou bastante em diversos assuntos que 

atravessaram sua vida no bairro, a atuação na instituição que trabalha e as ações que promove 

junto à coletiva. Encerramos o encontro porque a Elaine estava cansada.  

No dia 09 de junho de 2017 foi realizada a segunda entrevista com a Elaine, dessa vez 

em sua casa, e teve duração de 55 minutos. Apesar de termos combinado esse encontro para a 

semana seguinte ao primeiro, Elaine teve um compromisso e, com isso, encontramo-nos 

novamente 2 semanas depois da primeira entrevista. Levei pão e a Elaine fez o café. Antes de 

começar, enquanto comíamos, conversamos um pouco sobre as nossas vidas e colocamos 

alguns assuntos em dia. Pela minha familiaridade com algumas das ações que ela realiza, em 

alguns momentos para complementar uma resposta ela dizia: “Lembra aquele evento que 

fizemos”?  

A familiaridade com as ações facilitou nosso diálogo, porém surgiram relatos dos quais 

nunca havíamos conversamos em nossos encontros, tal como sua perspectiva sobre o 

feminismo, as pessoas que a influenciaram ou mesmo o que considera como pauta mais 

relevante a debater, entre outras coisas. Apesar de ter vivido uma rotina de trabalho com ela, 

talvez pelo ritmo das atividades, nunca havia feito perguntas que pudessem trazer, com mais 

profundidade e clareza, alguns dos aspectos da sua militância. Então, conversar sobre isso me 

ajudou muito a refletir sobre as suas perspectivas e o que considera importante quando se trata 

das ações junto às mulheres. 

A segunda entrevistada foi a Danielle Silva Braga, no dia 14 de junho de 2017. Ela tem 

28 anos, é solteira, graduada em Psicologia, moradora do bairro do Campo Limpo e tem 1 filha. 

A Danielle faz parte da coletiva feminista Fala Guerreira e trabalha como psicóloga no Centro 

de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM) Mulheres Vivas, no Campo Limpo. Não demorou 
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muito para que conseguíssemos nos encontrar. Contatei-a por mensagem no Facebook e, logo, 

apesar das suas várias atividades, ela se prontificou a me ceder a entrevista. 

Ela falou bastante e bem abertamente, muitas vezes indo além do que eu queria saber. 

Isso me deixou feliz porque, de alguma maneira, demonstrou que ela se sentiu à vontade. Meu 

acanho inicial foi por tomar muito do seu tempo, já que nossa entrevista foi demasiadamente 

demorada, sabendo que ela havia trabalhado o dia inteiro, tem a Laurinha (filha) e muitas outras 

coisas para fazer no dia a dia. Apesar disso, ela foi muito solidária me tranquilizando em relação 

a isso. Então, continuamos com todas as perguntas no mesmo dia porque ela insistiu que não 

estava cansada. 

A Danielle inicialmente parece uma pessoa tímida, que fala mais baixo, mas em sua 

expressão, sua vida e ações que empreende, é possível perceber a sua força, sobriedade, 

inteligência e carisma. Foi muito importante entrevistá-la já que até essa data minha interação 

com ela era menor, muitas coisas das quais ela falou enriqueceram bastante a minha percepção 

sobre a organização de mulheres na periferia e possibilitou conhecê-la um pouco melhor. 

Lanchamos na padaria enquanto conversávamos. Procuramos uma mesa tranquila que 

não tivesse muito barulho, mas nos primeiros 10 minutos da nossa conversa, iniciou-se uma 

música muito alta. Então, mudamos de local atravessando a rua e continuamos a entrevista em 

outro estabelecimento. Escolhemos o lugar mais fácil para ela, que fosse próximo ao seu local 

de trabalho e para que em seguida ela pegasse o ônibus para a casa. 

A duração da entrevista foi 1 hora e 15 minutos. No entanto, nosso encontro durou das 

18h às 21h, devido as pausas para comer e conversas durante os intervalos. A Danielle tem 

muita consistência para as necessidades das mulheres da região, não só pela sua própria 

vivência, mas também pelo seu trabalho na coletiva e no Centro de Defesa e Convivência da 

Mulher (CDCM). 

A terceira entrevistada foi a Fernanda Gomes, no dia 6 de novembro de 2017, às 15h. 

Ela tem 30 anos, é solteira, está cursando serviço social no 4° ano, é moradora do Campo Limpo 

e tem 1 filho. A Fernanda faz parte da coletiva feminista Luana Barbosa e prontamente se 

colocou à disposição para me encontrar. Um facilitador foi o fato de estudarmos na mesma 

universidade. Assim, por meio de mensagens de celular marcamos um encontro na própria 

universidade no dia 01 de novembro, às 15h, porém ela teve um imprevisto e chegou às 17h e 

eu não pude esperá-la porque teria aula.  

Ainda nesse dia, ao encontrá-la no corredor, combinamos minha ida até sua casa no dia 

seguinte, porque também moramos próximas, mas dessa vez fui eu que não pude comparecer. 
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Por fim, acertamos de novo outra data e o nosso encontro não tardou a acontecer no centro 

acadêmico (CA) do curso de graduação de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica 

(PUC). Iniciamos uma conversa informal e bem divertida antes de começarmos a entrevista. 

Enquanto ela fumava, também comíamos morangos que eu havia levado. Foi um dia de pouca 

movimentação no local, mas algumas pessoas entraram no centro acadêmico durante a nossa 

conversa, no entanto, foi mínima a intervenção ou barulhos que tivemos durante o encontro. 

Desse modo, foi possível conversar de maneira bem confortável e descontraída. A entrevista 

teve duração de 1 hora e 10 minutos. 

Entrevistar a Fernanda foi muito natural e leve. Ela é uma pessoa muito espontânea e 

direta e isso me deixou à vontade. Acredito que, além disso, há o fato de que essa foi a minha 

terceira entrevista, então, senti-me menos tensa nessa conversa. Escrevo isso porque sempre 

gero uma excessiva preocupação de estar tomando o tempo da pessoa ou incomodando, apesar 

das entrevistadas até agora serem sempre generosas dizendo o contrário. Ainda assim, não 

deixei de perguntar se ela estava cansada ou se queria sentar em um lugar mais confortável, ao 

que ela sempre respondia que não e que estava bem. 

A Fernanda falou abertamente o que desejou sobre os aspectos de sua vida pessoal e de 

militância. Até essa data, costumava vê-la de longe através das ações que a coletiva da qual faz 

parte promove. Então, esse foi um momento de novidade para mim sobre muitas coisas sobre a 

sua vida e suas perspectivas. Ela é uma pessoa admirável, de personalidade e muito forte. A 

conversa que tivemos reverberou em mim de maneira muito intensa durante a semana. Fiquei 

refletindo bastante sobre tudo que ela me disse: sua vida pessoal, suas perspectivas feministas 

e as ações coletivas com as quais ela está envolvida. Foi gratificante me aproximar de ideias e 

vivências da Fernanda, que até a data dessa entrevista eu conhecia muito pouco. 

Sobre o grupo focal, foi realizado dia 01 de julho de 2018. Com a participação da 

Coletiva Fala Guerreira: Dandara Gomes, Alessandra Tavares, Jenyffer Nascimento, Formiga; 

Coletiva Luana Barbosa: Renata Alves e Fernanda Gomes; T.ar Raízes: Elaine Lima; e a Thais 

Fernanda e Aline Anaya que não são integrantes destas coletivas, mas estão articuladas no 

território e com as ações das mulheres. 

A Fernanda Gomes gentilmente cedeu a sua casa, localizada no bairro do Campo Limpo, 

para realizarmos o grupo. Encontramo-nos às 15h e iniciamos um pouco mais tarde desse 

horário, já que o almoço que fizemos para receber as mulheres atrasou. Depois disso, 

conectamos a Formiga pelo celular, pois a sua participação foi virtual. Começamos a discussão 

sobre interseccionalidade a partir do trecho da Avtar Brah:  
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Em lugar de embarcar na tarefa complexa, mas necessária, de identificar as 

especificidades de opressões particulares, entendendo suas interconexões com outras 

formas de opressão, e construir uma política de solidariedade, algumas mulheres 

começavam a diferenciar essas especificidades em hierarquias de opressão. Supunha-

se que o mero ato de nomear-se como membro de um grupo oprimido conferisse 

autoridade moral. Opressões múltiplas passaram a ser vistas não em termos de seus 

padrões de articulação, mas como elementos separados que podiam ser adicionados 

de maneira linear, de tal modo que, quanto mais opressões uma mulher pudesse listar, 

maior sua reivindicação a ocupar uma posição moral mais elevada (BRAH, 2006, p. 

348). 

 

Em seguida, conversamos sobre o tema Colorismo, um termo bastante utilizado para 

diferenciar as pessoas negras pela tonalidade da pele. Então, a partir da polêmica sobre a atriz 

e cantora Fabiana Cozza, uma mulher negra de tonalidade de pele clara, interpretar no teatro 

Dona Ivone Lara, uma mulher negra de pele escura. Lemos trechos da carta:  

 

Renuncio porque falar de racismo no Brasil virou papo de gente “politicamente 

correta”. E eu sou o avesso. Minha humanidade dói fundo porque muitas me 

atravessam. Muitos são os que gravam o meu corpo. Todas são as minhas memórias. 

Renuncio por ter dormido negra numa terça-feira e numa quarta, após o anúncio do 

meu nome como protagonista do musical, acordar “branca” aos olhos de tantos 

irmãos. Renuncio ao sentir no corpo e no coração uma dor jamais vivida antes: a de 

perder a cor e o meu lugar de existência. Ficar oca por dentro. E virar pensamento por 

horas. Renuncio porque vi a “guerra” sendo transferida mais uma vez para dentro do 

nosso ilê (casa) e senti que a gente poderia ilustrar mais uma vez a página dos jornais 

quando ‘eles’ transferem a responsabilidade pro lombo dos que tanto chibataram. E 

seguem o castigo. E racismo vira coisa de nós, pretos. E eles comemoram nossos 

farrapos na Casa Grande. E bebem, bebem e trepam conosco. As mulatas. [...] 

Renuncio porque sou livre feito um Tiê, porque cantarei hoje, aqui, lá e sempre à 

senhora, Dama Dourada, minha amiga e amada Dona Ivone Lara27. 

 

 

Foi um grupo longo, pois debateu temas muito complexos e que nos mobiliza de 

diversas formas. Nesse sentido, ainda que eu apresente nesta pesquisa alguns dos elementos 

dessa discussão, o assunto não está concluído e há espaço para uma investigação mais ampla. 

Para finalizar este tópico, cabe reforçar que essa pesquisa não dá conta de abordar todas 

as ações feministas das mulheres negras e lésbicas negras desse território, assumindo aqui um 

caráter limitado por não descrever toda a diversidade, criatividade, rebeldia e ousadia na 

produção, criação, vivência, experiência e luta cotidiana das mulheres da periferia sul da cidade 

de São Paulo. Ao mesmo tempo, quero demonstrar que, ainda que sejam grupos com novas 

propostas de atuação, essa história não começou hoje, esses agrupamentos se renovam e se 

                                                                 
27 EM carta, Fabiana Cozza renuncia papel de Dona Ivone Lara no teatro, Revista Fórum, por redação, 03 jun., 

2018. Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/em-carta-fabiana-cozza-renuncia-papel-de-dona-

ivone-lara-no-teatro/>. Acesso em: 28 jun. 2018. 

https://www.revistaforum.com.br/em-carta-fabiana-cozza-renuncia-papel-de-dona-ivone-lara-no-teatro/
https://www.revistaforum.com.br/em-carta-fabiana-cozza-renuncia-papel-de-dona-ivone-lara-no-teatro/
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reconstroem no tempo, herdando a luta das mulheres negras nos distintos tempos da história, 

tal como abordaremos no decorrer no texto.  

 

A cena periférica da zona sul e as mulheres  
 

Para seguir com o que pretendo abordar neste ponto, é fundamental mencionar que as 

coletivas das quais falaremos são grupos feministas da periferia que surgem nos anos 2010, 

dentro de um novo cenário cultural que se difunde na cidade de São Paulo a partir dos anos 90, 

tempos do final da ditadura marcados pela recessão, desemprego e avanço da desigualdade 

social. Mas antes de contar sobre esse período, vamos voltar um pouco no tempo para entender, 

dentro da realidade da cidade de São Paulo, como a luta das mulheres e o termo periferia foram 

sendo construídos.  

Em meados da década de 50, esse conceito de periferia começou a ser utilizado devido 

ao processo social em que os bairros aos arredores da cidade, aos poucos, vão sendo habitados. 

Assim, em relação ao centro de São Paulo como referencial, as bordas são denominadas como 

periferias. Espaços nas margens do centro que começam a ser ocupados pela expansão 

demográfica, projeto de industrialização e urbanização da cidade, em um crescente 

populacional que se deu a partir da autoconstrução, loteamento irregular e casa própria 

(KOWARICK; BONDUKI, 1994). 

Nessa mesma época é quando surge o primeiro clube de mães, em 1956, por iniciativa 

das mulheres da zona sul, movimento que mais tarde se estende também para a zona leste. 

“Esses grupos se reuniam a cada mês, a cada quinze dias ou mesmo semanalmente para tratar 

de assuntos de interesse das mulheres, das comunidades, do bairro ou do país” (CORREIA, 

2015, p. 69). 

Teresa Caldeira argumenta que foi por essa ocasião que as pessoas de baixa renda, que 

moravam de aluguel em cortiços e casas de poucos cômodos no centro, passam a ser 

consideradas uma ameaça à saúde das elites que também moravam ali, com a justificativa de 

que atrapalhavam o projeto de urbanização da cidade. Então, a prefeitura, que possuía um plano 

de renovação do centro, investe no transporte rodoviário28 para atender os bairros mais distantes 

das regiões centrais. Essa atenção não foi oferecida por acaso, mas sim para que as pessoas de 

baixa renda, finalmente, pudessem se deslocar para essas regiões despovoadas por falta não só 

                                                                 
28 A partir do ano de 1938, houve o “Plano das Avenidas”, do prefeito Prestes Maia: os primeiros ônibus passam 

a circular na cidade na década de 20 de forma irregular. Nos anos 30, o ônibus substitui completamente o bonde 

(CALDEIRA, 1984). 
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de infraestrutura, mas principalmente de meio de transporte. Ademais, a abertura de lotes nas 

periferias a preços populares, junto a lei do inquilinato29, favoreceu a expansão da periferia em 

São Paulo (CALDEIRA, 1984). 

Com isso, para dar espaço à renovação da zona comercial no centro, a urgência era que 

os trabalhadores de baixa renda fossem expulsos para os bairros distantes, cujo custo de vista 

era inferior, justamente porque não incluíam serviços básicos ou uma infraestrutura apropriada 

(CALDEIRA, 1984).  

 

São Paulo deixou de ser uma cidade concentrada e onde os trabalhadores viviam no 

centro e perto das elites, pagando aluguel em cortiços e casas de cômodos, para se 

transformar numa cidade dispersa e segregada, na qual os trabalhadores vivem em 

casas próprias autoconstruídas nos loteamentos periféricos (CALDEIRA, 1984, p. 

17). 

 

Nesse cenário, em razão do projeto de industrialização e urbanização na cidade de São 

Paulo, a exploração da mão de obra barata cada vez mais se acentua, junto as condições 

precárias da classe trabalhadora. Cabe lembrar que após o fim da escravidão, em 1888, não 

houve nenhuma política mínima para reparar30os danos causados por quase quatrocentos anos 

de espoliação, violência e destituição de poder da população negra. Essa herança cria condições 

para seja essa a população, especialmente as mulheres, submetida às piores condições de 

trabalho e exclusão, ao mesmo tempo em que é obrigada a ocupar as ruas da cidade, as moradias 

e as regiões mais negligenciadas. 

Importante sublinhar que o Brasil se torna a 8° potência industrial do mundo à custa do 

crescimento da violência, descaso social, violação de direitos e alto custo de vida (TELES, 

2017). Desse modo, formado por mulheres da periferia, os clubes de mães se articulam como 

ação política na reivindicação de creches, escolas, regularização de loteamentos clandestinos, 

transporte público e soluções para os problemas ocasionados pela insatisfatória condição de 

vida e de trabalho (CORREIA, 2015). 

                                                                 
29 Lei de 1942, que congelou por dois anos o preço do aluguel, após isso foi alargada até 1964, e durante esse 

período o aluguel foi aumentado com taxas inferiores a inflação e apenas duas vezes (CALDEIRA, 1984). 
30 Dentro da política de reparação que visa compensar o dano gerado por esse quadro histórico, o sistema de cotas 

é uma das possíveis ações afirmativas. Tem como objetivo diminuir as desigualdades socioeconômicas e 

educacionais geradas ao longo da história. No Brasil, foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) a 

pioneira a aderir s cotas somente nos anos 2000 para alunos egressos de escolas públicas. Já o sistema de cotas 

raciais só foi implantado em 2004 pela Universidade de Brasília (UnB), a primeira a utilizar essa política em 

seus vestibulares. Desde então, muitas outras universidades aderiram ao sistema de cotas, porém ainda há muitas 

oposições e opiniões contrárias a essa medida, ainda que o projeto de cotas tenha se consolidado em lei no Brasil 

desde 2012. 
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O Movimento do Custo de Vida ou Movimento contra a Carestia, organizado por 

mulheres dos bairros periféricos da zona sul e leste, teve como marco uma assembleia popular 

de 20 mil pessoas na Praça da Sé, em agosto de 1978, para entregar às autoridades um abaixo-

assinado, com um milhão e trezentas mil assinaturas, denunciando as dificuldades na periferia 

(CORREIA, 2015). 

Muitos dos clubes de mães da zona leste surgiram no interior das igrejas, a partir da 

teologia da libertação31, inicialmente como resposta às questões sociais - diferentemente da 

zona sul, em que a maioria dos agrupamentos foram de iniciativa das próprias mulheres. Porém, 

quando as mulheres percebem que a igreja limitava suas discussões sobre a opressão e a 

violência que vivenciam, romperam com a igreja e criaram seus grupos autônomos (CORREIA, 

2015). 

 

Dirigentes políticos ou religiosos do bairro cercavam as feministas para impedi-las de 

falar sobre sexualidade, violência sexual e doméstica, aborto e, enfim, tudo o que 

envolve mais de perto a condição feminina, a pretexto de que tais questões só 

“dividem o movimento operário”, enfraquecendo a luta conjunta pelas transformações 

sociais. Na realidade só se permitia o debate limitado ao trabalho doméstico, à 

educação das crianças, à discriminação no trabalho e, no mais, a questões gerais. O 

estupro era uma palavra quase proibida, só usada nos meios policiais. Os próprios 

militantes de esquerda chegavam a afirmar que isso ocorria apenas nos países da 

Europa (TELES, 2017, p. 87). 

 

É fundamental assinalar que em um contexto demarcado pela ditadura militar, a 

organização das mulheres na periferia é também pautada pela redemocratização, extinção das 

desigualdades sociais e cidadania. 

 

Ao mesmo tempo, esse processo desenrolou-se no amargo contexto das ditaduras 

latino-americanas, que calavam vozes discordantes. O feminismo militante no Brasil, 

que começou a aparecer nas ruas, dando visibilidade à questão da mulher, surge, 

naquele momento, sobretudo, como consequência da resistência das mulheres à 

ditadura (SARTI, 2004, p. 37). 
 

No discurso das mulheres, as questões relacionadas ao aborto, violência e sexualidade 

não eram mencionadas antes dos anos 70, assim como a questão racial não era absorvida ou 

discutida nos grupos, embora até hoje a presença negra nas periferias seja predominante. É a 

                                                                 
31 “A teologia da libertação é uma corrente religiosa que engloba diversas teologias cristãs desenvolvidas no 

terceiro mundo ou nas periferias pobres do primeiro mundo a partir dos anos 1970, baseada na opção pelos 

pobres contra a pobreza e pela sua libertação. Desenvolveu-se inicialmente na América Latina” (Fonte: 

<http://newnum.org/portugues/disciplinas/contemporanea/teologia_libertacao.pdf> apud CORREIA, 2015, p. 

18). 



41 

 

 

 

partir desse período que os movimentos sociais, lutas feministas e antirracistas vão ganhando 

força no Brasil. Ao mesmo tempo, também é um período marcado por algumas rupturas, tanto 

das mulheres negras com os movimentos feministas e movimentos negros, como das mulheres 

lésbicas com os movimentos LGBTT’s (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros). Contudo, no capítulo II é que continuarei abordando mais sobre isso. 

Paralelamente a luta das mulheres, devido ao contexto de repressão da ditadura militar, 

o ambiente acadêmico tem mais espaço para o debate sobre o fenômeno periferia. Discussão 

essa que se dava no âmbito crítico que denunciava a pobreza e desigualdade nesses locais em 

decorrência de um sistema político e econômico. Esse predomínio acadêmico sobre o termo 

periferia começou a ser disputado só nos anos 90, por outros atores sociais que são também 

moradores dos próprios espaços periféricos, e que começam a narrar a partir de suas vivências 

na periferia, a diversidade do território e das pessoas, para além da pobreza, exclusão e 

reprodução da força de trabalho (D´ANDREA, 2013). 

Essa é a mesma década em que a Organização das Nações Unidas (ONU) atribuiu ao 

bairro do Jardim Ângela o título de local mais violento do mundo e, juntamente com os bairros 

do Capão Redondo e Jardim São Luís na periferia sul da cidade de São Paulo, ganharam a 

denominação de “triângulo da morte”. Tal panorama de conflitos com a polícia e as contínuas 

mortes da população nas periferias, mais do que nunca, passa a estereotipar tais bairros na 

periferia sul pelo estigma exclusivo da violência. Harika Merisse Maia (2014), em seu trabalho 

de mestrado: Grupos, Redes e Manifestações: A emergência dos agrupamentos juvenis nas 

periferias de São Paulo, menciona que em paralelo com esse cenário de estigmatização, 

discriminação e crescente processo de segregação social é que os grupos artístico-culturais e as 

ONGs (Organizações Não Governamentais)32 com projetos sociais nas periferias aumentam, 

buscando valorizar e positivar a imagem da periferia e de seus moradores. 

O grupo de rap Racionais MC’s surge nesse cenário descrito, como uma das principais 

formas artísticas de protesto contra a violência que ocorria na periferia sul, ao mesmo tempo 

que reposiciona a identidade periférica. 

 

[...] os Racionais passaram a possuir a fala preponderante do que seria periferia. Vale 

lembrar, contudo, que o discurso da “falta” empreendido pelo grupo possuía um viés 

altamente crítico e enfatizava os elementos pobreza e violência. No entanto, apesar da 

acentuação no discurso da “falta”, o grupo e o movimento cultural que o circunda 

                                                                 
32 Na zona sul, exemplos de ONGs que foram se constituindo nesse cenário foram a Associação Santos Mártires, 

Centro de Direitos Humanos e Educação Popular (CEDHEP), Associação Rainha da Paz, Associação Casa dos 

Meninos, Casa do Zezinho, Fundação Dixtal, entre outras. 
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jamais deixaram de mencionar o que “existe” na periferia bem como a potencialidade 

de sua população (D´ANDREA, 2013, p. 47). 

 

A Danielle Regina da coletiva Fala Guerreira também apresenta um depoimento:  

 

Nos anos 90, a gente vê nossa região imersa numa onda de violência muito forte. Eu 

lembro voltando da escola sempre tinha alguém assassinado nesse escadão aqui 

descendo pra rua. Nesse contexto dos anos 90 é quando surge o movimento hip hop 

de uma maneira muito forte. Então, é preciso saudar aí, mesmo machistas como são, 

os Racionais que trazem essa palavra de potência do que é periferia. O que é ser esse 

cotidiano que a gente lida, o que é a ponte pra cá (Informação verbal)33. 

 

 

Mais tarde, a partir dos anos 2000, os saraus também se espalham pelos bares da região, 

expandindo-se como espaços que contribuem com outras possibilidades de existências e novas 

formas de sociabilidade, tal como demonstrado em pesquisas sobre o tema34 e no relato de 

Fernanda Coimbra, moradora da região: 

 

E aí a Diane me leva pro sarau do Binho. E aí o meu mundo fica realmente muito 

colorido. Você começa a conhecer pessoas, celebridades dentro do nosso meio de 

convívio, dentro do nosso quintal, do nosso bairro. Pessoas incríveis, incrivelmente 

iluminadas, inteligentes que você quer tá perto o tempo inteiro, cê quer tá ali bebendo 

da fonte daquela pessoa. [...] e ali eu começo a ver em mim possibilidades de outras 

pessoas que eu também poderia ser. Eu me descubro cantora, me descubro estilista, 

eu me descubro mãe (Informação verbal)35. 

 

Embora não seja recente o movimento popular e de luta nas periferias de São Paulo, 

houve um crescimento nas produções, circulação e formação de grupos e redes periféricas no 

início dos anos 2000 que se estende até hoje. Harika Merisse Maia (2014) argumenta que 

algumas movimentações importantes, que influenciaram essas novas formas de organização 

nesse cenário, foram a literatura marginal, os saraus, o hip hop e o teatro comunitário.  

                                                                 
33 O relato foi apresentado pela Danielle Regina da coletiva Fala Guerreira, no encontro – Feminismo Comunitário 

e Feminismo Periférico. O encontro promoveu o debate público entre Julieta Paredes, que cunhou o termo e a 

teoria sobre feminismo comunitário e a coletiva Fala Guerreira. Aconteceu no espaço Bloco do Beco dia 28 de 

setembro de 2017. 
34 Importantes saraus da zona sul: Cooperifa surge em 2001, Sarau do Binho realizado semanalmente desde 2004 

e Vila Fundão, também em meados dos anos 2000. Encontrei trabalhos acadêmicos que falam sobre a 

importância dos saraus para os territórios e sujeitos periféricos: “É tudo nosso! Produção Cultural na periferia 

Paulistana” da Érica Peçanha e “Sarau do Binho VIVE!” do Diego Elias Santana Duarte, ambos da Universidade 

de São Paulo, USP, além da dissertação de mestrado da Harika Maia mencionada nesse texto. 
35 Fernanda Coimbra é cantora e moradora do Jardim São Luís, periferia da zona sul na cidade de São Paulo. Sua 

fala aconteceu no Encontro Felizs - Feira Literária da zona sul – Os saraus e seus desdobramentos no território, 

em setembro de 2017. Desde 2015 a feira, idealizada pela Suzi Soares e o Binho, que são articuladores do Sarau 

do Binho tem reunido no território diversas personalidades com o objetivo de dialogar e refletir sobre as 

produções no movimento cultural. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=Bv 

KjVqPtKvQ>. Acesso em: 15 de nov. 2017. 
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Além disso, a mesma autora aponta que o incentivo à iniciação artística, com a 

implantação dos Centros Educacionais Unificados (CEUs, 2002) ou de políticas como o 

Programa Vocacional (2005), Programa de Valorização de Iniciativas Culturais (VAI, 2004) e 

ações de ONGs, por exemplo, também permitiram ampliar as possibilidades de contato com a 

arte e outras formas de expressão em sua produção e consumo. Ela ainda indica que a formação 

dessas redes periféricas atualmente é facilitada pela modernização dos meios de comunicação, 

como as redes sociais, pois permitem a conexão e ação coletiva de variados grupos nas diversas 

periferias da cidade. 

Entretanto, as mulheres contam que apesar de estarem inseridas e atuantes, são 

invisibilizadas nesse novo cenário cultural que começa a se ampliar na periferia sul. Além disso, 

elas passam a denunciar a perspectiva machista do rap. A poeta Formiga36 faz uma crítica à 

coletânea Racionais MC’s de 1994, em um artigo para a revista Fala Guerreira, da qual é 

integrante: 

 

A faixa dez, a já klássika, denunciada por várias manas do hip hop, a mulheres 

vulgares ke no próprio título já karrega a opressão kontra as mulheres. Essa letra fala 

de mulheres em situação de prostituição, faz uma citação sobre mulheres na indústria 

da pornografia, diz ke prostituição é uma eskolha e fala também sobre prostituição de 

luxo depreciando mulheres ke tem essas prátikas, num tom de moralismo, mas 

incentiva o homem a usufruir do sexo kom essas mulheres e não valorizar, vê-las 

komo apenas “mulheres vulgares”. 

[...] fazer a krítica é o ponto de partida pra fazer nossa tão merecida revolução do 

kotidiano, ke pra mim, meu, começa na vida das mulheres e lésbikas pretas, pobres, 

indígenas, latinas, faveladas e periférikas [...]. 

[...] Noiz tamo eskrevendo não é pra agradar ninguém não, é pra destruir u patriarkado 

memo! (FORMIGA, 2016, p. 46). 

 

Ainda assim, para as mulheres, tecer esses importantes apontamentos não significa 

deixar de reconhecer a relevância da história e da música dos Racionais em suas vidas e no 

território, mas alegam que: “[...] apesar de dar a potência da periferia, retira a potência das 

mulheres, coloca como a submissa, a vagabunda”37.  

Há também o livro publicado no ano de 2000 pelo autor Férrez, intitulado Capão Pecado, 

que é muito importante para a literatura marginal, já que seu texto narra o cotidiano na periferia. 

                                                                 
36 A escritora desse trecho, Aline do Nascimento, a Formiga, utiliza o K no lugar do C, em referência ao movimento 

punk, entre outras desobediências de escrita que marcam a oralidade do seu texto e fogem às normas gramaticais 

e culta. Ela é poeta, escritora, negra, lésbica, graduanda em História e moradora da periferia da zona sul. Ela fez 

uma crítica feminista periférica à obra dos Racionais MC’s nas três primeiras edições da Revista Fala Guerreira. 
37 O relato foi apresentado pela Danielle Regina da coletiva Fala Guerreira, no encontro: Feminismo Comunitário 

e Feminismo Periférico já citado no rodapé 33.  
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O autor traz ao cenário do Capão Redondo, região na periferia sul da cidade de São Paulo, os 

sonhos do garoto Rael. Na descrição de uma realidade violenta, o menino se apoia na mãe, já 

que seu pai é alcoólatra e ausente. Em paralelo, narra a sua paixão por Paula, a namorada do 

seu melhor amigo. A revista da coletiva Fala Guerreira também apresenta uma crítica à obra: 

 

Nas representações femininas do livro, podemos destacar duas personagens: a mãe do 

Rael, dona Maria, que cumpre o papel de santa-sofredora-prestativa durante toda a 

história, e a Paula, que transita no papel de enganada-apaixonada, passando a amante-

sedutora, até chegar a esposa e se consolidar como megera-traidora-interesseira no 

final da história. 

Aqui não se pode deixar de lembrar a velha dualidade que persegue a nós mulheres. 

Na quebrada, ou somos santas ou somos putas. Em Capão Pecado não é diferente, de 

um lado a mãe e do outro a mulher fatal, confirmando a polaridade santa-puta. [...] 

cria-se o estereotipo do que é ser mulher na quebrada.  

[...] a figura da “mãe santa-sofredora” para nós é a representação de alguém que teve 

que passar por muita violência e talvez por isso foi se tornando imaculada, apenas 

para se manter viva [...]. Cada esquina da quebrada tem uma dona Maria, elas não são 

santas, elas são mulheres de aço com muitas cicatrizes. 

[...] não queremos uma literatura marginal que nos marginalize, que nos criminalize e 

que nos coloque como eixo dos problemas periféricos. Difícil carregar um peso que 

nunca é dividido e sempre tem um rosto de mulher. Sabemos que a periferia foi 

silenciada por muito tempo, mas quando a gente pode dar o nosso salve, não podemos 

silenciar o outro lado, e esse lado, Ferréz, somos nós, as mulheres da periferia 

(REGINA; NASCIMENTO, 2016, p. 42-43). 

 

Outras perspectivas periféricas por meio da música, literatura e arte começam a ter mais 

visibilidade, mas tal como Férrez já parafraseou sobre seu livro: “Capão é um livro de mano 

para mano. É ácido e violento. É um grito”. E realmente o é, pois, essas produções ganham 

espaço a partir da versão machista dos homens e para os homens. O grande problema é que sem 

dialogar com as experiências das mulheres nas periferias, naturaliza a violência e reforça os 

estereótipos de gênero em sua representação. 

Desse modo, no desenrolar desse movimento cultural nas periferias, os saraus, o hip 

hop, o grafite, a literatura, a produção cultural e a atuação das ONGs marcam sua presença no 

contraponto sobre o que é essa periferia. Porém, a questão das mulheres negras, lésbicas, não 

tem espaço, ainda que as mulheres, em diferentes momentos da história, tenham sempre 

assumido lideranças e disputado sua inserção e reconhecimento. 

As mulheres das Capulanas Cia de Arte Negra, como mencionei, surgem em 2007 e 

relatam que o evento denominado "Semana da Arte Moderna da Periferia - Antropofagia 

Periférica", organizado pela Cooperifa (sarau literário liderado pelo poeta Sérgio Vaz e por 

coletivos da região sul, especificamente da região do M'boi mirim), foi motivador para criarem 

seu primeiro experimento. “As redes iam se formando e gerando outras ações artísticas para 
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além do sarau”. Elas contam que a partir dessa rede, aos poucos, as mulheres foram percebendo 

a ausência do debate sobre gênero e a questão racial estava mais implícita na questão de classe 

e, então, foram elaborando outras ações sobre as mulheres negras periféricas. 

 

[...] Sempre procuramos nos conectar com quem estava dialogando com nossas 

questões. Mas de fato esse levante foi sendo construído, ou reconstruindo-se 

gradativamente, a medida que nós e outras tantas mulheres negras naqueles espaços 

começaram a reivindicar visibilidade e o lugar de fala (Capulanas Cia de Arte Negra). 

 

Jenyffer Nascimento, da coletiva Fala Guerreira, também comenta sobre um episódio 

em 2011 que impulsionou que as mulheres se articulassem: 

 
Esses caras, nossos amigos, nossos parceiros do movimento cultural, já vinham 

falando várias coisas que nos incomodava. Só que não tinha um nome, não tinha ali 

um conceito. Então, tinha aquele incômodo, mas a gente não sabia exatamente como 

expressar. A gente também não entendia que isso se passava com várias de nós... 

Você vai vivendo a opressão, vai sentindo a violência, mas não sabe muito bem como 

externalizar e nem se você está autorizada a falar sobre aquilo. Existe um silêncio 

dado, você não sabe se pode falar sobre aquilo, aquele mal-estar que vai causar etc. 

No entanto, tudo que sempre acontece, todos os dias acontece. Acontecia muitas 

vezes, mas um dia aconteceu e foi diferente.  

[...] um cara fez uma cantada bem pesada machista. E ela respondeu. Ela jogou a 

cerveja na cara do cara. [...]. Se ela tivesse ficado quieta, seria exatamente como 

sempre foi. [...]. É o ciclo né, você rompe a violência e a violência duplica, triplica. E 

aí a gente ficou muito revoltada, muito indignada. A gente já sabia do histórico dele, 

cara machistão (Informação verbal)38.  

 

A partir disso, segundo os depoimentos, as mulheres muito intuitivamente decidiram se 

reunir nas casas de outras mulheres, para que em círculos falassem sobre as dores e as violências 

que sofriam. Então, planejaram uma ação de constrangimento por meio das redes sociais, contra 

o que havia acontecido.  

A gente colocou uma mordaça na boca, preta, todos os lugares que a gente ia, a gente 

também colocava essa mordaça preta. [...] a gente fez algumas intervenções nesses 

saraus e aí, pensando em 2011, foi muito impactante, não no sentido da transformação 

em si, mas acho que um pontapé para a transformação. Mas eu acho que as pessoas 

não estavam preparadas para receber aquilo que a gente estava trazendo.  Assim como 

elas não estão hoje ainda, mas cada vez mais a gente tem falado e falado e agido e 

atuado. Mas esse 2011 foi um marco muito importante, porque depois que a gente fez 

essas ações, as pessoas ficavam caladas assim, ninguém falava nada. As pessoas que 

eram super nossas amigas, depois não vieram nos cumprimentar. Ficou um super mal-

estar. Esse mal-estar deu espaço pra gente começar a pensar em fazer ações e 

fortalecer as ações de mulheres dentro do movimento cultural. E aí nasce a ideia da 

Mostra das Rosas (Informação verbal)39. 

 

 

                                                                 
38 Encontro Feminismo Comunitário e Feminismo Periférico, set, 2017, mencionado no rodapé 33. 
39 Encontro Feminismo Comunitário e Feminismo Periférico, set, 2017, idem. 
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A I Mostra das Rosas40: Feminismo em Foco aconteceu em 2012, no Jardim São Luís, 

na periferia da zona sul de São Paulo. Foi realizada uma série de atividades somente com 

mulheres artistas ou coletivos femininos para discutir temas relacionados ao feminismo dentro 

do contexto das mulheres periféricas e da produção cultural. No ano de 2013, sem nenhum 

incentivo financeiro, aconteceu a II Mostra das Rosas: Feminismo em Sala de Aula, no CIEJA 

Campo Limpo (Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos). Os encontros pretenderam 

conversar sobre a condição de ser mulher na periferia e estimular a produção artística das jovens 

e mulheres a partir de suas experiências.  

Já em 2014, a partir desses encontros de mulheres na Mostra das Rosas e em variados 

espaços culturais e institucionais, novos grupos de mulheres começam a surgir. Como foi o caso 

do Núcleo de Mulheres Negras41, da coletiva Fala Guerreira e Periferia Segue Sangrando, já 

mencionados, e a T.ar Raízes, que surgem em 2015. 

Assim, a configuração desse contexto, que oferece outra noção do que é ser periférico, 

é muito importante para as mulheres, mas até certo ponto, pois a afirmação do território, da 

identidade e o pertencimento que essa cena cultural promove estão pautados em um fazer 

masculino que inicialmente, além de não refletir sobre a experiência das mulheres negras e 

lésbicas, muitas vezes reforça as categorias sexistas. Ainda que muitos dos artistas, assim como 

Mano Brown, líder do grupo Racionais MC’s, reconheça atualmente as críticas aos conteúdos 

machistas presentes em suas letras, é preciso entender a complexidade dessa construção.  

Alessandra Tavares também oferece um relato ao contar sobre esse momento. 

 

A gente se via vivendo uma história masculina. A gente falava de conflitos que não 

perpassava a nossa história e perpassava a história dos homens, porque era o repertório 

que a gente tinha. Então a primeira coisa que a gente queria era desenhar 

coletivamente qual a experiência de nós mulheres de periferia? Como era ser mulher 

na periferia porque tudo que a gente tinha de referência cultural, intelectual perpassava 

o mundo masculino. 

Então, a gente teve várias ações e atividades. Deixar a periferia que já é um 

substantivo feminino como feminino. Entender que tipo de privações as mulheres 

passam nesse território. Que tipos de lutas faz sentido. Mas ao mesmo tempo, a gente 

entrava em outras contradições, porque a periferia não é a mesma pra uma menina 

branca e uma menina negra, a periferia não é mesma dependendo da sua orientação 

sexual. Então também tinha essas contradições que são contradições até hoje, até hoje 

                                                                 
40 Para a realização dessa primeira mostra, as organizadoras tiveram o incentivo do Programa para Valorização de 

Iniciativas Culturais – VAI, um edital da prefeitura de São Paulo que apoia financeiramente grupos e coletivos 

com diversas linguagens artísticas e culturais. 
41 O Periferia Segue Sangrando e o Núcleo de Mulheres Negras são pensados a partir dos encontros de uma equipe 

de trabalho de pessoas do território, que construíram o projeto “Jovens Facilitadores de práticas restaurativas”, 

fomentado pelo CDHEP (Centro de Direitos Humanos e Educação Popular), localizado no Capão Redondo. O 

Núcleo de Mulheres Negras, idealizado por Alessandra Tavares e Mariana Brito, foi elaborado para ser um 

espaço de escuta e partilha de histórias, com encontro mensal das mulheres negras da região. 
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a gente tem esses debates. Existem várias periferias, tensões das experiências que se 

dá nesse território.  

Mas ao mesmo tempo é uma experiência muito ímpar e diferente do que a gente vê 

no movimento feminista como um todo. Então isso nos une e nos racha também. 

Porque nós somos formados por signos que carregamos, então muitas vezes a gente 

não percebe o quanto somos racistas no cotidiano, na luta com outras mulheres. 

Começa a ir em busca de um passado, a periferia foi construída por mulheres. 

Perspectiva de um feminismo que nos inclua no mundo (Informação verbal)42. 

 

Em razão disso, as mulheres passam a elaborar, juntas, outros processos que vão 

desviando não só dos discursos hegemônicos sobre o feminismo, mas também das atividades 

com os homens, mesmo os negros e do mesmo território. São rachas muito parecidos com os 

anunciados lá atrás, nos anos 70, quando as mulheres negras e lésbicas vão percebendo a 

necessidade de se articularem em outros agrupamentos, diante da invisibilidade de suas 

experiências nos movimentos negros, LGBTT’s e feministas. 

A coletiva Luana Barbosa que surge em 2016, nesse mesmo ano participa da ação do 

Periferia Segue Sangrando. As mulheres desse grupo, que moram na zona sul (Fernanda, Renata 

e Márcia), contam que já eram atuantes em diversos bairros dessa região, mas, no que diz 

respeito à algumas ações conjuntas com a Fala Guerreira, é a partir do encontro do Periferia 

Segue Sangrando de 2016 que começam a se articular mais com as mulheres desse grupo. Em 

2017, a coletiva Luana Barbosa também participa, junto com a coletiva Fala Guerreira e outras 

mulheres, de uma ação chamada “8 de março na quebrada” e os laços entre elas vão se 

estreitando na articulação das atividades e ações conjuntas.  

São relatos que não pretendem ser o único roteiro para narrar e definir o início de todas 

as formas de organização das mulheres da periferia nesse cenário, já que podemos encontrar 

muitas histórias de outras coletivas. No entanto, esse momento é emblemático e muito 

importante, pois se assume como referência para muitas outras formações de grupos feministas. 

Além disso, a questão levantada ainda representa as reivindicações atuais de muitas outras 

mulheres das periferias, ainda que originada por fatos diferentes.  

Portanto, os grupos de mulheres nessa pesquisa se conectam em muitas ocasiões, não 

somente na militância, mas em momentos de lazer, amizade e diversão. Ainda que tenham 

propostas diferentes de ações e nem sempre compartilhem as mesmas perspectivas, têm em 

comum muitas das experiências de violências machistas, racistas e lesbofóbicas e a necessidade 

da construção de um feminismo a partir do cotidiano na periferia. 

 

                                                                 
42 Encontro: Feminismo Comunitário e Feminismo Periférico. Set, 2017, informação no rodapé 33. 
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Aspectos da periferia sul da cidade de São Paulo 
 

Nos quadros abaixo, mostramos onde se localizam geograficamente as regiões de São 

Paulo das quais essa pesquisa faz referência: os bairros do Campo Limpo, Capão Redondo, 

Jardim São Luís e Jardim Ângela na periferia sul da cidade de São Paulo. São locais diversos 

em suas paisagens, movimentos culturais, intervenções, festas, resistência, saraus, população e 

histórias, mas têm em comum os ônibus e metrôs lotados que diariamente transportam muitas 

trabalhadoras e trabalhadores para as regiões do centro da cidade, onde ainda se concentram os 

empregos formais, além da omissão do Estado na solução dos problemas que se apresentam, 

simultaneamente com a sua presença massiva na contenção policial e genocídio dos jovens.  

Abaixo, dentro do círculo vermelho, estão as duas subprefeituras regionais: 

Subprefeitura de Campo Limpo (cor verde), que reúne os distritos: Vila Andrade, Campo 

Limpo, Capão Redondo; e subprefeitura de M’Boi Mirim (cor azul), cujos distritos são: Jardim 

São Luís e Jardim Ângela, que reúnem cerca 1.170.410 habitantes43, o que corresponde a 10% 

da população total da cidade (11.253.503 hab.), em uma extensão territorial de 6,55% no 

município de São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, segundo a estimativa feita pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
43 Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo / Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo. 

Disponível em: <http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/3_regioes_prefeituras_regionais_e_distrito_2017 

_10895.html>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
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QUADRO 1 E 2 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS BAIRROS DO 

CAMPO LIMPO, CAPÃO REDONDO, JARDIM SÃO LUÍS E JARDIM ÂNGELA NA 

PERIFERIA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Fonte: Portal da Prefeitura de São Paulo, 2017.  

 

De acordo com o Mapa da Vulnerabilidade Social da População da cidade de São Paulo 

(2004)44, nas periferias ainda há maior precariedade dos equipamentos públicos, serviços de 

saúde, educação, altas condições de privação socioeconômica (baixos níveis de renda e 

escolaridade), menores oportunidades de lazer e desenvolvimento socioeducativo, escolas 

públicas sucateadas e ausência de serviços públicos básicos.  

Persiste, ainda, as maiores taxas de homicídio entre os jovens da periferia, sobretudo 

entre a população negra de 15 a 29 anos na zona sul, dentro dos distritos Capão Redondo, Jardim 

                                                                 
44 O Mapa da Vulnerabilidade Social da População da Cidade de São Paulo é uma publicação do Centro Brasileiro 

de Análise e Planejamento - Cebrap, do Serviço Social do Comércio - SESC e da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de São Paulo - SAS-PMSP. Disponível em: <http://web.fflch.usp.br/centrodametropole/ 

    upload/arquivos/Mapa_da_Vulnerabilidade_social_da_pop_da_cidade_de_Sao_Paulo_2004.pdf>. Acesso em: 

02 jun. 2016. 
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São Luís, Jardim Ângela, Parelheiros, Grajaú, Cidade Dutra, Pedreira e Cidade Ademar. Esse 

mapa indica que há situações de segregação e de acúmulo de privações em determinados 

territórios em que a presença do Estado é insuficiente no atendimento das variadas demandas e 

acessos, ao mesmo tempo em que é eficiente no extermínio dos jovens negros, filhos de mães 

negras, cujas vidas são tratadas sem nenhuma importância. 

Segundo o Atlas de Violência (2017)45, os jovens negros são as principais vítimas de 

homicídio. De cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. O estudo indica 

ainda que o Brasil atingiu 59.080 mil homicídios em 2015, uma alta em comparação com cerca 

dos 48 mil óbitos em 2007. O extermínio da população negra, tendo como foco os filhos, 

maridos, irmãos e outros homens de sua família, atinge diretamente às mulheres negras.  

Nos demais dados agrupados no caderno da Prefeitura de São Paulo, de acordo com o 

Censo Demográfico (2010)46, nota-se que quanto maior a porcentagem de negros nas 

subprefeituras, mais se expressam as desigualdades constituindo menor renda, acesso a 

emprego formal, acesso à educação e a vida segura. Entre os domicílios em São Paulo com 

responsáveis brancos (as), a renda média é de R$ 7.095,00 e entre os domicílios com 

responsáveis negros (as), a renda média é de R$ 2.867,61, uma diferença de aproximadamente 

2,5 vezes. 

Especialmente quando se trata das mulheres negras, existem desigualdades entre os 

homens negros, mulheres brancas e homens brancos. A mulher negra aparece ocupando o lugar 

de menor rendimento. Um homem negro com nível médio de escolaridade, em ocupações do 

comércio ou serviço, ganha em média 13.1% menos que um branco em mesmas condições. 

Para as mulheres essa diferença é ligeiramente maior. Uma mulher negra de nível médio e em 

ocupações do comércio ou serviço ganha, em média, 14.5% menos que uma mulher branca na 

mesma condição.  

O estudo do caderno da Prefeitura de São Paulo, mostra que a renda média do homem 

branco é: R$ 1.757,10; da mulher branca: R$ 1.526,84; do homem negro: R$ 1.453,47; da 

mulher negra: R$ 1.243,29. Ainda na realidade do município São Paulo, no mesmo caderno, 

em níveis gerenciais a diferença entre o salário das mulheres negras e de mulheres brancas, com 

as mesmas características (nível superior e cargo), é de 37,5%.  

                                                                 
45 Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/170609_atlas_da_violencia_2017.pdf>. 

Acesso em: 10 set. 2017. 
46 Promoção da igualdade racial - Igualdade Racial em São Paulo: Avanços e Desafios. Disponível em: 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/igualdade_racial/arquivos/Relatorio_Final_Virtual.

pdf >. Acesso em: 10 jan. 2018. 
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Em relação à violência contra as mulheres negras, não encontrei dados por distrito no 

município. Contudo, a maior parte dos dados, ainda que insatisfatórios, dizem respeito às 

mulheres negras de maneira generalizada, além de a orientação sexual não constar como 

informação fundamental para esses estudos. Os dados sobre as mulheres lésbicas não são 

somente precários e subnotificados, na realidade não existem informações.  

O que podemos encontrar são informações do primeiro e único Dossiê sobre 

lesbocídio47 no Brasil, que resgata histórias de lésbicas vítimas de violência no país. O estudo 

mostra que a violência contra mulheres lésbicas vem crescendo com o passar dos anos e ainda 

há muito descaso com a memória das vítimas, pouquíssima repercussão com as mortes e as 

violências diárias, como o estupro corretivo48. Esse dossiê resgata informações e a história das 

lésbicas assassinadas de 2014 até 2017, aponta que as Jovens de 20 a 24 anos são as maiores 

vítimas e que São Paulo é o Estado que concentra o maior número de assassinatos e suicídios 

de lésbicas, representando 20% dos registros nos últimos quatro anos. As lésbicas, 

principalmente, as que não performam feminilidade49, são as mais identificáveis e, por isso, as 

mais violentadas. 

Nesse dossiê, as mulheres lésbicas que são brancas aparecem como as mais vitimadas 

pela violência, em desacordo com o Atlas de Violência (2017), que sem o recorte sobre a 

sexualidade, aponta que o perfil recorrente das mulheres vítimas de violência são as mulheres 

negras. O Atlas mostra que enquanto a mortalidade de mulheres não negras teve uma redução 

de 7,4% entre 2005 e 2015, atingindo 3,1 mortes para cada 100 mil mulheres não negras – ou 

seja, abaixo da média nacional –, a mortalidade de mulheres negras atingiu um aumento de 22% 

no mesmo período, chegando à taxa de 5,2 mortes para cada 100 mil mulheres negras, acima 

da média nacional. Além da taxa de mortalidade ter aumentado, o total de mulheres vítimas de 

mortes por agressão passou de 54,8%, em 2005, para 65,3% em 2015. 

Além do fato da maioria da população ser negra, a violência contra as mulheres continua 

recaindo sobre as mulheres negras, conforme apresentado. Com isso, a falta de dados sobre a 

violência contra as lésbicas negras também é um dado que demonstra que as mulheres lésbicas 

                                                                 
47 O termo lesbocídio, dentre outras motivações, é proposto por este Dossiê como forma de advertir contra a 

negligência e o preconceito da sociedade brasileira para com a condição lésbica, em seus diversos âmbitos, e as 

consequências, muitas irremediáveis, advindas do preconceito, em especial a morte das lésbicas por motivações 

de preconceito contra elas, ou seja, a lesbofobia. Assim, definimos lesbocídio como morte de lésbicas por motivo 

de lesbofobia ou ódio, repulsa e discriminação contra a existência lésbica (Dossiê sobre lesbocídio no Brasil, 

2018, p. 19). 
48 Estupro que tenta “corrigir” a orientação sexual da mulher lésbica ou bissexual. 
49 Performar feminilidade significa se vestir dentro das roupagens que são impostas como femininas, tal como usar 

salto, saias, roupas apertadas, maquiagens etc.  
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brancas, pelo privilégio racial, têm mais possibilidades — mais possibilidades não é dizer que 

as lésbicas brancas estão livres de violência ou que todas assumem sua condição lésbica, mas 

sim que a questão de classe e raça são facilitadores para que se declare a própria sexualidade. 

Uma das organizadoras do Dossiê sobre lesbocídio, Suane Felippe Soares, foi bem responsável, 

pois levantou essa crítica no lançamento do documento em São Paulo, que aconteceu no CRP 

(Conselho Regional de Psicologia), onde eu estive presente no dia 4 de junho de 2018. 

Retomando sobre os aspectos dos bairros da periferia sul da cidade, no quadro 3 é 

apresentado onde se localiza a maior parte da população negra na cidade de São Paulo. As 

subprefeituras do Campo Limpo e M’Boi Mirim, as regiões localizadas mais no extremo, 

respectivamente concentram 49,1% e 56% de pessoas negras. M’Boi Mirim é o segundo distrito 

com o maior percentual de negros na cidade. Em regiões mais centrais como o distrito de Vila 

Mariana, o segundo mais branco, acumula 7,9% de negros e Pinheiros com 7,3% dos negros.  

 

QUADRO 3 – PERCENTUAL DE NEGROS POR SUBPREFEITURA 

 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 201050 

                                                                 
50 Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/igualdade_racial/arquivos/ 

Relatorio_Final_Virtual.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
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Com isso, o que pretendemos comunicar é quão racista são os índices de 

vulnerabilidade, violência e oferta de serviços, que dependem de quem são os corpos e de quais 

são as regiões, já que as periferias ainda apresentam os maiores índices de descaso social e 

violação de direitos. Para Lourdes Carril (2006), as relações desiguais nos territórios que 

justificam quem tem direitos e quem não tem foram originadas no passado escravocrata e 

colonial. Nesse sentido, localizar a população negra nas regiões junto aos índices de 

vulnerabilidade e violência significa debater sobre como a condição social ainda está 

relacionada à herança escravocrata que tenta estabelecer a mesma lógica nos dias atuais. 

A mesma autora faz uma relação entre as periferias urbanas e os quilombos, no sentido 

de que assim como houve intensa luta das pessoas escravizadas pela libertação, as periferias, 

em momentos diferentes da história, seguem se articulando para criar processos criativos e 

libertários. Nem a população negra que foi escravizada e nem o povo nas periferias foram e são 

sujeitos passivos diante das variadas violências. Quilombo era uma forma de organização e 

resistência subjetiva, cultural, física, identitária, assim como a periferia hoje é, como versa um 

trecho da música:  

 

Antigamente quilombo, hoje periferia51 

 

[...] eliminando a dor que afeta o meu interior 

Querem nos destruir, mas não vão conseguir 

Se aumentam a dosagem mais iremos resistir 

[...] acredite a milhões de anos o poder impera, 

o oprimido resiste 

e o opressor insisti na guerra 

[...] quilombos guerreou, periferia acordou 

Cansamos de promessas, volta pro mato capitão, 

pois já estamos em guerra 

 

 

                                                                 
51 Esse é o título do álbum e de uma música do Z’Africa Brasil lançada em 2002. Z'África Brasil traz o Z de Zumbi 

dos Palmares. É um grupo de hip hop que se formou em 1995 na cidade de São Paulo. É formado por Gaspar, 

Fernandinho Beatbox, Pitchô e Funk Buia. Dentre outros elementos, suas músicas são marcadas por referências 

históricas da África ao Brasil, resistência negra e combate ao racismo. 
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CAPÍTULO II 

 

As mentiras da colonização: Viver sem conhecer o passado é andar no 

escuro52 

 

A colonização é nossa parecença. Não foi só nas minas, nos campos, nos afluentes. 

Foi principalmente no corpo das mulheres que a extração se deu: mãos brancas 

cavando montanhas, unhas polidas penetrando meninas. A terra, como metáfora de 

um ventre violado reflete aquilo que nos foi roubado à força, à espada e à cruz 

(ROMÃO, 2017, p. 90). 

 

Contar sobre a colonização pode parecer uma coisa óbvia, principalmente dentro da 

proposta de uma dissertação de mestrado, mas durante essa escrita preocupo-me em descrever 

sobre esse período na história, uma vez que, as instituições de ensino ainda têm em sua grade 

curricular, leituras e símbolos que são mediados predominantemente pela Europa, em vista do 

legado de exploração na América Latina. Logo, frente ao que se propõe abordar nesse tópico, 

resgato um processo histórico, pois este acomodará os termos que serão debatidos, a saber, o 

evento da colonização.  

Já escutamos repetidas vezes que foi Cabral que descobriu o Brasil, mas como poderia 

Cabral descobrir o Brasil se já havia milhões de indígenas aqui? Os colonizadores quando se 

deparam com os territórios africanos e americanos, embora essas terras já estivessem ocupadas, 

anunciam-se como descobridores e donos. Uma invasão que resultou em muitas mortes, não só 

pela crueldade que foram submetidas (os) nativas (os), mas também porque houve intensa luta 

e resistência contra a dominação.  

Mesmo assim, há ainda uma insistência na versão mal contada sobre a colonização, que 

encobre a história de resistência à dominação, no mesmo passo que inclui os colonizadores nas 

representações do que é a civilização e o progresso. Na realidade, a colonização foi um processo 

violento que significou desintegrar culturalmente o nosso povo e atribuir categorias de 

inferioridade e desumanização em nossas identidades, para exploração dos nossos corpos e das 

nossas terras. 

“Não foi só nas minas, nos campos, nos afluentes. Foi principalmente no corpo das 

mulheres que a extração se deu”, como descreve a poesia de Luiza Romão que abre esse 

                                                                 
52 É a frase que abre o filme “Uma história de amor e fúria”. Conta sobre vários períodos no Brasil, como a 

colonização, a escravidão e a ditadura militar. Propõe uma releitura da história, já que oferece uma perspectiva 

dos diversos massacres e genocídios liderados por figuras que até então foram construídas como heroicas em 

nosso país. 



55 

 

 

 

capítulo. Espoliação não só das terras e força de trabalho dos homens e das mulheres. A 

exploração do corpo-terra, ao desumanizar as mulheres colonizadas na diferenciação racial, 

apaga seu gênero, ao mesmo tempo em que marca a sexualidade feminina como maligna e 

garante a violação sexual, acesso brutal e indiscriminado ao corpo das mulheres, controle sexual 

e reprodutivo (LUGONES, 2008).  

No curso da história, para controlar e conquistar o poder sobre os territórios e modos de 

vida, o sistema colonial atribui aos povos a marca de “selvagens” e “primitivos”. Estes povos 

necessitariam, então, serem inseridos em sua noção civilizatória, considerada superior. Missão 

essa da qual resulta os sistemas de “assimilação dos povos colonizados dentro de um modelo 

racista destruidor das identidades não ocidentais” (MUNANGA, 2006, p. 50). 

Essa assimilação atribuiu às identidades indígenas e negras a denominação de não 

humanos. Isso foi acontecendo a medida que as imagens positivas desses territórios, tais como 

a natureza, suas tradições, sabedoria, religião e diversidade, são substituídas por imagens 

subumanas que tornou tais povos sem cultura, sem identidade e atrasados. Para Kabengele 

Munanga e Nilma Lino Gomes (2016), só bestializando e brutalizando a imagem dos homens 

e mulheres nesses territórios, justificaria a humilhação, negação de humanidade, exploração e 

dominação brutal a que foram submetidos. 

Os discursos científicos que foram produzidos também contribuíram para validar essas 

representações do pensamento colonial. O pensamento antropológico evolucionista, por 

exemplo, através da avaliação e comparação das culturas, hierarquizou-as como superiores ou 

inferiores a partir da noção ocidental. Essa consideração auxiliou com que outras culturas, 

corpos e identidades fossem rebaixados. Tais teorias entendiam que as sociedades dominadas 

estavam em um estágio anterior da história, sendo que a última etapa do caminho para a 

evolução seria a Europa. Aníbal Quijano comenta sobre dois principais mitos que alicerçam 

essa versão europeia: 

 

[...]. Um, a ideia-imagem da história da civilização humana como uma trajetória que 

parte de um estado de natureza e culmina na Europa. E dois, outorgar sentido às 

diferenças entre Europa e não- Europa como diferenças de natureza (racial) e não de 

história do poder. Ambos os mitos podem ser reconhecidos, inequivocamente, no 

fundamento do evolucionismo e do dualismo, dois dos elementos nucleares do 

eurocentrismo (QUIJANO, 2005, p. 122). 

 

Essa noção de raça baseada em diferenças da natureza, ou seja, uma estrutura biológica 

“inferior”, que deu suporte a essa classificação racial, colocou em oposição a branquitude, que 

por sua vez ocupou o lugar da superioridade. Portanto, o conceito de raça utilizado aqui, não 
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tem o sentido de uma categoria biológica, mas sim discursiva, isto é, organizadora “de 

diferenças em termos de características físicas e corporais etc. – cor da pele, textura do cabelo, 

características físicas e corporais etc. – como marcas simbólicas, a fim de diferenciar 

socialmente um grupo do outro” (HALL, 2015, p. 37). 

O apelo à biologia é uma ideologia que também sustentou a noção de natureza inferior 

das mulheres em oposição aos homens. Para o sistema de dominação racial tentar apagar e 

distorcer a memória e história da população negra, e com isso justificar e impor seu discurso de 

branquitude, foi tão oportuno quanto para o sistema de dominação patriarcal que também se 

empenhou em alienar e controlar o corpo das mulheres para manter sua subordinação dentro 

dos papeis de gênero e na “heterossexualidade compulsória53”, que significa obrigar todas (os) 

a serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente superior e 

“natural” da heterossexualidade. 

 

Assim como a fundação do capitalismo ocidental dependeu do tráfico de escravos no 

Atlântico Norte, o sistema de dominação patriarcal se sustenta pela sujeição das 

mulheres através de uma heterossexualidade obrigada. Assim, os patriarcas têm de 

cultuar o par homem-mulher como algo "natural", para manter as mulheres (e os 

homens) heterossexuais e obedientes, da mesma maneira que o europeu teve que 

cultuar a superioridade caucasiana para justificar a escravidão dos africanos. Frente a 

esse pano de fundo, a mulher que elege ser lésbica vive perigosamente (CLARKE, 

1988, p. 101, tradução nossa). 

 

Esses processos se empenharam em converter as mulheres e homens colonizados em 

categorias de identidades homogêneas, separáveis, inferiores e sempre em oposição ao homem 

branco como o sujeito universal, humano e civilizado, status do qual ele mesmo se valeu 

(LUGONES, 2014). Desse modo, os discursos científicos ao longo da história vão sendo 

produzidos de maneira eurocentrada, ou seja, perspectivas de conhecimentos alicerçadas pelo 

pensamento colonial, racista e heterossexista, que mantiveram a Europa como referência 

dominante da organização do mundo, do trabalho, das disciplinas, conquistas, religião, história 

e cultura. Elaborações teóricas que foram sendo formuladas para além do discurso, mas também 

na subjetividade das pessoas. “Eles tinham o poder de fazer com que nos víssemos e 

experimentássemos a nós mesmos, como outros” (HALL, 1996, p. 70).  

                                                                 
53 A primeira teórica a empregar o termo heterossexualidade compulsória foi a feminista norte-americana Adrienne 

Rich, em um ensaio de 1980, publicado em 1986 com o título “Compulsory Heterosexuality and Lesbian 

Existence”. 
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Todavia, com o tempo, a classificação e hierarquização da cultura e cidadania foi sendo 

confrontada por novas condições multiculturais54, conforme argumenta Stuart Hall (2003), 

invalidando a premissa teórica evolucionista. Com isso, no campo da antropologia, começa a 

ser defendida uma postura culturalista, em que compreende a riqueza dos diversos modos de 

existência e representações de cultura e comunidade (MUNANGA, 2006).  

A partir de 1920, a antropologia cultural, com Franz Boas, começa a pensar o “outro” 

de uma nova perspectiva. O antropólogo refuta este tipo de determinismo e demonstra que é 

possível existir uma grande diversidade cultural localizada em um mesmo tipo de ambiente 

físico. Além disso, defende a impossibilidade da comparação da vida social dos diferentes 

povos, pois o desenvolvimento não segue as mesmas leis. Desse modo, cada cultura segue os 

seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos, conexões históricas, condições 

ambientais etc., ou seja, fatores externos e internos que coexistem (BOAS, 2004). 

Em outro trabalho, o antropólogo Clifford Geertz, oferece um sentido de seres humanos 

como produtos e como produtores da cultura, o autor pontua: 

 

Acreditando, como Max Weber que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua 

análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 

uma ciência interpretativa, à procura do significado (GEERTZ, 1973, p. 15). 

 

Assim, uma das tarefas da antropologia tem sido desorganizar as teorias evolucionistas 

no que diz respeito à comparação da vida social e cultural. Muitos outros campos de estudos 

sobre a colonialidade também vêm tentando romper com os essencialismos das identidades 

fixas colonizado versus colonizador, promovendo uma transformação, ainda que lenta, nas 

ciências sociais (BALLESTRIN, 2013). Por esse motivo, Rita Segato (2011) sugere que seja 

feita uma antropologia por demanda, que é invertida no sentido de produzir conhecimento e 

reflexão como resposta às perguntas feitas por quem historicamente foi inserida (o) nos lugares 

de objetos de estudo e observação. Desse modo, na produção de conhecimento, é preciso 

repensar a história e as experiências a partir das vozes dos próprios subalternos, especialmente 

as mulheres e, ainda assim, questionar os limites dessas representações e discursos (SPIVAK, 

2010). Limites que se dão principalmente pelos formatos de pesquisas em que as (os) 

                                                                 
54 É um termo que se refere a qualquer sociedade onde diferentes comunidades culturais convivem e tentam 

construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade original (HALL, 2003, 

p. 52). 



58 

 

 

 

“intelectuais” utilizam termos e intepretações coloniais para falar das (os) e pelas (os) 

“oprimidas” (os). 

Contudo, ainda que os campos feministas latino-americanos, negros e lésbicos, que 

como conceito e teoria surgem a partir de 1970, contribuam para desestruturar essas construções 

coloniais e seus engessamentos, o propósito não é construir verdades absolutas, mas sim 

recortes de perspectivas que partem do campo e das narrativas das entrevistadas, relacionando-

as ao plano crítico que estou inserida, dos meus objetivos, do meu contexto e cultura. Nesse 

sentido, o que se propõe é deslocar a versão europeia que insere um homem e uma mulher 

universal como medida das experiências de todos os seres humanos, para pensar a história em 

nosso contexto diante da realidade das diversas mulheres.  

A partir desse ângulo, ainda que as ciências por meio de explicações biologizantes 

vinculadas a uma perspectiva colonial racista e sexista inventaram categorias de hierarquia entre 

os diferentes grupos, a sexualidade, o gênero e a raça não são fatos biológicos, mas sim 

construções sociais, políticas e culturais elaboradas no interior das relações de poder ao longo 

do processo histórico. Carla Cristina Garcia (2015) argumenta que gênero não é sinônimo de 

sexo. “Quando falamos de sexo estamos nos referindo à biologia — as diferenças físicas entre 

os corpos — e ao falar de gênero, as normas condutas determinadas para homens e mulheres 

em função do sexo” (idem, p. 20). A concepção que associa sexo ao gênero utiliza uma natureza 

biológica como destino e causa das diferenças hierárquicas entre homens e mulheres, mas que 

na realidade foram construídas socialmente. 

Portanto, também estou de acordo com Monique Wittig quando explica que o sexo é 

uma categoria política. A categoria de sexo biológico insere as relações de poder em uma ordem 

natural, impedindo pensar que essas desigualdades foram construídas nas relações sociais. Ao 

mesmo tempo, a categoria sexo gera outras categorias “naturais”, como o gênero e a 

heterossexualidade, sendo estratégicos para o controle sexual e reprodutivo das mulheres. 

“Masculino/feminino, macho/fêmea são categorias que servem para esconder o fato de que as 

diferenças sociais pertencem a uma ordem econômica, política, ideológica” (WITTIG, [1992] 

2006, p. 22, tradução nossa).  

Apesar disso, ainda que alguns princípios teóricos tenham sido descartados e os antigos 

impérios tenham desaparecido, “os ‘novos’ estados-nação, multiétnicos e multiculturais 

continuam a refletir sua existência sob o colonialismo” (HALL, 2003, p. 56). Com base nisso, 

já que a modernidade está enraizada no sistema colonial, ainda há uma insistência em classificar 

as pessoas e a cultura a partir das elaborações coloniais universalizantes de dominação, que se 
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converteram em um novo padrão de poder mundial que tenta controlar não só a relação 

econômica entre os países, mas as experiências, crenças e comportamentos das mulheres e 

homens colonizados (QUIJANO, 2005; LUGONES, 2008). 

Nessa perspectiva, o colonialismo que é racista e patriarcal deu carga ao discurso 

científico e a cultura, adotado como “pensamento dominante”, construindo diversos mitos e 

crenças que ainda estão presentes em nosso imaginário social, já que fomos educadas (os) sob 

o predomínio dessa configuração. São ideologias que não são somente abstrações, mas causam 

danos reais em nossas vidas e interferem nas oportunidades que temos, em nossa subjetividade, 

na violência que estamos expostas (os) e no modo como existimos no mundo. 

Esse passado ainda é vivo em nosso presente, reconfigurando o projeto colonial racista 

e sexista de extermínio e violência, de acordo com cada época. Contudo, há uma longínqua 

história de resistência e organização, especialmente das mulheres, desde a colonização até a 

atualidade frente a esse modelo de representação colonial. Com suas criações, denúncias e ações 

rompem com essa produção colonialista de conhecimento, ao mesmo tempo em que modificam 

a realidade social e o campo científico. Mulheres que perturbam o sossego desses discursos 

com novas narrativas e práticas revolucionárias. Tal como discutimos no decorrer desse texto. 

 

“Nenhuma mulher é colonizada, nenhuma fêmea colonizada é mulher”55 
 

E eu não sou uma mulher?  

 

Este homem diz que as mulheres necessitam da ajuda dos homens para subirem nas 

carruagens, cruzar as ruas, e que devem ter o melhor lugar em todas as partes. Mas a 

mim ninguém me ajuda a subir em carruagens, nem deixam o melhor lugar. Por 

acaso, eu não sou uma mulher? Olhem-me! Olhem meus braços! Eu arei e plantei e 

colhi e nenhum homem era melhor do que eu! E por acaso eu não sou uma mulher? 

[...] tive treze filhos e os vi serem vendidos como escravos e enquanto eu chorava 

com a dor de uma mãe, ninguém além de Jesus me ouvia! E por acaso eu não sou 

uma mulher?  

(Sojourner Truth) 

 

A frase do título deste tópico começou a fazer muito sentido para que eu conseguisse 

desenvolver uma melhor compreensão do que gostaria de tratar neste ponto. Muitas ideias sobre 

esse assunto fervem na minha cabeça e tem sido difícil sintetizar aqui, nessa escrita, então, esse 

trecho particularmente integrou a minha linha de pensamento sobre a importância de 

descontruir o que é ser mulher, ou o que é ser negra (o), ou o que é ser lésbica como termos 

                                                                 
55 LUGONES, 2014, p. 939. 
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homogêneos e separáveis construídos na modernidade (LUGONES, 2014), pois tais categorias 

se dedicam a excluir e apagar as variadas experiências de mulheres das periferias mundo. 

Sojourner Truth, mulher negra liberta da escravidão dos Estados Unidos, foi uma 

abolicionista muito antes do feminismo negro enquanto conceito surgir e, em seu contexto, é 

uma das pioneiras na desconstrução da categoria hegemônica de mulher (JABARDO, 2012). 

Ao assistir à convenção nacional dos direitos das mulheres em Akron, Nova York, em 1852, 

pronunciou-se com o famoso discurso: “E eu não sou uma mulher?” 

Para Maria Lugones (2014), a resposta colonial a esse questionamento seria: “Não! 

Você não é uma mulher”. Isso porque os marcadores de raça, gênero, classe e sexualidade estão 

ausentes e invisíveis na categoria hegemônica do que é ser mulher, quando se pensa na opressão 

e violência da colonização. As fêmeas colonizadas não são mulheres, já que o conceito de ser 

mulher da colonialidade de gênero faz referência às mulheres brancas, heterossexuais, 

burguesas. De outro modo, a classificação racial que atribuiu as categorias racializadas para as 

(os) indígenas e negras (os), atua como se nenhuma mulher tivesse sido colonizada: “nenhuma 

mulher é colonizada”.  

O discurso de Sojourner denuncia que os aspectos de fragilidade e docilidade conferidos 

ao gênero feminino, ainda que sejam negativos e façam parte da normativa hierárquica e 

dicotômica sobre masculino/feminino, é uma concepção que não era, e ainda hoje não é, 

emprestada às mulheres negras e lésbicas negras. O ponto, porém, não é reivindicar para nós 

essa noção hegemônica de gênero, mas sim refletir que essa categoria é colonial, e não diz 

respeito à opressão de gênero que tantas outras mulheres vivenciam.  

Como exemplo, podemos pensar no debate para as questões de mudanças nas leis em 

favor do direito das mulheres ao próprio corpo ou para votar e trabalhar, que privilegiavam as 

mulheres brancas, e em paralelo a população negra e indígena, especialmente as mulheres já 

trabalhavam e eram exploradas há alguns séculos. Ao mesmo tempo percebemos que sua 

sexualidade e gênero eram inexistentes, se não fosse para reprodução e exploração sexual. Para 

as negras, a reserva se limitava a serem tratadas como pedaços de carne sem denominação, 

valor ou humanidade, disponíveis não só para o estupro, mas para o chicote e lucro conseguido 

com a venda dos seus filhos e seu trabalho pesado (DAVIS, 2016). 

 

A escravidão significou e ainda significa a redução do humano à condição de 

mercadoria, produto de alto valor, utilizado para a produção e exploração. A 

mineração, lavoura, construção e manutenção de povoados incipientes, cidades e 

habitações de europeus e seus descendentes, estão entre as principais atividades que 

eram realizadas pelos escravizados em um contexto de violência e exploração 
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extrema, destacando-se a exportação sistemática de riquezas e seus frutos que serviria 

de base para a instalação e consolidação do capitalismo nos territórios brancos 

(WERNECK, 2005, p. 30, tradução nossa). 

 

O ponto não é invalidar a luta pelos direitos individuais, pois reconhecemos sua 

importância, mas refletir que as mulheres têm diferentes experiências, realidades e necessidades 

que precisam ser discutidas e vistas. Tal como Jurema Werneck (2010) aponta, as desigualdades 

das mulheres negras têm origem em sua desumanização e redução à condição de mercadoria. 

Nesse sentido, é importante retomar que o mesmo processo colonizatório que investiu na 

racialização das (os) negras (os) e indígenas, definindo quem era humano e não humano, como 

forma de domínio e sujeição das (os) colonizadas (os) para exploração capitalista (QUIJANO, 

2005), apoiou o sexismo e a heterossexualidade em bases históricas semelhantes. Bases que 

repousam na crença de noções ideológicas de inferioridade e de superioridade de um grupo 

sobre o outro (hooks56, 1989 apud BAIRROS, 1995). 

Desta maneira, o feminismo negro inscreve a multiplicidade das experiências das 

mulheres e ultrapassa os significados da luta racial centrado na cor (BRAH, 2006). “Estruturas 

de classe, racismo, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como ‘variáveis independentes’ 

porque a opressão de cada uma está inscrita dentro da outra – é constituída pela outra e é 

constitutiva dela” (BRAH, 2006, p. 351). 

Do mesmo modo, algumas das perspectivas utilizadas a partir dos feminismos negros e 

que discutem sobre a colonialidade, é que seja fundamental não isolar os marcadores sociais 

em categorias separáveis, mas sim buscar compreender a opressão das mulheres por meio dos 

processos combinados de racialização, colonização, exploração capitalista e heterossexualismo, 

para superar a colonialidade de gênero (LUGONES, 2008). 

Uma proposta é romper com a visão tradicional de lidar com as questões de 

colonialidade, raça, classe, sexualidade e de gênero separadamente, como se fossem categorias 

mutuamente excludentes. Esses marcadores são inseparáveis porque, se isolados um do outro, 

não é possível enxergar as diferentes formas de violências e desigualdades. A cegueira 

epistemológica da modernidade é que reside na organização homogênea, atômica e separável 

dessas categorias (LUGONES, 2014).  

Tenho um relato que talvez nos ajude a pensar sobre essas categorias separáveis. Morei 

junto com a minha ex-companheira por quatro anos. Durante o tempo que dividimos a nossa 

                                                                 
56  A teórica feminista negra bell hooks utiliza seu nome em letra minúscula. Ela desafia convenções linguísticas 

e acadêmicas, então, em respeito as convicções que a levou adotar a grafia em minúsculo, quando suas reflexões 

teóricas forem referenciadas neste texto, eu mantenho seu nome escrito desse modo. 
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vida, era bem nítido para todas (os), incluindo para as crianças, que éramos um casal. Na frente 

dos familiares e das (os) amigas (os), tínhamos gestos de cuidado, de carinho e afora as muitas 

piadas que fazíamos sobre a nossa rotina e outras bobeiras do dia-a-dia juntas, impossibilitando 

pensar que éramos só amigas. Enfim, para mim, os gestos e diálogo que tínhamos demarcavam 

nosso relacionamento para fora dessa nomenclatura muito comum atribuída a duas mulheres 

juntas como se fossem “amigas”. 

Quando nos separamos foi uma fase muito dolorosa e trabalhosa, que implicou em 

muitas mudanças. A partir de uma conversa com ela, sobre essa dissertação, ela me ajudou 

pensar sobre algo que ainda não tinha me dado conta. Lembrou-me sobre o quanto ficamos 

sozinhas com tudo isso. Tivemos que arrumar os móveis, devolver o apartamento alugado, 

procurar outro lugar para morar. Não houve ajuda, comoção ou surpresa da família. Aquelas 

ligações e suporte de quando os casais se separam, sabe? Afinal, foi um tempo longo e de uma 

intensa convivência junto a eles. Mas não tivemos apoio ou qualquer atitude que fizesse menção 

ao nosso término.  

Ainda que eu acreditasse que existíamos como casal, quando nos separamos veio à tona 

o fato de que, para os outros, a nossa união não passava de uma relação entre duas amigas que 

parecem estar brincando de casinha e se cansaram. Não é que eles não gostem da gente, mas é 

justamente a impossibilidade de pensar que duas mulheres se relacionam afetivamente, 

sexualmente, amorosamente como um casal. Então, se a compreensão do que é casal ainda é 

estabelecida pela ideia de um homem e uma mulher, como eles conseguiriam entender que 

aquele momento era o término de uma relação real? Foi como se a gente nunca tivesse existido 

de verdade.  

Essa sensação de inexistência é muito dolorosa, e perceber que a gente mesmo não se 

compreende nessa situação dói também. São concepções naturalizadas tão profundamente que 

fazem a gente ter dificuldade até para refletir sobre o assunto. Em um mundo que atribui a 

normalidade para alguns grupos e a anormalidade para outros, é comum se acostumar com os 

gestos contidos e a pouca demonstração de afeto em público, achando ainda viver certo 

privilégio por todos nos “aceitarem”. A conversa desse dia causou muita angustia em mim e 

nela, não por ressentimento familiar, mas por pensar que dentro dessa história que parece muito 

simples, em muitos outros lugares, mora a indiferença com a existência das mulheres lésbicas. 

Independentemente se nós lésbicas somos assumidas ou não, há uma insistente indiferença, que 

é a que nos mata e violenta diariamente, validando quais vidas e afetos são reais e importam. 
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Nas semanas seguintes, voltei em tantas outras experiências de relacionamentos em que 

consegui perceber vivências e histórias, vistos como alegóricos e de faz de conta. Senti e pensei 

muito intensamente durante esses dias tudo que estou tentando expressar aqui. Um trecho de 

Gloria Anzaldúa me acolhe e não me deixa enganada sobre a minha inquietação: “A mulher de 

cor iniciante é invisível no mundo dominante dos homens brancos e no mundo feminista das 

mulheres brancas, apesar de que, neste último, isto esteja gradualmente mudando. A lésbica de 

cor não é somente invisível, ela não existe” (ANZALDÚA, 2000, p. 229). 

A reflexão de Adrienne Rich, traduzida por tatiana nascimento57, quando menciona que 

as políticas de silenciamento tornam as “existências lésbicas não só impronunciadas, mas 

impronunciáveis” (RICH, 1979 apud nascimento, 2014, p. 27-28), também começou a me 

atingir em cheio. Não é só ocultação de quem somos, é a impossibilidade de pensar que somos. 

O sexo, o desejo e o afeto entre mulheres constantemente são colocados em um não-lugar, já 

que a nossa vida, a divisão do trabalho, o gênero, a sexualidade, os modos de relação e o 

pensamento são organizados não só pelo racismo, mas pela heterossexualidade, como 

argumenta Adrienne Rich ([1980] 2010). É em torno do pênis que somos socializadas para 

servir, agradar e ser a propriedade homens. Sem ele, o pênis, é como se nada mais fosse 

possível.  

Essa é uma reflexão que também precisa caminhar junto com a discussão racial. Pois 

assim como há uma tentativa de impor o modelo branco e burguês, nosso espelho e referência 

de existência também é heterossexual. Então, o nosso pertencimento a algum lugar depende do 

quanto nos engajamos nos processos de adaptação a esse mundo, seja ocultando o afeto e a 

sexualidade, escondendo onde moramos, aceitando as piadas racistas, alisando os cabelos para 

seguir o modelo estético das brancas, adquirindo os hábitos e religião tidos como “certos”. 

Como disse Frantz Fanon (2008), para diminuir o sentimento de inferioridade, a (o) negra (o) 

precisa provar que se ajusta a cultura dominante, porque é avaliada (o) pelo seu grau de 

assimilação. Já que o mundo branco foi construído como o verdadeiro, é preciso se esforçar 

para existir como europeu. 

Esse processo de adaptação e inferiorização que passamos, é silencioso e sutil, porque 

é naturalizado em nossas relações, fazendo com que as humilhações vividas em muitos lugares 

e com muitas pessoas sejam legítimas e não tenham nome. Hoje, de alguma maneira, junto a 

                                                                 
57 A autora apresenta sua tese “Letramento e tradução no espelho de Oxum: teoria lésbica negra em 

auto/re/conhecimentos”, com o nome grafado em letra minúscula, assim como a teórica feminista negra bell 

hooks. Ambas desafiam convenções linguísticas e acadêmicas, então, em respeito as convicções que as levaram 

a adotar a grafia em minúsculo, eu mantenho escrito do mesmo modo quando forem referenciadas neste texto.  
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outras mulheres venho conseguindo construir narrativas e práticas que me ajudam a caber no 

mundo e me oferecem outras possibilidades de existência, para além do dilema “branquear ou 

desaparecer” (FANON, 2008, p. 95). Entretanto, o fato de ser lésbica, ainda que venha me 

relacionando com mulheres há mais de dez anos, é como se essa parte minha ainda estivesse 

em um lugar fictício e se encontrasse numa realidade suspensa e isolada.  

Como já foi escrito, claro que isso tem a ver com um mundo construído como 

“verdadeiro”, que além de branco, é também heterossexual, no qual não é só a branquitude que 

tenta organizar a nossa vida e subjetividade, é também a heteronormatividade58, conforme o 

modelo heterossexual, sejamos heterossexuais ou não. Desse modo, a “máscara branca” que 

Frantz Fanon sugere que precisamos vestir para existir, mesmo com as peles negras, também é 

uma máscara heterossexual, mesmo sendo homossexuais. A heterossexualidade como uma 

instituição política, além de obrigar todas (os) a serem heterossexuais, também tem como meta 

organizar as vidas das lésbicas a partir desse modelo (RICH, ([1980] 2010), delimitando como 

nos comportamos, como temos prazer, como nos afetamos e nos relacionamos em diversos 

âmbitos e na reprodução dos papéis sexuais heterossexuais. 

Inclusive durante essa escrita, já quase no final, tive que voltar e refazer o texto porque 

me vi apagando a sexualidade na minha vivência e nas ações das mulheres com quem essa 

dissertação dialoga. Foi a partir da interação mais próxima com outras mulheres lésbicas, 

principalmente a Formiga, coletiva Fala Guerreira, e Fernanda Gomes, da coletiva Luana 

Barbosa, que comecei a revisitar como eu existo não só como mulher negra e periférica, mas 

também com a minha sexualidade. Escrevo tudo isso porque, de alguma maneira, retrata o que 

anunciei antes sobre a construção dessas categorias separáveis e homogêneas que fragmentam 

nossa existência. É como se fôssemos separadamente mulher, ou negra, ou periférica, ou 

lésbica, o que dificulta pensar e perceber como os marcadores de raça, classe, gênero e 

sexualidade interagem e se integram em nossa experiência.  

Em vista disso, o debate sobre a terminologia da interseccionalidade estabelece que seja 

considerada a conexão dos variados eixos de opressão para pensar como esses fatores se 

combinam e interferem em nossas condições de vida e em diferentes tipos violência e 

discriminação. São sistemas discriminatórios que se cruzam, organizando as nossas posições 

em relação às experiências de discriminação sustentadas pelas profundas cicatrizes do 

colonialismo na América Latina. Marcas que são religiosas, econômicas e estruturadas 

                                                                 
58 A heteronormatividade é o conjunto de normas, expectativas e obrigações sociais que derivam da 

heterossexualidade construída como natural e normal. 
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socialmente através da destruição das culturas locais, ocidentalização da América Latina, 

herança racista, patriarcal, colonial e neoliberal (GARGALLHO, 2007).  

Portanto, a luta das mulheres negras e lésbicas negras na América Latina não se trata de 

uma simples inclusão de classe, raça e sexualidade nas temáticas e mesas feministas. Essa luta 

pertence à mudança de toda uma estrutura social que foi construída ao longo da nossa história, 

da qual algumas mulheres ainda vivem na base. “Se as mulheres negras fossem livres, isto 

significaria que todos os outros teriam que ser livres, já que a nossa liberdade exigiria a 

destruição de todos os sistemas de opressão” (COMBAHEE, [1977] 1988, p. 178, tradução 

nossa). 

 

Existimos como mulheres que são negras que são feministas, cada uma dispersa no 

momento, trabalhando independentemente porque ainda não existe um ambiente 

nessa sociedade minimamente simpático à nossa luta — porque, ao estar tão abaixo, 

teríamos que fazer o que ninguém mais fez: lutar contra todo mundo (WALLACE 

1975 apud COMBAHEE, [1977] 1988, p. 178, tradução nossa). 

 

Portanto, da ponte para cá, desse lado sul, buscar outros sentidos para a nossa existência 

caminha junto com a nossa sobrevivência dentro dos sistemas político-econômicos do 

capitalismo e do imperialismo, bem como do racismo e patriarcado. É viver, sobreviver, resistir, 

é reexistir. Verbos que se aproximam e se conectam com o processo de transformação e 

reconstrução do território-corpo do qual habitamos. É pelo peso das diversas violências 

machistas, racistas e lesbofóbicas que estamos expostas, mas também pela questão da falta de 

emprego e recorrentes dificuldades financeiras, por todo contexto de violência policial que 

impacta diretamente a vida das mulheres que são mães, tias, avós, irmãs, filhas, pela 

precariedade de equipamentos públicos no território, por melhores condições de vida, pelas 

duplas e triplas jornadas e as variadas questões que as mulheres nas periferias têm que enfrentar 

e que interferem em nosso prazer, bem viver, na forma como estamos nesse mundo. 

 

Ser negra na periferia pra mim significa se colocar no mundo de uma forma potente e 

sensível onde eu consiga andar com tranquilidade nas ruas e meus direitos e 

sentimentos não sejam violados. Quero existir nesse mundo, saca?! (GOMES, 

Dandara, 2015, p. 13).  

 

“Existir nesse mundo” é o que tem dado significado a esse campo de pesquisa e a minha 

vivência com as mulheres. Juntas, vamos aprendendo a existir, aprendendo que o mundo 

também é nosso. Nós vamos aprendendo a ter orgulho de quem somos, da nossa cor, do nosso 

cabelo, de onde viemos e, principalmente, aprendendo os mecanismos que nos fizeram acreditar 
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no contrário. Um processo de não existência que passa pelo corpo e pela localização: esse corpo, 

dessa cor, desse gênero, com essa sexualidade e desse lugar. Num mundo branco e burguês, é 

preciso esconder o nome do bairro no currículo para ter alguma chance para a vaga de emprego. 

É preciso conter o afeto em público com a companheira. É preciso “embranquecer” para sofrer 

menos. É preciso acreditar que quanto mais contribuímos para enterrar as nossas identidades e 

substituir por outra, mais afastaremos o sentimento de inferioridade e seremos “admitidos no 

mundo branco”, tal como argumenta Frantz Fanon (2008). 

Expandimos as nossas possibilidades de existência, quando entendemos que esse 

apagamento gerado por essas diversas formas de violências não são acasos ou naturais, mas 

fazem parte de um passado colonial muito perverso que, ainda que nunca tenhamos deixado de 

trabalhar pela nossa libertação, infelizmente ainda alimenta a nossa realidade e tenta 

constantemente nos fazer acreditar que não cabemos nesse mundo. 

 

“Nossos passos vêm de longe”59: Percursos feministas negras e lésbicas 
 

As ações e as lutas empreendidas pela mulher negra contra a dominação são de longa 

data. Jurema Werneck (2010) lembra que as mulheres trazidas do continente africano para as 

Américas trouxeram consigo seus costumes, responsabilidade em relação ao grupo, cultura, 

estratégias de resistência, liderança feminina e formas organizativas que se atualizam e atuam 

até hoje na narrativa dos modelos organizativos de mulheres negras, guardando assim uma 

perspectiva de continuidade ao longo do tempo.  

As autoras Lélia Gonzales e Jurema Werneck resgatam a ancestralidade presente em 

nossa cultura e forma de organização. A primeira utiliza a categoria Amefricanidade para 

destacar a influência originada desde África às Américas (Amefricanas), ou seja, as Américas 

incorporam “todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural (adaptação, resistência, 

reinterpretação e criação de novas formas) que é afrocentrada” (GONZALEZ, 1988b, p. 76). 

Desse modo, para Jurema Werneck (2010), o feminismo como teoria é que veio depois, a partir 

da grande influência do legado cultural e memória da liderança feminina negra. A autora 

apresenta que muitas das figuras e divindades (Nanã, Iemanjá, Iansã, Oxum, Obá) fazem 

referência ao protagonismo, liderança e autonomia das mulheres negras, que precede a 

                                                                 
59 Utilizo para nomear esse tópico parte do título do artigo da Jurema Werneck, Nossos passos vêm de longe! 

Movimento de mulheres negras e estratégias políticas contra o sexismo e o racismo, publicado em 2010 pela 

revista da ABPN.  
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colonização, estendendo-se em seguida a uma série de organizações de resistência à escravidão, 

e, na atualidade, para os variados movimentos de mulheres negras.  

 

 
Nanã: É a responsável pela matéria de que é feita todo ser humano, a terra úmida, a 

lama e o lodo. Insubordinada, recusou-se a reconhecer e aceitar a supremacia 

masculina de Ogum, o senhor dos metais e das guerras, sobre as demais divindades. 

Esta recusa é simbolizada pela proibição do uso de metais em suas cerimônias até 

hoje. Nanã, mulher idosa, está ligada também a morte, ao passado e a preservação da 

tradição. 

Iemanjá: É a dona das águas do mar, mãe de todos os filhos-peixes. Tem seios fartos 

e simboliza a maternidade acolhedora. Foi casada, mas seu marido desrespeitou uma 

das regras que lhe impôs (não falar mal dos seus seios), rompeu com ele, saiu de casa, 

voltando para a casa de sua mãe. Aqui reafirma a ligação e parceria entre mulheres e 

o poder da maternidade, além de assinalar que o divórcio é também sagrado 

(WERNECK, 2010, p. 12). 

 

De outra maneira, tatiana nascimento, em sua tese, recupera a história do espelho de 

Oxum para além da leitura tradicional da vaidade e beleza, “propondo a compreensão desse 

espelho como fonte de autoconhecimento e reconhecimento onde uma se mira para mais se 

compreender” (nascimento, 2014, p. 95). A autora retira da narrativa de Oxum o sentido 

heterocentrado de pensar a fertilidade ao qual é frequentemente associada por ser senhora dos 

rios e cachoeiras, e reconta sua história narrando que foi seu sexo lésbico com Iansã que a fez 

pertencer à água doce. 

 
Oxum seduz Iansã 

Uma vez Oxum passou pela casa de Iansã e a viu 

na porta. 

Ela era linda, atraente, elegante. 

Oxum então pensou: “Vou me deitar com ela”. 

E assim, muitas vezes, passou na frente daquela 

casa. 

Levava uma quartinha de água na cabeça, e ia 

cantando, dançando, provocando. 

No começo, Iansã não se deu conta do assédio, 

mas depois acabou por se entregar. 

Mas Oxum logo se dispôs a nova conquista e 

Iansã a procurou para castigá-la. 

Oxum teve que fugir para dentro do rio, lá se 

escondeu e lá vive até hoje. 

(SEGATO, 1995, p. 403 apud nascimento, 2014) 

 

Conforme argumenta tatiana nascimento, o amor, o sexo e afeto entre mulheres, 

efetivamente, são ancestrais, mas as histórias que são contadas pela via colonizadora não são 

só racistas, mas também são normativas em termos de sexo e corporeidade. Há “expectativas 
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sexuais que recaem sobre nossos corpos negros: expectativas que são não apenas 

hiperssexualizantes – mas hiperheterocisssexualizantes” (nascimento, 2018, s/p.). 

Para ela, visando à manutenção do sistema ideológico, político, econômico e afetivo de 

controle dos corpos negros, a sexualidade negra é homogeneizada e estereotipada. Portanto, 

recontar essas histórias é reconstruir, pelos diversos símbolos, a resistência, protagonismo e a 

liderança das mulheres negras, sua independência em relação ao controle e cuidado dos homens, 

ao mesmo tempo em que descontrói com a heterossexualidade.  

Esses mitos foram preservados e resistiram às investidas do eurocentrismo cristão, 

violência patriarcal e regime de extermínio do sistema escravista. Transformados na tradição 

afro-brasileira, amplia as possibilidades identitárias, pois apresenta as mulheres negras em sua 

diversidade e complexidade e, por isso, acaba sendo força organizativa dos movimentos 

antirracistas, principalmente de mulheres negras (WERNECK, 2005). Esse recontar o passado, 

mesmo que baseado em uma concepção de identidade essencial, não pode ser negligenciado, 

pois essa redescoberta de “histórias ocultas” é acessar outras imagens e símbolos para os 

discursos e as representações, possibilitando assim outros sentidos a uma identidade cultural 

que foi fragmentada e esvaziada (HALL, 1996). 

Por essa razão, é fundamental recontar a história sobre a luta das mulheres negras que, 

ao longo do tempo, vai assumindo diferentes frentes. A sua participação na formação dos 

quilombos60, ainda que omitida, também é exemplo da liderança feminina: Aqualtune, filha do 

rei do Congo, que em 1665 liderou contra os portugueses uma força de dez mil homens para 

combater a invasão de seu reino; Dandara, guerreira e liderança do quilombo de Palmares; 

Filipa Aranha, que liderou um quilombo no Pará61; Maria Firmina dos Reis (1825), primeira 

mulher a escrever um romance abolicionista brasileiro: Úrsula; Luísa Mahin, mãe de Luís 

Gama, que participou e liderou revoltas negras na Bahia, sendo uma das mais conhecidas a 

revolta dos malês (1835); dentre tantas outras mulheres que foram protagonistas da resistência 

ao regime escravagista que perdurou no Brasil até 1888, sendo o último país do Ocidente a 

promover a abolição. Angela Davis, em sua descrição sobre a população negra no período 

                                                                 
60  Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes (2016) argumentam sobre a importância de não reduzir os quilombos 

a simplesmente “refúgio de negros fugitivos”. Os quilombos brasileiros, formados por mulheres, homens, 

jovens, crianças, idosos, inspiraram-se nos quilombos africanos se opondo e resistindo ao regime escravagista 

e implementando uma nova organização política, cultural e econômica de sociedade livre. 
61 Não encontrei registros exatos sobre o nascimento e o período da liderança de Dandara no Quilombo de 

Palmares, porém consta sua morte em 1694. Assim como Felipa Aranha, cujo alguns registros mostram que 

nasceu entre os anos de 1720 e 1730. 
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escravista, cita o “talento impecável para humanizar um ambiente criado para convertê-los em 

uma horda subumana de unidades de força de trabalho” (DAVIS, 2016, p. 28).  

Ao escrever sobre isso, lembrei-me da atividade “Somos todas (os) Atlântico”62, que 

realizamos junto à Fala Guerreira e a T.ar Raízes, no bairro do Capão Redondo, periferia da 

zona sul na cidade de São Paulo, com as mulheres e mães do território que frequentam o espaço 

da assistência social, o (SMSE-MA) – Capão Redondo II, já apresentado. Em círculo, contamos 

a história das bonecas Abayomis, palavra de origem iorubá, cujo início abay significa encontro 

e omi precioso: encontro precioso! São bonecas pretas feitas somente com pano, nós e tranças 

e sem costura nenhuma. Sua nascença remete aos navios negreiros, quando a população negra 

foi sequestrada da África para o Brasil e, no trajeto da violenta viagem que durava meses, as 

mães negras, vendo toda a dor e desespero das crianças, rasgavam tiras de pano de suas próprias 

saias e faziam bonecas para amenizar o sofrimento delas.  

Depois de ouvir essa história, a dona Gildete, já mencionada e que ainda não conhecia 

as Abayomis, segurando uma das bonecas, disse: “Eu sou essa história, todos os dias eu rasgo 

minha saia e faço as minhas Abayomis”. Uma fala muito verdadeira e emocionante. Ela é uma 

trabalhadora periférica, sai todos os dias da sua casa para cuidar dos filhos e da casa da patroa, 

enfrentou de frente o sistema “socioeducativo” para dar suporte ao seu filho enquanto ele esteve 

internado na Fundação Casa63, e em seguida em Liberdade Assistida, conhece de perto a força 

violenta da polícia e as desigualdades no território. Por meio dessa história, perceber essa 

conexão da resistência criativa e ancestral com a sua luta cotidiana no presente é algo que 

integra a existência e a consciência, ao mesmo tempo que une, movimenta e fortalece.  

É preciso também considerar, conforme argumenta Stuart Hall (1996), que essas 

histórias não são de origens fixas e absolutas de um passado no qual é possível retornar, mas 

têm seus efeitos simbólicos e materiais. Para o autor, o passado continua a nos falar, mesmo 

depois da separação, numa relação de memória, narrativa, fantasia e mito. Contudo, assim como 

há pontos de identificação, há também profundas diferenças que constituem “o que nós 

                                                                 
62 Falaremos mais sobre essa atividade no capítulo III. 
63 A Fundação Casa (antiga FEBEM) foi planejada a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para 

cumprir com uma das medidas socioeducativas, nesse caso, internação, voltadas aos adolescentes que 

cometeram atos infracionais no estado de São Paulo. A palavra socioeducativo está em aspas porque essas 

unidades reproduzem a mesma lógica de funcionamento do sistema prisional adulto no tratamento dos jovens e 

das famílias. Para conhecer mais, especialmente, sobre o sistema socioeducativo, no que se refere à unidade de 

internação para as adolescentes que são meninas, leia a dissertação “Força pra subir, coragem na descida”, de 

Nathalí Estevez Grillo – PUC-SP, 2018. 
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realmente somos”; ou melhor – já que a história interveio – “o que nós nos tornamos” (HALL, 

1996, p. 69).   

Portanto, são trechos de um passado recente que têm similaridades com a trajetória do 

povo negro, especialmente na resistência das mulheres e lésbicas negras, até os dias atuais nas 

periferias. Assim como elaboravam ações nas restritas possibilidades da sociedade escravista, 

as mulheres nos quilombos, nas periferias, nos terreiros, no movimento de luta por creches, nas 

lideranças comunitárias e movimentos sociais historicamente resistem com criatividade, 

construindo seus espaços de luta, prazer, afeto e autonomia. 

Desse modo, outros contornos e iniciativas vão surgindo depois da escravidão, como a 

primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas, fundada na década de 30, no estado de São 

Paulo, pela ativista Laudelina Campos Melo, que também integrava a Frente Negra Brasileira. 

E mais adiante, os clubes de mães, na década de 50, organizado por mulheres da periferia na 

reivindicação de creches, escolas, regularização de loteamentos clandestinos, transporte público 

e soluções para os problemas ocasionados pela insatisfatória condição de vida e de trabalho, 

como foi explorado no tópico “A cena periférica da zona sul e as mulheres” do capítulo I.  

Já nos anos 70, em tempos de ditadura, além da luta pela redemocratização, o debate 

feminista se volta para as questões de sexualidade, direitos reprodutivos, mercado de trabalho 

e mudanças nas leis (TELES, 2017). Ainda que Sojourner Truth, mesmo em outra nação, já 

tivesse proposto a desconstrução da categoria hegemônica de mulher em 1852, a pauta feminista 

ainda se fundamentava em um discurso universal e excludente, sem considerar as experiências 

das mulheres negras e lésbicas. 

 
Quando surge o feminismo como movimento de afirmação política das mulheres da 

Europa e Estados Unidos, sua perspectiva profundamente eurocêntrica, burguesa, 

individualista, marcada pelo colonialismo e pelo racismo tornaram dificultosa a 

relação com mulheres negras, indígenas, asiáticas, ciganas e com outras habitantes de 

culturas diversas, ainda que muitas delas compartilhassem a mesma geografia 

(WERNECK, 2005, p.34-35, tradução nossa). 

 

Nessa ocasião, uma nova forma de organização das mulheres negras e lésbicas surge 

meio àa luta feminista e antirracista do final da década de 70 e início dos anos 80. O movimento 

negro, ainda que seus enfrentamentos sejam anteriores a esse período64, acaba também se 

                                                                 
64 No Brasil, desde o período escravagista, a população negra já se organizava em quilombos. A história do 

quilombo dos Palmares, um dos maiores e mais conhecidos, começa no ano de 1595. Após a abolição, a Frente 

Negra Brasileira foi fundada em 1931, com foco na educação e reintegração do negro na sociedade; O Teatro 

Experimental do Negro (TEN), fundado em 1944; A imprensa negra brasileira, a exemplo O Clarim d’Alvorada 

(1924-1932), O Menelik (1915), entre outros (MUNANGA, 2016). É importante situar que a organização e 

resistência fazem parte de toda a história do povo negro no Brasil, ganhando contornos distintos, dado os 
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consolidando dentro do ativismo dessa década, para denunciar a discriminação racial e a 

violência policial, reivindicar melhores condições de vida, trabalho, etc.  

Todavia, assim como o movimento feminista se institucionaliza a partir de uma 

concepção exclusiva e homogênea de gênero, de outro modo, o movimento negro se pauta na 

questão racial e de classe, desconsiderando as diferenças entre homens e mulheres e a 

importância de articular raça, classe, mas também gênero e sexualidade. O movimento negro 

internamente se posiciona desfavoravelmente às mulheres, o que leva a rupturas e novas 

organizações de mulheres negras para discutirem suas especificidades.  

Em diálogo com as reflexões de bell hooks, Audre Lorde, Patrícia Hill Collins, entre 

outras mulheres nos Estados Unidos, é que os feminismos negros vão se construindo no Brasil 

no final de 1970. Nos Estados Unidos a discussão se inicia com a crítica ao conceito de gênero. 

Já no Brasil, a saúde reprodutiva é articulada com a raça e o gênero para denunciar as 

esterilizações cirúrgicas forçadas em massa entre mulheres negras para controlar a natalidade 

(DAMASCO; MAIO; MONTEIRO, 2012, apud CORREIA, 2015). Diante disso, feministas 

negras brasileiras, como Lélia Gonzalez, Luiza Bairros, Matilde Ribeiro, Sueli Carneiro, 

Jurema Werneck e tantas outras, têm conseguido construir e rearticular esse conceito a partir 

da história do feminismo negro no Brasil, com reflexões distintas do contexto estadunidense. 

Sandra Azerêdo comenta que formas diferentes de teorizar sobre gênero têm a ver com as 

formas diferentes como se dão as relações raciais e de classe nos dois países (AZEREDO, 1994, 

p. 204).  

Há muitas outras diferenças nos aspectos culturais e econômicos que não abordaremos. 

Contudo, no que se refere a relações raciais, Oracy Nogueira (2006) aponta que o Brasil foi se 

constituindo diante da ideia de um país democrático racialmente, harmonioso e da mistura das 

raças. Ao longo do tempo, a sociedade brasileira acostumou-se a mascarar o racismo, o que 

consequentemente dificulta o debate racial e a identificação das pessoas negras como parte 

desta população. A partir disso, muitas pessoas se identificam como morenas, pardas, mulatas, 

mas não como negras.  

Com isso, no Brasil, vigora o racismo denominado por Oracy Nogueira (2006) como 

racismo de marca, enquanto nos Estados Unidos, o preconceito é de origem. Ainda assim, ele 

argumenta que em ambos os casos existe o preconceito racial, porém, ocorrem diferenças em 

suas manifestações. O autor defende que onde o preconceito é de marca, a ideologia é 

                                                                 
diferentes momentos. Muitas mulheres e homens negros anônimos ajudaram a construir essa nação com sua 

capacidade de organização e luta. 
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assimilacionista e miscigenacionista, cuja expectativa é que o processo de branqueamento 

solucionará o “problema” dos tipos raciais heterogêneos. Assim, a expectativa é que os negros 

desapareçam por meio das misturas de raças.  

Entretanto, onde o preconceito é de marca, a consciência racial é enfraquecida diante da 

falsa ideia de que não existe racismo, uma vez que sua manifestação não é explícita. Além disso, 

no preconceito de marca, quanto mais traços e aspectos negroides a pessoa tiver, mais sofrerá 

discriminação (NOGUEIRA, 2006). Já no contexto estadunidense, o autor considera que o 

preconceito é de origem, cuja ideologia racista é segregacionista. Assim, devido à explícita 

manifestação do racismo, há um forte reconhecimento étnico e maior coesão da população 

negra em seu enfrentamento. O autor aponta que no contexto norte americano, o racismo 

independe dos traços físicos, basta descender de certo grupo étnico para sofrer o preconceito, 

ainda que suas características se aproximem dos aspectos mais aceitos da branquitude.  

Para as autoras brasileiras, dentre tantos outros enfrentamentos, as políticas de 

identidade também é uma das pautas dos feminismos negros em nosso contexto. Tanto para 

descontruir as ideias negativas sobre a estética e identidade negra, como para construir 

reconhecimento e consciência política como negras (os). Nesse sentido, houve um esforço 

político dos movimentos negros para conseguir incluir na classificação do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) as pessoas pardas (os) dentro da categoria negras (os), o que 

gera muitos debates. Do ponto de vista de alguns grupos, a alegação é que ao incluir todas as 

pessoas pardas na categoria negras, há um apagamento da identidade das (os) indígenas, por 

exemplo, ou mesmo dentro da comunidade negra, as pessoas pardas que se identificam como 

negras serem “menos aceitas”, pelo fato de serem miscigenadas e terem a pele ou os traços 

menos negroides: o chamado colorismo.  

Um debate que não é tão atual, no entanto, ressurge sempre quando acontecem 

polêmicas, como a mais recente em junho de 2018, sobre a atriz e cantora Fabiana Cozza, negra 

de pele com tonalidade mais clara, viver no teatro a falecida cantora Dona Ivone Lara, uma 

mulher negra de pele escura. Uma conversa difícil, pois fala das diferenças entre o povo negro, 

o que por vezes faz parecer que estamos em lados opostos. Normalmente, atribui-se privilégios 

às pessoas negras de pele menos escura, o que é muito discutível, ao mesmo tempo em que se 

acusa pessoas de peles mais escuras de estarem dividindo o movimento e sendo radicais ao 

apontarem essas diferenças. A Renata, da coletiva Luana Barbosa, deu o seguinte depoimento: 
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Pretos retintos tem que ter representatividade, se a gente não tinha, imagina eles. Mas 

eu não consigo entender privilégios para pessoas negras. Temos vantagens entre nós: 

a pele mais clara vai pra lá, a pele mais escura pra cá. A gente tá dentro de um grupo 

que, socialmente falando, eu não vejo privilégios.  O significado de privilégio pra mim 

é uma coisa muito grande, de tipo, tá no domínio, tá no topo do sistema. Acaba tendo 

algumas tretas internas que são tão desnecessárias, se tivesse um semancol dos pretos 

de peles claras e também do outro lado, os de pele escura... porque assim, os pretos 

de pele clara dão várias mancadas, é claro, muitas vezes não se reconhece no seu 

lugar.... Não veem coisas óbvias, algumas vantagens. E os pretos de pele escura 

acabam ficando com raiva, não sei. Eles acabam atacando como se a gente, nós que 

temos a pele clara, tivéssemos um privilégio enorme. Então fica essa treta enorme e 

parece que eterna dentro do movimento. Eu vejo isso o tempo todo (Informação 

verbal). 

 

 A Juliana Gonçalves, que é jornalista, ativista dos direitos humanos com foco em raça 

e gênero, também escreveu um texto para o coletivo “Nós Mulheres da Periferia”, quando 

aconteceu essa polêmica. 

 

[...] Cada vez menos vejo a possibilidade de se aplicar a palavra “privilégio” a pessoas 

negras porque é negar o que afirmamos sobre o racismo ser algo estruturante. Como 

vamos usar para uma pessoa negra, marcada pelo racismo estrutural, a mesma palavra 

carregada de sentido que usamos para falar da branquitude? Ou seja, muitas vezes 

lemos como privilégio quando uma pessoa negra acessa o que é, na verdade, um 

direito. “Ah, então se não vamos usar a palavra privilégio para falar de colorismo, 

qual palavra usamos?”. Não sei também, mas pense em como teorizamos sobre o 

privilégio branco ser algo inquestionável, fixo, estático e não dependente de nada 

eventual. Já o que ocorre com uma pessoa negra clara, em qualquer situação, não 

poderia ser privilégio porque é conjuntural, ocasional. Quem ama a palavra, a 

escrevivência e seus sentidos, sabe que a escolha das palavras é uma ação política. 

Temos que nos debruçar mais na qualificação desse debate e nos termos utilizados 

nele (GONÇALVES, 2018, s/p.).  

 

Algumas das mulheres que participaram do debate sobre o colorismo, para essa 

pesquisa, não consideram menos negras as pessoas de pele mais clara, no entanto, não deixam 

de refletir que o racismo atua de diferentes maneiras nos diferentes corpos negros. É preciso 

considerar que a lógica da opressão frequentemente é mais perversa, exclui e não representa as 

pessoas mais escuras, consequentemente elas são as mais atingidas pela violência. Então, 

muitas vezes, as pessoas negras de pele mais clara, ainda que sejam afetadas pelo racismo, têm 

mobilidades distintas. 

 

[...] quanto mais se aproximar disso que é a estética da televisão, que é teatro, é 

melhor. Quem ocupa o lugar da arte de destaque não são os pretos de pele retinta. O 

que é a Camila Pitanga, é preta? É preta! Mas é isso né, é isso que a televisão quer 

ver, é isso que o teatro quer ter. Os pretos de pele escura vão fazer papel de escravo, 

não vão fazer o papel da dona Ivone Lara, mesmo ela sendo uma preta de pele escura 

(Fernanda Gomes, informação verbal). 
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A Aline Anaya comentou sobre o fato de suas características permitirem uma 

mobilidade no que diz respeito às oportunidades, porém, ela pondera: essa “passabilidade é 

muito perversa, porque na medida em que você alcança esses lugares, lá dentro também é foda”. 

Ela menciona que sendo a única negra, ainda que com traços “mais aceitáveis”, passa a ser 

diferenciada entre as pessoas brancas. Entre muitas situações, relata sobre como as pessoas a 

chamavam de “exótica” e sempre a escolhiam para ficar até mais tarde no trabalho. Situação 

que só parou de acontecer quando uma menina negra de pele mais escura entrou no mesmo 

serviço, passando a ser ela a requisitada para fazer o papel que a Aline fazia até então. 

A Alessandra Tavares também contou sobre uma intensa experiência num processo de 

apresentação da mostra “Zumbi somos nós”, uma mostra organizada por alunos e professores 

da rede pública para marcar o dia 20 de novembro, na escola em que trabalha. Ela disse que 

notou uma diferença entre os negros de pele clara e os negros de pele escura. Contou que os 

negros de pele mais clara conseguiram participar e se apropriar mais do discurso, enquanto os 

negros de pele mais escura participaram somente no último, depois de três anos. Ela explica 

que alunas (os) negras (os) de pele escura não gostavam do debate sobre a questão racial porque 

evidenciava algo muito dolorido que elas (es) queriam apagar. “[...] negros de pele clara 

conseguiram se apropriar do discurso num lugar não de revelar uma dor, mas de 

fortalecimento”. 

 

Fico pensando também como essa população negra de pele escura está adoecida. Você 

tá tão destruído, tão dolorido, tão adoecido, aconteceram tantas coisas, tantas vezes 

você foi negado, que muitas vezes o que a gente tem é o ataque. Como o racismo 

destruiu emocionalmente para estar soltando violências assim?! Porque foi 

violentado. E os pretos de pele clara também não entendem, não entendem esse lado 

da dor... Aí começam a falar da opressão deles: “porque não tenho lugar, não sou nem 

preto e nem branco”, aí é uma troca de ofensas (Fernanda Gomes, informação verbal). 

 

Embora o sofrimento não possa ser medido e a experiência racial não seja universal, 

mesmo entre as (os) negras (os) de pele escura, a recorrente desvalorização, neuroses e o 

complexo de inferioridade das pessoas negras, originados pelas estruturas sociais desde a 

colonização, tal como Fanon apresenta, certamente podem tornar as pessoas negras de pele 

escura mais suscetíveis à violência racista e, por conseguinte, ao adoecimento e sofrimento 

psíquico gerado por ela. Como disse Alessandra Tavares: “a palavra negro colocou a gente num 

balaio que parece que as diferenças somem”. Então, é preciso refletir coletivamente, com 

responsabilidade e cuidado, sobre esses contornos, ainda que cada uma de nós sinta e 

experimente de maneiras diferentes.  
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Na militância mesmo, como que a gente percebe essas coisas, porque às vezes passa 

despercebido, porque o racismo é feito para passar despercebido, ele foi construído 

socialmente para passar despercebido. Se você não é da pele preta você não vai sentir 

e você vai ficar protegido (Danielle Braga, informação verbal). 

 

Desse modo, a conversa sobre colorismo não pode negar as variadas experiências 

raciais, ao mesmo tempo que destitui as pessoas negras de pele clara de sua negritude ou nega 

que elas também são atravessadas, de diferentes formas, pela lógica do racismo.  

 

Tem um lugar de sofrimento das pessoas que não se veem em lugar nenhum e sempre 

estão sendo questionadas e não se veem em lugar nenhum. Conheço meninas negras 

de pele clara que tem muito medo de colar nos rolês que é de negro. Porque pensa 

assim: eu sou negra, mas as pessoas não me veem como negra (Alessandra Tavares, 

informação verbal). 

 

A gente não consegue ter uma identidade étnica, por conta dessa mestiçagem aí. Sou 

uma pessoa que os brancos não me tratam como branca, os pretos não me tratam como 

preta. Lugar mesmo do limbo do pertencimento. [...] desde que venho percebendo 

essas diferenças enquanto fenótipo, tem me incomodado me posicionar como pessoa 

negra. Mesmo não tendo o tratamento de pessoa branca, me incomoda esse 

posicionamento (Formiga, informação verbal). 

 

[...] acho que até hoje ainda eu tenho uma coisa assim de alguns lugares sou 

identificada como mulher preta, outros lugares não. Sou identificada como... Não sei. 

Tem horas que não sei como sou identificada pelas pessoas. 

Mas eu falo mais que sou uma mulher mestiça, afrodescendente óbvio. Mas mulher 

da pele preta eu não sou. Isso tem que estar claro assim, que eu não tenho essa pele 

preta e isso já me coloca em um outro lugar né? Que não evitou que eu passasse por 

várias situações de racismo, de ter meu cabelo cortado na escola, ser chamada de nariz 

de coxinha. Sempre escutar: “nossa, mina branca com esse cabelo tão ruim” ou “Ai 

porque você não alisa pra ficar branca de vez?” ou ainda “Você é branca e tem esse 

cabelo tão ruim, como pode né?”. 

Ou escutar do cabelereiro que era castigo de Deus, sabe? Tipo essas coisas bem 

racistas, e aquilo me deixava muito incomodada, muito triste mesmo. Aí você começa 

a ter muita raiva né? Você começa a ter raiva dos seus traços e tal, mas não é o mesmo 

lugar, por exemplo, de quando você tem a pele preta (Danielle Braga, informação 

verbal). 

 

Como é bem colocado pela Jenyffer Nascimento, sobre o fato do colorismo dividir a 

população negra: 

 

Como isso dividiu o movimento negro, se você for pensar, os brancos não têm dúvida 

de quem é branco, independente de que cor de branco ele seja. Pode ser branco 

dourado, eles podem ser branco branquíssimo, pode ser branco rosa, pode ser branco 

ruivo, pode ser branco de qualquer tom, que ele sabe que ele é branco. E aí tem o 

nosso lado que a gente é preto de vários tons, na perspectiva do colorismo, e aí a gente 

fica discutindo entre nós. Eu acho que não existe um espaço que a gente consiga 

debater isso, isso é urgente dentro do movimento negro. Acho que a gente não avança 



76 

 

 

 

enquanto não discutir isso, porque daqui há um tempo essa discussão vai ficar ainda 

mais acirrada (Informação verbal). 

 

De outro modo, a Juliana Gonçalves pontua: “Não dá para afirmar que é o colorismo 

que divide negros. Nós já estamos divididos nas diferentes estigmatizaçoes produzidas pelo 

olhar branco e seu sistema de privilégio” (2018, s/p.). Então, falar sobre esse assunto deve fugir 

de explicações generalizadas e isoladas de outros fatores, tal como, Alessandra Tavares 

comenta:  

 

[...] as trajetórias são diferentes. Se, por exemplo, você pegar a Djamila, ela é negra 

de pele escura, mas ela tem uma trajetória diferente. Aí você compara com uma pessoa 

negra de pele clara de quebrada. E a gente não vai poder dizer que está somente na 

lógica do colorismo, entendeu? Ser negro é um marcador visível, mas ser pobre é um 

marcador visível também (Informação verbal). 

 

Nesse sentido, dentro dessa realidade objetiva que gera as desigualdades, outros 

elementos como o gênero, classe social, território, sexualidade e tom de pele, influenciam de 

maneira distinta as nossas experiências, tal como discutiremos com a interseccionalidade ainda 

na continuidade deste tópico. 

Por enquanto, prosseguindo sobre a organização de mulheres negras no Brasil nos anos 

70 e 80, uma das principais figuras desse momento é Lélia Gonzales, intelectual, socióloga e 

professora, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado (MNU) nos anos 80, Instituto 

de Mulheres Negras do Rio de Janeiro (NZINGA), entre outros espaços de liderança dessa 

década (CARDOSO, 2012). Muitas mulheres que participavam do movimento negro sentiram 

a necessidade de criar espaços em que a pauta de gênero e racismo fosse articulada para que a 

violência contra a mulher negra fosse incluída no debate. Por diferentes caminhos, as mulheres 

negras foram se formando em grupos e organizações, como a Maria Mulher (1987), Geledés – 

Instituto da Mulher Negra (1988), Criola (1992), entre outras (CARDOSO, 2012). 

Já a primeira organização de lésbicas surge no ano de 1979, em São Paulo, “como um 

subgrupo Lésbico Feminista (LF) do grupo Somos de Afirmação Homossexual, a primeira 

organização do então MHB − Movimento Homossexual Brasileiro, hoje Movimento LGBT, a 

reivindicar um espaço de respeitabilidade pública para a homossexualidade” (SILVA, 2016, p. 

176). Na sequência surgem outros grupos: (1979-1981) Grupo Libertário Homossexual (BA); 

(1981-1989) Grupo Ação Lésbica Feminista (GALF-SP); (anos 90) Rede de informação Um 

Outro Olhar (SP), entre outros (SILVA, 2016). 
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É importante notar que as organizações de mulheres negras vão se rearticulando a partir 

das rupturas com o movimento negro, ao mesmo tempo em que as organizações de mulheres 

lésbicas no mesmo período, como o grupo Lésbico Feminista (LF) de São Paulo, “é fruto de 

um ‘racha’ entre lésbicas e gays em função da misoginia dos militantes gays” (MACRAE, 1990 

apud SILVA, 2016, p. 176). Assim como a luta negra frequentemente foi organizada a partir 

do ponto de vista masculino, as experiências homossexuais, do mesmo modo, foram 

compreendidas a partir dos homens gays, invisibilizando as mulheres lésbicas.  

A mesma autora, Zuleide Paiva Da Silva, em sua tese apresenta que embora os 

movimentos de mulheres lésbicas tenham surgido nos anos 70, é no período dos anos 80 e 90 

que começam a ter mais força. Aponta três momentos distintos dos movimentos lésbicos no 

Brasil: 

 

No primeiro, os movimentos se reestruturam em torno da reivindicação identitária 

pautada na política de visibilidade e ação social. No segundo, reestruturam-se a partir 

da “onguização” dos movimentos sociais através da apropriação de lugares de poder 

nas políticas públicas no campo dos Direitos Humanos, Saúde e Educação. O terceiro 

momento, afirma a autora, é expresso na midiatização das lésbicas e na proliferação 

de imagens e representações (LESSA, 2007, p. 230 apud SILVA, 2016, p. 38). 

 

Também é um período marcado pelo final da ditadura militar, pela recessão, avanço da 

desigualdade social, desemprego e neoliberalismo, onde houve uma ampla entrada do 

movimento feminista, como um todo, em partidos, sindicatos e associações profissionais. 

Devido à institucionalização, os grupos passaram a ter menos autonomia e buscaram, em suas 

especificidades, influenciar os cenários por meio das políticas públicas, adquirindo assim a 

forma de Organizações Não Governamentais (ONGs) (SARTI, 2004, p. 42). Os anos 90 

também são marcados pelos grupos musicais e artístico-culturais nas periferias, focando na 

valorização do território e das pessoas. Mais tarde, nos anos 2000, surgem os saraus e as 

diversas coletivas (os), conforme discutimos no capitulo I, no ponto “A cena periférica da zona 

sul e as mulheres”. 

Ao mesmo tempo há um crescente na mobilização das mulheres lésbicas e negras em 

todo o país, organizando-se em núcleos, grupos, nos Fóruns e encontros Nacionais e 

Internacionais. A produção acadêmica sobre as mulheres também passa a ganhar espaço a partir 

de perspectivas que descontroem os referenciais dominantes e universalizantes da ciência 

(SILVA, 2016; RIBEIRO, 2008). “Desde a década de 70, feministas oriundas de diferentes 
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espaços de saber, regiões e países têm produzido uma crítica que questiona a superioridade da 

ciência moderna, problematizando seus princípios e fundamentos” (SILVA, 2016, p. 109).  

As múltiplas experiências construídas, em torno das mulheres, da classe, da raça, da 

sexualidade e da colonialidade, vão enfraquecendo o essencialismo das identidades fixas que 

foi nutrido pela lógica racista, patriarcal e colonialista. Assim, os feminismos negros e lésbicos 

deslocam com a ideia de homem universal que fundamentou as teorias e descontrói com a 

categoria de mulher universal. Contudo, apresentar a multiplicidade de identidades das 

mulheres não significa propor novos universalismos e essencialismos. 

 
Não se trata de contrapor ao mito de fundação patriarcal ou da branquitude burguesa 

do feminismo outro que simbolize seu oposto radical, quer dizer, que reitere 

essencialismos e estereótipos com sinais trocados. Ao propor uma nova interpretação 

a partir e através das Ialodês e dos diferentes repertórios identitários a que lançamos 

mão, o que pretendo é mostrar o caráter contingente do relato patriarcal e racista, 

naturalizado e reiterado nas historiografias da cultura, do antirracismo e do 

feminismo. E, principalmente, recolocar o lugar das mulheres negras e o impacto de 

sua atuação para a constituição da diáspora negra. Como também para as disputas 

ainda em desenvolvimento, que podem ser capazes de impactar, até mesmo, a cultura 

global (WERNECK, 2010, p. 15). 

 

Desse modo, os feminismos negros e lésbicos recontam as histórias distorcidas que 

herdamos desse contexto patriarcal, racista e civilizatório e que interfere até hoje em nossa 

cultura e, consequentemente, em nossa subjetividade e sociedade. Uma maneira de reconstruir 

as experiências no tempo e, igualmente, como aponta Alistair Thomson (1996, p. 71), “oferecer 

outras narrativas que sirvam para contestar mitos históricos que privilegiam certas pessoas em 

detrimento de outras”. 

Nesse sentido, os feminismos brancos e negros e lésbicos não são categorias 

essencialmente fixas em oposição, conforme argumenta Avtar Brah: 

 

[...] não são categorias essencialistas, mas antes campos de contestação inscritos 

dentro de processos e práticas discursivas e materiais num terreno pós-colonial. 

Representam lutas sobre esquemas políticos de análise; os significados de conceitos 

teóricos, as relações entre teoria, prática e experiências subjetivas, e sobre prioridades 

e modos de mobilização política. Mas não devem, em minha opinião, ser entendidas 

como construindo as mulheres “brancas” e “negras” como categorias 

“essencialmente” fixas em oposição (BRAH, 2006, p. 353). 

 

O que não significa negar que alguns grupos ocupem posições privilegiadas nas 

estruturas sociais, devido às relações de poder que se inscreveram ao longo da história por meio 

das diferenciações raciais e patriarcais. Apesar disso, é uma maneira de refletir para além da 

homogeneização das experiências feministas brancas, negras e lésbicas, de modo a não utilizar 
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os mesmos recursos de engessamento, oposições binárias e hierárquicas estabelecidas pela 

lógica colonial.  

Em vista disso, para se afastar dos conceitos dados pela visão de mundo branca, 

burguesa e androcêntrica que legitimam uma política de exclusão sem colocar em seu lugar 

outros conceitos universais, uma das soluções é “renunciar a meta da unidade de experiências 

sociais compartilhadas em favor da solidariedade em torno de objetivos possíveis comuns” 

(HARDING, 1993, p. 23). De outro modo, é dizer que “as mulheres não compartilham a mesma 

opressão, mas a luta para acabar com o sexismo” (bell hooks, 1989, p. 23 apud BAIRROS, p. 

462, 1995).  

Entretanto, ainda entre mulheres negras e lésbicas negras, é preciso reconhecer a grande 

diversidade existente entre suas experiências, contextos e perspectivas antirracistas e 

antissexistas, para não universalizar suas identidades. Ao mesmo tempo, evitar extremas 

relativizações, pois “uma espécie de relativismo absoluto - quando impensado, assume uma 

postura definitiva ainda mais alienada e distante das necessidades políticas e intelectuais que 

orientam o dia-a-dia de nossos pensamentos e práticas sociais” (HARDING, 1993, p. 10). Esse 

argumento dialoga com o trecho em que Sueli Carneiro escreve: 

 

O poeta negro Aimé Cesaire disse que "as duas maneiras de perder-se são: por 

segregação, sendo enquadrado na particularidade, ou por diluição no universal". A 

utopia que hoje perseguimos consiste em buscar um atalho entre uma negritude 

redutora da dimensão humana e a universalidade ocidental hegemônica que anula a 

diversidade. Ser negro sem ser somente negro, ser mulher sem ser somente mulher, 

ser mulher negra sem ser somente mulher negra. Alcançar a igualdade de direitos é 

converter-se em um ser humano pleno e cheio de possibilidades e oportunidades para 

além de sua condição de raça e de gênero. Esse é o sentido final dessa luta 

(CARNEIRO, 2011, s/p.). 

 

Outra questão importante, a partir do que já foi discutido, é que a intenção de abordar 

as questões da colonialidade, raça, classe, sexualidade e gênero, é refletir como essas estruturas 

de poder se combinam e interferem em nossas condições de vida e diferentes tipos violência e 

discriminação. Abordar a interseccionalidade é tratar dos diferentes resultados da articulação 

desses marcadores sociais, as distintas intensidades da opressão sexista em diferentes corpos e 

lugares, bem como as diversas estratégias para enfrentá-las. “A promessa inicial do feminismo 

negro e a ideia de interseccionalidade que a acompanhou consistia em promover políticas 

emancipatórias para as pessoas que aspiravam à construção de uma sociedade mais justa” 

(COLLINS, 2017, p. 15). 
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Portanto, tratar os sistemas de opressão de forma interconectada não nos serve para 

disputar ou hierarquizar o sofrimento das mulheres. A fala de Fernanda Gomes, da coletiva 

Luana Barbosa, evidencia o que estou querendo debater: 

 

Eu não acho que é perder tempo falando de mulheres trans, eu acho que tem mulheres 

trans, ok! Só que eu quero ficar tranquila pra eu poder, tipo assim, trazer só questões 

de mulheres cis lésbicas, sem ser atacada, porque eu já fui atacada, porque eu sou da 

coletiva Luana Barbosa e lá só tem mulher lésbica e uma bissexual. 

[...] é por que eu quero agora nesse momento falar de buceta, e tem que ser tranquilo 

falar de buceta, falar do meu útero. E eu já participei de atividades com mulheres trans 

que eu não poderia abrir minha boca numa roda de conversa sobre mulher pra falar 

do meu útero ou da minha gravidez ou da minha menstruação e é foda as pessoas que 

aplicam. 

[...] por isso que eu falei, os agentes da interseccionalidade, não que distorce, acaba 

atacando pessoas que tão priorizando só X coisa, e é o que minha saúde dá conta hoje 

(Informação verbal). 

 

A Fernanda contou que foi insultada durante uma mesa de debates pela fala de uma 

mulher transexual e, então, preferiu se retirar. O episódio aconteceu pela acusação de que, o 

fato da sua coletiva abordar somente a questão das mulheres lésbicas e bissexuais, estaria 

contribuindo com a morte da população transexual. Em seguida, outras mulheres negras que 

presenciaram o que ocorrido foram conversar com Fernanda e oferecer apoio, no entanto, 

alegaram que apesar de discordarem do ataque, não poderiam se posicionar porque, se assim 

fizessem, seriam chamadas de transfóbicas65.  

Em outro relato, Alessandra Tavares, da coletiva Fala Guerreira, disse que estava com 

outras mulheres negras em uma mesa de debate, e discordava em absoluto de suas falas. No 

entanto, ficou numa posição de não poder se opor, não só por ser a mediadora, mas 

principalmente por ter a sensação de que não poderia discordar publicamente de mulheres 

negras, ainda que ela mesma seja uma mulher negra. “Eu não posso discordar politicamente de 

modo taxativo, então exige uma performance que não é a minha posição política, por exemplo”. 

Ela também acrescenta: “[...] minha piada é: você sabe né? Sou mulher negra e nunca estou 

errada, porque é isso que virou”.  

A autora Avtar Brah (2006) argumenta que hierarquizar as opressões é uma maneira de 

ocupar uma posição moral mais elevada dentro de um grupo, pois “quanto mais opressões uma 

mulher pudesse listar, maior sua reinvindicação a ocupar uma posição moral mais elevada” 

(BRAH, 2006, p. 348). Isso quer dizer que as múltiplas opressões passam a ser vistas como 

elementos separados e adicionados em nossa identidade de maneira quantitativa e linear 

                                                                 
65 A transfobia se refere a sentimentos e atitudes negativas em relação às pessoas travestis e transexuais. 
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impedindo que essas interconexões sejam entendidas de maneira complexa, com o objetivo de 

compreender as especificidades das opressões, as relações de poder e construir uma política de 

solidariedade (BRAH, 2006). 

 

[...] eu aprendi que opressão e intolerância da diferença vem em todas formas e 

tamanhos e cores e sexualidades: e dentre aquelas de nós que dividem os objetivos da 

libertação e um futuro trabalhável para nossas crianças, onde possa não existir 

hierarquias de opressão. Eu simplesmente não acredito que um aspecto de mim pode 

possivelmente lucrar da opressão de qualquer outra parte de minha identidade. Eu sei 

que meu povo não pode possivelmente lucrar da opressão de qualquer outro grupo 

que deseje o direito a existência pacífica (LORDE, [2009] 2016, s/p.). 

 

A interrelação das opressões não é uma soma quantitativa, hierárquica e fragmentada, 

mas sim “requer compreender raça, gênero, classe e sexualidade como construções mútuas de 

um sistema de poder” (COLLINS, 2017, p. 11).  

 

A luta não tratava apenas de análises abstratas da liberdade, mas sobre as formas que 

as iniciativas de justiça social deveriam assumir para dar vida a políticas 

emancipatórias. A ideia de interseccionalidade e a solidariedade política que a 

sustentava tinham o objetivo de tornar a liberdade significativa para pessoas cujas 

experiências de vida estavam circunscritas pelo racismo, o sexismo, a exploração de 

classe, o nacionalismo, a religião e a homofobia (COLLINS, 2017, p. 7). 

 

Ao mesmo tempo, hierarquizar as opressões para ocupar uma posição moral mais 

elevada e de maior autoridade parece ser um problema de discurso de alguns espaços. Isso 

porque os múltiplos sistemas de poder continuam silenciando, violentando, invisibilizando e 

produzindo distintos lugares sociais para as mulheres. Então, não são todas as mulheres “mais” 

oprimidas a partir da sua condição de raça, classe e sexualidade que ganham esse “status moral”, 

tal como a Jenyffer Nascimento pontua: 

 

Eu não acho que são todas as mulheres negras que podem falar, não são todas as 

mulheres trans que podem falar, não são todas as mulheres de periferia que podem 

falar. Então, eu acho que tem um equívoco desse lugar que é um possível lugar que se 

chega, porque você acumula todas as opressões e aí agora você pode falar a partir 

desse lugar, mas não é qualquer mulher que tem autorização pra falar. E isso é muito 

louco, porque é uma outra máscara dentro do movimento que a gente não assume, que 

não é verdade, nem todas as mulheres podem falar. Se você não é militante, se você 

não faz parte de um coletivo, se você é simplesmente uma dona de casa, uma mulher 

trabalhadora, você não tem lugar de fala nenhum. Entendeu? Independente se você 

é... inclusive mulher branca e você pode também não ter lugar de fala se for da 

periferia, por exemplo (Informação verbal). 

 

Por fim, é indispensável inserir narrativas que desloquem as mulheres das categorias de 

inferioridade em que foram construídas, porém é preciso ter cuidado para não estabelecer para 
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nós novas categorias universalizantes sobre quem somos. Novas categorias, por vezes 

“românticas” e “especiais” somente no que diz respeito ao discurso, porque na prática as 

estruturas de poder estão presentes e seguem legitimando as violências com as mulheres, da 

militância ou não, e de diferentes maneiras.  

Desse modo, essa outra categoria romântica não é só falsa, é também perversa, pois a 

atribuição desse status de sofrimento gera disputas e impossibilita manter o foco nas estruturais 

sociais. Além disso, tenho a impressão que também prejudica debates reais e autênticos, já que 

tenta impor sobre nós a ideia de que não podemos ser diferentes nas ideias, nos 

posicionamentos, nas experiências, vestimentas, lugares que devemos frequentar, religião que 

devemos seguir, cabelo que devemos usar, ou seja, uma outra categoria homogênea que engessa 

nossa identidade a partir dessa ideia romântica de mulher negra “descontruída” e 

“empoderada”.   

Considero que, ainda que nossas experiências individuais e coletivas sejam articuladas 

também pelos determinantes sociais do sistema colonial racista e patriarcal, para além de um 

estereótipo, somos cheias de contradições e complexidades, como todas as pessoas “normais” 

que não tiveram sua identidade inferiorizada, racializada e a sexualidade patologizada. Vejo o 

tempo todo que estou tentando explicar quem somos para fora de categorias e o que podemos 

ser justamente porque a lesbianidade e a negritude foram localizadas nesse lugar do “outro”, do 

“diferente”, em oposição à branquitude e a heterossexualidade, coisa que já escrevi bastante 

aqui.  

É que chega um momento dos debates, e do mesmo modo, desse texto, em que percebo 

que discutimos o que é ser mulher negra, o que é ser mulher lésbica, o que é a periferia, mas 

não há rodas de branquitude, de masculinidade, da burguesia ou da heterossexualidade. São 

coisas não discutíveis, não passam pelo lugar da diferenciação, são lugares inquestionáveis 

porque sempre foram humanos o suficiente e altamente heterogêneos e múltiplos. Contudo, 

ainda é preciso falar sobre nós e, dado que esse texto é para falar sobre nós, quero enfatizar a 

citação da Jurema Werneck: “as mulheres negras não existem” (2010, p. 10). Retomo para de 

outra maneira destacar que, apesar dos determinismos das conjunturas sociais, não há uma 

identidade definitiva e única do que é ser “uma mulher negra”. As mulheres negras são diversas, 

heterogêneas, com diferentes visões de mundo e que se localizam em diferentes tempos e 

contextos. 
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CAPÍTULO III 

 

Somos Todas Atlântico 

 

Ó paz infinita, poder fazer elos de ligação numa história fragmentada. África e 

América e novamente Europa e África. Angola. Jagas. E os povos do Benin de onde 

veio minha mãe. 

Eu sou atlântica 

 (Beatriz Nascimento, 1989 apud RATTS, 2006, p. 73). 

 

As rotas pelas quais passam “o percurso coletivo de todos nós, negros e negras 

acossados pela experiência histórica de sermos simultaneamente indivíduos e coletividade 

imersos no movimento de busca ‘por raízes e rotas correlatas’ que nos permitam retornar ao 

porto seguro de uma identidade não codificada e, por conseguinte, livre” (RATTS, 2006, p. 12). 

Esse é um trecho em que Sueli Carneiro escreve para o prefácio do livro de Alex Ratts: 

Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento, mulher, negra, nordestina, 

quilombola urbana contemporânea, historiadora, poeta, ativista, pensadora. E foi também o que 

nos fez pensar sobre a importância de criar um evento em celebração ao dia 25 de julho, dia 

Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha66. Evento que teve sua primeira 

edição em 2016, junto às mulheres, mães e jovens do Capão Redondo II (SMSE/MA) e 

coletivas da região, como a T.ar Raízes e a Fala Guerreira.  

As atividades nesse encontro foram realizadas com o objetivo de recontar nossa história 

como povo negro, especialmente como mulheres negras. Entendendo que a rota dos navios 

negreiros, que as nossas ancestrais fizeram quando vieram sequestradas de diversas regiões do 

continente Africano para cá, trouxe via Atlântico não só a mão de obra explorada que ergueu 

nosso país, mas a carga cultural, afetiva, criativa, de luta e resistência. Então é a herança que 

alimenta a nossa cultura, experiências e identidades nesse novo contexto. 

 

 

 

 

                                                                 
66 O dia 25 de julho marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, o dia 

também é em homenagem à Tereza de Benguela, líder quilombola que viveu no Estado de Mato Grosso durante 

o século XVIII. Foi instituída essa data porque, em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana, houve 

a realização do 1º Encontro de Mulheres Afro-latino-americanas e Afro-caribenhas e a criação da Rede de 

Mulheres Afro-latino-americanas e Afro-caribenhas (REDLAC), para construir estratégias e novas perspectivas 

feministas comuns às mulheres negras.  
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FOTOS 2 e 3 - CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DOS ENCONTROS EM 2016 E 2017, 

ELABORADO PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

CAPÃO REDONDO II, COM A CONTRIBUIÇÃO DAS COLETIVAS 

PARTICIPANTES. 

 

 

 
Fonte: Página de divulgação do evento. 

 

O encontro “Somos todas (os) Atlântico” aconteceu na Associação de Moradores do 

Jardim Comercial e Adjacências67, localizada no Capão Redondo. Foi escolhido esse local por 

ser maior do que o espaço do Serviço de Medida Socioeducativa. A articulação de espaço que 

                                                                 
67 “A Associação de Moradores do Jardim Comercial e Adjacências surgiu da necessidade dos moradores em 

buscar benfeitorias para a comunidade como água, esgoto, luz, creches, moradia, escolas, entrega de leite, 

espaço de lazer, cultura etc. A proposta da organização nasceu em 1981 devido à precária situação 

socioeconômica da população do entorno” (Disponível em: <https://www.associacaojdcomercial.org/sobre-

nos>. Acesso em: 15 mar. 2018). 

https://www.associacaojdcomercial.org/sobre-nos
https://www.associacaojdcomercial.org/sobre-nos
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foi facilitada porque essa Associação coordena o SMSE/MA Capão Redondo II, entre outros 

convênios que são contratos de gestão em que a Prefeitura de São Paulo repassa para as 

Organizações Não Governamentais (ONGs), referente a diversos serviços de atendimento à 

população.  

Sobre o “Somos todas (os) Atlântico”, é um evento que acontece uma vez por ano desde 

2016, porém o cronograma que os Serviços de Medida Socioeducativa precisam realizar, e que 

as (os) familiares, por sua vez, também são “obrigadas (os)” a comparecer, é um grupo 

quinzenal de familiares, que acontece no próprio espaço do SMSE/MA Capão Redondo II. São 

muitos os Serviços de Medidas Socioeducativas na cidade de São Paulo que cumprem a 

demanda de atendimento de regiões diversas e, no que diz respeito aos temas que serão trazidos 

nos encontros, cada serviço executa à sua maneira. No que se refere a esse serviço no Capão 

Redondo II, muitas das mulheres, assim como dona Gildete, embora até este momento, sejam 

as mais assíduas frequentadoras dessas reuniões, não precisariam mais frequentar o espaço, pois 

seus filhos já tiveram a Medida Socioeducativa extinta.  

 

[...] me faz bem, aprendo muita coisa. São muito esclarecedoras as rodas de conversas 

e servem para uma fortalecer a outra, motivar, e é muito bom e me faz muito bem e 

eu gosto de ir lá (Gildete Araújo Matos, informação verbal). 

 

Quando você começa a falar sobre o machismo (porque você sabe o que você passa, 

mas não sabe que aquilo é machismo, você acha que aquilo é comum), então, você 

começa a dar nome pras coisas. Entende que aquilo é uma violência, que não deveria 

ser assim. Vai te dando várias ideias. E aí a gente conversa sobre outras coisas que 

não só sobre a medida, começa a fazer mudanças. Elas começam a ver que é possível. 

É possível assumir seu cabelo, é possível deixar aquele cara que me bate há muito 

tempo, e vai indo... Começa a ver outras possibilidades. Isso nas rodas de conversas. 

E vou ouvindo outras pessoas também. Que não só fala da medida ou do filho que tá 

usando droga ou da escola. É necessário falar disso, mas elas precisam falar delas 

também. Aquele evento “Somos Todos Atlânticos”, pra quem nunca ouviu aquilo, 

aquilo foi aula e nunca mais vai sair, todo mundo fala disso (Elaine Lima, informação 

verbal). 
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FOTO 4 – EVENTO “SOMOS TODAS (OS) ATLÂNTICO” OCORRIDO EM 

AGOSTO DE 2017 

 
Fonte: Foto enviada por uma das participantes. 

 

O encontro “Mulheres de Luta” também é realizado pelo SMSE/MA Capão Redondo 

II, uma vez por ano, no mês de março, em parceria com as coletivas Fala Guerreira, T.ar Raízes, 

entre outras. Em 2017, aconteceu no espaço da Associação de Moradores do Jardim Comercial 

e Adjacências e em 2018 foi no SASF (Serviço de Assistência Social à Família) Capão Redondo 

III. Esse evento tem o objetivo de construir outros significados para o que simboliza o mês das 

mulheres. No encontro “Mulheres de Luta” de 2017, a Maria Edijane da coletiva T.ar Raízes 

leu a poesia abaixo: 

 

Meu único dia de Mulher 

 

Oito de março lembrou de mim 

Mandou flores, tocou até tamborim, 

como presente de consolação, 

além dos bombons, ganhei cartão 

elogiou tanto o meu caráter 

e me fez se sentir rainha 

fingiu esquecer que não cobiçava o meu corpo, 

mas sim a minha carinha 

afirmou que sou bela por ser mulher 

e disse o quanto sou guerreira de fé 

e que sou capaz de vencer todas as barreiras 

sou forte e verdadeira 

na tv tantas homenagens 

que cheguei a acreditar 

até que enfim a igualdade está a reinar. 
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Nove de março, que decepção! 

Pia cheia e toalha no chão 

pedi para tirar o prato da mesa 

e quase levei um bofetão 

disse que o serviço de casa era minha obrigação 

que mulher só prestava para cozinhar, 

fazer sexo, 

gerar filhos e amamentar. 

Dez de março e a coisa piorou 

disse que sou feia, gorda 

e não sabe por que casou 

e ainda me chamou de burra 

e que se tivesse estudado 

pelo menos era culta 

Os dias passam e fico esperando 

Meu único dia de mulher. 

Oito de março. 
(Elizandra Souza. Publicado no Punga, Edições Toró, 2007). 

 

FOTO 5 – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO “MULHERES DE LUTA” 

2017 

 
Fonte: Página de divulgação do evento no Facebook. 
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FOTO 6 – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO “MULHERES DE LUTA” 

2018 

 
Fonte: Página de divulgação do evento no Facebook. 

 

A maioria das mulheres que participa passou a comparecer nos encontros “Somos Todas 

(os) Atlântico” e “Mulheres de Luta” pelo primeiro contato com o Serviço de Medidas 

Socioeducativas. Outros Serviços da rede de Assistência Social também são convidados, 

inicialmente para ajudar na organização, e depois para participar, mas o encontro ainda é 

ocupado majoritariamente pelas pessoas vinculadas de alguma maneira ao SMSE - Capão 

Redondo II. 

 

Nós entramos lá por conta dos nossos filhos, foi assim que eu conheci esse grupo, eu 

nunca tinha participado de grupos desses. Eu entrei derrotada, acabada, chorava 

muito, muito depressiva. Porque a gente é culpada dos nossos filhos errarem. Saio pra 

trabalhar cinco da manhã todos os dias, trabalho numa casa, sou doméstica. Chego em 

casa a noite, sempre paguei aluguel, paguei tudo.  

[...]. Hoje eu levantei a minha cabeça, vivo a minha vida. Sou uma mulher de luta, sou 

uma mulher guerreira, isso eu faço questão de mostrar em todo lugar que eu chego e 

não abaixo a minha cabeça (Dona Gildete, informação verbal. Encontro Mulheres de 

Luta, março, 2018). 

 

Há muita troca nesses encontros que estimulam relatos de experiências. Em um deles, a 

dona Gildete compartilhou que estava conversando com a sua patroa sobre o seu filho e 

mencionou que compraria um celular de presente para ele. No que a patroa aconselhou que ela 
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não deveria fazer isso, já que seu filho tinha dado muito trabalho, referindo-se ao ato infracional 

do adolescente. Ela prontamente respondeu: “Mas que engraçado, o seu filho bate na mulher, 

cheira cocaína e você o manda viajar pro exterior e oferece mesada, agora o meu filho eu não 

posso dar um simples celular? Eu vou dar sim!” (Informação verbal). 

 

[...]. Então, isso eu já tenho consciência. E quando a gente tem consciência das coisas, 

a gente vive melhor e a gente se defende melhor. A gente começa a se defender.  

Tem gente que pensa assim: ah, a patroa é boazinha, ela te agrada com isso. Não! Ela 

não é boazinha, ela tem medo de perder, porque ela sabe que eu sou a mão de obra 

dela ali perfeita na casa dela. Ela viaja um mês e me entrega o apartamento dela, com 

o filho dela, com o marido dela e ela chega e está tudo em ordem. É isso que ela tem 

medo de perder, não é porque ela gosta de mim. Infelizmente é o tipo de trabalho que 

nos é mais oferecido né? São os empregos domésticos, é o que sobra pra gente (Dona 

Gildete, informação verbal. Encontro Mulheres de Luta, março, 2018). 

 

Como um dos assuntos recorrentes são os filhos, logo a violência policial e o extermínio 

da juventude são alguns dos temas debatidos. “Porque são nossos filhos os encarcerados, que 

passam por abordagem. São nossos filhos que são forjados pela polícia. São eles que estão na 

linha de frente do massacre feito pela polícia. É muito preocupante, de tirar o sono, um filho, o 

marido sair e não voltar” (Elaine Lima - T.ar Raízes, informação verbal). 

Um outro momento marcante que vivemos juntas, foi com uma das mães, que para esse 

depoimento não divulgaremos o nome, mas que nos contou sobre o seu filho assassinado pela 

polícia: 

 

Durante 20 anos não pude viver a morte do meu filho mais velho, sempre disse para 

as pessoas que meu filho morreu de acidente de moto, mas foi mentira, quem matou 

meu filho foi a polícia há 20 anos, meu filho era envolvido com a prática de roubo e, 

numa dessas, acabou sendo morto pela polícia com mais de 5 tiros, e eu não pude 

viver o luto, pois as pessoas próximas e familiares diziam que ele mereceu e que eu 

falhei enquanto mãe! (Informação verbal). 

 

Em uma cultura em que o Estado tem a legitimidade para tirar certas vidas e que 

constantemente somos assediadas (os) por discursos que lhe garante esse direito, falar sobre a 

violência policial a partir de outra concepção foi muito importante para que pudéssemos, juntas, 

construir outras perspectivas para as mortes que ocorrem nas periferias. 

 

Eu nunca ouvi em lugar nenhum que a polícia erra quando mata, que ele poderia ter 

respondido na justiça pelo erro dele. É a primeira vez que falo da morte do meu filho 

e hoje tirei um peso das minhas costas (Informação verbal). 
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FOTO 7 – ENCONTRO “MULHERES DE LUTA” OCORRIDO EM MARÇO DE 2017 

 
Fonte: Foto enviada por uma das participantes. 

 

O relato acima apresentado é de uma das mulheres que frequenta o SMSE-MA-Capão 

Redondo II, e da mesma forma que a dona Gildete, o adolescente pelo qual ela é responsável 

encerrou a Medida Socioeducativa, ainda assim, ela continua frequentando os encontros 

promovidos pelo espaço. Inclusive no encontro “Mulheres de Luta”, que esse ano de 2018 

aconteceu pela segunda vez, ela integrou a mesa de debate com a sua fala, fortalecendo outras 

mulheres ao expor o silenciamento que esteve submetida por tantos anos. “Aquela época eu tive 

que calar, não procurei a justiça, a justiça agora tá vindo através de mim, com a minha força” 

(Informação verbal). 

 

FOTO 8 – ENCONTRO “MULHERES DE LUTA” OCORRIDO EM MARÇO DE 

2018. MOMENTO EM QUE FINALIZAMOS O ENCONTRO CANTANDO, JUNTAS 

(OS), O REFRÃO “Ê MAMÃE, EMBALA EU, MAMÃE; ABRAÇA EU, MAMÃE; 

CUIDA DE MIM” 

 
Fonte: Foto enviada por Ruan Coelho. 
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O terrorismo do Estado também é discutido na edição n° 3 da revista Fala Guerreira, 

entre outros assuntos relacionados ao cárcere feminino, críticas ao machismo, arte e poesia 

feminista. 

 

FOTO 9 – CAPA DA REVISTA FALA GUERREIRA Nº 3 

 
Fonte: Foto tirada pela própria pesquisadora. 

 

A revista traz a entrevista com Débora Maria da Silva, liderança do movimento Mães 

de Maio, fundado em 2006, depois da morte de 564 pessoas no estado de São Paulo. Uma 

chacina com a participação de policiais que ficou conhecida como “Crimes de Maio”, em que 

um dos assassinados foi Edson Rogério da Silva dos Santos, de 29 anos, filho da Débora. 

 

[...]. Nós, mães, a gente tem um poder que nem a gente sabe, mas a gente tem um 

poder. E esse poder nosso é o poder de luta mesmo, que vem dos nossos ancestrais. 

Eu tenho um pouco de Dandara, um pouco de zumbi, mas eu tenho o corpo inteiro de 

uma bruxa que eles não conseguiram queimar. [...]. Minha missão é acabar com o 

genocídio do nosso país. É um legado (SILVA, Débora, 2016, p. 9-10). 

 

Algumas mães, frequentadoras do Serviço de Medida Socioeducativa do Capão 

Redondo II, também participaram de um curso de Direitos Humanos que aconteceu no espaço 



92 

 

 

 

do Bloco do Beco, já mencionado, além de outras atividades no território, junto com a Débora 

das Mães de Maio e a coletiva Fala Guerreira.  

Desse modo, ainda que seja essencial e necessário atacar o machismo e a violência que 

as mulheres vivenciam, inclusive por homens negros periféricos, é inegável a violência que 

também os assola: 

 

Nós temos muitas críticas e ódio ao que a sociedade fez com os homens: o que eles 

apoiam, como agem, e como oprimem. Mas não temos a noção descabelada de dizer 

que isso acontece por ser homem em si, isto é, que a anatomia masculina os torna 

como são. Como negras, achamos qualquer tipo de determinismo biológico uma base 

perigosa e reacionária para construir uma política.  

[...] Embora sejamos feministas e lésbicas, nos solidarizamos com os homens negros 

progressistas e não defendemos o fracionamento que exigem as mulheres brancas 

separatistas. Nossa situação como gente negra requer que tenhamos solidariedade pelo 

fato de sermos da mesma raça, a qual, as mulheres brancas obviamente não precisam 

ter com os homens brancos, a não ser que seja a solidariedade negativa como 

opressores raciais. Lutamos juntas com os homens negros contra o racismo, enquanto 

também lutamos com os homens negros sobre o sexismo (COMBAHEE, [1977], 

1988, p. 177-176, tradução nossa). 

 

Uma outra ação é a intervenção “Eu Trabalhadora Periférica”, que assim como o 

“Mulheres de Luta”, também acontece como proposta para o 8 de março (8M), dia internacional 

da mulher. Para nós, é um dia escolhido para denunciar o machismo e racismo que 

cotidianamente as mulheres da periferia sofrem. As mulheres, organizadas ou não em diversos 

grupos, incluindo mulheres das coletivas Luana Barbosa, Fala Guerreira e T.ar Raízes, fazem 

uma manifestação pelas ruas da periferia sul nesse dia.  

As mães e mulheres frequentadoras do Serviço de Medida Socioeducativa ainda não 

estão muito envolvidas nessa ação, ainda que haja profissionais da ONG articuladas com as 

coletivas. Certamente, a participação das mães do SMSE/MA seria muito pertinente e 

importante, no entanto, o pouco envolvimento dessas mulheres e, mais que isso, que também 

são moradoras da região, acredito que tem mais a ver com a nossa dificuldade em se organizar 

para alcançar a todas, já que é uma atividade completamente autônoma. 

 

[...] Como a marcha é geralmente no centro da cidade e esse ano tinha na Sé e na 

Paulista, a gente chegou num resultado de construir algo que fosse mais relacionado 

ao trabalho que a gente já faz que é de uma atuação junto com as mulheres da nossa 

quebrada, de onde a gente mora, enfim, que a gente pudesse chegar num diálogo com 

as mulheres que têm uma vivência mais parecida com a nossa. [...] A ideia é que a 

gente faça ações discutindo feminismo com as mulheres de periferia, trabalhadoras da 
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periferia. Discutir esse 8 de março, qual o significado desse 8 de março pra essas 

mulheres (Vídeo com integrantes da coletiva Fala Guerreira)68. 

 

Acompanhei essa ação em 2017 e em 2018. Nós nos dividimos para a compra dos 

materiais, organização das faixas, cartazes e todo o resto. Nosso ponto de encontro para esses 

afazeres foi o espaço do Bloco do Beco. A intervenção nesses dois anos, entre outros pontos da 

periferia Sul da cidade, marchou pela Estrada do M’boi Mirim, via muito movimentada. 

Comércios abertos com grande fluxo de pessoas, pontos de ônibus superlotados e muitas 

pessoas indo e vindo em seus percursos rotineiros de trabalho, escola e outros compromissos 

diários. Para a intervenção, algumas mulheres colocaram adereços que caracterizavam 

profissões de mulheres periféricas, como empregada doméstica, babá e cabeleireira e 

encenavam nas ruas interagindo com as pessoas que passavam.  

Enquanto isso, palavras de ordem eram repetidas em um megafone: “Por que a maioria 

de nós mulheres já sofreu assédio e constrangimento no transporte e nas ruas?”, “Por que 

educamos crianças e adolescentes para reproduzirem o mesmo padrão de relações desiguais 

entre homens e mulheres?”, “Se todos comem, dormem e sujam, por que só nós mulheres temos 

que cozinhar, arrumar e limpar?”, “A cada onze minutos uma mulher é estuprada no Brasil”, 

“Treze mulheres são assassinadas por dia no Brasil”.  

Além disso, faixas e cartazes também foram levantados com diferentes frases: “Mulher, 

você merece um orgasmo”, “Até quando seremos exploradas”, “O que você já deixou de fazer 

por ser mulher”, “Por que temos medo de andar sozinhas?”, “Um beliscão, um tapa, um 

empurrão, tudo isso é agressão!”, “As mães não são guerreiras, pais, façam a sua parte!”. Pelos 

vagões do metrô de São Paulo, a partir da estação Giovanni Gronchi, Linha 5-Lilás, até a estação 

Grajaú, Linha 9-Esmeralda, também levamos os mesmos cartazes e, de vagão em vagão, 

repetíamos em jogral as frases citadas para as (os) passageiras (os). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
68 Falas de Jenyffer Nascimento e Alessandra Tavares para a Reportagem, edição e imagens de Caio Castor, Flávia 

Lobo e Renan Santos. Vídeo disponível em: <http://www.viomundo.com.br/denuncias/8-de-marco-na-

quebrada-denunciando-o-machismo-de-um-jeito-diferente.html>. 
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FOTOS 10, 11 E 12 - AÇÃO 8M “EU TRABALHADORA PERIFÉRICA”, 

OCORRIDA EM MARÇO DE 2018. 
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Fonte: Fotos tiradas pela própria pesquisadora e participantes da ação. 

 

Em março desse ano, a coletiva Luana Barbosa também propôs o encontro “Março da 

Afetividade Negra entre Lésbicas e Bissexuais”, cuja organização e o evento também 

aconteceram no espaço do Bloco do Beco. 

A programação de atividades desse dia incluiu uma roda de corpo em tela; uma vivência 

de desenhos inspirada em nossos corpos; roda de meditação; roda de massagem e uma roda 

chamada “Desvendando a Buceta”. Ao final, tivemos uma roda de coco e o primeiro Slam 

Luana Presente, uma batalha de poesias que pode acontecer em diferentes ruas e lugares na 

cidade, abordando especialmente os temas como lesbofobia, homofobia, racismo, machismo e 

violência. 

 Na roda “Desvendando a Buceta”, iniciamos conversando sobre como foi nomeada ao 

longo da vida a nossa buceta: xoxota, piriquito, pepeca, florzinha, preciosa etc. foram alguns 

dos substantivos que surgiram. Conversamos um pouco sobre o quanto a palavra “buceta” é 

uma palavra vista como um grande palavrão, que causa muita repulsa. Relatei inclusive uma 

atividade que participei na Universidade Anhanguera do Campo Limpo, junto ao curso de 

Serviço Social, em 2017, na qual em determinado momento, falando sobre o assunto de forma 

espontânea, a palavra “buceta” saiu no discurso. Isso causou um tremendo mal-estar entre as 

pessoas que estavam na plateia e a coordenação do curso. Algumas pessoas saíram do auditório 

e a conversa não seguiu da mesma maneira devido ao burburinho que isso causou. Eu já falei 
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palavrões em outros encontros em público que nunca me causaram tanto desconforto como esse 

em que pronunciei a palavra tão temida: “buceta”. 

Então, a roda “Desvendando a Buceta” foi um momento de muito aprendizado sobre 

coisas que eu nunca havia escutado, como o tamanho do clitóris ser muito maior do que eu 

imaginava (em média 9 centímetros), assim como as suas terminações nervosas serem o dobro 

em relação a dos homens: o clitóris tem cerca de 8 mil. São assuntos que não são falados, pois 

foram transformados em tabus devido a todo contexto machista e de negação do corpo e da 

sexualidade das mulheres. A Aline Custódio, uma das participantes, falou comigo no final e 

mencionou sobre a atividade: 

 
Achei muito importante a atividade das minas, a questão da gente conhecer nosso 

corpo, conhecer a nossa buceta e tal. E eu estou com vinte e um anos, tá ligada? E eu 

descobri hoje dentro da atividade das minas, que a gente solta coagulo durante a 

menstruação porque o sangue coagulava e tal. E tipo, mano, eu comecei a menstruar 

com onze anos e eu só vim aprender isso agora, com vinte e um. 

 

Minha mãe me criou muito bem, só que minha mãe, ela é de 1960, ela tem 57 anos, e 

foi criada por uma mulher de 1915. Ou seja, minha mãe tem a cabeça de uma mulher 

muito antiga. Então, até mesmo pra minha mãe, durante a criação dela foi um tabu 

com a tia que a criou, falar de buceta, de vagina, de cuidado, e acredito que esse tabu 

se tornou hereditário pra minha mãe e que se tornaria hereditário pra mim. [...] isso 

pra mim é libertador! [...] Saber e ter o conhecimento sobre a minha buceta. É a área 

mais importante do meu corpo. E saber hoje, caralho! Como posso cuidar. [...] lavar 

a buceta com sabonete eu descobri que não faz bem pra nossa vagina... Até mesmo 

esses sabonetes vaginal que é próprio pra isso, eu descobri que não é, tá ligado?! 

(Aline Custódio, informação verbal). 

 

FOTOS 13 e 14 - MOMENTOS DA RODA “DESVENDANDO A BUCETA”, NO 

ESPAÇO BLOCO DO BECO. 
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Fonte: Fotos tiradas por Elizandra Delon da coletiva Luana Barbosa. 

 

Durante o encontro, a facilitadora Nabila Fernanda, que atua na área de obstetrícia, falou 

de uma maneira diferente sobre menstruação, sobre cuidados, enfermidades, curiosidades, 

sobre os líquidos, cheiros e texturas da nossa buceta de acordo com os diferentes períodos do 

mês. Aconselhou que nós olhemos e toquemos com a ajuda de um espéculo (instrumento para 

exames que auxilia para enxergar o interior de uma cavidade), para que possamos entender 

melhor a nossa anatomia. A Carla de Jesus, conhecida como Ca Jota, relatou sobre esse 

momento: 

 

Foi incrível! Vou chegar em casa, pegar o espelhinho, amanhã eu compro um espéculo 

e vou olhar a minha buceta mais de perto. Acho que nenhuma foi tão boa quanto essa, 

porque nenhuma foi voltada pras mulheres negras e nem assim de um jeito tão 

tranquilo e acolhedor (Informação verbal). 

  

Assim como foi para outras mulheres, para mim também foi a primeira vez que estive 

em um encontro com esse tema, na periferia e entre lésbicas negras e bissexuais.  

Nesse contexto, os encontros que participei junto às Capulanas Cia de Arte Negra 

também foram momentos de muitos aprendizados e vivências completamente novas. Foram 

conversas sobre a sexualidade, prazer, dores, medos e desejos, mediadas desde textos como “Os 

Usos do Erótico”, de Audre Lorde, até diferentes exercícios de massagem e dança. Éramos dez 

mulheres, sendo nove mulheres negras, contando com a facilitadora Flávia sobrenome. 

Encontrávamo-nos uma vez por semana, durante quatro meses, na goma das Capulanas, 

localizada no Jardim São João (região de M’Boi Mirim), periferia sul da cidade.  
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Em um dos encontros, assistimos a um filme curto de um casal de mulheres negras69, 

uma delas magra e a outra gorda. A mulher negra e gorda dançava de maneira sensual para a 

outra. Com suas roupas coladas, seduzia com morango, com seu corpo, seu olhar, sua mão. Não 

é comum ver mulheres gordas em clipes sensuais, então foi também um momento de 

desconstrução da imagem do padrão estético magro, tão recorrente na maioria das danças. 

Apesar das mulheres assumirem os papéis heterossexuais (uma representa um estereótipo de 

feminilidade e a outra de masculinidade), ainda assim foi um vídeo muito importante. Durante 

os nossos encontros, essa não foi a primeira vez em que Flávia trouxe, na fala e em materiais, 

as mulheres negras e gordas de maneira bonita, sensual e potente. 

Depois do filme, fizemos alguns exercícios com o corpo, especialmente movimentando 

o quadril. A Flávia sempre pedia para se concentrar no ventre, no abdômen, pois é o nosso 

útero, esse centro que é a nossa força e o que segura nosso corpo. Isso é tão bonito! Respiramos 

sincronizadas com os movimentos que fazíamos sentadas.  

Agora, de pé e em círculo, a orientação era que voluntariamente, a partir da música, uma 

mulher fosse ao centro para dançar. No entanto, seus movimentos seriam levados pelas mãos 

das outras mulheres posicionadas ao redor, que tocariam em diferentes partes do corpo da 

mulher no centro, comandando seus passos. Uma a uma tocávamos a mulher no centro e a partir 

de cada toque é que ela se movimentava. Eu achava que não conseguiria e fui umas das 

primeiras a começar, para que acabasse logo. Porém, surpreendi-me com a sensação das mãos 

das mulheres no meu corpo guiando meus passos, trazendo a mim estabilidade e confiança, 

enquanto que eu, no círculo, dançava a partir do toque delas. Levantava minha mão, depois a 

perna, a cabeça, os braços e simultaneamente ia me deixando levar pelas mãos das mulheres 

que me conduziam. 

Depois disso, espalhadas pela sala e ao ritmo de diferentes músicas, todas juntas 

andamos e dançamos. A Flávia falava o nome de uma de nós, então íamos ao centro e 

dançávamos sozinhas enquanto as outras ficavam olhando. Uma por vez, fizemos essa dança 

em meio às outras. Um misto de constrangimento, mas também um exercício de confiança com 

as demais e com o próprio corpo.  

Parece algo simples, mas foi realmente desafiador. Inicialmente, ao ficar em frente de 

outras mulheres, busquei movimentos para que tivesse bons comentários, mas não consegui. 

Tentei de novo, dessa vez de forma mais autêntica. A Flávia sempre dizia isso: “Seja você 

                                                                 
69 “Sex Is A God Thing”. Disponível em: <https://youtu.be/60CW6vMKi-I>. 
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mesma! A beleza está em você do jeito que você é”. Isso aliviou minha tensão de querer agradar 

as outras e deixou o exercício mais natural e tranquilo. Ver as outras mulheres admirando a 

minha dança do jeito que fosse, trouxe uma sensação de acolhimento e segurança. Esses 

momentos também serviram para desestruturar essa socialização de rivalidade e competição 

que foi produzida entre as mulheres. A Suzane Costa, que participou desses encontros, também 

comenta sobre isso: 

 

Eu aprendi além de todas essas sensações que me ensinaram muito. Eu aprendi esse 

convívio com outras mulheres, essa foi pra mim mais uma etapa desse aprendizado, 

de cuidar de outras mulheres, de criar uma relação íntima com outras mulheres. Não 

só mulheres que eu já tenho um laço de amizade, mas com mulheres que eu acabei de 

conhecer e que esse laço foi criado e esse vínculo e esse cuidado. Então eu acho que 

o maior aprendizado que eu tiro das aulas da Flávia é o cuidado com outras mulheres 

e o autocuidado comigo mesma (Informação verbal). 

 

FOTO 15 - ENCONTRO DAS CAPULANAS, 2018 

 
Fonte: Foto compartilhada por uma das participantes. 

 

O momento dessa foto com as nossas mãos, uma em cima da outra, sempre representou 

o final de cada encontro semanal. Era o momento em que, juntas, escolhíamos uma carta do 

livro “O legado das Deusas: Caminhos para a busca de uma nova identidade feminina”, de 

Cristina Balieiro. O baralho inteiro, por debaixo de todas essas mãos, com Deusas de várias 

tradições e regiões, tais como Iansã, Ártemis, Nanã, Perséfone, Athená, Afrodite, Iemanjá, 

Athená etc., contava o mito de cada Deusa e o que ela poderia nos ensinar. Depois de falarmos 

algumas coisas sobre o dia, uma de nós tirava uma carta do baralho para fazer a leitura e finalizar 

o encontro. Uma das deusas que saiu em um dos encontros foi a Kali: 
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FOTO 16 – DEUSA KALI 

 
Fonte: Imagem do livro acima mencionado. 

 
Kali não é bonita, não é suave, não é doce, não é politicamente correta, não se 

enquadra em nenhum modelo do Feminino visto como ideal: Kali é Kali! 

Então, em primeiro lugar, ela vem nos confrontar com relação à importância que 

damos à imagem que queremos projetar no mundo versus a fidelidade que devemos a 

nós mesmas. 

[...] Para as mulheres, o problema é ainda maior. Durante milênios fomos doutrinadas 

a nos adequar à imagem da mulher perfeita, boa, feminina, linda, desejável. E muito 

da nossa autoimagem e da nossa autoestima ainda vem da adequação ou não a esses 

modelos.  

[...] se quisermos ser fiéis a nós mesmas, precisamos que Kali nos ajude a não ter 

medo de destruir essa representação de nós mesmas (BALIEIRO, 2014, p. 48). 

 

Uma outra atividade dentro dos encontros das Capulanas foi bem parecida com uma das 

propostas da coletiva Luana Barbosa, sobre conversar como foi nomeada ao longo da vida a 

nossa buceta. A diferença consistia em que, na proposta da Flávia, nós fizemos o desenho. Eu 

tive que buscar no banco de imagens do Google porque não tenho muitas habilidades para 

desenhar. Depois disso, cada uma sentou na cadeira no centro, em frente às demais mulheres, 

para contar como era chamada a sua buceta na infância e como chamávamos agora. Assim como 

no encontro da coletiva Luana Barbosa, os variados nomes para a buceta foram nomes “fofos”. 

Falamos também sobre como foi menstruar e percebi a menstruação sempre tratada como tabu, 

apenas num sentido higiênico e de cuidado com a gravidez. As nossas bucetas desenhadas com 

diversas cores e tamanhos e formatos ficaram fixadas na parede da sala onde nos reuníamos. 
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FOTO 17 – ATIVIDADE DE UM DOS ENCONTROS DAS CAPULANAS 

 
Fonte: Foto de Flávia Rosa, das Capulanas. 

 

Por fim, escolho “Somos todas (os) Atlântico” para nomear esse tópico porque essas 

atividades, ainda que tenha dinâmicas diferentes, têm em comum o Atlântico que é esse 

movimento não só de retorno, mas de reconexão, reconstrução da ancestralidade negra, que 

oferece outros sentidos para a história das mulheres, ressignificando seus lugares de liderança, 

criatividade, força, protagonismo, sexualidade, corpo, cor e território, que foram tão 

desvalorizados, distorcidos e subjugados ao longo do tempo. São ações que descolonizam o 

corpo e transformam a consciência, oferecendo novas narrativas sobre a violência policial, 

sobre a periferia, sobre a buceta, sobre o machismo, sobre o que é ser mulher, sobre a nossa 

potência. 

São vivências entre mulheres que se dedicam a contar outras versões sobre o passado, 

então contribuem para entender e dar outros significados para a existência no presente e se 

projetar para o futuro. Contudo: 

 

As identidades, longe de estarem alicerçadas numa simples “recuperação” do passado, 

que espera para ser descoberto e que quando for, há de garantir nossa percepção de 

nós mesmos pela eternidade, são apenas os nomes que aplicamos às diferentes 

maneiras que nos posicionam, e pelas quais nos posicionamos, nas narrativas do 

passado (HALL, 1996, p. 69). 

 

Assim, os novos quadros de referência servem não para se fixar em um passado 

essencializado, porque as identidades culturais sofrem transformações constantes, mas para 

produzir novos sentidos compreendendo a maneira pelo qual as experiências dos povos 
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colonizados foram inseridas em um regime de representação como “outros”, conforme 

argumenta Hall (1996). Esse entendimento/posicionamento possibilita romper com o silêncio 

de tantas violências que foram se acumulando e se naturalizando nos corpos e experiências. 

Muitos dos encontros são marcados por histórias que não são alegres, porém é preciso falar 

dessas dores em comum porque, além de estar presente no cotidiano, compartilhar histórias é 

espelhar as experiências umas nas outras para existir, passando a entender que essas violências 

não são individuais, não são naturais e justas, ainda que a cultura que vivemos tenha sempre as 

legitimado. 

 

Necessidade de romper com o silenciamento imposto as nossas especificidades e 

mergulhar profundamente em nosso próprio mar de feridas abertas, buscando 

possibilidades de espaços para fortalecimento e cura, um percurso doloroso, mas 

fundamental para a quebra dos ciclos de violência e potencialização da percepção e 

apropriação da nossa voz (FAUSTINO, Carmem, 2015, p. 10). 

 

Assim, faz muito sentido a afirmação da María Lugones (2014, p. 948): “é nas histórias 

de resistência na diferença colonial onde devemos residir, aprendendo umas com as outras”. 

Ao renovar e rejeitar as perspectivas universais impostas pela lógica colonial, resistimos quando 

fraturamos esse lugar de sentidos que subordina e desumaniza as pessoas. 

 

Assim, ver a colonialidade é revelar a degradação mesma que nos dá duas 

interpretações da vida e um ser interpretado por elas. A única possibilidade de tal ser 

jaz em seu habitar plenamente esta fratura, esta ferida, onde o sentido é contraditório 

e, a partir desta contradição, um novo sentido se renova (LUGONES, 2014 p. 946). 

 

São ações que fazem parte de um processo solidário e transformador de desconstrução 

coletiva de aspectos negativos atribuídos ao nosso corpo e ao nosso território. Dado que, 

historicamente, o território que moramos, os nossos traços, cabelos, sexualidade, corpos e cor 

foram estigmatizados. Isso significa que fomos localizadas em uma categoria socialmente 

prevista de inferioridade e desumanização criada nas relações sociais a partir da comparação e 

oposição com os aspectos que são considerados comuns e naturais (GOFFMAN, 1988). De 

acordo com o autor, tais categorias são estabelecidas por meio da sociedade como forma de 

classificar quais grupos têm as características que consideram negativas em relação a outro 

grupo, considerado o normal. Assim, há uma tentativa em fixar para a pessoa estigmatizada 

uma identidade “virtual” preconcebida que não condiz com a realidade. Nessa perspectiva, por 

meio do estigma: 
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[...] deixamos de considera-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa 

estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o efeito 

de descrédito é muito grande — algumas vezes ele também é considerado um defeito, 

uma fraqueza, uma desvantagem — e constitui uma discrepância específica entre a 

identidade social virtual e a identidade social real (GOFFMAN, 1988, p. 12). 

 

Portanto, são construídos práticas e discursos libertadores, que pretendem deslocar a 

existência negra e lésbica do aprisionamento desses estigmas, elaborados a partir dessas 

oposições hierárquicas: homem/mulher; branco/negro; heterossexual/homossexual, 

periferia/burguesia, para recriar um mundo onde cabemos, um mundo onde somos reais, 

potentes, criativas e bonitas sendo quem somos.  

Processos que percebi se manifestando em algumas mulheres, ao assumirem seus 

cabelos crespos, sua negritude, sua sexualidade, modificar o modo de se vestir e a forma como 

se expressam, não aceitar mais alguns discursos e a buscar mais momentos de prazer, 

autocuidado e diversão, ainda com toda uma realidade que tenta nos obrigar a somente trabalhar 

e sobreviver. 

 

A mulher preta ainda tá lutando por existência, por espaços de fala. Isso é muito 

absurdo né? E no meio disso tudo poder se divertir, no meio disso tudo poder fazer 

uma sarrada, no meio disso tudo poder falar da sua sexualidade, do seu corpo (Danielle 

Braga, informação verbal).  

 

[...] eu acabo entrando em uma relação extremamente abusiva e aí passo por várias 

situações de violência com ele. Um ano e meio de muita violência: física, psicológica, 

sexual... Mais sexual. Mas eu estava muito nessa coisa de querer me sentir amada 

sabe, de ter atenção. E essa pessoa me dava muita atenção. Me ligava cinco vezes por 

dia e eu não achava aquilo doentio, achava aquilo afeto, porque não tinha isso com 

meu ex-marido né? Meu ex-marido nem me ligava, nem me avisava nada [...]. 

Começou a cair a ficha muito por conta do feminismo mesmo: Fala Guerreira. Foi 

bem quando eu estava entrando no Fala Guerreira, consegui me desvencilhar mesmo 

de vez dele e partir pra um lugar mais de autoestima. Foi bem difícil, bem difícil, 

porque eu queria afeto, acho que a gente sempre vai buscando um pouco de afeto [...] 

(Danielle Braga, informação verbal). 

 

[...] reflete de uma maneira muito positiva, eu tive coragem de romper com um 

casamento de nove anos — com um bandido -  graças a minha militância, a minha 

segurança nas mulheres negras. Porque a militância é as mulheres negras [...] 

(Fernanda Gomes, informação verbal). 

 

É muito real se eu me ver em fotos de cinco anos atrás, eu penso: “não era eu”. Quando 

eu começo a colar com outras minas pretas que assumem seus corpos grandes e 

cabelos volumosos e aí eu começo a ver minha transformação. Dou muita mais risada 

em fotos, gosto muito mais de tirar fotos agora. Meu semblante é outro. Me colocou 

num lugar em que as pessoas me representam: a representatividade. Eu consigo me 

ver e me transformar e ser outra. Melhora a autoestima porque você vê que as mesmas 

minas gordas pretas são bonitas. E tem cabelo bonito e tem sorriso. E você fala: 

“mano, eu sou essa aí também!” E você vai se transformando aos poucos. Eu consigo 
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ver minha transformação corporal e de estética mesmo (Elaine Lima, informação 

verbal). 

 

Em vista disso, “a pesquisa-ação não é apenas uma pesquisa participante, é um tipo de 

ação centrada na questão do agir” (THIOLLENT, 1987, p. 83). Em geral, trata-se de uma ação 

planejada, de uma intervenção com mudanças dentro de uma situação investigada. Ação 

centrada no agir que desde os encontros onde aprendemos coisas novas, juntas, até as 

intervenções com as pessoas nas ruas por meio dos cartazes e performances, fundamenta o 

campo dessa pesquisa, pois insere atividades que pretendem transformar o contexto racista e 

sexista que ainda alimenta a nossa realidade.  

São transformações que ocorreram com elas, mas também aconteceram comigo. No 

evento “Mulheres de Luta”, contei sobre como eu mudei não só profissionalmente. Através das 

experiências de outras mulheres, consegui perceber que há muitas mulheres que trabalharam 

para que eu estivesse aqui, inclusive as mulheres da minha família. Minha mãe sempre me 

aconselhou sendo exemplo de força, atitude, liderança e de nunca abaixar a cabeça para homens. 

É graças também ao trabalho árduo que ela realiza até hoje, com seu botequinho na Cidade 

Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, que eu estou aqui, firme, alimentada e forte redigindo 

minha dissertação de mestrado. Eu não percebi isso sozinha, passei por muitas desconstruções 

e mudanças, junto a diversas mulheres, que também foram outros espelhos para as minhas 

experiências e existência. “Deste modo, fazendo pesquisa, educo e estou me educando” 

(FREIRE, 1981, p. 36). 

Percebo que foram encontros que, de diferentes maneiras, permitiram reconstruir quem 

somos, ativou coisas adormecidas, esquecidas ou nunca nem imaginadas. Foi experimentar pela 

palavra, mas também no corpo, na emoção, nas vivências, nos cafés e nas comidas que 

compartilhamos — comer também é afeto, eu aprendi com elas —, outras possibilidades de ser. 

Estarmos juntas é um trabalho árduo de se reconstruir no presente, não somente uma 

viagem de redescoberta ao passado que tenta imortaliza-lo, fixar e eternizar quem somos, mas 

é um recontar que permite “ver e reconhecer nossas diferentes partes e histórias, construir os 

pontos de identificação, ‘as posicionalidades’ que, em retrospecto, chamamos de nossas 

identidades culturais” (HALL, 1996, p. 75). Como disse Débora Marçal, das Capulanas, certa 

vez: “Não é pra falar mal dos brancos e das brancas, é pra falar bem da gente, é o nosso espaço 

potencial de vida e a gente vai continuar fazendo isso, então, as pessoas que não se identificam... 

Não é pra vocês não se identificarem, é pra gente se identificar e se fortalecer”.  
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Caminhos de reconstrução da nossa história e território, resgate do amor por nós mesmas 

e descoberta de coisas diferentes sobre nós, que tem sido transformador do nosso dia a dia, no 

modo de encarar o mundo e da maneira como nos vemos. Perceber que Somos Todas esse 

Atlântico, não em uma rota final, mas no refazer desse percurso-mar que é grandioso, diverso, 

profundo e imenso em suas identidades, conexões, experiências e trajetórias. 

 

Fiquem juntas, fiquemos juntas! 
 

Sexta-feira dia de Oxalá 

Aul axé Babá 

Êpa Êpa Babá 

Fiquem juntas 

Nenhuma de nós, nenhuma  

vai aguentar sozinha 

Fiquem juntas 

É preciso procurar as outras 

É preciso ser procurada pelas outras 

Fiquem juntas 

Uma chora 

A outra enxuga 

Outra cai 

A uma levanta 

Fiquem juntas 

Nenhuma de nós, nenhuma 

vai aguentar sozinha 

Precisamos mais do que nunca 

Ter sempre uma mulher por perto 

Fiquem juntas 

Fiquemos juntas 

Fiquemos juntas 

 

(Cidinha Oliveira e Nega Duda 

19-03-2018) 

 

O áudio “Fiquem juntas” circulou entre grupos de WhatsApp (aplicativo de mensagens 

instantâneas e chamadas de voz para celulares), com a voz da Nega Duda narrando esse texto 

acima. Foi logo após a violenta morte da Marielle Franco, mulher lésbica, negra, mãe e que 

cresceu na favela da Maré no Rio de Janeiro, e que foi assassinada em um atentado a seu carro 

quando retornava de um encontro no dia 14 de março de 2018. Foram treze tiros atingidos no 

veículo, que matou também o motorista Anderson Pedro Gomes. Ela tinha sido eleita Vereadora 

da Câmara do Rio de Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), criticava os abusos 

da polícia e defendia as causas das mulheres negras (os) e da comunidade LGBTT’s. Esse 

acontecimento trouxe à tona todo o contexto de brutalidade, violência e contínuas injustiças que 

não se limitam a Marielle e que causam muita tristeza, raiva e desânimo. 
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No planejamento de algumas atividades, escutávamos, juntas, esse áudio, momentos 

densos, de emoção e fortalecimento. Fiquem juntas! Foi o que era repetido em muitos dos 

encontros que seguiram. Fiquem juntas! E foi o que fizemos. Para além das ações de militância, 

mas no bar, em festas, em viagens, umas nas casas das outras. Com isso, fui percebendo outras 

construções para o sentido de resistência, que acontecem nesse espaço comum com as 

denúncias, manifestos e enfrentamentos, mas também com o renascer do afeto, da palavra, da 

amizade, da solidariedade, do cabelo, do sexo, da beleza, do prazer, do amor, do corpo, da 

diversão, das possibilidades e da partilha de dores para a cura. 

 

Uma coisa que eu aprendi ao longo desse período foi a importância de deixar as 

mulheres falarem mesmo... Das suas histórias, das suas vivências, do seu jeito de se 

perceber, do seu jeito de enxergar o mundo, das coisas que foram atravessadas, de 

encorajá-las a falarem das suas dores, e falar das suas dores é um ato de coragem. 

Uma das coisas que eu aprendi com o feminismo do meu jeito, o meu olhar foi esse: 

da importância que tem as mulheres falarem das suas dores (Danielle Braga, 

informação verbal). 

 

A atividade de lançamento da edição número 5 “Afetividades”, da revista Fala 

Guerreira, que aconteceu em 2 de julho de 2017, no espaço do Sacolão das Artes, Capão 

Redondo, também evidencia esse aspecto. Vou descrever sobre esse momento que é muito 

significativo para o que estamos abordando neste tópico.  

Foi um dia que começou com sorrisos e um belo café da manhã, cheio de frutas, pães, 

bolos. Ali mesmo conversamos sobre a importância de ser recebida com uma mesa farta e 

bonita, afinal, em uma realidade em que nem sempre há tempo ou a mesa cheia no início do 

dia, o carinho do preparo da comida e o comer juntas é também um ato de afeto. Em seguida, 

nós, em círculo, começamos a leitura conjunta das primeiras páginas da revista da Fala 

Guerreira, por um dos trechos que dizia: 

 
O afeto tem muitas dimensões. A palavra e imagem que reunimos nesta 5° revista 

contam dos labirintos íntimos de cada mulher que desaguou corajosamente suas 

experiências de luta, amor-desamor e cuidado. Aqui estamos parindo esta revista 

atravessadas por nossos afetos que sangram. Além do cansaço que nos acompanha e 

o estreitamento do horizonte, a carestia da vida, o prato ficando vazio, o cassetete do 

gambé, que laços de afeto nos alimentam? Se tudo a nossa volta foi feito para 

destrançar nosso gostar... Onde o amor nos é negado sistematicamente. É treta das 

grandes! Então por que não pensar na construção do AMOR enquanto ato político? 

[...]. Encontrar amores que nos caibam inteiras é revolucionar as bases das nossas 

histórias individuais e reverbera também em nossa coletividade (FALA 

GUERREIRA!, 2017, p. 4-5). 
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FOTO 18 – CAPA DA REVISTA “FALA GUERREIRA” Nº 5 

 
Fonte: Foto tirada pela própria pesquisadora. 

 

Após a leitura dessas primeiras páginas, somos convidadas a falar sobre onde moram 

nossos afetos. Um barbante é oferecido para a primeira mulher que, enquanto fala, ata um nó, 

e depois repassa o fio para a próxima que fará a mesma coisa. A partir disso, foram 

compartilhadas muitas vivências, dificuldades, histórias violentas da infância e nos 

relacionamentos amorosos. Muitas experiências eram semelhantes, outras se diferenciavam, 

mas ao final, no olhar de cada uma, cabia uma solidariedade e alívio em colocar para fora um 

tema que muitas vezes não encontra lugar e sobre o qual é muito difícil falar. Depois disso, 

fomos juntas desamarrando um a um esses nós feitos com o barbante, para simbolicamente 

desatar essas dores, desafetos. 
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FOTO 19 – ATIVIDADE COM O BARBANTE 

 
Fonte: Foto compartilhada por uma das participantes. 

 

Depois desse momento, no centro do círculo foram esparramadas ervas, como 

manjericão, alecrim, arruda, o que tomou o ambiente de um cheiro forte e muito agradável. A 

ideia agora era que, em duplas, cuidássemos de nós, uma lavando os pés da outra. Isso foi o que 

fizemos com muita alegria, tranquilidade, risos e amor. A água estava misturada com algumas 

dessas ervas que estavam ao centro. 

 

FOTOS 20 e 21 – ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM ERVAS 
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Fonte: Fotos compartilhadas por uma das participantes 

 

Em círculo, de pé, para encerrar cantamos juntas e cada uma falou o que foi importante 

neste dia. Depoimentos de que foi um momento único de afeto que muitas vezes não é 

vivenciado no cotidiano, em nossas famílias e nos relacionamentos. Além disso, em um 

contexto e rotina que são tão violentos com as mulheres, essa pausa de cuidado e carinho foi 

muito importante para se sentir amada, viva e pertencente a algum lugar. 

Outra proposta que dá sentido a essa discussão, é a da festa “Sarrada no Brejo”, 

promovida pela coletiva Luana Barbosa, e que é um espaço político de resistência que nos 

ensina que o prazer e a diversão também nos pertencem, ao mesmo tempo em que rompe com 

os estigmas atribuídos ao corpo da lésbica negra e gorda. O evento não tem datas prefixadas, 

mas ocorre pelo menos uma vez ao mês. Acontece na madrugada das diversas regiões da cidade 

e, em São Paulo, é a única festa que conheço que somente mulheres frequentam. As 

organizadoras priorizam, principalmente, que mulheres lésbicas, bissexuais, negras, periféricas, 

mães e gordas participem, inclusive em seus “teaser” (vídeos de divulgação), elas são as 

protagonistas. Assim como todos os encontros que a coletiva Luana Barbosa promove, a festa 

também conta com um espaço de creche para as mulheres que são mães. 

 

[...] todos os eventos que a gente faz tem creche e alguns eventos paralelos que a gente 

é chamada pra fazer participação, a gente propõe creche também, o que é muito 

importante pra gente. Em todos os eventos, seja balada, que é a festa Sarrada no Brejo, 

e a gente faz a creche noturna, ou rodas de conversa, ou futebol, ou piquenique... 

Qualquer coisa que a gente faz, a gente faz creche. Atividade pras crianças que vai ter 

temas relacionados ao que a gente tá fazendo (Fernanda Gomes, informação verbal). 
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FOTO 22 – FESTA “SARRADA NO BREJO” 

  
Fonte: Foto retirada da página do Facebook “Sarrada no Brejo”. 

 

Participei de uma das festas e, diferentemente de muitas outras baladas que já frequentei, 

ali o espaço era composto por mulheres reais, com suas roupas curtas ou não, dançando, 

amando-se e mostrando as marcas de seus corpos: estrias, barrigas, celulites, decotes, pernas, 

tudo em diversos tamanhos e formas. Um espaço afetivo para se divertir, que rompe com o 

padrão imposto de magreza e valoriza especialmente as mulheres gordas. É mais do que apenas 

discursar sobre o racismo e o patriarcado, é realmente viver com o corpo e no corpo a 

experiência de uma outra produção de sentido para as existências lésbicas, negras e gordas. 

Uma das frequentadoras do evento escreveu:  

 
Eu não tenho palavras pra agradecer o que essa festa fez por mim, o quão foi 

importante no meu processo de aceitação do meu corpo, de me amar, vocês são 

maravilhosas. Continuem assim, eu como mãe, preta, sapatão, gorda, encontrei um 

lugar onde posso me amar, sou eternamente grata a vocês (Informação escrita)70. 

 

Outra proposta da coletiva Luana Barbosa dentro do encontro “Março da Afetividade 

Negra Entre Lésbicas e Bissexuais”, em 2018, além dos momentos de aprendizado e trocas já 

mencionados, foi que as mulheres participassem de uma roda de meditação e uma roda de 

massagem.  

Percebi que a proposta de massagem coincidiu com uma vivência que tive nos encontros 

“Teatralidade das Danças Femininas”, das Capulanas, campo desta pesquisa. Isso porque a 

facilitadora da roda de massagem no encontro com a Coletiva Luana Barbosa participou no 

semestre anterior dos mesmos encontros em que eu participei neste primeiro semestre/2018, 

                                                                 
70 Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/sarradanobrejoafesta/reviews/?ref=page_internal>. Acesso em: 

03 abr. 2018. 

https://www.facebook.com/pg/sarradanobrejoafesta/reviews/?ref=page_internal
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junto a Flávia. Então, também foi muito interessante perceber esse intercâmbio entre a rede de 

mulheres e a multiplicação dessas práticas.  

Sobre a roda de massagem, a proposta foi que as mulheres pudessem se despir da blusa 

e do sutiã, caso quisessem. Em seguida, de olhos vendados, passariam no meio de um corredor 

formado por duas paredes de mulheres, enfileiradas de um lado e de outro. No meio, uma 

mulher por vez, de olhos fechados ia caminhando por esse corredor. Nós, que fazíamos as 

paredes do corredor, tínhamos que massagear seu corpo inteiro, enquanto ela andava em seu 

próprio tempo. 

 

FOTO 23 – RODA DE MASSAGEM 

 
Fonte: Foto Elizandra Delon, Coletiva Luana Barbosa. 

 

Ao final, conversamos sobre essa atividade. Surgiram relatos em que percebi que muitas 

mulheres, por diversas razões, têm dificuldades com o toque ou com a exposição do corpo, 

então, para muitas, esse foi um momento novo e desafiador, de confiança nas outras mulheres, 

de acreditar que merece ser cuidada e tocada, acolhida, protegida e amada. A Daniela Giovana 

e a Carla de Jesus, conhecida como Ca Jota, que participaram, falaram comigo no final da 

atividade: 

 
Como é importante o cuidado, e o cuidado de nós pra nós. Eu acho que é 

extremamente revolucionário. A gente que tá sempre na correria, as meninas se 

entregaram a esse momento. Achei incrível essa coisa do corpo, de se permitir ser 

tocada. Eu particularmente tenho uma questão complicada com o toque e essa 

atividade de hoje de uma forma tão gostosa... Como foi confortável, como foi 

aconchegante estar ali entre mulheres, claro que cada uma com suas questões. Acho 

que foi um dia muito importante, achei muito bacana a iniciativa das meninas, porque 
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a gente sempre traz nesse mês ações de luta e hoje trouxe um olhar de cuidado. Eu me 

senti muito bem, muito acolhida (Daniela Giovana, informação verbal). 

 

[...] ouvir, falar, ser ouvida. Me senti importante e parte de algo. 

Ficar vendada e deixar outras pessoas tocarem o meu corpo não é fácil, porque eu já 

vivi abuso. Mas me senti num espaço seguro, me senti muito acolhida (Ca Jota, 

informação verbal). 

 

Um outro momento dentro das propostas dos encontros com a Flávia Rosa também era 

relacionado a massagem. Em duplas, escolhidas por sorteio, fizemos massagem uma na outra. 

A Flávia nos instruiu a arrumar a cama da mulher que íamos massagear e tratá-la como deusas, 

reverenciando-a antes de começar a massagem. As mulheres poderiam escolher se ficariam de 

roupa ou não. A maioria de nós ficou somente de calcinha. Inicialmente pensei em não tirar o 

sutiã, mas quando vi todas as mulheres se despindo, fiquei à vontade e o mesmo eu fiz. A 

instrução era que massageássemos, com um óleo preparado por umas das alunas, o corpo inteiro 

da deusa que estava à nossa frente.  

Flávia ia dando as instruções lentamente, a começar dos pés e com a nossa deusa de 

bruços. Com o óleo e a música ao fundo, e seguindo as instruções da Flavia, íamos massageando 

aos poucos, iniciando pelo pé, íamos subindo pela perna, pela coxa, pela virilha. A Flávia dizia 

que era preciso tocar as partes que ninguém toca. Depois pelas nádegas, dobras da cintura, 

quadril, costas, axilas, braços, mãos e assim por diante, sendo conduzida pelo som e pela fala. 

Massageamos a nuca, o pescoço e suavemente todos os detalhes que conseguíamos da parte de 

trás da nossa deusa. 

Em seguida ela se vira e o processo recomeça pelos pés, pernas, coxas, virilha, barriga, 

seios e pescoço, orelhas. O mesmo aconteceu comigo na minha vez. Eu me senti à vontade, 

senti-me segura e num processo totalmente novo. Normalmente esse tipo de contato com o 

nosso corpo está no âmbito sexual e, ainda assim, muitas vezes, ainda que seja para o sexo, 

normalmente não desfrutamos o toque completo do nosso corpo, detalhe por detalhe. Viver esse 

momento, além de ser um ritual de redescoberta dos vários caminhos do meu corpo, também 

foi uma possibilidade de me reinventar no prazer sexual. Cibelle Borges, uma das participantes 

do curso, relatou que se sentiu “num laboratório de descobertas e inversões sobre o meu sentir”, 

e ainda acrescentou que: 

 

Foi incrível trazer para a consciência e experienciar no corpo as sensações e 

interpretações de como me percebo mulher, tanto nos contextos condicionados e as 

reconstruções de tabus a partir de diferentes olhares. Perceber o quão pouco nos 

exploramos e o quanto as práticas de fala, de movimento, as discussões e leituras nos 
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liberta e nos torna mais leve para ser quem quisermos ser e se quisermos ser 

(Informação verbal). 

 

É possível compreender, por meio dessas atividades, que essa relação com o corpo tem 

a ver com a relação que é construída com o mundo. Uma relação de repressão, de controle do 

corpo, de ambientes que castram a nossa potência e espontaneidade.  

Já que fomos construídas (os) não só por meio das categorias externas a nós, no que 

refere-se ao conhecimento e discurso dominante, mas também experimentamos subjetivamente 

as elaborações inferiorizantes da representação colonial (HALL, 1996), renovar esses sentidos 

não só pelo discurso, mas também na vivência com o corpo, que não está separado da mente, é 

um processo muito importante. Apesar disso, não é tão comum que tenhamos espaços e 

atividades como essas que permitem a expressão, ser quem a gente é, e exercitar outras 

narrativas afetivas e com o próprio corpo. 

Portanto, as propostas entre mulheres que envolvem a afetividade e autocuidado são 

para além de encontros corporais, são “reencontros de uma imagem com outras imagens no 

espelho” (RATTS, 2006, p. 68), que devolvem o poder, a coragem e a autoestima, que une e 

emancipa as mulheres para que elas vivam e existam, para além da sobrevivência.  

Atividades que produzem outros sentidos para o corpo, os seios, as mãos, os cabelos, o 

útero, a buceta, a sexualidade que o tempo todo foi negada, silenciada, reprimida e colocada no 

lugar da culpa, do desprazer, do desconforto, da renúncia, da insegurança e dos estigmas. Por 

isso, “a interrelação entre corpo, espaço e identidade que pode ser refeita por aquele(a) que 

busca tornar-se pessoa (e não coisa)” (RATTS, 2006, p. 66). 

São processos de resistências e reexistências nesse território-corpo-mundo, que tenta 

inibir as potências da vida, que foi construído como se as mulheres não coubessem, como se 

tivessem que somente sobreviver, serem fortes e não merecessem ter prazer. Afeto, 

autocuidado, descanso e diversão passam a ser subversão e resistência. Como escreveu 

lindamente a tatiana nascimento: “resistir ao estereótipo da resistência também é resistir!” 

(2018, s/p.): 

 

O racismo tem tentado, secularmente, nos roubar o direito à existência plena, 

complexa e diversa. mas o que somos é isso: seres complexos. não só máquinas de 

resistência e denúncia. até porque resistir ao estereótipo da resistência também é 

resistir! e, mais que isso, nos permite existir na plenitude que, desde o continente, 

aprendemos a construir como base fundamental de vida, do bem-viver. quem inventa 

a noção de miséria, escassez, pobreza, sofrimento como parte integrante de nossa 

existência negra na diáspora é a empreitada colonial de sequestro/tráfico/exploração. 
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quem nos inventa como escravizados são os escravizadores. sempre fomos mais 

(nascimento, 2018, s/p.). 

  

Torto 

[...] quem disse que espelho são os outros, 

quemquemquem? 

espelho torto, bobajada 

me mirei no da Oxum (que foi amante da Oyá), 

por vaidade nada: 

re/conhecimento 

(nascimento, 2014, p. 174)  
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TENTAM NOS ENTERRAR, MAS SOMOS SEMENTES  

 

Algumas considerações para esse final 

 

Fui olhar, por curiosidade, sinônimos para germinar - sobre quando sementes são 

plantadas. Em uma rápida busca, encontrei: causar, originar, produzir, provocar, brotar, nascer 

e grelar. Essa última gostei bastante, confesso que por suas possíveis conotações. Mas a verdade 

é que fiquei surpresa e entusiasmada com a sintonia linguística entre o título desse último tópico 

e o que gostaria de escrever para acabar (ainda que inacabada) essa dissertação. Germinar é 

uma palavra que oferece muitos dos significados sobre o percurso dessa experiência-vivência-

troca-texto-aprendizado-pesquisa. 

E logo que termino de contar isso, recordo o real motivo da escolha desse título. Embora 

caiba, a intenção não era relacionar esses sinônimos, pois a escolha foi feita antes, muito 

instintivamente, após escutar e ler essa frase repetidas vezes, como protesto pela morte da 

Marielle Franco. Ao resgatar esse episódio triste, volto no primeiro parágrafo dessas 

considerações finais e leio algumas linhas que se pretendiam leves, poéticas e com certa 

diversão. Antíteses que se complementam e refletem essa pesquisa-vida. 

Ao longo deste trabalho, vimos ações de resistência produzidas por mulheres negras e 

lésbicas negras da periferia sul da cidade de São Paulo, em um efervescente cenário cultural 

que ganhou força nos anos 2000 com os saraus e a crescente produção cultural na periferia, 

cena que se constituiu invisibilizando as presenças e produções das mulheres. 

Para acompanhar as atividades das mulheres que começam a se organizar, de diversas 

formas e a partir de diferentes situações, contra esse contexto machista, utilizei, como 

orientação teórico-metodológica, a pesquisa-ação participante. Com isso, pude enxergar, 

durante o desenvolvimento da pesquisa, as possibilidades oferecidas por esta metodologia para 

a produção de conhecimento feminista. Perspectiva adotada não só pelo potencial crítico às 

noções de objetividade e neutralidade, que separam o sujeito do objeto de conhecimento e são 

reivindicadas pelas epistemologias tradicionais, como, também, por favorecer o trabalho 

coletivo e o espaço de troca de conhecimento, questionamentos e aprendizados, entre a 

pesquisadora e o campo de pesquisa, que não se encontram em lados contrários, mas sim em 

relação. 

Recorri, para entender a lógica de poder estruturada pelo colonialismo, 

fundamentalmente às contribuições das concepções feministas latino-americanas, negras e 
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lésbicas. Perspectivas que têm similaridades no que diz respeito à importância de descontruir a 

categoria de uma mulher universal, para pensar como os diversos marcadores sociais (racismo, 

sexismo, classismo, heterossexismo e colonialidade) interagem e se integram nas experiências 

das diferentes mulheres. Contudo, um campo de disputa dentro da militância é apresentado 

quando a proposta de intersecção desses marcadores sociais é fragmentada e hierarquizada, 

causando tensões e enfraquecendo autênticos debates e reflexões para a transformação e 

emancipação das mulheres. 

Todavia, identifiquei que as diferentes atividades produzidas pelas mulheres que 

participam dessa pesquisa têm como proposta recontar histórias que vão desconstruindo os 

estigmas sobre as mulheres negras e lésbicas negras, ao mesmo tempo em que oferecem novas 

perspectivas de aprendizado sobre o passado, sobre o corpo e as diversas desigualdades. Com 

isso, em muitos dos encontros, as mulheres compartilham vivências, sendo um instrumento 

fundamental para oferecer outros sentidos para as suas experiências e possibilitar a consciência 

das opressões vividas. Também procurei mostrar, em articulação com os elementos acionados 

no campo de pesquisa, que as figuras e divindades, como as Ialodês, história da Abayomi e o 

sexo lésbico entre Iansã e Oxum, oferecem outras referências identitárias, ao inserir outras 

versões sobre o protagonismo, liderança, sexualidade e autonomia das mulheres negras.  

A resistência das mulheres aparece não só por meio das denúncias e enfrentamentos, 

mas pelo afeto, cuidado, a amizade, a solidariedade, o prazer, o viver, a diversão para além do 

sobreviver nesse contexto de violência e dor. Dores que ao longo da história foram moldando 

o corpo, que estão no cotidiano, nas contas que chegam, na grana que falta, nas palavras e 

atitudes violentas, nas seguidas mortes, na exclusão e nas contínuas injustiças, não são de modo 

algum, uma circunstância de vida lisonjeira. 

No entanto, diante desse cenário que historicamente foi estabelecido, cuja 

desumanização e inferiorização das mulheres negras e lésbicas negras foi apoiada nas 

diferenças da natureza para justificar as desigualdades e legitimar as violências, pode-se dizer 

que as mulheres, ao tecerem outras narrativas, para que através desse corpo-palavra construam 

possibilidades de cura, outras possibilidades de ser e de romper com o silêncio, elas não só 

resistem, mas reexistem por meio de outros espelhos descolonizadores do discurso e da 

subjetividade. 

Em um encontro com a Luana Bayo, uma mulher negra, cantora da zona sul, 

conversamos sobre a pergunta: “O que eu seria se eu não fosse essa dor?”. É esse um dos 

questionamentos que a experiência dessa dissertação pode nos trazer. O que poderíamos ser se 
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não fôssemos só essa dor? O que podemos ser para fora das categorias desumanizadoras que 

tentam aprisionar e essencializar nossas identidades? E o que podemos ser, além da coletividade 

como mulheres negras e lésbicas negras, ainda que esse posicionamento seja importante?  

Isso me permitiu entender que é necessário reformar os modelos e referências para tentar 

nos construir fora de categorias negativas, fixas e homogêneas que foram atribuídas 

historicamente para nós. Por outro lado, também é fundamental refletir sobre a multiplicidade 

das nossas identidades e experiências para se afastar da falsa ideia de que somos todas iguais, 

ainda que em um grupo de mulheres negras e lésbicas negras. Isto é, ainda que pareça óbvio, é 

indispensável se aproximar, de fato, do diálogo e prática para que os diferentes corpos, 

vivências e perspectivas é que construam esse corpo coletivo.  

Por fim, as atividades apresentadas trazem para dentro dessa pesquisa, o resgate do papel 

da afetividade, da emoção e da experiência feminina na construção do conhecimento científico. 

Caminho que pretendeu se comprometer especialmente com a investigação feminista, que 

fundamentalmente reconhece as participantes como especialistas de suas próprias ações e 

experiências de resistências. 

Em um cenário que constantemente tenta nos enterrar, ainda somos capazes de ser 

sementes: causamos, produzimos, provocamos, brotamos, nascemos (e renascemos) e, sim, 

grelamos! 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Para a entrevista 

 

Convidamos você para participar da Pesquisa Quebradas feministas: Estratégias de 

resistência nas vozes das mulheres negras e lésbicas negras da periferia sul da cidade de São 

Paulo, sob a responsabilidade da pesquisadora Sulamita Jesus de Assunção. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista. Na condição de participante você 

poderá responder como desejar, bem como, ficará ao seu critério expor o que achar ou não 

pertinente diante das perguntas. 

Se depois de consentir em sua participação você desistir de continuar participando, terá o direito 

e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois 

da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. A 

participação não acarreta nenhuma despesa ou remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, e mediante sua autorização, a sua identidade será divulgada. 

Para qualquer outra informação, você poderá entrar em contato com a pesquisadora no endereço 

Rua José Maria Pinto Zilli, 301, pelo telefone (11) 97989-2380, ou poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa – O CEP – Sede Campus Monte Alegre localiza-se no 

andar térreo do Edifício Reitor Bandeira de Mello, na sala 63-C, na Rua Ministro Godói, 969 – 

Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 – Tel./FAX: (11) 3670-8466 – e-mail: 

cometica@pucsp.br.  

 

Eu, ___________________________________________________________, fui informada 

sobre a pesquisa, estou ciente da minha participação e concordo com a divulgação do meu 

nome. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela 

pesquisadora, ficando uma via com cada uma de nós.  

 

São Paulo, data: _________________________. 

 

 

Assinatura da participante                                                   Assinatura da pesquisadora 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Para o grupo focal 

 

Convidamos você para participar da Pesquisa Quebradas feministas: Estratégias de 

resistência nas vozes das mulheres negras e lésbicas negras da periferia sul da cidade de São 

Paulo, sob a responsabilidade da pesquisadora Sulamita Jesus de Assunção. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de um grupo focal, com o objetivo de abordar 

os temas:  interseccionalidade, colorismo e relações interraciais. Sua participação consiste em 

expressar as suas perspectivas como desejar, bem como, ficará ao seu critério expor o que achar 

ou não pertinente diante da discussão. 

Se depois de consentir em sua participação você desistir de continuar participando, tem o direito 

e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois 

da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. A 

participação não acarreta nenhuma despesa ou remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, e mediante a autorização, a sua identidade será divulgada. 

Para qualquer outra informação, você poderá entrar em contato com a pesquisadora no endereço 

Rua José Maria Pinto Zilli, 301, pelo telefone (11) 97989-2380, ou poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa – O CEP – Sede Campus Monte Alegre localiza-se no 

andar térreo do Edifício Reitor Bandeira de Mello, na sala 63-C, na Rua Ministro Godói, 969 – 

Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 – Tel./FAX: (11) 3670-8466 – e-mail: 

cometica@pucsp.br.  

Nós fomos informadas sobre a pesquisa, estamos cientes da participação e concordamos com a 

divulgação do nosso nome. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas 

por mim e pela pesquisadora, ficando uma via com cada uma de nós.  

 

São Paulo, 1 de julho de 2018 

 

Assinatura das participantes                                                  Assinatura da pesquisadora  


