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RESUMO 

 

A performance da artista afro-peruana Victoria Santa Cruz é discutida nesse estudo, a partir do 

olhar de uma artista da dança engajada com uma perspectiva negra e feminista. Assim, a noção 

de escrevivência, desenvolvida pela escritora brasileira Conceição Evaristo é utilizada como 

estímulo pelo qual a escrita é vivida e dançada, perpassando pelas questões inerentes ao corpo 

da mulher negra em seu ato de (r)existir. Além de discutir a trajetória e produção de Victoria 

Santa Cruz como performance negra, problematizando esse conceito, se pretende desenvolver 

diálogos com mulheres negras a respeito de Victoria Santa Cruz, utilizando a linguagem da 

carta e a própria dança como recurso discursivo e poético. Deste modo, almejando uma escrita 

que busca a representatividade feminina e negra permitida pela escrevivência, desenvolve-se 

uma teia de sentidos e afetos em torno da performance negra de Victoria Santa Cruz e o seu 

pensamento filosófico, que resultou em uma importante contribuição para a construção do 

teatro e das danças negras no Peru, e foi além, ao fazer ecoar o seu grito de afirmação como 

mulher negra e peruana. Victoria Santa Cruz se faz presente neste estudo como pilar ancestral 

e filosófico que hora é o destino e hora ponto de partida para a criação de cartas escrevividas.   

Palavras-chave: Performance Negra; Victória Santa Cruz; Escrevivência; Feminismo Negro.  

 

RESUMEN 

La performance de la artista afroperuana Victoria Santa Cruz se discute en este estudio desde 

del mirar de una artista de danza comprometida con una perspectiva negra y feminista. Por lo 

tanto, la noción de escrivivência, desarrollada por la escritora brasileña Conceição Evaristo, se 

utiliza como un estímulo por el cual la escrivivência se vive y baila, pasando por los problemas 

inherentes al cuerpo de las mujeres negras en su acto de (r) existencia. Además de discutir la 

trayectoria y producción de Victoria Santa Cruz como performance negra, problematizando 

este concepto, tenemos la intención de desarrollar diálogos con mujeres negras sobre Victoria 

Santa Cruz, utilizando el lenguaje de la letra y la danza en sí misma como un recurso discursivo 

y poético. Por lo tanto, alimentándose de una escritura que busca la representatividad femenina 

y negra permitida por la escrivivência, se desarrolla una red de significados y afectos al rededor 

de la actuación negra de Victoria Santa Cruz y su pensamiento filosófico lo que resultó em una 

importante contribución del teatro y Danzas negros en el Perú y fui  más allá hacer eco de su 

grito de afirmación como uma mujer  negra y peruana. Victoria Santa Cruz está presente en este 

estudio como un pilar ancestral y filosófico, cuyo tiempo es el destino y el punto de partida para 

la creación de cartas escrivividas. 

Palabras clave: Performance negra; Victoria Santa Cruz; Escrevivência; Feminismo negro. 
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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.  

Sueli Carneiro
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1. CARTA ABERTA ÀS LEITORAS 

 

Imagem 1- Victoria Santa Cruz. Fonte: https://www.pinterest.jp/pin/140878294579424719/ 

 

Me Gritaron Negra 

 

Victoria Santa Cruz 

Tenía siete años apenas, 

apenas siete años, 

¡Que siete años! 

¡No llegaba a cinco siquiera! 

De pronto unas voces en la calle 

me gritaron ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

“¿Soy acaso negra?” – me dije ¡SÍ! 

“¿Qué cosa es ser negra?” ¡Negra! 

Y yo no sabía la triste verdad que 

aquello escondía. Negra! 

Y me sentí negra, ¡Negra!  

Como ellos decían ¡Negra!  

Y retrocedí ¡Negra! 

Como ellos querían ¡Negra! 

Y odié mis cabellos y mis labios 

gruesos 

y miré apenada mi carne tostada 

Y retrocedí ¡Negra! 

Y retrocedí… 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 
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Y pasaba el tiempo, 

y siempre amargada 

Seguía llevando a mi espalda 

mi pesada carga 

¡Y cómo pesaba! … 

Me alacié el cabello, 

me polveé la cara, 

y entre mis cabellos siempre resonaba 

la misma palabra 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra!  

Hasta que un día que retrocedía, 

retrocedía y que iba a caer 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!  

¿Y qué? 

¿Y qué? ¡Negra!  

Sí ¡Negra!  

Soy ¡Negra! 

Negra ¡Negra!  

Negra soy 

¡Negra! Sí 

¡Negra! Soy 

¡Negra! Negra 

¡Negra! Negra soy 

De hoy en adelante no quiero 

laciar mi cabello 

No quiero 

Y voy a reírme de aquellos, 

que por evitar – según ellos – 

que por evitarnos algún sinsabor 

Llaman a los negros gente de color 

¡Y de qué color! NEGRO 

¡Y qué lindo suena! NEGRO  

¡Y qué ritmo tiene!  

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO  

Al fin 

Al fin comprendí AL FIN  

Ya no retrocedo AL FIN  

Y avanzo segura AL FIN  

Avanzo y espero AL FIN 

Y bendigo al cielo porque quiso Dios 

que negro azabache fuese mi color 

Y ya comprendí AL FIN  

Ya tengo la llave  

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO  

¡Negra soy! 

  

Victoria Santa Cruz, 1978. 
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Queridas leitoras, 

A princípio, devo admitir, fui provocada a escrever cartas. Na busca por sentidos para 

assumir ou não essa provocação como um formato, comecei a procurar motivos que 

minimamente justificassem essa escolha. Apenas uma coisa estava clara, havia uma busca 

por uma escrita pessoal. Mas, como alimentar essa escrita pessoal?  

As buscas foram muitas, mas, aqui cabe enfatizar a importância das pesquisas 

desenvolvidas por mulheres negras, mundo afora e na Universidade Federal Goiás, pois ao 

longo da minha pesquisa de mestrado me deparei com algumas delas, que foram inspirações 

que alimentaram o meu processo de escrita.  

O contato com Conceição Evaristo, por exemplo, se deu por meio da dissertação de 

Mestrado “FALAS INSUBMISSAS: memória e comunicação na obra da escritora Conceição 

Evaristo”, de autoria de Zanza Gomes1, defendida em fevereiro de 2019. Ao ter acesso a esse 

trabalho não pude deixar de ler o livro Becos da Memória (2006), obra que Zanza se debruçou 

e outras obras da autora com as quais fui presenteada. 

Insubmissas Lágrimas de Mulheres (2011), presente da Professora Marlini, umas das 

avaliadoras da banca e Ponciá Vivencio (2003), presente de Luciano Cachimbo, artista negro, 

apaixonado por Conceição Evaristo. Tanto a leitura da dissertação de Zanza como os artigos 

e as obras de Conceição deixou explícito que a escrevivência era o caminho e a inspiração 

para que a escrita acontecesse.  

A carta tem sido uma linguagem recorrente na estrutura de trabalhos acadêmicos 

dentro do programa de Performances Culturais (e outros,) assim desejo destacar o programa 

como um ponto de encontro entre pesquisas que se alimentam entre si. A tese de 

doutoramento EPÍSTOLAS PROFANAS: Performances dos silêncios manifestos, de 

Morgana Poiesis, defendida em outubro de 2019, foi um desses pontos.  

Durante a defesa do trabalho da Morgana, soube por indicação de Bia Medeiros e 

Ciane Fernandes, membros da mesma banca, que outras teses já haviam sido escritas nesse 

formato, tais como  a de José Mário Peixoto Santos, intitulada “Epistolário: 

Correspondências sobre performances de rua, arte postal, iteração e outros afetos”, defendida 

 
1
 Elisângela Gomes. 
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em fevereiro de 2019 e a tese de autoria de Neila Cristina Baldi, intitulada “Por um balé 

somático: cartas sobre o aprender-ensinar balé clássico por meio das  abordagens de Béziers 

e Laban/Bartenieff e do construtivismo pós-piagetiano”, que tive a oportunidade de acessar. 

Uma parte minha conseguiu se acalmar, pois pude acessar, nesses trabalhos, 

direcionamentos para a construção da estrutura do trabalho e descobrir, em todas essas teses, 

novas possibilidades de destinatários. A Morgana, por exemplo, escreve para um anônimo, 

para as leitoras, apresenta cartas abertas, cartas silenciosas. No entanto, a outra parte minha 

continuou na angústia, na falta. Pois, nenhuma dessas pesquisas correspondia ao que buscava, 

uma escrita conectada com as performances negras e pautadas na vivência de mulheres 

negras.  

E novamente, me voltei a Conceição Evaristo, me lembrei que quando estava lendo 

sobre ela e vendo suas entrevistas, ouvi ou li algo sobre cartas para mulheres negras. E lá 

estava, “Projeto Cartas Negras”, criado por Conceição Evaristo, Miriam Alves, Lia Vieira, 

Esmeralda Ribeiro, Sonia Fátima da Conceição e Geni Guimarães, em 1990. Neste projeto, 

as autoras escreviam cartas entres si, uma carta enviada a uma delas era replicada a todas as 

participantes, nas quais elas compartilhavam questões de suas vidas, de seus escritos 

literários e de suas vivências como mulheres negras. Por questões da vida, esse projeto foi 

interrompido2.  

Todavia, pôde ser retomado em 2017, por meio do projeto Ocupação, promovido pelo 

Itaú Cultural, com o objetivo de proporcionar que artistas da vanguarda se conectassem com 

artistas da nova geração literária. Conceição Evaristo foi homenageada na 34ª edição e na 

ocasião retomou o projeto cartas negras convidando as escritoras que criaram junto com ela 

o projeto na década de 90 e ainda escritoras negras da nova geração.  

Foi aqui que a outra parte minha encontrou motivos para continuar escrevendo. Não 

quero aqui comparar as linhas que se seguem como o que foi feito por essas mulheres, mas 

quero afirmar que a motivação para escrever cartas escrevividas a outras mulheres negras 

vem delas e dos seus diálogos poéticos, afetuosos e afirmativos. Então, a partir do “Projeto 

Cartas Negras” e do conceito de escrevivência, ambos de Conceição Evaristo, me lanço na 

escrita de cartas escrevividas, para compor uma teia de relações entre conceitos de 

performance, performance negra, o escrito, o vivido e o dançado. 

 
2
 Fonte: http://www.letras.ufmg.br/literafro/resenhas/ensaio/945-cartas-negras-noticias-da-escrevivencia-

projetos-de-vida-projetos-literarios-gustavo-tanus-e-thamyris-rodrigues 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/resenhas/ensaio/945-cartas-negras-noticias-da-escrevivencia-projetos-de-vida-projetos-literarios-gustavo-tanus-e-thamyris-rodrigues
http://www.letras.ufmg.br/literafro/resenhas/ensaio/945-cartas-negras-noticias-da-escrevivencia-projetos-de-vida-projetos-literarios-gustavo-tanus-e-thamyris-rodrigues
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Convido vocês a mergulharem por essa escrevivência, que aqui se expressa em cartas 

endereçadas a mulheres negras de diferentes lugares e gerações.  

Ao me inserir dentro de lógicas feministas negras, endereço a segunda carta à minha 

Vó Maria, que não é a mais velha dessa roda de mulheres que aqui se instaura, mas é a minha 

mais “velha” referência feminina de força. Com ela dialogo sobre a potência dos seus 

ensinamentos e como eles estão relacionados com os ensinamentos de Victória, além de tocar 

em assuntos internos da nossa família, como o racismo e a nossa discordância em torno dele. 

Apresento para Vó Maria, Victoria Santa Cruz, em um desafio real de me comunicar em uma 

linguagem que a minha vó pudesse realmente ler, caso fosse letrada. 

A terceira carta vai para a minha segunda referência feminina de força, Joanilza, 

minha mãe. Com ela converso sobre questões nossas, que surgiram a partir da leitura do livro 

quem tem medo de feminismo negro? da escritora Djamila Ribeiro. Então escrevo sobre como 

o racismo, o sexismo e as opressões de classe nos afetam. Apresento para ela um pouco do 

contexto do poema Me Gritaron Negra, de Victoria Santa Cruz, bem como alguns aspectos 

de sua trajetória.  

Na quarta carta escrevo para a própria Victoria Santa Cruz, com o intuito de contar a 

ela as motivações que tornaram essa pesquisa realidade, compartilho algumas inquietações 

em torno da situação da mulher na sociedade brasileira e nas artes. Além de apresentar para 

ela o conceito norteador desta escrita, a escrevivência e sua idealizadora Conceição Evaristo.  

A carta seguinte é destinada a Danielle Almeida, pesquisadora e difusora da biografia 

de Victoria Santa Cruz, presente que esse mestrado me deu. A ela escrevo sobre os conceitos 

de performance e performance negra e como estes se relacionam com Victoria Santa Cruz.  

Endereçada a Djamila Ribeiro, um dos referenciais teóricos deste estudo, a sexta carta 

discorre sobre a trajetória de Victoria Santa Cruz propriamente dita, com datas e fatos, além 

de lhe agradecer por me despertar para alguns aspectos da minha existência como mulher e 

negra, bem como pela motivação encontrada em seus escritos para escrever a carta para 

Joanilza, minha mãe.  

A sétima carta é uma conversa com a caçula dessa turma, Susan Santos, a quem tenho 

muito apreço. Com Susan falei sobre a minha trajetória e como os estudos feministas me 

ajudaram no meu (inacabado e constante) processo de construção identitária. Apresentei para 

ela as autoras que pude ter acesso ao longo deste estudo, seja por meio de livros ou palestras. 
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Além de relatar para ela a experiência que tive nas palestras de Patrícia Hill Collins e Angela 

Davis, durante o evento “Democracia em colapso”, promovido pelo SESC Pinheiros e pela 

Editora Boitempo, em outubro de 2019.    

Na Sequência, chamo para a roda Janja Araújo, mulher negra, feminista, mestra de 

Capoeira Angola, libriana e corintiana. Com ela me propus a dialogar sobre alguns conceitos 

abordados por Victoria Santa Cruz, como Memória Ancestral  e Inteligência Integradora  na 

relação com a Capoeira Angola, que é jogo, luta, dança vadiação, mas que também vislumbro 

como Memória Ancestral  que integra múltiplas inteligências e sabedorias. 

A nona carta, destinada a Renata Lima, minha orientadora neste trabalho, na vadiação 

de angola e na vida, aborda o Ritmo Interior, noção utilizada por Victoria, e suas relações 

com a Instalação Corporal, metodologia de trabalho em dança desenvolvida por ela. Para 

tanto, utilizei anotações de aulas ministradas por Renata em 2013, registradas em diário de 

campo, no qual encontrei pistas que conectam essas duas metodologias de trabalho. Além 

disso, trago para Renata algumas percepções em torno do espetáculo La Magia del Ritmo. 

Na décima carta, escrita para Conceição Evaristo, conto o que aconteceu ao longo do 

trabalho e ainda conto a ela sobre o processo de criação que culminou na apresentação da 

performance Me Gritaron Negra, realizada com Danielle Almeida, nos dias 21 de novembro 

de 2019, durante o show “Diálogos do Feminismo Negro” e 12 de fevereiro de 2020, na 

ocasião da banca de defesa deste trabalho.  

A décima primeira carta será destinada a vocês, farei as considerações finais do 

trabalho e o balanço de todo o processo de formação construído ao longo do mestrado, bem 

como discorrerei sobre as distâncias entre o que foi idealizado e o que foi de fato realizado.  

 É importante que vocês saibam que cada carta é precedida de uma imagem e um 

poema que foram escolhidos a partir da minha percepção de cada uma das mulheres a quem 

escrevo. Então são presentes dedicados a cada uma delas. Nem os poemas e nem as imagens 

foram inseridas com pretensão de dialogar de forma conceitual com o conteúdo da carta, 

antes almejam demonstrar em outras linguagens o que cada uma delas me provoca.  

A maioria das imagens são obras de arte de autoria de Daniel Minter3, artista negro 

estadunidense, ilustrador profissional com formação no Instituto de Arte de Atlanta, Minter 

 
3 Mais informações sobre o artista em http://danielminter.net/ 

http://danielminter.net/
http://danielminter.net/


21 

 

é educador de artes, pintor e escultor. A obra de arte que está na carta destinada a Susan 

Santos, é de autoria da artista Susan Soares, empreendedora, mestra em Reiki e estudante de 

Desing de Moda, a obra é parte da exposição a Potência da presença, com curadoria de 

Keyna Eleison4. As outras imagens são fotos do meu arquivo pessoal, registros de momentos 

em que as olhei e percebi com afeto.  

 O poema Sou trança é de autoria de Renata Lima, doutora em Artes pela 

Universidade Estadual de Campinas, diretora da Companhia artística Núcleo Coletivo 22, 

que inspira suas criações nas poéticas populares brasileiras. A obra O poema do semelhante, 

é de autoria da poetisa, jornalista, escritora, cantora e atriz Elisa Lucinda. A obra Não vou 

mais lavar os pratos é de autoria de Cristiane Sobral, Mestre em Artes pela Universidade de 

Brasília, é atriz, escritora e diretora de teatro. O poema destinado à minha mãe é de minha 

autoria. Os demais poemas são de autoria de Conceição Evaristo, doutora em Literatura 

Comparada pela Universidade Federal Fluminense, escritora de contos e poesias. 

Cada obra foi escolhida por sua linguagem afro-centrada que reflete muitos aspectos 

da nossa existência como mulheres negras, a nossa estética, religiosidade, fala desse corpo 

diaspórico, pelos traços, pelas letras e pela poesia. Assim, as obras que estão distribuídas ao 

longo dessas páginas comunicam com este trabalho de modo sensível, poético e busca a 

percepção do afeto em múltiplas linguagens.  

Quanto à forma do trabalho, visando atender a busca por uma estética visual da 

escrita, abdiquei de algumas normas da ABNT, assim, as citações diretas com até três linhas, 

estão em itálico no corpo do texto e as citações diretas acima de três linhas estão em itálico 

com espaço e recuo suficientes para serem identificadas e destacadas. As informações de 

autoria, ano e página aparecem em nota de rodapé, com nome e sobrenome, ano e quando for 

o caso de citação direta, a página.  

Espero que a sua leitura-escuta seja prazerosa e que assim como foi para mim 

escrever, que os seus sentidos possam ser despertados ao longo dessas páginas. Uma 

excelente leitura! 

Carinhosamente, 

 

Rafaela Francisco.  

 
4 Mestre em História da Arte e especialista em História da Arte pela PUC-Rio. Membro da Comissão da 

Herança Africana para laureamento da região do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial.  
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2. CARTA PARA VÓ MARIA 

 

De mãe 

 

O cuidado de minha poesia 

aprendi foi de mãe, 

mulher de pôr reparo nas coisas, 

e de assuntar a vida. 

A brandura de minha fala 

na violência de meus ditos 

ganhei de mãe, 

mulher prenhe de dizeres, 

fecundados na boca do mundo. 

Foi de mãe todo o meu tesouro 

veio dela todo o meu ganho 

mulher sapiência, yabá, 

do fogo tirava água 

do pranto criava consolo. 

 

Foi de mãe esse meio riso 

dado para esconder 

alegria inteira 

e essa fé desconfiada, 

pois, quando se anda descalço 

cada dedo olha a estrada. 

Foi mãe que me descegou 

para os cantos milagreiros da vida 

apontando-me o fogo disfarçado 

em cinzas e a agulha do 

tempo movendo no palheiro. 

Foi mãe que me fez sentir 

as flores amassadas 

debaixo das pedras 

os corpos vazios 

rente às calçadas 

e me ensinou, 

insisto, foi ela 

a fazer da palavra 

artifício 

arte e ofício 

do meu canto 

da minha fala. 

 

Conceição Evaristo, no livro “Poemas 

da recordação e outros movimentos”. 

Belo Horizonte: Nandyala, 2008

Imagem - Dona Maria em sua casa. 2014. Arquivo peImagem 4- 

Apresentação "caçador de uma flecha só" em Jujuy-Argentina, 

2019. Foto: Juliana Jardel.ssoal. 

 

Imagem - Dona Maria em sua casa. 2014. Arquivo pessoal. 

Imagem 2 - Vó Maria em sua casa, 2014. Arquivo pessoal. 
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Goiânia - Go, 26 de março de 2019. 

 

Oi vó, 

Faz uns dois meses que vim daí de Missão de Aricobés5, mas parece que já faz um 

tempão que te vi. Passei o natal aí, voltei logo depois do ano novo, mas para falar a verdade, eu 

não gosto de ir aí quando a casa está cheia, pois quase não sobra tempo para conversarmos.  

Nossos momentos de conversa têm sido cada vez mais raros e eu tenho vivido momentos 

aqui que tem me conectado ainda mais com a senhora. Tenho boas lembranças de quando eu 

era pequena, da época que eu ia passar as férias aí e ficávamos só nós duas. Isso já não acontece 

faz alguns anos, agora só consigo ir visitar a senhora nas férias e a casa está sempre cheia.  

Quando estou aí, gosto de pensar em cada minuto como o último para poder guardar 

mais da senhora dentro de mim, já que nos vemos tão pouco. Por isso resolvi escrever essa 

carta, pois por aqui vou poder falar sem me preocupar com as visitas que vão chegando, gritando 

“Mariinha” de lá da cancela, com a tia que chega para desabafar ou mesmo os mais novos que 

sempre aparecem para pedir seus conselhos.  

Essa semana aconteceu uma coisa engraçada Vó, uma amiga veio aqui em casa passando 

mal da garganta e fiz para ela um chá de alho com gengibre, as vezes eu invento umas receitas, 

eu lembro de a senhora mastigar alho ou fazer o chá quando ficávamos resfriados ou com 

garganta inflamada. Mastigar alho puro eu não dou conta, mas sabe que o chá com gengibre 

ficou até bom? 

Ela me disse que quando vem aqui em casa lembra da avó dela. A vozinha dela já 

morreu, faz muitos anos. Eu fiquei pensativa com isso, primeiro que é triste não ter mais vó e 

depois pensei que faz sentido o que ela disse, de uns tempos para cá, fico reparando mesmo 

como eu tenho umas coisas que lembram a senhora. Por exemplo, eu vivo fazendo chá para as 

minhas amigas quando elas não estão bem, coisas simples, às vezes elas estão ruins do estômago 

ou da barriga, eu faço um chá de umburana com “nanuscada”6 e elas logo melhoram. Ou quando 

 
5
 É uma cidade que fica localizada na região Oeste da Bahia. Sendo, uma das vinte e cinco missões criadas na 

segunda metade do século XVII até meados do XVIII, espalhadas entre Bahia, Alagoas, Pernambuco e Paraíba, 

sendo quinze missões na Bahia, duas em Alagoas, seis em Pernambuco, uma na Paraíba e a missão de Aricobés 

que estava no território entre Pernambuco e Bahia. Atualmente vinculada a Distrito de Angical. (ROCHA, 2014, 

p. 1)  
6
 Noz-moscada 
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estão resfriadas, sempre tenho gengibre em casa para fazer chá ou sucos, o meu preferido é de 

laranja, cenoura e gengibre.  

Por falar em “nanuscada” vó, estava lendo sobre ela um dia desses e descobri que se 

tomar muito pode dar até alucinação, acredita? Alguém já tinha dito que ela era calmante, como 

ando muito ansiosa por causa do mestrado, fui pesquisar para ver se era mesmo e é verdade, 

pois tomei o chá alguns dias e senti meu corpo até mais calmo. Eu fico lembrando de a senhora 

dizer que quando vai ficando velho o sono vai acabando, eu fico com medo, pois tenho só 27 

anos e já durmo tão mal, imagina só quando ficar mais velha?   

Por falar em mestrado, como a senhora sabe eu vim parar aqui em Goiânia para estudar, 

eu já terminei a faculdade, me formei para ser professora de Dança e agora estou no mestrado, 

que é um outro curso que fazemos depois que terminamos a faculdade para receber o título de 

mestre. Eu gosto de estudar, de aprender coisas novas, eu vejo como uma forma de me tornar 

melhor e como estudo artes, é também uma forma de estar em movimento e acredito que onde 

tem movimento sempre pode ter transformação. Esse negócio de mestrado é um pouco difícil, 

principalmente a parte de ter que escrever um texto bem longo sobre um tema que escolhemos 

investigar que eles chamam de dissertação.   

Apesar dos desafios, eu estou muito feliz de estar fazendo mestrado Vó, porque é uma 

conquista estar estudando como bolsista. Na universidade pública não tem mensalidade, como 

na faculdade particular, então quem ganha bolsa pode se dedicar mais e eu tenho aproveitado 

muito essa oportunidade.  

Acredita que eu fui até para Argentina? Eu comentei com a senhora, mas com tanta 

gente chegando aí toda hora, não deu nem pra te mostrar as fotos. Nós fomos apresentar nossos 

estudos lá em um evento, digo nós por que não fui só, foi a Flávia7, minha amiga e colega de 

trabalho e a Renata8 que é minha amiga e é nossa orientadora no mestrado. Aqui na universidade 

tem essas coisas, quando você faz uma graduação, mestrado ou doutorado, você precisa de um 

professor que te ajude a desenvolver a sua pesquisa, e o chamamos de orientador. 

 
7
 Flávia Honorato, Mestre em Performances Culturais, (UFG), licenciada em Artes Cênicas pela Universidade 

Federal de Goiás (UFG).  integrante do Núcleo de Pesquisa e Investigação Cênica Coletivo 22 e intérprete criadora 

no grupo artístico Núcleo Coletivo 22.  
8
 Professora Adjunta da Universidade Federal de Goiás no curso de licenciatura em Dança, bem dos programas de 

Pós-graduação em Performances Culturais da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-graduação em 

Artes da Cena da Faculdade de Música e Artes Cênicas. Dedica suas pesquisas as Culturas Populares tradicionais 

de matriz banto. 
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 Às vezes tem eventos com palestras de pessoas importantes e eles abrem espaços para 

que estudantes e professores mostrem para os outros estudantes e professores o que estão 

pesquisando. Além de apresentarmos o nosso trabalho, eu também dancei lá na Argentina, uma 

apresentação chamada “o caçador de uma flecha só”, queria que um dia a senhora visse. Quem 

sabe esse dia chega, não é? Essa viagem foi muito importante para mim Vó, pois nunca imaginei 

que iria apresentar algum trabalho em outro país. Vou colocar aqui umas fotos da apresentação 

para a senhora ver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa apresentação chamada “o caçador de uma flecha só” foi um dos trabalhos que fiz 

para terminar a faculdade, pois na faculdade você precisa apresentar no final o que chamamos 

de Trabalho de Conclusão de Curso ou TCC, no meu juntei contação de histórias e dança, e 

chamei de dança-ação9, que é quando você conta uma história dançando e não só falando como 

normalmente acontece.  

 

 
9 Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal de 

Goiás,  intitulado “Dança-ação de histórias: Uma Experiência com Dança e Mitologia dos Orixás”, 2016.  

Imagem - “Dança-ação o caçador de uma flecha só” – Foto: Juliana Jardel 

 

Imagem 5- Apresentação "caçador de uma flecha só" em 

Jujuy-Argentina, 2019. Foto: Juliana Jardel.Imagem - “Dança-

ação o caçador de uma flecha só” – Foto: Juliana Jardel 

Imagem 3 - Apresentação "caçador de uma flecha só" em Jujuy-Argentina, 2019. Foto: Juliana Jardel. 
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Imagem 4 - Apresentação "caçador de uma flecha só" em Jujuy-Angentina, 2019. Foto: Juliana Jardel. 

 

 Nessa dança-ação do “caçador de uma flecha só”, eu danço a história de Oxóssi, que é 

um orixá, um deus africano, que também é associado aos caboclos que a senhora já conhece. 

Oxóssi é caçador e vive nas matas. Na história que eu danço ele aprende a caçar com seu irmão 

mais velho Ogum. Ogum também é um deus africano, ele tem domínio do ferro e também sabe 

caçar.  

 Oxóssi ficou conhecido como o caçador de uma flecha só, porque conseguiu matar um 

pássaro monstruoso que assombrava um povo, ninguém conseguia acertar o pássaro e olha que 

chamaram caçadores que tinham mais de 40 flechas. Quando mandaram chamar Oxóssi ele 

acertou o pássaro com uma única flechada. Lá na Argentina as pessoas gostaram muito da 

apresentação, eles falam espanhol, mas conseguiram entender o que eu falava e a dança também 

os ajudou a entender a história.  
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 É importante que a senhora saiba que eu tenho estudado sobre cultura negra desde a 

faculdade e nesse caminho descobri que sou negra. Eu sei que a senhora não gosta muito de 

falar sobre isso, mas somos mulheres negras, embora não possamos esquecer dos nossos 

ancestrais indígenas. Somos formadas nessa mistura entre negros e indígenas Aricobés10 e não 

tem como negar nenhuma dessas heranças.  

 Nesse caminhar pela cultura negra, tenho pensado em formas de combater o racismo 

Vó, pois eu fui percebendo que o racismo traz muito sofrimento para as pessoas negras, além 

de nos fazer negar quem somos. O racismo começa bem antes da escravidão acontecer, pois a 

escravidão só aconteceu porque os europeus se achavam superiores, então esse racismo já 

existia. E se a gente pensar que o Brasil foi o último país a parar com a escravidão, que durou 

quase 400 anos, a gente começa a entender como as raízes do racismo aqui são profundas.   

 Quando eu digo racismo Vó, eu estou falando de um jeito de pensar e agir que deprecia 

e faz com que as pessoas negras sejam vistas como inferiores, como feias, incapazes, ou 

qualquer coisa do tipo. É um modo de pensar e agir que afirma que tudo que o negro cria ou faz 

não é bom e que nos ensina que quando fazemos algo ruim, estamos fazendo “coisa de nego”. 

Isso é injusto e perverso! 

 Esse jeito de pensar define muitas coisas, até mesmo o lugar que essas pessoas podem 

ou não ocupar na sociedade. A população negra recebe os piores salários, são maiorias nos 

presídios, na falta de estudo e até no número de mortes por assassinato. Mesmo depois da 

escravidão ser proibida, ainda existem muitas marcas dessa época, até hoje as pessoas negras 

são tratadas de forma diferente, a senhora mesmo já disse isso, que “eles são diferentes, são 

melindrosos” e quando a senhora falou isso não estava falando de um jeito bom, estava falando 

de um jeito ruim.  

 O jeito que a senhora reagiu quando soube que eu namorava um homem negro mesmo, 

é fruto desse racismo, que estrutura o jeito de pensar até daqueles que são as vítimas dele. A 

senhora deu vários exemplos de maridos ruins de pessoas da nossa família, querendo dizer que 

eles eram do jeito que eram por serem negros. Eu não concordo com isso e até falei pra senhora.  

Embora de um tempo para cá, eu perceba que isso está mudando, eu ainda fico muito 

triste com o jeito que a senhora trata o Daniel, ele é seu neto também e por ele ter a pele mais 

 
10 Habitantes de Missão de Aricobés, distrito da Cidade de Angical – Ba.  
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escura a senhora, algumas vezes o tratou diferente da gente. Isso me dói! Não podemos definir 

o tratamento que damos as pessoas pela cor da sua pele.  

E por pensar assim eu escolhi valorizar essas pessoas, seus trabalhos e suas pesquisas. 

Por isso, no mestrado eu estou estudando uma mulher negra peruana chamada Victoria Santa 

Cruz, ela era muito arretada, foi uma artista muito importante em um país chamado Peru, ela 

viveu a maior parte da sua vida em Lima, que é a capital do Peru e foi até professora nos Estados 

Unidos. Muita coisa do que ela falava, e que hoje vejo nos livros e vídeos dela, me lembra a 

senhora. Vou colocar uma foto dela aqui para que a senhora possa conhecê-la.  

 

Imagem 5 – Victoria Santa Cruz durante entrevista ao programa Retratos – 2005.   

 Ela morreu em 2014, eu fico um pouco confusa se coloco que ela fala ou falava, é que 

eu vejo os trabalhos dela na internet, leio o livro dela e sinto como se ela tivesse conversando 

comigo pelas letras e pela imagem dela no vídeo, por isso vou dizer que ela fala, pois, sua voz 

continua ecoando em suas letras, áudios e imagens. Pelas músicas, pela sua dança e por tudo 

que ela foi e ainda é.  

A Victoria tem uma postura imponente, uma voz com timbre forte, ela fez tantas coisas, 

gravou vários CDs como cantora e compositora, foi coreógrafa, professora universitária, poeta, 
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não se casou, nem teve filhos, ela dedicou a vida a trabalhar e ajudar as pessoas a descobrirem 

seu Ritmo Interior11.  

Eu lembro de uma conversa que nós tivemos há um tempo atrás e a senhora me disse 

que se fosse mais nova iria viajar, conhecer o mundo, estudar. Disse também que se fosse moça 

nos tempos de hoje não teria nem casado, fico imaginando que mulher a senhora teria sido se a 

vida lhe tivesse me permitido. Ao mesmo tempo não gosto de pensar muito, porque se fosse 

assim talvez eu nem teria conhecido a senhora. Será que eu existiria? Será que a minha mãe 

existiria? Nem vou pensar muito nisso, não consigo imaginar outra avó que não seja a senhora. 

Mas... Quando imagino essa outra possibilidade, imagino que a senhora seria como a 

Victória, viajada, estudiosa, aliás personalidade forte e capricho com o que faz a senhora sempre 

teve. Digo estudiosa, porque sabida a senhora é, e muito! Sem nem ter ido na escola sabe tanta 

coisa e sempre me faz olhar as coisas de outro jeito.  

Digo isso para afirmar que esse conhecimento que busco aqui na universidade, fazendo 

tantos cursos é apenas uma parte de todos os conhecimentos da vida e está longe de ser o todo. 

Inclusive, recentemente fui numa palestra de um senhor chamado Antônio Bispo, que é uma 

liderança quilombola do Piauí e ele chamou a atenção para uma coisa importante, que é a escuta 

aos mais velhos... ele disse que sua maior referência é a sua geração avó e ao mesmo tempo 

questionou os conhecimentos científicos que não consideram os conhecimentos dos mais 

velhos.  

Ele disse também que “um povo que coloca a geração avó no asilo e a geração neta na 

creche é um povo doente”. Foi uma tarde em que escutamos verdades doloridas como essa, pois 

vivemos em uma sociedade que nos afasta da geração avó, da geração filha e isso provoca 

quebras na transmissão de conhecimentos tão importantes para a vida.  

Algumas pessoas que estão próximas de mim Vó estão buscando o saber dos mais 

velhos para criar dança, para pensar o autocuidado pela aproximação das sabedorias das ervas, 

a professora Marlini, por exemplo pesquisou as raizeiras, parteiras e benzedeiras do cerrado12. 

Essa nova, e ao mesmo tempo, velha maneira de produzir conhecimento me permite escrever 

 
11 Metodologia de educação rítmica cujo principal objetivo era a busca pela conexão com o próprio corpo, o que 

ao longo do trabalho que foi desenvolvido por ela permitia aos dançarinos mais possibilidades de aprender e 

entender as danças ensinadas, que eram danças tradicionais de todo Peru.  (Gamarra, 1975) .  

 
12

 Tese de doutorado Entre raízes, corpos e fé: trajetórias de um processo de criação em busca de uma poética da 

alteridade. Disponível em https://repositorio.unb.br/handle/10482/22822.  

https://repositorio.unb.br/handle/10482/22822
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para a senhora essa carta, a fim de compartilhar o que tenho aprendido aqui e como isso vem 

criando caminhos que dialogam com o que aprendi e aprendo aí com a senhora.  

Victoria Santa Cruz fala muito no livro13 dela sobre o fazer e a ação frente a vida 

cotidiana, que ela chama de Saber Orgânico que é o saber dos antigos mestres, que ensina o 

respeito aos mais velhos, e busca uma conexão do ser humano com ele mesmo, com as outras 

pessoas e com o ambiente em que ele vive, principalmente no contato com a natureza.  

Isso que chamou a atenção, porque aprendi com a senhora a importância de respeitar os 

mais velhos e a necessidade de estar em contato com a natureza. Até hoje a senhora cultiva suas 

plantas, cria bichos, e com certeza isso ajuda a senhora a viver melhor.  

Quando Victória fala de Saber Orgânico ela fala da necessidade de nos conectarmos 

com o nosso interior e de escutar a nossa intuição, para ela é a intuição que orienta o ser humano 

ao longo da vida, pois cada pessoa tem a sua intuição desde os tempos antigos. E essa força da 

intuição nos levou a expressar e desenvolver coisas como o artesanato, a música, a dança, a 

poesia e o teatro.  

Ao ouvir Victoria Santa Cruz falar sobre os saberes que ajudam a enfrentar a vida 

cotidiana, lembrei da senhora e das suas formas de transmitir o conhecimento, por exemplo 

quando a senhora foi me ensinar a cortar “caruru’’14. Eu vi a senhora cortando e como queria 

ajudar, perguntei como fazia e a senhora disse na maior simplicidade e precisão: Ué Rafaela 

fazendo! Eu olhei como quem continuava sem entender e a senhora veio me ajudar, eu estava 

com uma enxada, então tinha que mirar bem na base do caule e puxar na minha direção em um 

movimento preciso, em seguida juntar um monte e colocar em cima de um saco de linhagem 

com cuidado por causa dos espinhos e levar até o chiqueiro dos porcos.  

Esse movimento de direcionar a enxada na base do caule do caruru e puxar com precisão 

me lembrou a rasteira da capoeira, aliás Vó a capoeira é uma das práticas que também se 

conectam com o que estamos falando, pois existe espaço para o jogo, vadiação e a brincadeira, 

mas de um jeito sério aprendemos a respeitar os mais velhos de idade e de jogo e nunca esquecer 

dos ancestrais, a exemplo de Mestre Pastinha e Mestre Bimba que foram muito importantes 

para a existência da capoeira. Eu sou capoeirista, treino aqui em Goiânia no Centro de Capoeira 

Angola Angoleiro Sim Sinhô.  Esse assunto também renderia muita prosa.  

 
13

 Livro Ritmo el eterno organizador.  
14

 Uma planta que serve para alimentar os porcos, conhecida também como caruru dos porcos ou de espinho.   



31 

 

A Victória está dizendo Vó, que ela acredita que a arte é uma forma do ser humano 

expressar a sua força interior e alcançar diferentes níveis de consciência que o ajudam a 

enfrentar os desafios da vida. Fiquei pensando muito do tio Juliano15, uma vez a senhora estava 

falando toda orgulhosa dos artesanatos que ele faz, dos prêmios que ele já conquistou como 

artesão, e do quanto ele é um professor de artes dedicado, pois vai em cidades distantes e de 

difícil acesso ensinar artes. A senhora foi até na formatura dele né? Só o tio Juliano mesmo para 

fazer a senhora sair da roça e ir em uma cerimônia como essa, pois Júnior e eu insistimos para 

a senhora vir na nossa e não foi pouco. 

Ciúmes a parte, o que estava dizendo é que para mim o tio Juliano é um exemplo do que 

Victoria está falando, pois ele descobriu na arte a resistência e a beleza necessária para enfrentar 

e viver a vida, a sua arte não se separa do que ele é e da forma como ele vive, ou viveu, já que 

ele faz sempre referência à senhora e a vida na roça e transforma tudo em uma poesia a base de 

argila e papel marchê. 

Quando a Victória fala de intuição faz muito sentido, pois penso em como a senhora se 

relaciona com a sua intuição e sua força interior. Sempre acompanhada de uma sabedoria 

inexplicável que sente e pressente, seja sonhando ou mesmo acordada. Vejo a senhora como 

uma mulher de fé, não de uma fé única, mas uma fé que vai dos santos aos caboclos.  

Uma coisa interessante Vó é que a Victoria afirma que existe um sábio conhecimento 

nas culturas dos povos tradicionais em diferentes países do mundo, em vários momentos ela faz 

referência ao seu encontro com a África, ela não fala em que país, mas conta que foi na África 

que ela encontrou a força para seguir de pé. E foi a partir desse encontro que ela descobriu o 

seu Ritmo Interior.  

Quando paro para pensar no rumo dos meus estudos e dos estudos de vários dos meus 

colegas, tenho a impressão de que demoramos  a perceber verdades que parecem tão simples, 

pois, estudamos e estudamos e venho percebendo o que a convivência com a senhora já me 

mostrava, sem a senhora nem precisar falar nada, apenas observando no seu jeito de existir no 

mundo. Isso tem a ver principalmente com o fato de estar envolvida em um universo que 

valoriza a arte e a ancestralidade como caminho de ensino e aprendizado seja na faculdade ou 

na capoeira.   

 
15

 Filho mais novo da vó Maria, artesão e pedagogo muito popular na cidade de Barreiras. Inserir link do vídeo 
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Tanto a senhora quanto a Victória marcam a minha identidade e o meu corpo contando 

suas histórias. Uma das histórias que a Victória conta, é que quando ela tinha 5 anos se deu 

conta de como o racismo a afetava, pois, as amigas dela não quiseram brincar com ela porque 

ela era negra. Victória escreveu um poema contando o quanto ela sofreu e como superou o 

racismo, ela fez uma coreografia também, então é um poema com música e dança, esse trabalho 

é muito famoso, se chama Me Gritaron Negra16. 

Talvez seja por isso que ela fala tanto de tomar atitude frente a vida, da importância do 

Ritmo Interior e da intuição nas lutas da vida, pois apesar de ter ficado amargurada e ter tentado 

por um tempo ser algo que ela não era, alisando o cabelo, passando pó na cara, ela aprendeu 

com esse processo de dor a afirmar sua negritude. Esse é um assunto que vira e mexe faz a 

gente brigar né Vó? A senhora fala umas coisas que são fruto desse jeito de pensar e agir 

alimentado pelo racismo, eu acabo discordando e nunca chegamos a uma conclusão juntas, e 

para não gastar nosso tempo que já é pouco brigando, eu acabando deixando para lá. 

O fato é que o racismo está na base de tudo, ele estrutura a sociedade, está no modo 

como pensamos, agimos, na nossa educação, nos ditados populares, está em tudo Vó e 

acabamos sem perceber reproduzindo algo que nos afeta, pois também somos vítimas dessa 

estrutura.        

Apesar disso, acho que a senhora iria gostar de ter uma conversa com a Victoria, ela 

traz várias reflexões importantes e que chamam atenção para os riscos que corremos quando 

perdemos a fé e quando nos afastamos da natureza e do conhecimento dos mais velhos. Ela fala 

também que o ser humano está girando, sem rumo por ter perdido sua conexão com o sagrado, 

isso é o que a senhora também fala, do quanto precisamos de fé e do quanto perdemos o amor.  

Para terminar Vó, quero dizer que algumas coisas que a senhora fala e me ensina, me 

lembra muito as coisas que a Victória fala, uma vez estávamos conversando sobre como o 

mundo está hoje e como as pessoas estão violentas, e a senhora disse que as pessoas não tinham 

mais fé e nem temor no coração e isso tem a ver com o que Victória fala, pois para ela o ser 

humano se desconectou da ordem superior, se desconectou de si mesmo e está se multiplicando 

sem crescer. Penso que ela não está falando de um crescimento no sentido físico, mas no sentido 

espiritual.  

 
16 O primeiro registro do poema disponível na plataforma do Youtube trata-se de uma um documentário 

realizado em 1978 pelo Odin Theatret.  
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Escrevi essa carta Vó para ter um espaço a mais para conversar com a senhora e para 

falar o quanto a senhora é importante no meu caminhar, no meu dia-a-dia, nos meus estudos, 

na minha dança, no meu autocuidado. Aqui nessas linhas não cabem o tamanho da minha 

gratidão a tudo que aprendi e aprendo com a senhora. Espero que a senhora tenha gostado de 

conhecer um pouco sobre Victoria Santa Cruz. 

Já falei demais Vó! Obrigada pela paciência, fica com Deus! Estou com saudades. A 

benção? 
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3. CARTA PARA MÃE NEGA 

 

 

 

 

Toda vez que olho essa foto, penso na 

senhora como uma mãe-menina-mulher, pela 

leveza e a verdade do sorriso, pela 

brincadeira e pelo prazer espontâneo de 

quem sabe que está em casa. 

Esse chão aí é conhecido, essa 

estrada aí também, mas esse sorriso, ah! 

Esse sorriso aí não se vê todo dia, essa 

alegria que extravasa o corpo, a ponto de 

querer fazê-la correr eu vi poucas vezes. 

O senso de humor, a vontade de 

viver, sempre estiveram aqui, 

mas esse sorriso de mãe-menina-

mulher é visita rara. 

Rafaela Francisco, 2019. 

 

 

Imagem - Mãe Nega em Missão de Aricobés, 2012. Arquivo pessoal. 

Imagem 6 - Mãe Nega em Missão de Aricobés - BA, 2012. Arquivo pessoal. 
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Goiânia-Go, 22 de abril de 2019. 

 

Oi Mãe,  

Espero que esteja bem. Estou escrevendo a minha dissertação de mestrado em formato 

de cartas e nesse processo senti a necessidade de me conectar com as mulheres que me inspiram, 

me conhecem e são minhas primeiras referências, como é o caso da senhora e da Vó Maria, 

então vou dialogar com a senhora sobre algumas das dores que foram despertadas nesse 

processo, te apresentarei um pouco do que tenho estudado e como isso me liga a senhora. 

Eu estive pensando sobre as mulheres que estão ao meu redor, seja no convívio ou nas 

leituras e me dei conta do quanto essas mulheres lutaram, resistiram e hoje tem superado a si 

mesmas, digo isso pela senhora, pela minha vó, pela minha sogra, pela minha orientadora, pela 

Victoria Santa Cruz, pela Djamila Ribeiro, e tantas outras…  Aliás quero falar dessas duas 

últimas para a senhora. 

Eu já comentei com a senhora sobre a minha pesquisa de mestrado, em que estou 

pesquisando a performance negra de uma artista afro-peruana, que foi muito importante para a 

cultura negra no Peru e na América Latina, ela se chama Victoria Santa Cruz. Essa mulher 

abalou as estruturas do Peru, e deixou rastros pela França onde estudou dança e teatro e pelos 

Estados Unidos onde trabalhou como professora universitária por quase 20 anos.  

A presença dela foi fundamental para que houvesse teatro e danças encenados por 

artistas negros em um período em que os personagens negros eram interpretados por artistas 

brancos pintados de preto, que são chamados “black face”. Tem um poema dela muito famoso, 

aquele que enviei o vídeo para a senhora assistir, que se chama Me Gritaron Negra, neste ela 

conta o que aconteceu com ela quando ela tinha 5 anos de idade, quando uma vizinha recém 

chegada no bairro que ela morava se negou a brincar com ela por ela ser negra, e as amigas dela 

foram brincar com a nova vizinha branca e a mandou voltar para casa.  

No decorrer do poema ela fala do seu processo de negação como mulher negra, que 

alisou seus cabelos, passou pó de arroz na cara e quando já não dava mais para retroceder, caiu 

e se levantou reafirmando a sua negritude, aceitando seus cabelos, seus lábios grossos, sua cor 

e se afirmando como mulher negra. 

  Aquele vídeo que a senhora assistiu foi gravado no final da década de 70, mesma década 

que a senhora nasceu, e muitas mulheres negras se identificam com esse poema até hoje, porque 
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passam pela mesma situação de negação e depois de aceitação de seus corpos, pois como bem 

sabemos, somos ensinadas a valorizar um padrão de beleza em que não cabemos. Padrão este 

que nos ensina que cabelos lisos, olhos azuis, nariz fino são os mais bonitos. Essa estética 

europeia não contempla o nosso modo de existir no mundo, pois somos mulheres negras. 

Mãe, o contato com esse poema me lembra o quanto já sofri me olhando no espelho, 

odiando o volume do meu cabelo, odiando o fato da minha franja não ser escorrida, odiando o 

fato de ter chovido e o cabelo ter “engrunhado”, ficando cheio de frizz, odiando o fato de não 

ser branca! Quantas vezes meus irmãos e eu lamentamos por não termos puxado os olhos verdes 

do pai ou os cabelos escorridos da família dele, como se a sua aparência não fosse boa o 

suficiente, eu peço perdão por isso.  

Hoje me sinto profundamente orgulhosa de ser a filha que mais se parece com a senhora, 

pela cor, pelos cabelos, o jeito, a voz que muitos já confundiram, as vezes me pego falando 

como a senhora fala, com várias das suas manias e amo ser parecida com a senhora porque te 

admiro nas suas singularidades, nas suas mandingas e nem adianta retrucar, é mandingueira sim 

senhora! E quando digo de mandinga estou falando desse jeito gozado de falar de coisa séria, 

desse mistério que carrega na fala e dessa espontaneidade que te salva das situações mais 

terríveis, isso é o que a vida exige Mãe, a vida dura exige mandinga para não sucumbir. 

Falar de mandinga me lembra da capoeira, a senhora sabe que sou capoeirista, apesar 

de não ter ido assistir nenhuma roda até hoje, o que não foi por falta de convite, né querida? Na 

Capoeira Angola mandinga é malícia, é um jeito esperto de jogar e se relacionar com seu 

parceiro de jogo, tem a ver com ir e não ir, ser e não ser. E na ginga, que é o movimento primeiro 

da capoeira, aprendemos a nos mover como o balanço do mar e a deixar o corpo esperto para o 

jogo. Na capoeira eu tenho um apelido, me chamam de Dendê, como o óleo de dendê mesmo, 

que serve para temperar e colocar axé, energia e vitalidade nas comidas baianas. Por outro lado, 

é um jeito carinhoso de me lembrar que sou da Bahia. tudo a ver comigo, não é?    

Já que a senhora nunca foi ver nenhum jogo de capoeira, vou mostrar uma foto, pelo 

menos.  
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Imagem 7- Jogo de capoeira no Caruru de 2016. Foto: Arquivo pessoal. 

 

Nessa foto estou jogando com Beija-flor, uma carioca gente boa que jogava com a gente. 

A capoeira tem me dado muita coisa boa, desde que comecei a jogar me percebo mais confiante, 

na minha dança e na minha caminhada como mulher e negra. Fora as coisas que aprendemos 

por princípio e fundamento da própria Capoeira Angola. Essa capoeira é diferente daquela de 

saltos e mortais, que chamamos de regional. A Capoeira Angola é mais do chão, do movimento 

que enrola e desenrola na relação com o outro.  

Uma coisa que acho que estamos perdendo e a capoeira traz como fundamento é o 

respeito ao mais velho, seja na figura dos mestres antigos ou na figura daquele que começou a 

jogar capoeira antes de mim. E as vezes esse mais velho pode ser mais novo na idade, mas já 

joga capoeira desde a barriga da mãe. Com isso Mãe, estou dizendo que tem muita coisa bonita 

acontecendo por aí e por aqui na minha vida e que o racismo muitas vezes não deixa ver. 

No espaço Águas de Menino, onde treino capoeira, eu vejo pais e mães jogando com 

seus filhos e filhas, por entenderem a importância de estimular suas crianças no jogo, na 

musicalidade, no fundamento da Capoeira Angola, que tem sua ancestralidade africana, mas 

nasceu aqui no Brasil ainda no período colonial. Era luta, mas a depender de quem estava 

olhando poderia ser dança também e nesse jogo de luta e dança, temos a oportunidade de cantar, 

dançar, jogar, tocar e vadiar no seu sentido mais positivo, de poder brincar mesmo. 

Eu me empolguei falando de capoeira, só que tem mais coisa para te falar.  
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Na semana passada, eu estava lendo o livro da Djamila Ribeiro, acho que toda mulher 

negra precisa ler esse livro. A Djamila Ribeiro é uma escritora e feminista negra que tem se 

destacado e já lançou dois livros Quem Tem Medo de Feminismo Negro? e O Que é Lugar de 

Fala?, ambos nos ajudam a dar nomes ao que na prática enfrentamos no dia a dia como 

mulheres negras, a senhora bem sabe, já passou por cada uma... 

À medida que fui lendo o livro dela, principalmente o Quem Tem Medo de Feminismo 

Negro?  fui lembrando de várias situações que a senhora passou. Nós duas Mãe, somos fruto 

de um racismo disfarçado pela “morenisse” bem-intencionada, isso por muitos anos fez com 

não nos percebêssemos como mulheres negras. 

Me lembro de quando estava passando pela transição capilar em um processo de tentar 

me reconhecer com aquele novo cabelo, quando me olhei no espelho de um jeito assustador 

parecia que meus lábios haviam ficado mais grossos, meus traços pareciam saltar ao meu rosto, 

meu nariz já não parecia tão fino e nesse processo tão íntimo de tentar me reconhecer nesse 

novo corpo eu tinha que ainda ouvir coisas tão perversas, como “vai escovar esse cabelo, tá 

horrível assim” ou “ôxi, não sabia que seu cabelo era ruim” ou se não “tá querendo ser negra 

agora é?” 

Uma coisa é verdade, eu nunca fui vítima de racismo como a Victoria e a Djamila 

contam que aconteceu com elas e hoje pensando aqui, a menina que era vítima das ofensas 

racistas na escola tinha a pele mais clara que a minha e cabelos crespos. Refletindo sobre isso, 

percebo o quanto o racismo é perverso com nossos corpos, com a nossa estética e com a nossa 

autoestima, pois mesmo não sendo ofendida na escola, fui atravessada pelo desejo de ser bonita 

como as meninas ou mulheres brancas das novelas. 

Acredito que a primeira experiência que tive com o racismo, foi na peça da escola, ainda 

na quarta série quando a professora disse que faria uma peça sobre o cravo e a rosa, eu já com 

muita vontade de ser artista nessa época, queria muito ser a rosa e a professora me deu o papel 

de cravo, e deu o papel de rosa para minha colega loira dos olhos azuis que tinha recém-chegado 

do Sul.  

Eu fiquei chateada, compreendi que ela era a preferência, era bonita e eu não. Eu me 

sentia feia. Anos depois, já aos 19 anos um dos meus chefes olhou para mim e disse “olha só, 

você parece muito com a empregadinha safada da novela das nove, ela chama o chefe dela de 

chefinho, me chama de chefinho? ”, apesar de ter entendido perfeitamente que se tratava de 

assédio sexual, eu não tive nenhuma reação quanto a isso. 
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Quando fui pesquisar sobre a tal “empregadinha” da novela das nove, fui perceber que 

se tratava de uma mulher negra de pele clara e traços “finos” que se insinuava para o patrão. 

Pouco mais de três anos depois, já na universidade e no contato com estudos sobre o racismo e 

feminismo negro consegui dar nome aquela agressão, foi mais que assédio, foi a manifestação 

da autorização dada pelo machismo e pelo racismo ao mesmo tempo, que faz com que homens 

como ele achem que são donos dos nossos corpos. 

Mas, essa não foi uma situação que dizia respeito só a mim, pois à medida que a minha 

consciência se despertava para esses acontecimentos, fui me lembrando também de várias 

situações em que a senhora na condição de empregada doméstica passou, sendo assediada, de 

diversas formas e não fosse a sua garra, esses caras tinham deitado e rolado.  

Ao conversar com a senhora sobre isso, ao ouvi-la contar sobre cada situação, me deu 

uma angústia muito grande, pois não são casos isolados, quando te perguntei em quantas casas 

que já trabalhou que sofreu assédio, a senhora me disse, “vixi, quase todas”, dá para perceber o 

quanto isso é grave, nem mesmo grávida a senhora escapou disso, não fosse o ferro de passar 

ser usado como arma, sabe Deus como essa história teria acabado.  

 O motivo pelo qual te perguntei sobre isso e toquei nessas feridas e peço desculpa por 

isso, foi para falar para senhora que isso tem nome, é importante nomear as coisas, porque não 

podemos combater aquilo que não damos nome, isso é racismo mãe, somado a violência de 

gênero e de classe. 

Esse processo vem de longe, a Djamila fala dele, quando escreve sobre objetificação e 

da hiperssexualização do corpo da mulher negra, por exemplo, pois nesse livro que comentei, 

ela escreveu um manifesto sobre a representação do corpo negro nas aparições da Globeleza, 

que já cansamos de ver na televisão, primeiro ela identificou os problemas em torno do termo 

mulata, que já está naturalizado na sociedade brasileira e que a emissora Globo contribuiu para 

que fosse largamente usado.  

Para a senhora ter uma ideia, o termo mulata vem de “mula” ou “mulo” e faz referência 

a mistura entre cavalos e jumentas ou jumentos e éguas, nesse caso o cavalo (equus caballus) é 

visto como uma espécie nobre e o jumento (equus africanus asinus) visto como uma espécie 

inferior. Essa palavra em sua raiz é pejorativa e aponta para uma mistura que não deveria existir, 

por ser considerada impura.17  

 
17

 Djamila Ribeiro, 2018.  
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Esse termo surgiu durante o período colonial para identificar negros de pele mais clara, 

como nós, e que em sua maioria eram frutos de estupros de mulheres negras escravizadas por 

seus senhores, ou seja, além de ser um termo machista, é racista. 

Ela diz ainda, que o processo de seleção da Globeleza segue o padrão de seleção estética 

feito pelos senhores do período colonial, em que escolhiam as mulheres escravizadas de pele 

mais clara e traços mais próximos do que consideravam bonitos para manter por perto e fazer-

lhes objetos de satisfação de suas vontades, sendo subjugadas e abusadas, é daí que surge a 

ideia que reina até os dias de hoje, de que mulheres negras são “quentes”, tem uma sensualidade 

“nata”, “tá no sangue” e se for nordestina então, tá feito o “combo”! 

A professora Marlini, que fez parte da minha banca de qualificação, me falou de algo 

que eu não sabia, ela me disse que a difusão desse termo vem muito antes de Valéria Valensa, 

a primeira globeleza que apareceu na televisão, em 1991, e assumiu o posto até 2004. Lá atrás 

em 1964, quando o sambista carioca Osvaldo Sargentelli18, que era conhecido como 

“mulatólogo”, produzia o “show das mulatas” em casas noturnas no Brasil e no exterior. Ele 

não só produzia os shows, como também procurava e selecionava essas mulheres de acordo 

com os critérios que considerava aceitáveis. 

Sargentelli nasceu em 1924 e morreu em 2002, quando foi convidado para participar da 

novela “O Clone”, lembra do bar da Dona Jura? Pois é, ele seria uma das celebridades a aparecer 

no bar, mas o coração dele não aguentou e ele faleceu. Alguns jornais falam desse fato com 

certa ironia, por que a atriz Solange Couto que fazia o papel da Dona Jura na época foi uma das 

mulatas que participava dos shows dele.  

Falar um pouco sobre o contexto histórico desse termo, acaba trazendo à tona o fato de 

que o assédio sofrido pelos nossos corpos segue autorizado pelo machismo e pelo racismo desde 

o período colonial e que o fato de só aparecermos na televisão como Globelezas peladas e 

sambando a qualquer hora do dia durante o carnaval ou nas novelas como as “empregadas 

vulgarizadas” movimenta o imaginário de homens que acham que tem direito sobre nossos 

corpos. 

Mulher, o sangue chega ferve! Parece até que é automático para eles que podem nos 

tocar e se sentem totalmente confusos quando são rejeitados, pois “somos nós que estamos 

 
18 Fonte: https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/com-telecoteco-ziriguidum-oswaldo-sargentelli-

inventou-show-de-mulatas-21170942.  

https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/com-telecoteco-ziriguidum-oswaldo-sargentelli-inventou-show-de-mulatas-21170942
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/com-telecoteco-ziriguidum-oswaldo-sargentelli-inventou-show-de-mulatas-21170942
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perdendo a oportunidade de nos fazer na vida”, primeiro dão a entender que são donos dos 

nossos corpos e depois querem colocar um preço nele. 

Eu fico pensando Mãe, que é mais difícil ainda lidar com as diversas formas de assédio 

direto ou simbólico, quando ele vem das mulheres, pois sei que muitas já te assediaram 

moralmente, seja por te acharem bonita ou inteligente demais para o cargo, quando reagem com 

surpresa ao saber que a senhora possui o segundo grau, por exemplo. 

Apesar de falar de nós, eu quis falar dessas duas mulheres, da Victoria e da Djamila, 

por que elas em períodos e geografias diferentes mudaram e continuam mudando a história das 

mulheres negras, cada uma a sua maneira. É certo que em várias coisas elas não concordariam 

entre si, são de gerações distintas, por exemplo a Djamila fala abertamente das diferenças que 

demarcam feminismo desenvolvido pelas mulheres brancas e o feminismo desenvolvidos para 

pensar questões das mulheres negras, compreendendo que são questões diferentes, na prática a 

senhora entende bem disso, seus problemas e suas necessidades eram ou são os mesmos das 

suas patroas? Com certeza não! 

O feminismo negro está aí para afirmar isso, enquanto as mulheres brancas queriam 

direito a trabalhar fora e ao voto, as mulheres negras já estavam no mundo trabalho a muito 

tempo tentando sobreviver e dar sustento para sua família em condições até hoje degradantes, 

mas tratadas como se fossem “da família”, como a Djamila comenta.  

Sueli Carneiro, que é feminista negra de grande relevância na construção do feminismo 

feito por mulheres negras no Brasil, fala da importância da construção de uma agenda política 

que nos represente como mulheres negras. Ela questiona o nosso lugar dentro da imagem de 

fragilidade feminina construída em torno da “mulher”, que com certeza está se referindo a essa 

mulher única e universal, a mulher branca. 

Então ela diz,  

Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a 

proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos 

falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, 

provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, 

porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de 

mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas 

ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas… Mulheres que não entenderam 

nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e 
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trabalhar! Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. 

Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. 19  

Na busca pela nossa humanização e pelo nosso reconhecimento como gente e não coisa, 

se faz necessário que as diferenças sejam evidenciadas, sobretudo na luta por direitos, pois as 

mulheres negras ainda ganham os piores salários e tem as piores condições de acesso ao 

trabalho e aos bens de consumo. Ou seja, é pela construção de uma luta feminista e negra que 

vamos fazer com que as nossas vozes possam ecoar, rompendo as barreiras da exclusão social.  

É por isso que venho falando para a senhora sobre o feminismo negro, pois vejo ele 

como uma possibilidade de nos perceber nesse mundo, entender nossas diferenças e nossas 

potencialidades como mulheres negras, e o vejo como uma ferramenta de empoderamento para 

nós.  

Para além disso Mãe o que essas mulheres me despertam é o desejo de ser melhor do 

que sou, e me mostram que posso ir além, Victória era costureira, quando foi chamada pelo seu 

irmão Nicomedes a criar uma cena para o rádio e juntos criaram o grupo artístico Cumanana, 

mal sabiam que ela nunca mais sairia dos palcos e dali ela foi convidada para estudar na Europa 

e quando voltou ao Peru, fez história. 

A Danielle Almeida, que a senhora conheceu, sempre fala que “mulheres negras não 

precisam de esmola, precisam de oportunidades!” Ela é uma grande admiradora de Victoria 

Santa Cruz e percebe como as oportunidades que Victória recebeu ao longo da sua vida, foram 

agarradas por ela com total dedicação e competência e mudaram a sua trajetória.  

Quando falei para a senhora que ela já havia morrido, a senhora perguntou: “ôxi então 

porque você estuda ela?” eu respondi: por que ela mesmo depois de morta, continua sendo 

muito importante, mas agora pensando melhor em como responder a essa pergunta, eu digo... 

É para que sua trajetória não seja esquecida e continue a inspirar outras mulheres negras a seguir 

em frente e nos ajudar a acreditar que podemos ir longe, que podemos ir além dos lugares que 

nos reservaram, que podemos protagonizar nossas próprias vidas, realizar nossos sonhos.  

Djamila fala das dificuldades de conseguir bons empregos, que mesmo com boa 

formação, pois ela falava muito bem inglês e tinha um currículo de dar inveja, as pessoas a 

designavam aos trabalhos de limpeza pelo simples fato dela ser negra, ela trabalhou anos no 

 
19

 Sueli Caneiro, 2011. Fonte: https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulher-negra-na-

america-latina-partir-de-uma-perspectiva-de-genero/. 

https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulher-negra-na-america-latina-partir-de-uma-perspectiva-de-genero/
https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulher-negra-na-america-latina-partir-de-uma-perspectiva-de-genero/
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que lhe ofereceram, seu pai trabalhava também nos serviços gerais e nem ele e nem sua mãe 

queriam que ela continuasse o ciclo de servidão. 

Hoje sendo mestre em filosofia política e escritora, essa mulher ganhou/conquistou o 

mundo. Mas é importante dizer que houve muitas antes dela, Victória veio antes dela, Lélia 

Gonzales, Sueli Carneiro e tantas outras mulheres arretadas que te conto sobre elas outra hora.  

Quando Djamila fala que quebrou o ciclo dos trabalhos domésticos em sua família, 

lembrei de quando eu tinha 13 ou 14 anos de idade e apareceu para mim a oportunidade de 

trabalhar como babá e mesmo com o coração apertado, pois não era o que eu queria eu fui, pois 

queria ajudar em casa com as despesas.  

No primeiro e único dia de trabalho passei a tarde com o bebê que tinha 

aproximadamente 3 anos, junto com o pai dele que estava em casa aquele dia, foram as quatro 

horas mais longas da minha vida, tive medo do pai do bebê fazer algo comigo. Quando cheguei 

em casa contei para a senhora como tinha sido e que embora nada tivesse acontecido eu não 

queria mais voltar, a senhora me apoiou e logo entendeu os meus medos. 

Aquela atitude foi libertadora pra mim mãe, foi aquela atitude que me deu coragem para 

seguir com os meus desejos de estudar e poder sonhar em ser outra coisa, a senhora poderia na 

condição que estávamos ter agido diferente, pois passávamos muitas dificuldades, ao invés 

disso, me acolheu e me entendeu e eu sou muito grata por isso.     

Por falar nisso, ela fala uma coisa no livro que achei muito interessante para pensar a 

nossa relação, quando ela fala sobre a legalização do aborto e o quanto as mulheres negras estão 

mais expostas a morte em tentativas clandestinas de abortar, ela contou que a mãe dela tentou 

abortá-la tomando raízes e fazendo simpatias que não deram certo, pois a Djamila quis nascer. 

Lembrei de quando senhora me contou que também tentou me abortar e eu quis nascer!  

A mãe da Djamila já faleceu e ela fala que se tivesse a oportunidade de ter novamente 

essa conversa com a mãe dela hoje diria mais coisas do que disse aos 16 anos (a mãe dela 

morreu cinco anos depois), diria a ela que a entende e que não há o que perdoar e que ela foi 

vítima do estado que deseja controlar e desumanizar nossos corpos.  

Ela não tem como dizer isso a mãe dela, mas eu posso dizer a senhora hoje que te 

entendo, que não há o que perdoar da minha parte e nem da sua, não há motivo para qualquer 

culpa, pois o estado como instituição maior de perpetuação do racismo e do machismo não trata 

com a devida humanidade  a saúde das mulheres negras. 
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Só de imaginar a senhora tendo que lidar com mais uma gravidez fruto de um 

relacionamento abusivo, com um homem tão machista e misógino e com um pai, meu avô, que 

mal aceitava seu primeiro filho, eu consigo compreender o seu desespero. 

 De algum modo isso foi sendo superado ao longo dos anos pois tenho lembranças boas 

do quanto eu era apegada ao Vô Joaquim, apesar da sua partida prematura, inclusive era a ele 

que chamava de pai.  Por fim mãe, só quero dizer que te entendo, te amo e que tenho orgulho 

da senhora! E que assim como essas mulheres são exemplos de superação para mim, a senhora 

também é! 

Falei tanto... Mas, foi bom! Alivia a alma... Vai amolecendo o tanto de coisa que a gente 

vai só guardando e não fala. Me despeço aqui, até breve, te amo mulher! 
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4. CARTA PARA VICTORIA SANTA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8- Obra de Daniel Minter. Fonte: 

https://images.app.goo.gl/Ws4aNLFjdQFna4Pi9  

https://images.app.goo.gl/Ws4aNLFjdQFna4Pi9
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Sou trança 

 

Sou uma trança, como aquelas que eram tecidas em meus cabelos, 

 ao me sentar entre as pernas de minha de minha mãe, em um dia domingo.  

Uma trança feita no limiar entre a delicadeza e a firmeza. 

 Os fios que tramaram a trança que sou não são muitos, mas são fortes.  

Verdadeiros elos entre o onde estou e o por onde eu passei.  

Fios crespos, impregnados de gente, lugares e memórias... 

O primeiro fio é lá de casa, o sobrado no Rio Pequeno,  

o terreiro na casa de vó, o samba no fundo de quintal,  

os cafezais do Vale do Paraíba.  

Já o segundo se desenrolou do novelo das escolas  

que lapidaram em mim a arte do meu próprio movimento.  

O terceiro é desta mesma linha, saltou da ginga de meus mestres e mestras do jogo de 

mandinga.  

Por fim, o quarto fio veio de um lugar de fundamento e segredo,  

que me faz ser e sentir como filha de caçador e da senhora dos ventos. 

 Kiá Tateto Kabila, kiá Bamburucema 

Sou trama, sou trança. 

 

Renata Lima, 2019. 

 (cedido pela autora) 
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Goiânia – Go, 05 de agosto de 2019.  

Querida Victoria, 

Sabe aquela conversa que você não sabe por onde começar? Você sabe que será 

prazerosa, mas a ansiedade te faz pensar em várias possibilidades de começo. Você fica 

preocupada com o que aquela pessoa vai pensar de você... E se a primeira impressão for 

mesmo a que fica? Assim estou eu nesse momento.  

Por fim, percebi que não tem outro jeito se não falar de uma vez e acabar com o 

sofrimento, pois as palavras saltam por cada parte do meu corpo e querem sair. Uma 

provocação ficou na minha cabeça por esses dias, alguém me disse “agora que tem o poder 

da escrita, está com medo?” A verdade é que estou, tenho medo de não usar as palavras certas 

e de me dirigir de forma desrespeitosa a pessoas que tanto admiro, tenho medo de falar e pior 

ainda, escrever bobagens. Depois de muito pensar percebi que isso também pode ser respeito 

e cuidado, que tê-los pode evitar situações desagradáveis.  

Apesar desse medo, tenho me fortalecido e me alimentado nos escritos deixados pelas 

minhas ancestrais. Lélia Gonzales20 mesmo disse, “agora o lixo vai falar e numa boa”21, o 

termo é forte, lixo... lixo... lixo... Quer saber? Lixo nada... Somos divas, rainhas, autoras de 

nossas próprias histórias! Eles nos disseram lixo, nós nos dizemos deusas, intelectuais e 

muito mais. E por ter certeza do que somos e ter escolhido não acreditar no que diz a história 

oficial a nosso respeito, é que estou aqui rompendo o medo e contrariando as estatísticas, 

como uma mulher afro-latino-americana.    

Pois bem, Victoria, sem mais rodeios, quero dizer que escrevo essa carta para lhe 

dizer o que o seu legado artístico, intelectual e filosófico tem causado por aqui no Brasil, na 

cidade de Goiânia-Goiás, no ano de 2019.   

O seu grito ecoou direto na minha alma, quando te vi pela primeira vez em 2015 em 

um vídeo do seu poema musicado Me Gritaron Negra, na época foi compartilhado por uma 

amiga no facebook. A sua performance fez muito sentido, pois estava naquele momento me 

 
20

 (1935-1994) Foi uma grande militante brasileira, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificicado no 

Brasil na década de 70, com formação em história e antropologia dedicou suas pesquisas aos temas gênero e 

etinia.  
21

 Ao fazer a análise do racismo com base nos estudos da Psicanálise, Lélia constata que os negros estão na lata 

de lixo da sociedade brasileira, na lógica racista da dominação. Assim a autora assume os riscos de falar e 

denunciar o racismo e o sexismo na sociedade brasileira no artigo Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. In: 

Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244.  
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reconhecendo e construindo minha identidade como mulher negra, visto que, como muitas, 

tive meu corpo aprisionado por um padrão imposto pelo racismo, que me disse por muito 

tempo o que fazer com meus cabelos e com meu corpo.  

A sua coragem em denunciar o fato de terem-na gritado negra e a sua ousadia em dar 

outro sentido, outro ritmo e outro movimento a essa expressão me emocionou em todos os 

sentidos que a palavra emoção implica, com sua forte voz e sua expressão corporal marcante. 

Com todas essas sensações guardadas em mim, fui seduzida e estimulada por minha 

orientadora Renata de Lima Silva a buscar mais sobre você, que vejo como uma mulher 

imponente que transborda sabedoria e autoafirmação.  

Em 2017, ainda no início da minha busca por mais informações suas, fui apresentada 

por uma amiga, Ana Carolina Wenceslau22, à Danielle Almeida, uma artivista23 e difusora da 

tua obra e biografia, o mundo tem conhecido mais de você por meio dela. Esse encontro além 

de ter permitido o nascer de uma amizade, foi a chave para informações preciosas que 

guiaram o percorrer desta investigação, como por exemplo, a existência do seu espetáculo 

La Magia del Ritmo24, que você criou, dirigiu e interpretou em 2004.  

Aqui Victoria, tenho buscado a escrita como um processo de criação, assumindo-me 

como uma artista da dança negra ou como uma artista negra que dança.  E nesse percurso de 

tecer a escrita, foi necessário buscar instrumentos que subsidiassem esse olhar crítico e 

sensível para a sua performance. Nessa busca me mantive atenta para as inspirações 

flutuantes que podem ser captadas a qualquer momento, no ônibus, em um passeio, nas ideias 

que surgem na madrugada e afugentam o sono, na reunião de orientação...  

As ideias foram surgindo e assim o trabalho foi ganhando forma e movimento. A 

orientadora deste estudo, prof. Renata, atuou criativamente e lançou sementes para que este 

florescesse. Com uma mente altamente dinâmica, contribuiu com cada detalhe e dentre outras 

coisas, nos conduziu a noção de escrevivência.  A escrevivência, que era vista inicialmente 

apenas como um estímulo, passou a ser o norte metodológico de construção da escrita, pois 

estamos falando de mulheres negras em seu ato de viver e existir.  

 
22

 Artesã, intérprete-criadora, pesquisadora, professora e produtora cultural com formação em dança.: Mestre 

em Artes pela Unicamp (2008). Licenciada em Dança pela Universidade Federal de Goiás (2016). 
23

 Palavra que tem sido utilizada para definir artistas que são também ativistas, ao compreender que arte pode 

também ser militante.  
24 Última obra interpretada e dirigida por Victoria Santa Cruz, depois desse espetáculo retirou-se da cena 

pública e dos palcos.  
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Quando tomo conhecimento de mulheres, com trajetórias como a sua e a de 

Conceição Evaristo, que vou te apresentar mais adiante, percebo o quanto tiveram que resistir 

antes de mim e o quanto suas lutas e trajetórias fazem com que a minha seja mais fácil, porém 

não livre de dores.   

Conceição Evaristo, percebe a escrita como dor, uma espécie de vingança. Ela diz: 

 Gosto de escrever, na maioria das vezes dói, mas depois do texto escrito é 

possível apaziguar um pouco a dor, eu digo um pouco... Escrever pode ser uma 

espécie de vingança, às vezes fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, 

talvez desafio, um modo de ferir o silêncio imposto, ou ainda, executar um gesto 

de teimosa esperança. Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim o 

movimento de dança-canto que o meu corpo não executa, é a senha pela qual eu 

acesso o mundo25.  

Compartilho essas palavras escrevividas por Conceição Evaristo, para enfatizar o 

quanto tem sido dolorido a busca por essa escrevivência, pois o contato com as obras escritas, 

dançadas ou cantadas por essas mulheres são carregadas de suas dores, e como não sê-lo? Se 

a sociedade do modo como se configura fere a nossa existência o tempo inteiro.  

Sendo assim, não estou livre das minhas dores aqui enquanto lhe escrevo, tento 

apaziguar um pouco e acredito que a arte é um ótimo remédio, seja criando, ou simplesmente 

contemplando. Agora, entender a arte como um caminho para apaziguar as dores, não quer 

dizer deixar de senti-las, ou aceitar as coisas como são, mas acalmá-las e poder seguir. 

Quando converso com outras mulheres negras que escolheram pesquisar a história de outras 

mulheres negras ou mesmo pesquisar a condição social e física da população negra, é 

inevitável não se deparar com esse sentimento - a dor.  

Algumas vezes dá uma sensação de impotência. E me pergunto para que cavucar 

tantas dores? Ainda mais nesse momento de descrença que o Brasil está vivendo, não sei se 

as notícias chegaram por aí, mas estamos perdendo direitos todos os dias, retrocedendo anos 

de luta em todos os âmbitos sociais. A arte tem vivido momentos de agonia. Filmes, 

espetáculos, livros têm sido censurados, tirados de cartaz sem maiores explicações. Políticas 

públicas de apoio a arte, a educação, aos direitos trabalhistas têm sido extintas.  

 
25

 Conceição Evaristo, 2005, p. 202. 
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Isso sem contar com os novos/velhos discursos político-ideológicos que apoiam ódio, 

o racismo, a xenofobia, a homofobia e todo tipo de violência. Em uma onda assassina, 

disfarçada de conservadora e defensora da família, o Brasil não está para amadores, não que 

em algum momento tenha estado, mas ultimamente estão tentando tirar até a nossa “teimosa 

esperança”.  

Por exemplo, na ANCINE (Agência Nacional de Cinema), vários projetos tiveram 

recursos suspensos por tratarem da temática LGBTQIA+. Os filmes brasileiros que não 

“agradavam” tiveram seus cartazes arrancados das paredes da sede da Agência. Isso sem falar 

da condição em que foi colocada pelo presidente da república, de que as produções precisam 

passar por filtros, para não atentar contra os valores “éticos e morais” da sociedade.    

Atores de diversas gerações tem se manifestado em defesa de recursos que haviam 

sido aprovados em edital e foram suspensos por não estarem de acordo com o novo perfil 

conservador da instituição. Não temos mais ministério da cultura, que foi um dos primeiros 

a ser extinto quando o presidente interino Michel Temer assumiu, após o impeachment da 

Presidenta Dilma Rousseff. 

Sim, nós vimos uma mulher chegar à presidência da república em 2011, ser reeleita 

em 2014 e em 2016 a vimos ser retirada do poder, com um processo de impeachment 

infundado, votado em nome de um deus conservador, da família, de torturadores e da morte 

de uma democracia que estava sendo gestada. Ali se anunciava o que estava por vir, e esse 

ano de 2019 nos mostrou que embora soubéssemos o que poderia vir, ninguém estava 

preparado para o que está acontecendo.  

Sentimos no corpo, quando as eleições de 2018 foram apuradas em segundo turno, 

boa parte dos brasileiros abnegaram do direito ao voto. Lutamos, tentamos, ainda assim a 

ignorância e o ódio venceram. Muitos já se deram conta do que fizeram, outros seguem ainda 

acreditando que a escolha feita para ocupar a cadeira presidencial foi a melhor para o Brasil. 

Mais do que nunca o jargão “ninguém solta a mão de ninguém” tem feito sentido, precisamos 

nos fortalecer e resistir e não podemos abaixar a cabeça.  

Depois de acalmar as angústias e o coração, apesar do excesso de informação negativa 

que recebemos todos os dias, volto a ter esperança e a resposta para cavucar isso tudo é a 

certeza de que a pesquisa em arte também é uma forma de resistência, então sigo no meu 
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gesto de “teimosa esperança” e resisto. E faço da dor motivo para criar dança, escreviver a 

partir do meu “corpo-mulher-negra”26.    

 A medida que pesquiso sua história e o seu legado, penso nos atravessamentos e 

impulsos criativos que este estudo, na relação com outras mulheres negras, pode suscitar, 

venho sendo convidada a pensar a minha existência como mulher negra na academia e nos 

espaços que transito, e estimulada por poemas, contos, cantos e danças, convido outras 

mulheres negras para dialogar comigo por meio de cartas. 

Apesar da minha pouca idade, Victoria, percebo que a minha trajetória de vida sempre 

se deu por aí, como um gesto de “teimosa esperança”. Sempre admirei mulheres inteligentes, 

estudadas e bem-sucedidas, nos filmes, nas novelas ou nos livros, era com elas que eu me 

identificava, mas nesses espaços elas não se pareciam comigo, elas não tinham a minha cara.  

Lélia Gonzales, em uma entrevista cedida a Mali Garcia, em 1989, para o 

documentário “As Divas Negras no Teatro Brasileiro”27, fala sobre a presença das mulheres 

negras no cinema, na televisão e no teatro. Lélia cita Ruth de Souza como exemplo de uma 

atriz que não foi devidamente aproveitada, tendo sido negligenciada nos papéis que recebeu 

e nos valores recebidos pelos serviços prestados, com salários inferiores aos atores brancos, 

atrizes brancas e atores negros. 

Ruth de Souza (1921-2019) fez sua passagem recentemente, por isso como uma forma 

de homenageá-la, vou lhe contar um pouco de sua trajetória. Ela iniciou sua carreira junto ao 

TEN - Teatro Experimental do Negro em 1945, e foi a primeira atriz negra a se apresentar 

no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela recebeu uma bolsa para estudar nos 

Estados Unidos28, na Fundação Rockefeller, onde passou um ano estudando na Universidade 

Harvard, em Washington, e na Academia Nacional do Teatro americano, em Nova York.   

Em 1948, a atriz fez sua estreia no cinema, no filme “Terra violenta” e desde então 

fez mais de 30 filmes. Na televisão a atriz foi uma das pioneiras, e foi contratada pela 

Emissora Globo em 1968, na qual fez mais de 20 telenovelas. Sua última participação junto 

 
26

 Como bem disse Conceição Evaristo, 2009. 
27

 Documentário “As Divas Negras do Cinema Brasileiro” produzido pela Enugbarijô Comunicações em 1989 

com direção de Vik Birckbeck e Ras Adauto com entrevistas e performances com atrizes negras de cinema, 

teatro e televisão que narram suas vidas, carreiras, discriminações e lutas no mundo artístico brasileiro. 

Estrelando as atrizes Zezé Motta, Ruth de Souza, Léa Garcia, Zenaide Zen e Adele Fátima, além da ativista 

Lélia Gonzáles. 
28

 Por indicação do ator Paschoal Carlos Magno. Fonte: 

http://portais.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/atores-do-brasil/biografia-de-ruth-de-souza/  

http://portais.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/atores-do-brasil/biografia-de-ruth-de-souza/
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a Emissora, foi em 2018, na minissérie “Se eu fechar os olhos agora”. Com mais de 50 anos 

de carreira, Ruth de Souza enfrentou o racismo e afirmou em uma de suas entrevistas ao 

Jornal Globo, em 2001, que apesar do racismo, ela sempre teve trabalho, fosse na televisão, 

no cinema ou no teatro, mas reconheceu que poucos negros têm a mesma oportunidade.   

Ruth tinha grande admiração pelo cinema, pois acreditava que este abria mais 

oportunidades aos atores e atrizes negros e negras. Ao falar sobre Ruth de Souza, Victoria, 

me sinto impelida a lhe contar um pouco sobre o Teatro Experimental do Negro, que assim 

como o Grupo Cumanana e o Teatro y Danzas Negras del Peru, que você dirigiu, deu 

oportunidade para que jovens negros e negras pudessem se expressar por meio do teatro.  

O Teatro Experimental do Negro - TEN, foi um projeto idealizado por Abdias do 

Nascimento (1914-2011) em 1944, no Rio de Janeiro. Tal projeto tinha como objetivo a 

valorização social do negro e a difusão da cultura afro-brasileira por meio da educação e da 

arte, além da criação de uma nova estética artística.29  

A luta de Abdias contra o racismo veio bem antes da criação do TEN, lá nos de 1930, 

entrou em diversos conflitos decorrente de racismo, ao ser impedido de entrar em bares, por 

exemplo. Com a criação de um grupo de poetas, a Santa Hermandad Orquidea30, ele viajou 

por diversos países, inclusive esteve em Lima, no Peru, em 1940 e foi lá que ele viu o ator 

Hugo D’evieri interpretar o protagonista de O Imperador Jones, pintado de preto.  

No ano seguinte, quando voltava de uma viagem pelo Brasil e alguns países da 

América Latina, Abdias foi preso por crime de resistência, cometido antes da viagem, quando 

reagiu ao racismo e se envolveu em uma briga com um delegado31. Enquanto esteve preso 

criou o Teatro do Sentenciado, no qual um grupo de presos encenavam e escreviam suas 

próprias peças, depois de sair da prisão, Abdias fundou o Teatro Experimental do Negro.32       

Acredito que você, Abdias e Nicomedes teriam muito o que conversar pois assim 

como você e seu irmão Nicomedes, Abdias acreditava na potência do teatro para mudança 

 
29

 Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399330/teatro-experimental-do-negro 
30

 Fonte:  http://www.abdias.com.br/santa_hermandad/santa_hermandad.htm 
31 Fonte: http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/hist%C3%B3ria-e-mem%C3%B3ria/historia-e-

memoria/2014/12/10/abdias-nascimento 
32

 Durante o regime militar (1964-1985) O TEN teve poucas possibilidades de sobrevivência, Abdias recebeu 

uma bolsa de estudos e acaba ficando em autoexílio nos Estados Unidos entre 1968-1981.   

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399330/teatro-experimental-do-negro
http://www.abdias.com.br/santa_hermandad/santa_hermandad.htm
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/hist%C3%B3ria-e-mem%C3%B3ria/historia-e-memoria/2014/12/10/abdias-nascimento
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/hist%C3%B3ria-e-mem%C3%B3ria/historia-e-memoria/2014/12/10/abdias-nascimento
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da imagem social do negro, além de ter firmado um compromisso para além do palco com 

seus atores e atrizes33.  

O elenco do Teatro Experimental do Negro era formado por trabalhadores e 

trabalhadoras, operários, empregados e empregadas do serviço doméstico, além de pessoas 

sem estudo e sem profissão, moradoras e moradores de favelas do Rio de Janeiro, essas 

pessoas recebiam aulas de alfabetização e estudos sobre cultura afro-brasileira, além de 

formação teórica e prática em teatro.  

Foi a percepção de Abdias do Nascimento da inexistência de peças de teatro que 

refletissem sobre a condição existencial do negro no Brasil e ao mesmo tempo a inexistência 

pessoas negras na cena teatral, que alimentou os ideais do TEN. Em seu primeiro trabalho o 

grupo interpretou o texto de O Imperador Jones, de Eugene O’Neill, o texto era dedicado a 

esse mesmo objetivo, porém tendo como referência o contexto estadunidense. Na ocasião, o 

autor cedeu os direitos autorais ao TEN, por reconhecer as semelhanças entre as condições 

do teatro brasileiro na década de 1940 e o teatro estadunidense de duas décadas antes.  

A peça estreou em 8 de maio de 1945, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e foi 

um marco histórico, pois ali, até então, não havia pisado uma pessoa negra sequer, fosse 

como intérprete ou expectador34. Outro aspecto que torna possível relacionar a sua prática e 

a de Nicomedes no Peru com a prática do Abdias aqui no Brasil, é o compromisso que ambos 

tinham com a profissionalização e mudança da imagem social da pessoa negra, 

problematizando as formas de pensar o teatro e a noção de artista profissional, dando a 

oportunidade aos que não tiveram acesso a uma formação erudita de arte.  

O TEN foi um espaço de oportunidade para inúmeros artistas, entre atores e atrizes, 

artistas da dança e da música. Ruth de Souza é um exemplo disso, além dela vale citar 

também Mercedes Baptista (1921-2014), que foi a primeira bailarina negra do Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, sendo admitida no corpo de baile em 1958 e uma das 

percussoras da dança afro no Brasil. Mercedes teve por meio do TEN a oportunidade de 

conhecer Katherine Dunham (1909-2006), quem lhe concedeu uma bolsa de estudos, para 

que ela estudasse nos Estados Unidos. 

 
33 Segundo Danielle Almeida (2017) em 1963  durante uma viagem ao Brasil Nicomedes conheceu Abdias, na 

ocasião conheceu também Cloves Moura.  
34

 Fonte: http://www.palmares.gov.br/?p=40416 

http://www.palmares.gov.br/?p=40416
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Como você deve saber, Katherine Dunham teve grande importância para a cena 

artística negra nos Estados Unidos, além de um trabalho relevante como antropóloga, 

fornecendo ferramentas metodológicas e técnicas para a pesquisa de campo borrando as 

fronteiras entre dança e antropologia, a artista rodou o mundo pesquisando danças 

tradicionais de diversos países e criando espetáculos de dança a partir de seus estudos 

antropológicos. A companhia criada por ela em 1938, tinha em seu elenco artistas negros e 

buscava o protagonismo desses artistas na cena. A técnica de dança criada por ela reuniu 

técnicas de dança afro-diaspóricas, dança moderna e clássica.35    

É importante mencionar, Victoria, que Mercedes Baptista foi a criadora das bases da 

dança afro no Brasil, a despeito da sua importância, considero que seu nome ainda é pouco 

referenciado na história da dança brasileira, como também é o caso de Dunham, que não é 

devidamente reconhecida por seus estudos antropológicos e para falar a verdade, acho que 

você também deveria ser mais reconhecida pelo seu trabalho em prol da cultura peruana, 

além de suas contribuições filosóficas em torno da importância do ritmo. 

Aqui no Brasil, a partir dos desdobramento das iniciativas artísticas do TEN surgiram 

diversos grupos, criados por pessoas que iam saindo, alguns deles de sucesso internacional. 

Assim como o grupo Peru Negro36, que surgiu a partir de pessoas que saíram do Teatro y 

Danzas Negras del Peru, em 1969. Entre as décadas de 50 e 60 surgiram diversos grupos a 

partir do TEN, como o Grupo dos Novos, Teatro Folclórico Brasileiro, que mais tarde passou 

a se chamar Brasiliana, formado por percussionistas, dançarinos e cantores do TEN, o grupo 

circulou pela Europa por mais de 10 anos.  

Outras iniciativas encabeçadas pelo TEN naquela época foi o Jornal Quilombo, 

editado entre os anos de 1948 e 1951, a organização do Comitê Democrático Afro-brasileiro, 

a Convenção Nacional do Negro e a realização do I Congresso do Negro Brasileiro, em 1950. 

Nessa ocasião, Katherine Dunham foi conferencista do evento, sua companhia estava em 

turnê pelo Brasil. 

Não sei se você soube do terrível “incidente” que Katherine passou aqui. Ao chegar 

no Brasil, a artista foi impedida de entrar no hotel que iria se hospedar, pelo fato de ser negra, 

o que causou grande alvoroço na época, pois essa situação comprovava o que há tempos 

 
35 Fernando Ferraz, 2017.  
36 Fundada em 1969 foi dirigido por Ronaldo Campos Até sua morte, em 2001 e desde então é dirigido por 

seu filho Rony Campos.  
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Abdias, o TEN e o que vieram antes deles denunciavam37: que o Brasil era um país racista. 

Aqui, Victoria, até hoje pessoas negras são impedidas de entrar em determinados espaços por 

serem negras, mas como naquela ocasião tratava-se de uma mulher negra estrangeira, teve 

grande repercussão, levando a aprovação da lei Afonso Arinos, primeira lei brasileira que 

criminalizava o racismo. 

O que vale destacar aqui é que o compromisso do TEN não estava apenas relacionado 

a construção de uma estética artista negra, mas a um movimento de luta por direitos e de 

combate ao racismo, e a importância deste na história do teatro brasileiro.  

Ao olhar para a trajetória de mulheres como você, Ruth de Souza, Mercedes Baptista, 

Katherine Dunham, Conceição Evaristo e tantas outras... Percebo que as mulheres negras que 

se mantém trabalhando na televisão, no cinema, na literatura, no teatro, na dança ou em 

qualquer espaço que almejem ocupar, precisam estar munidas de muita resistência e de 

infinitos gestos de “teimosa esperança”, como disse Conceição Evaristo, que agora como 

prometido quero lhe apresentar.     

Conceição Evaristo, nasceu em Belo Horizonte em 1946 e teve uma infância marcada 

pela pobreza e pelo racismo. Embora escreva desde a juventude, seus textos só passaram a 

ser publicados em 1990, quando ela tinha 44 anos. Hoje aos 73 anos, Conceição Evaristo tem 

alcançado certa visibilidade, com 6 livros publicados, seus contos, poemas e romances são 

povoados de personagens que revelam a condição social negra brasileira.38  

Em 2018, Conceição Evaristo se inscreveu para concorrer a cadeira n. 7 da Academia 

Brasileira de Letras - ABL, após tomar conhecimento de uma campanha que estava sendo 

feita na internet, quando ela decidiu se candidatar já tinha mais de 20 mil assinaturas. Houve 

nesse período um debate, sobretudo nas redes sociais, sobre a importância de enegrecer a 

Academia Brasileira de Letras, uma vez que não há até hoje nenhuma mulher negra.  

Apesar da campanha realizada e que chegou a ter 40 mil assinaturas até a data final 

da votação na ABL e da relevância dos escritos de Conceição Evaristo para a literatura 

 
37

 Outros movimentos existiram nesse período e até antes como a Frente Negra Brasileira, por exemplo, porém 

não é o foco deste estudo se delongar pela história do Movimento Negro Brasileiro, para que as cartas não 

fiquem tão longas. Os estudos sobre Abdias do Nascimento e Teatro Experimental do Negro trazem essas 

referências históricas de modo sistematizado, como as dissertações de mestrado de Daniela Roberta Antônio 

Rosa (2007), Tulio Augusto Samuel Custódio (2011) e Gabriel dos Santos Rocha (2016).  
38 Fonte: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo
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brasileira, a escritora teve apenas 1 voto, revelando assim a manutenção de um padrão branco 

e elitista dos que ocupam as cadeiras da instituição.  

A história de Conceição Evaristo, Victoria, parece repetir o mesmo que aconteceu 

com Lima Barreto (1881-1922)39, que foi um escritor negro de grande relevância para a 

literatura brasileira e que foi preterido três vezes ao candidatar-se ao posto de membro da 

Academia. Mais de um século se passou desde Lima Barreto e a intelectualidade negra segue 

sendo questionada.  

E ao pensar que, no século XVIII já havia um homem negro tentando uma cadeira na 

Academia Brasileira de Letras e somente no século XXI uma mulher negra, mesmo que 

preterida, se candidatou, começamos a compreender o atraso histórico imputado à mulher 

negra. Condição esta, que sendo mulher, negra e em algumas situações, estrangeira, você 

conheceu bem.  

Sobre a sua condição de escritora negra brasileira, Conceição Evaristo diz:  

 

Sendo as mulheres negras invizibilizadas, não só pelas páginas da história 

oficial brasileira, mas também pela literatura, e quando se tornam objetos de 

segunda, na maioria das vezes, surgem ficcionalizadas a partir de estereótipos 

vários, para as escritoras negras cabem vários cuidados. Assenhoreando-se “da 

pena”, objeto representativo do poder falo-cêntrico branco, as escritoras negras 

buscam inscrever no corpus literário brasileiro imagens de uma 

autorrepresentação. Surge a fala e um corpo que não é apenas descrito, mas 

antes de tudo vivido. A escre(vivência) das mulheres negras explicita as 

aventuras e as desventuras de quem conhece uma dupla condição, que a 

sociedade teima em querer inferiorizada, mulher e negra.40  

Assim, almejamos a auto representação em todos os espaços possíveis e em todas as 

possibilidades de existência humana, seja na literatura, na dança, na música, no teatro, na 

 
39

 Essas reflexões puderam ser feitas após assistir à peça teatral Tragam-me a cabeça de Lima Barreto, 

interpretado pelo ato Wilton Cobra, trata-se de um monólogo semi-ficional que aborda a genialidade e ao 

mesmo tempo as fragilidades do escritor, a peça faz um uso genial das mídias e encena um diálogo de Lima 

Barreto pós morte com uma banca eugenista que está analisando seu cérebro e questionando como um ser de 

raça inferior poderia ter tamanha genialidade.  
40

 Conceição Evaristo, 2005, p. 205. 
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docência universitária, sendo esses alguns dos caminhos possíveis para deixarmos de ser 

objetos, quebrar e romper estereótipos e seguir nos reinventado.   

As obras de Conceição Evaristo que pude ler até o momento, que foram Insubmissas 

Lágrimas de Mulheres (2011), Becos da Memória (2006) e Ponciá Vivêncio (2003), me 

fazem perceber a escrevivência como uma escrita da dor, de uma dor que rasga, sangra e fere 

a existência e ao mesmo tempo estilhaça as máscaras do silêncio, que como ela mesma disse 

em entrevista à Carta Capital41, o estilhaçamento da máscara é uma marca da mulher negra, 

fazendo alusão a imagem da escrava Anastácia, que foi condenada a viver com uma máscara 

de flandres no século XVIII.     

Apesar dos percalços, Conceição Evaristo foi premiada em 2015 pelo prêmio Jabuti, 

que é um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, na categoria contos e crônicas, 

por sua obra olhos D´água (2014). Este ano, ela foi homenageada como personalidade 

literária pelo mesmo prêmio. Conceição Evaristo fala que a demora do seu reconhecimento 

como escritora tem a ver com a sua condição de mulher e negra. Condição esta que é ponto 

de partida para suas criações literárias escrevividas, que está diretamente relacionada com 

sua existência e sua subjetividade42.  

Ao te apresentar a Conceição Evaristo, Victoria, desejo te contar o quanto os escritos 

dela tem me ajudado a construir um trabalho que está sendo feito a partir da sua trajetória.  

Além disso, embora ela seja um pouco mais jovem, suas trajetórias se aproximam e o modo 

como ela tem desenvolvido seus trabalhos, como escritora, me ajudam a falar sobre o seu 

trabalho, e os possíveis atravessamentos com a história de outras mulheres negras.  

Ou seja, no desejo de conhecer e saber mais sobre a sua história e o seu legado, me 

deparo com outras mulheres negras que me ajudam a escrever e desenvolver este estudo. E 

para não repetir o que já foi feito, uma vez que há um trabalho de mestrado, intitulado “Me 

Gritaron Negra: Influencias y Aportes de la Vida y Obra de Victoria Santa Cruz en el 

Proceso de Construcción de la Idenditad em Perú y América Latina”, defendida em 2017 

por Danielle Almeida, escolho esse outro caminho. 

 
41 Disponível em https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conceicao-evaristo-201cnossa-fala-estilhaca-a-

mascara-do-silencio201d/ 
42 O ponto de partida da escrita – Ocupação Conceição Evaristo (2017). Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=3CWDQvX7rno&list=PLIBFjfean8ZsiX16IQnFyBmTGdRqmpbLr&ind

ex=5 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conceicao-evaristo-201cnossa-fala-estilhaca-a-mascara-do-silencio201d/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/conceicao-evaristo-201cnossa-fala-estilhaca-a-mascara-do-silencio201d/
https://www.youtube.com/watch?v=3CWDQvX7rno&list=PLIBFjfean8ZsiX16IQnFyBmTGdRqmpbLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=3CWDQvX7rno&list=PLIBFjfean8ZsiX16IQnFyBmTGdRqmpbLr&index=5
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No trabalho de Danielle, ela aborda a importância da sua trajetória no processo de 

construção de identidades negras no Peru e na América Latina. Tendo sido a primeira a 

apresentar o poema Me gritaron Negra no Brasil, em seu recital de formatura em 200943, a 

dissertação apresentada por ela é a materialização dos anos de busca e admiração que ela tem 

por você e por tudo que você representa. 

Neste trabalho que escrevo, almejo refletir sobre você e as questões que sua 

performance me desperta com outras mulheres negras, por meio de cartas afetadas pela 

escrevivência de Conceição Evaristo e, ainda, permitir que o meu “corpo-mulher-negra” 

dance, em um processo de criação construído no vai e vem entre letras e movimentos 

dançados.  

 As obras de Conceição são marcadas pelo que ela tem chamado de escrevivência, 

nesta ela poetiza a memória e remenda a história atravessada pela sua existência-mulher-

negra. Quando ela escreve Becos da Memória44, por exemplo, ela afirma que nada que está 

narrado ali é verdade ou mentira, mas há a busca de escrever a ficção como se estivesse 

escrevendo a realidade vivida, misturando a sua voz com a voz de quem conta, perseguindo 

assim uma escrevivência. 

Assim, Victoria, a escrevivência de Conceição Evaristo, é uma possibilidade de 

poetizar a realidade, coisa muito parecida com que o foi feito em seu poema Me Gritaron 

Negra, pois nele você relata um fato que te aconteceu ainda na infância e o transforma em 

poesia viva, ao nos presentear com sua força e vitalidade artística.  

Não quero e nem pretendo aqui dar nome ao que você fez, antes quero dizer o quanto 

me sinto estimulada a poetizar e dançar no contato com a sua obra, e também destacar o 

quanto Conceição Evaristo tem me dado coragem para escrever cartas que buscam o diálogo 

com mulheres negras a partir de questões que surgem no contato com as suas obras, a 

exemplo do poema Me Gritaron Negra, do seu livro Ritmo el Eterno Organizador ou mesmo 

do seu espetáculo La Magia del Ritmo. 

 
43 Na ocasião Danielle dividiu o palco com a artista da dança Luciane Ramos. Um fragmento do recital está 

disponível no Youtube e pode ser acessado pelo link https://www.youtube.com/watch?v=u_M9RLdLmx4.  
44 Escrito entre os anos 1987/88 e publicado somente em 2017. Ao longo desses anos Conceição Evaristo 

tentou publicá-lo diversas vezes, a oportunidade só chegou 30 anos. Trata-se de uma obra sensível, que mistura 

ficção e realidade, ao relatar o processo de desfavelamento de uma favela de Belo Horizonte – MG. Situação 

pela qual a família de Conceição Evaristo e tantas outras teve que passar. O que leva os leitores a pensar nessa 

obra como parte autobiográfica e ao mesmo tempo fictícia.      

https://www.youtube.com/watch?v=u_M9RLdLmx4
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Conceição Evaristo afirma que, ao escrever não se desvincula de um “corpo-mulher-

negra”45. Afetada por esse modo de escreviver, o meu “corpo-mulher-negra” aqui pretende 

buscar por uma escrevivência como lugar de construção de cartas e dança, mas não pelo olhar 

do outro, todavia a partir de nós, por nós e para nós. 

Quanto a mim Victoria, no meu “gesto de teimosa esperança” cheguei até Goiânia 

para estudar dança, aqui passei por muitas coisas que poderiam ter sido motivos suficientes 

para desistir, porém encontrei nesse caminho as referências e os afetos necessários para ficar 

de pé, a exemplo das danças negras, da Capoeira Angola, do feminismo negro e das histórias 

de mulheres negras como você.    

No contato com esses referenciais me fortaleço, sinto as dores da tomada de 

consciência do racismo estrutural, das desigualdades de gênero e de classe e dos efeitos 

dessas opressões na minha vida e das minhas pares. Apesar disso, fortaleço-me nas 

conquistas das minhas irmãs a quem, neste trabalho remeto cartas escritas a partir da sua obra 

e das minhas vivências.  

Se para Conceição Evaristo a escrita é movimento, é dança, é canto, que embora seu 

corpo não execute, é a senha pela qual ela acessa o mundo46, para mim é possibilidade de 

continuar existindo para além da efemeridade permitida pela dança, é também uma forma de 

continuar dançando, de seguir buscando motivos para não parar e não sucumbir junto ao 

mundo que parece estar desmoronando.  

É um ato de teimosia, de quebra dos ciclos de subvidas impostos as minhas ancestrais. 

É o meu não e o meu sim, é meu ato de resistência. É a expressão da minha existência de 

mulher negra que dança, escreve e vive. É também o ato de ferir o silêncio imposto a tantas 

mulheres negras, o silenciamento da fala, do pensamento e da escrita, direito negado às 

minhas ancestrais e as que ainda não viraram ancestrais, mas vieram antes de mim.  

Um exemplo disso Victoria, é que a maioria das minhas tias e tios não chegou a 

concluir o ensino fundamental. Minha mãe conseguiu concluir o ensino médio somente em 

2004, já aos 32 anos de idade e apesar de sonhar em fazer faculdade, hoje com 48 anos segue 

lutando contra o desemprego e sem ter saída, pega o trabalho que lhe oferecem, o de 

empregada doméstica.  

 
45

 Conceição Evaristo, 2009. 
46

 Conceição Evaristo, 2005. 
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Apenas um entre seus oito irmãos concluiu o ensino superior, Juliano Francisco, seu 

irmão mais novo, que se formou em 2018 no curso de pedagogia, na Universidade Estadual 

da Bahia, após os 30 anos de idade. Minha Vó, uma mulher do campo, consegue com muita 

dificuldade assinar seu nome. 

Eu sou a primeira da minha família a concluir uma graduação em uma universidade 

pública e a ingressar em um programa de mestrado. Quando escrevo isso, não escrevo com 

orgulho, escrevo com lágrimas nos olhos, nó na garganta, pois estou falando de direitos 

negados. 

 Tenho orgulho da família que tenho, são todos trabalhadores e trabalhadoras. Mas 

me dói ter que ver minha mãe com quase 50 anos trabalhando como empregada doméstica, 

sem ter em vista a garantia de uma aposentadoria digna. A maioria dos meus familiares nem 

sequer sabe o que é um mestrado ou qual a serventia disso. Faço parte de uma geração que 

tem mais oportunidades que a geração dos meus avós, dos meus tios e tias e da minha mãe. 

Sendo assim, percebo o mestrado como uma possibilidade de continuar a prosseguir e a não 

desistir do que faz meu coração vibrar, a Dança. 

Quando me refiro a Dança, Victoria, estou falando de uma dança que não é neutra, 

mas se posiciona social e politicamente, assumindo sua identidade negra. Ao me afirmar 

como uma artista e pesquisadora negra, que pesquisa as danças negras almejo, assim como 

afirmou Fernando Ferraz em seus escritos: 

Afirmar ser um pesquisador de dança negra aponta e reconhece um caminho 

construído por escolhas e envolvimentos, parcerias que convergem lugares de 

militância política, poéticas artísticas, estudo da cultura e simbologia 

afrodescendente e o anseio por colaborar com um entendimento plural e ético 

do que seja arte no Brasil.47.  

Ao mesmo tempo, acredito que a dança pode ser política e assim como fez o 

feminismo negro, atuar na restituição de humanidades negadas, como afirmou Giovana 

Xavier48. 

 
47 Fernando Ferraz, 2017, p. 94  
48

 Matéria Feminismo: direitos autorais de uma prática linda e preta.  

Fonte:https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/07/19/feminismo-uma-pratica-linda-e-

preta/?loggedpaywall.  

https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/07/19/feminismo-uma-pratica-linda-e-preta/?loggedpaywall
https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/07/19/feminismo-uma-pratica-linda-e-preta/?loggedpaywall
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Essa identidade na dança, aqui, é observada, sentida e discutida na sua performance, 

Victoria. Que ao ser vista como performance negra, percebe o corpo negro como o [...]campo 

de criação estética de estratégias descoloniais – ou tentativas de fricções neste sentido, de 

provocar rasuras, perfurações, romper bloqueios49, como também discute a atriz e 

dramaturga Mônica Pereira de Santana50.  

A partir desses corpos negros em performance, busco discutir seus possíveis 

atravessamentos no diálogo com o campo teórico da performance, da performance negra e 

do feminismo negro, bem como me abro para a possibilidade de uma criação em dança que 

se concretiza na relação com o seu poema Me Gritaron Negra. 

 Me gritaram negra e eu gritei: negra sim! Assumindo meus cabelos, me aproximando 

da cultura negra e das questões sociais que envolvem a população negra, mas, sobretudo, 

buscando compreender meu “corpo-mulher-negra” que dança. Trata-se de um processo ainda 

em construção e que sem dúvida o seu legado muito influência. Te agradeço por isso, Victoria 

e assim me despeço.  

 

Abraço, 

 

Rafaela Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
49

 Mônica Pereira de Santana, 2017, p. 71. 
50 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, é mestre 

em Artes Cênicas pela mesma instituição, suas pesquisas aborda a representação da mulher negra, 

performance negra, teatro negro.  
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5. CARTA PARA DANIELLE ALMEIDA 

 

 

Imagem 9 - Danielle Almeida durante, São Paulo-SP, 2019. Arquivo pessoal.  

A noite não adormece nos olhos das 

mulheres 
Em memória de Beatriz Nascimento 

 

A noite não adormece 

nos olhos das mulheres 

a lua fêmea, semelhante nossa, 

em vigília atenta vigia  

a nossa memória. 

 

A noite não adormece 

nos olhos das mulheres 

há mais olhos que sono 

onde lágrimas suspensas 

virgulam o lapso 

de nossas molhadas lembranças. 
 

A noite não adormece 

nos olhos das mulheres 

vaginas abertas retêm 

 e expulsam a vida 

 donde Ainás, Nzingas, Ngambeles 

e outras meninas luas 

afastam delas e de nós 

os nossos cálices de lágrimas. 

 

A noite não adormecerá 

jamais nos olhos das fêmeas 

pois do nosso sangue-mulher 

de nosso líquido lembradiço 

em cada gota que jorra 

um fio invisível e tônico 

pacientemente cose a rede 
 

– Conceição Evaristo, em Cadernos Negros, 

vol. 19. 
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Goiânia – Go, 05 de agosto de 2019.  

Querida Dani, 

Espero que esteja bem, é com alegria e ao mesmo tempo um certo nervosismo, que lhe 

escrevo a fim de compartilhar algumas reflexões sobre o estudo da performance, os seus 

contornos específicos na América Latina e o modo como tenho entendido o conceito de 

performance negra. Assim, traçarei um caminho que começa do conceito de performance, 

desenvolvido por Richard Schechner, na década de 70, até chegar no conceito de performance 

negra, que está sendo desenvolvido por Mônica Santana, passando por contornos da 

performance na América Latina e o conceito de escrevivência, que é uma das chaves 

metodológicas deste trabalho. 

Considerar os estudos da performance como uma nova lente para olhar Victória Santa 

Cruz e sua obra, é o que dá sentido para o fato desta carta ser destinada a você. Depois de muito 

matutar sobre o que eu poderia falar de Victoria para quem mais sabe sobre ela ou falar sobre 

feminismo negro para quem me ensina, decidi compartilhar o que este estudo pode ter de 

“novo”, que é a possibilidade de vislumbrar uma performance negra de Victoria Santa Cruz.  

Richard Schechner é considerado o pai dos estudos da performance, é diretor de teatro 

e professor universitário e foi um dos responsáveis pela criação da disciplina acadêmica Estudos 

da Performance, na Universidade de Nova York, na década de 70. Embora eu esteja engajada 

na construção de uma dissertação que evoque a presença de mulheres, principalmente mulheres 

negras, alguns homens brancos ainda se farão presente, como é o caso de Richard Schechner, 

Victor Turner51 e Milton Singer, por serem criadores do campo de estudo da performance, e 

Fernando Ferraz, que tem um estudo histórico muito relevante para as danças negras.  

Trago a definição de performance elaborada por Schechner por considera-la poética, 

pois ele parece embriagar-se no tempo e no espaço, ao dizer que as performances marcam 

identidades, flexionam e reformam o tempo, adornam e reformatam o corpo, contam histórias 

e fornecem meios para as pessoas brincarem, ensaiarem, reformarem os mundos nos quais não 

apenas habitam, mas, que se habituaram a reconstruir continuamente.52.  

Esse modo de se referir a performance me parece apropriada, pela possibilidade que ela 

abre de perceber a trajetória e a existência de Victoria Santa Cruz como performance, uma vez 

 
51 A carta que aborda os Dramas Sociais será destinada a Mestra Janja.  

52
 Richard Schechner, 2014, P. 718. 
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que ela dedicou a sua vida a promover espaços férteis para o desenvolvimento da cultura 

peruana de um modo geral, e da cultura afro-peruana de modo específico. Victória foi além das 

fronteiras da produção cultural e artística, ela teve um papel social e político na restituição de 

humanidades negadas à população negra peruana. E ainda, escorregando entre essas fronteiras 

artísticas, atuou na música, na dança e no teatro. Não obstante, me sinto atravessada pela 

existência de Victoria Santa Cruz e você é uma das responsáveis por isso, pois te conhecer me 

fez estar mais próxima do legado deixado por ela. 

O seu encantamento e compromisso com e por Victória me dão a certeza que ela fez 

com você tudo o que define Schechner como performance, marcou sua identidade, tornou o 

tempo flexível, adornou e ao mesmo tempo trouxe um novo formato ao seu “corpo-mulher-

negra”, lhe contou histórias e contribuiu para que o seu desejo já latente de reformar mundos 

ganhasse mais motivos, pois pelo que sei de você, apenas habitar o mundo nunca foi coisa sua. 

Percebo esse atravessamento de Victoria Santa Cruz em sua vida em vários momentos, 

principalmente quando você cita alguma frase de Victoria para explicar algo da nossa vida, do 

nosso dia a dia. Lembro que nosso primeiro contato foi via WhatsApp, em 2017, eu ainda estava 

escrevendo o projeto naquela agonia, me preparando para prestar a seleção de mestrado e 

guardo na memória o fato de ter ficado impressionada com sua voz de timbre forte e certeiro, 

ao mesmo tempo empolgado.  

Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi  você ter dito que o “seu 

compromisso de vida era difundir a obra de Victória Santa Cruz”, ao me contar um pouco como 

chegou a ela, fiquei ainda mais intrigada com sua determinação, pois durante esses 10 anos tem 

se dedicado a esse compromisso. Em seguida, você me enviou um dos seus artigos e alguns 

meses depois me convidou para a defesa da sua dissertação de mestrado53, que infelizmente não 

pude ir.   

No ano seguinte, em junho de 2018, eu já estava no mestrado, quando tivemos a 

oportunidade de nos conhecer pessoalmente, parecia que de um modo estranho já nos 

conhecíamos, não tive a sensação de estar vendo-a pela primeira vez, parecia que estávamos 

nos reencontrando. Como uma performance, nunca pela primeira vez54... E essa sensação 

 
53 Intitulado “Me Gritaron Negra: Influencias y Aportes de la Vida y Obra de Victoria Santa Cruz en el Proceso 

de Construcción de la Idenditad em Perú y América Latina”, defendida em 2017.  

54
Richard Shechner (1985) ao se referir ao comportamento restaurado, afirma que são sequencias de 

comportamentos reanjados que estão presentes na performance, ao constatar que esses comportamentos se 

repetem, ele afirma que a performance é sempre pela segunda vez, nunca pela primeira vez...  
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permanece até hoje. Lembro que cheguei até sua casa, em São Paulo, na manhã de um domingo 

nublado, depois de uma longa viagem de ônibus. Deu tudo tão certo, embora meu celular 

estivesse sem sinal, consegui chegar sem transtornos na sua casa.  

Considero aquele dia muito especial Dani, falamos de nossas trajetórias, 

compartilhamos algumas de nossas experiências de vida, eu estava suspensa no tempo e no 

espaço, estávamos ambas intrigadas com o potencial de Victoria Santa Cruz em nos reunir ali. 

Ao longo daquele dia fui percebendo o quanto falar de nós nos levava até Victoria. 

É isso que me faz pensar que, no contato com a obra de Victoria Santa Cruz, podemos 

seguir, pois ela em sua existência plena nos forneceu inúmeros mecanismos para seguir 

reformando o mundo e ir o construindo continuamente, essa é uma busca necessária, um mundo 

livre do racismo, como ela mesma disse em sua música basta ya55. Além disso, é inegável que 

Victoria tenha sido uma especialista cultural. E ao considerá-la assim, vou abrir um parêntese 

para rapidamente colocar e tirar a ponta do pé nas águas das performances culturais. 

Pensar a atuação e o legado de Victoria Santa Cruz a partir de sua performatividade abre 

brechas para perceber nas performances culturais, um outro aspecto de sua existência.  Assim, 

as performances culturais, como área de conhecimento pode ser definida como um [...] conceito 

metodológico que se estabelece no movimento das contradições das culturas e tem como 

objetivo analisar fenômenos concretos em suas distintas manifestações, identificar os 

elementos de mudança ou adaptação nestas tradições contraditórias.56  

Calma, não há a intenção de realizar um estudo comparativo entre culturas ou tradições, 

ainda que convenhamos, a cultura afro-brasileira e afro-peruana são possibilidades de análises 

comparativas de performances culturais, que renderia uma boa discussão. O que pretendo 

pontuar é que dentro das performances culturais, em seu amplo espectro interdisciplinar, 

existem especialistas culturais.  

[...] As performances culturais são criadas (ou recriadas) por especialistas 

culturais, podemos dizer “mestres” da cultura, pessoas que são especialmente 

treinadas, pagas, motivadas para construírem as performances. Estes podem ser 

padres, pastores, acadêmicos, contadores de história, cantores, dançarinos, 

diretores, dramaturgos, produtores, carnavalescos, figurinistas, professores, 

 
55

 Música final do espetáculo La Magia Del Ritmo, último espetáculo da vida de Victoria Santa Cruz. 

apresentado em Lima, no ano de 2014. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7KM3D9HssHk.  
56

 Milton Singer, 1972 apud Robson Camargo, 2013, p. 21. 

https://www.youtube.com/watch?v=7KM3D9HssHk
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patronos, etc.... Estes especialistas também arbitram os gostos culturais e a 

construção da política e do objeto cultural.57  

Com base nessa definição, é possível perceber Victoria Santa Cruz como uma 

especialista cultural, já que como cantora, coreógrafa, pesquisadora, folclorista e professora 

contribuiu fortemente para a construção das performances culturais no Peru, sobretudo as 

performances culturais negras, além de ter contribuído para a construção de identidades e 

subjetividades negras peruanas na busca pelo Ritmo Interior que carrega cada indivíduo dentro 

de si, como você aborda em sua dissertação58. 

Como especialista cultural, Victoria pôde criar arquivos e repertórios, o repertório é o 

que nos permite ter acesso a sua obra mesmo após sua passagem. Essa discussão é feita pela 

pesquisadora e teórica da performance, Diana Taylor, em seu livro O arquivo e o repertório 

performance e memória cultural nas Américas, de 2013, neste, somos convidadas a ampliar o 

modo de olhar para as performances na América Latina, alimentando a percepção de que a 

performance como manifestação expressiva e identitária se dá no corpo.  

Taylor realiza uma valiosa contextualização da escrita como mecanismo de poder 

durante as conquistas coloniais nas Américas e do quanto o corpo enquanto produtor e 

disseminador de conhecimento foi sendo apagado da história oficial e se materializando cada 

vez mais nas fissuras culturais cultivadas cotidianamente entre os povos colonizados.59  

Taylor afirma que ao mudar o foco da cultura escrita para a cultura incorporada, do 

discursivo para o performático, precisamos mudar nossas metodologias. Aqui, ela evidencia o 

conceito de performance, como práxis e episteme incorporada, por exemplo, mostraria ser vital 

para se definirem os estudos latino americanos, pois ele descentra o papel histórico da escrita 

introduzido pela conquista60. Ouso dizer, que para além das metodologias, é necessário mudar 

também as nossas epistemologias, e assim buscar novos modos de pensar e construir saberes.  

Quando Diana Taylor cogita uma ruptura entre palavra escrita e falada, conclui que na 

verdade a ruptura ocorreu entre o arquivo e o repertório. O arquivo, chamado também de 

 
57

 Milton Singer, 1972 apud Robson Camargo, 2013, p. 24 e p. 25.  

58 Danielle Almeida, 2017, p. 85. 
59 É importante ressaltar que essa teoria tem sentido, tendo em vista a perspectiva ocidental e histórica dita 

“oficial”, que binariza e hierarquiza os conhecimentos, a performance negra como percebemos aqui buscaoutros 

medos de perceber, sentir e aprender pelo corpo. 

 
60 Diana Taylor, 2013, p. 45 e 46. 
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memória arquival trabalha a distância, rompendo acima do tempo e do espaço. E ele pode ser 

revisto, reexaminado, o que pode mudar ao longo do tempo é a sua relevância e os modos como 

suas informações serão interpretadas. Por outro lado, o repertório encena uma memória 

incorporada, performances ao vivo, gestos, oralidade e movimento, dança e canto, sendo vistos 

como atos efêmeros e não reproduzíveis.  

Essas noções de arquivo e repertório Dani, ajudam a olhar de forma mais lúcida para os 

materiais pesquisados. Pois as memórias arquivais sobre Victoria Santa Cruz que alimentam 

esta pesquisa são vídeos de documentários, do espetáculo La Magia Del Ritmo (2004), o livro 

Ritmo el eterno organizador (2004) e o Las Palabras de Victoria Santa Cruz (2016), sua 

dissertação (2017) e os artigos sobre ela.  

Sobre a sua dissertação (2017) e o livro Las Palabras de Victoria Santa Cruz (2016), 

quero te agradecer por ter me permitido o acesso, este último de modo especifico possui 

entrevistas que foram cruciais para compreender melhor o pensamento de Victoria naquela 

época e como ele foi se modificando com tempo. Assim, como o acesso a sua dissertação me 

permitiu conhecer mais sobre a trajetória de Victoria e da família Santa Cruz e sua percepção 

em torno da importância do legado dela.  

Apesar de ter ciência das limitações do arquivo, porque ele não contempla a 

performance em si, percebo na memória arquival resquícios potentes do que foi a performance 

incorporada. Sobre isso Taylor diz que:  

A performance “ao vivo” nunca pode ser captada ou transmitida por meio do 

arquivo. Um vídeo de uma performance não é uma performance, embora 

frequentemente acabe por substituir a performance como uma coisa em si (o vídeo 

é parte do arquivo; o que representa que é parte do repertório). A memória 

incorporada está “ao vivo” e excede a capacidade do arquivo de captá-la. Porém 

isso não significa que a performance – como comportamento ritualizado, 

formalizado ou reiterativo – desaparece.61 

Se olharmos por esse lado, o acesso à performance ou parte dela é mediada pelo arquivo, 

este não comporta a sua totalidade ou a sua incorporação, mas é parte dela, essa percepção do 

arquivo como uma parte da performance, parece engrandece-lo. É nesse mosaico arquival e 

 
61

 Diana Taylor, 2013, p. 49 e 50. 
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incorporado que estou buscando a compreensão de Victoria Santa Cruz como performance 

negra, e suas possibilidades no fazer criativo da escrevivência e da dança.  

Aqui visualizo uma Sankofa62 arquivo-repertório, pois o ato criativo é concebido a partir 

do arquivo, que está no passado, mas também está no presente e é entendido como uma nova 

possibilidade de repertório que é feita de corpo presente, no agora. Embora a escrita ainda seja 

um dos mecanismos de desenvolvimento da pesquisa, a escrevivência permite que esta seja 

fruto direto de vivências, e por assim dizer, de repertórios incorporados e a dança permite que 

esta se torne repertório também incorporado.   

Embora compreenda a riqueza que pesquisar a performance negra de Victoria Santa 

Cruz traz, por si só, o contato com a escrevivência, conceito criado por Conceição Evaristo, 

ajudou a despertar a minha sensibilidade e a minha escrita, pois como define Conceição 

Evaristo (2017), a escrevivência está diretamente relacionada com a sua existência de mulher 

negra, a sua vivência e a vivência dos seus63, a sua escrita almeja a quebra de estereótipos e 

uma escrita afirmativa de mulheres negras em vivência. Deste modo, a escrevivência é o modo 

pelo qual Conceição Evaristo vem construindo seus escritos literários.  

Conceição Evaristo em entrevista, cedida a PUC Rio64, em 2017, fala que tudo que ela 

escreve é escrevivência, pois a sua condição de mulher negra interfere diretamente nos seus 

desejos e suas escolhas textuais, na construção de suas personagens, nas suas narrativas, tais 

escolhas estão relacionadas diretamente com a sua subjetividade e sua experiência pessoal, o 

que não significa dizer que ela tenha vivido tudo, segundo ela para viver tudo que ela escreve, 

teria que ser muitas. 

Evaristo ao falar da escrita de seus textos diz que: 

Todo texto tem uma autoria, um sujeito, homem ou mulher, que com uma 

‘subjetividade’ própria vai construindo a sua escrita, vai ‘inventando, criando’ o 

ponto de vista do texto. Em síntese, quando escrevo, quando invento, quando crio 

a minha ficção, não me desvencilho de um ‘corpo-mulher-negra em vivência’ e que 

 
62

 Símbolo Adinkra dos povos Akans, que significa retorno ao passado.    

63 Conceição Evaristo. O ponto de partida da escrita. In: Ocupação Itaú Cultural. Ocupação Conceição 

Evaristo.https://www.youtube.com/watch?v=3CWDQvX7rno&list=PLIBFjfean8ZsiX16IQnFyBmTGdRqmpbLr

&index=5 

64 TV PUC-Rio: A “escrevivência” na literatura feminina de Conceição Evaristo, 2017.  Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=z8C5ONvDoU8&list=PLIBFjfean8ZsiX16IQnFyBmTGdRqmpbLr&index=

12 

https://www.youtube.com/watch?v=3CWDQvX7rno&list=PLIBFjfean8ZsiX16IQnFyBmTGdRqmpbLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=3CWDQvX7rno&list=PLIBFjfean8ZsiX16IQnFyBmTGdRqmpbLr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=z8C5ONvDoU8&list=PLIBFjfean8ZsiX16IQnFyBmTGdRqmpbLr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=z8C5ONvDoU8&list=PLIBFjfean8ZsiX16IQnFyBmTGdRqmpbLr&index=12


73 

 

por ser esse ‘o meu corpo, e não outro’, vivi e vivo experiências que um corpo não 

negro, não mulher, jamais experimenta.65   

Nessa perspectiva de criação de Conceição Evaristo, personagens negros passam a 

desenvolver papéis centrais, sobretudo mulheres negras, contribuindo assim para uma 

representação de si como sujeito, não como tema-objeto. E mais do que isso, há uma escrita do 

sensível nesse fazer da escrevivência, em que a escrita toca em uma dimensão que é visceral. 

Pelo menos foi assim que me senti ao ler seus livros, começando por Insubmissas Lágrimas de 

Mulheres (2011), aquele que fui presenteada pela professora Marlini na banca de qualificação, 

os outros que li na sequência, Becos da Memória (2006) e Ponciá Vivêncio (2003). 

Assim, a escrevivência reivindica a humanidade que nos foi tirada, tal reinvidicação 

também foi feita durante a vida de Victoria Santa Cruz e atravessou a construção do seu 

pensamento filosófico. Pois, como apontou Victoria, antes de apresentar o poema Me Gritaton 

Negra, em 2004, durante o espetáculo La Magia del Ritmo, o poema não é uma obra racista, 

antes representa o grito daquele homem ou povo que desperta a força necessária para enfrentar 

a quem pretende retirar seu espaço, avançando sem ódio, sem rancor, mas disposto a ocupar o 

lugar que lhe corresponde, o de ser humano.66      

Aqui a escrevivência pode ser percebida como um ponto de encontro entre os estudos 

teóricos da performance e do feminismo negro, que resulta no estudo performance negra de 

Victoria Santa Cruz na relação com as minhas vivências e das várias mulheres que habitam em 

mim. Me identifico com o que Conceição Evaristo fala, pois percebo que não estou relatando 

ou escrevivendo apenas o que vivi diretamente, mas as diversas maneiras como as vivências 

das múltiplas mulheres que me habitam, me atravessam e me compõe como mulher e artista 

negra.  

Vale destacar que, ao pensarmos na escrevivência como uma memória que se torna 

arquival, estamos também buscando contar outra história, uma vez que o arquivo tem sido parte 

de uma estrutura de poder que não só impõe padrões, como estrutura e justifica as lógicas 

hegemônicas de poder. Conceição Evaristo e a sua escrevivência vem para reivindicar o lugar 

da mulher negra na literatura. Ao mesmo tempo vejo na escrevivência uma possibilidade de 

 
65

  Conceição Evaristo, 2009, p.18. 
66 Espetáculo La Magia del ritmo. Poema Me Gritaron Negra, 46min21s-50min57s.  Disponível 

https://www.youtube.com/watch?v=WYKEMidE6bQ&list=PLIBFjfean8ZvAli9ile1W1umqbzWdreWO&index=

31&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=WYKEMidE6bQ&list=PLIBFjfean8ZvAli9ile1W1umqbzWdreWO&index=31&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WYKEMidE6bQ&list=PLIBFjfean8ZvAli9ile1W1umqbzWdreWO&index=31&t=0s
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borrar as fronteiras entre o arquivo e repertório pois é um modo visceral de construir arquivos, 

é uma escrita da carne, do sangue e das dores dos corpos das mulheres negras.   

   Sensibilizada por todas questões, busco o entendimento de performance negra pautado 

na definição da atriz e dramaturga Mônica Santana, que desenvolve um estudo da performance 

negra na contemporaneidade, no artigo que tive acesso, ela discorre sobre a sua performance 

“Isto Não É Uma Mulata” e as performances de duas artistas negras, Michelle Mattiuzzi e a 

performance “Merci blanc!” e “Bombril”, de Priscila Rezende.  

Percebo que do mesmo modo que a literatura escrevivida, a performance negra também 

se apresenta como possibilidade de reconstruir histórias e fortalecer as identidades negras, 

como disse Elizangela Gomes.67 

Mônica Santana cita bell hooks68, para construir o conceito de performance negra, ao 

apresentar um quadro que é visto por ela como uma referência para a construção do conceito, a 

autora contribui para a compreensão dos papeis políticos e possibilidades de produção artística 

de criadores afro diaspóricos. São eles: a) ritualística e parte de uma cultura construída; b) 

sobre a necessidade de manipular para sobrevivência num mundo opressivo.69  

Ao localizar a produção artística de Victória Santa Cruz como performance negra, é 

possível assinalar em suas obras e na sua existência como artista afro diaspórica, a sua relação 

com a valorização da cultura afro-peruana e ao mesmo tempo o seu movimento subversivo em 

um mundo opressor e machista. 

Como você assinala em sua dissertação70 e nas suas falas, é necessário reconhecer a 

importância de uma mulher como Victoria Santa Cruz, que foi capaz de superar os obstáculos 

impostos à sua condição de mulher, negra e latino-americana e ocupar um papel de fundamental 

importância no desenvolvimento cultural e social de seu país.   

Monica Santana afirma ainda que, as formas de performance negra, na sua amplitude e 

variedade, são pedras fundamentais na resistência - um interstício entre arte e atos de 

resistência - recuperação da autoestima, do orgulho de ser negro, do incentivo à mudança de 

lugar e posição...71   

 
67

 2019. P. 80. 
68

 Autora negra e feminista estadunidense. 
69 Mônica Pereira de Santana, 2017, p. 71. 

70 2017, p. 85 
71

 Ibid. 
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Ao considerar que o trabalho artístico de Victoria nasce no final da década de 50, com 

o desejo de que jovens se expressassem por meio do teatro e propunha dentre outras coisas, a 

recuperação da autoestima desses indivíduos, incentivando-os a ter orgulho de sua negritude. É 

possível dialogar com essa concepção e compreender a atuação de Victoria Santa Cruz, como 

performance negra, à medida que ela se apresenta como um hiato entre a arte e atos de 

resistência, em uma prática engajada na recuperação de autoestima e ao mesmo tempo na arte-

educação, na busca por uma mudança social daqueles que ela pôde formar. 

Victoria Santa Cruz, nas escolhas feitas na construção do seu repertório artístico na 

música, no teatro, na dança ou mesmo na sua prática pedagógica pautada no Ritmo Interior, 

enfatiza o impacto que o seu encontro com a África causou em seu entendimento das bases do 

ritmo. Assunto que parece que agora comecei a compreender um pouco do que ela entende 

como ritmo, eu sinto como uma noção tão ampla, que parece estar além do nosso 

entendimento72. 

Ela não está falando de ritmo apenas como elemento musical, ela fala do ritmo como 

um poder cósmico que possui chaves para o encontro consigo e com o outro, para as conexões 

com a sua cultura, seu corpo e quiçá sua espiritualidade. Essa relação com a espiritualidade fica 

evidente, quando ela fala que existem combinações rítmicas que carregam grande sabedoria e 

vibrações capazes de conectar com o sagrado e experienciar estados de liberdade. 

Um outro aspecto da performance negra abordado por Mônica Santana que vale ser 

mencionado, é o:  

viés interseccional, quando esta performance negra é também feminina, se aguça 

a denúncia sobre os procedimentos e opressões alocados no campo do corpo – a 

mulher sempre foi circunscrita a corpo, hormônio e emoções – estas que 

impediriam sua capacidade intelectual. Um corpo duplamente para o serviço, 

esvaziado de humanidade e autonomia.73  

Como sabemos, as mulheres negras pela escrevivência, pela performance negra e as 

diversas formas de ativismo têm buscado a restituição das humanidades historicamente 

negadas. Vale destacar que tanto a escrevivência como a performance negra são formas de 

feminismo negro.  

 
72

 Será desenvolvido na carta destinada a Renata Lima. 
73 Mônica Pereira de Santana, 2017, p. 72 
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Outra coisa que gostaria de compartilhar com você Dani, é o quanto os estudos 

feministas tem me feito questionar a perspectiva defendida por Victoria Santa Cruz no que diz 

respeito a unidade, embora este seja um pensamento filosófico complexo, sigo buscando 

referenciais que possam me ajudar a compreender melhor essa linha de pensamento dela. Nessa 

busca encontrei algum indício dessa unidade em um dos discursos de Angela Davis, de um 

outro ponto de vista, Davis fala sobre a importância de uma agenda de luta comum entre as 

mulheres.74  

Ao mesmo tempo, uma ficha me parece ter caído recentemente, ao compreender um 

pouco mais sobre as perspectivas filosóficas de Victoria, é possível que Davis e ela estejam 

falando de coisas diferentes, à medida que o pensamento de Victoria me parece estar conectado 

com uma busca filosófica do que é ser parte de um Ritmo Cósmico na relação com a ordem 

superior. Enquanto Angela Davis está falando objetivamente de uma agenda de luta política. 

Sigo mergulhando nesse mar chamado Victoria Santa Cruz e vendo a que pensamentos essas 

águas me levam.   

Victoria Santa Cruz foi uma mulher que deslocou tanto as lógicas temporais quanto 

políticas de sua época, ao buscar sua emancipação intelectual na arte, se colocou na disputa pela 

narrativa, pelo pensamento, pelo ser. Reivindicou a humanidade retirada da população afro-

peruana, sobretudo na sua condição de mulher, negra e latino-americana.  

Vou finalizando por aqui Dani, porém, antes disso, gostaria de te falar que o contato 

como você e a obra de Victoria me provocaram a buscar a imensidão que habita em mim. 

Imensidão é um substantivo feminino, que pode ser definido como um espaço ou lugar infinito... 

No contato com o legado de Victoria Santa Cruz, fico pensando como a vida é finita, no sentido 

de ser breve. 

Como não é possível que se viva infinitamente na forma carnal, buscamos uma 

imensidão ancestral, no contato com uma força de um tempo outro, e por acreditar nessa 

imensidão ancestral é que faz tanto sentido essa busca por Victoria Santa Cruz, a qual você me 

conduziu pela mão e me mostrou que é possível ser imensidão em uma vida finita. 

Gratidão por isso e por tudo!  

Um abraço.  

 
74

 Esse tema será discutido na carta para Djamila Ribeiro.  
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6. CARTA PARA DJAMILA RIBEIRO 

 

 

Imagem 10- Obra de Daniel Minter.  Capa do livro Reflexões escrita de mão Valdizia Bianch.  

Fonte: http://blackheritagetrailnh.org/2019-lenten-program/ 
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Vozes-mulheres 

A voz de minha bisavó 

ecoou criança 

nos porões do navio. 

ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela. 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

e 

fome. 

A voz de minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

o eco da vida-liberdade. 

 

– Conceição Evaristo, no livro “Poemas da recordação e outros movimentos”. Belo 

Horizonte: Nandyala, 2008.
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Goiânia, 26 de abril de 2019. 

Cara Djamila,  

Me chamo Rafaela, estou fazendo mestrado no Programa de Pós-graduação em 

Performances Culturais na Universidade Federal de Goiás e pesquiso a Performance Negra de 

Victoria Santa Cruz. Você a conhece? Acredito que sim, mas falarei um pouco dela ao longo 

dessa carta no intuito de te convidar para essa teia de fatos e reflexões sobre a trajetória e a obra 

dela.  

Antes de mais nada, quero dizer como foi significativo ler seus livros e o quanto lê-los 

despertou o desejo de poder dialogar com você. Como a minha dissertação de mestrado está 

sendo construída em formato de cartas, me arrisco nessas linhas em um exercício de tecer 

palavras afetadas pelas escrevivências de Conceição Evaristo, que é umas das metodologias 

que está pautando esse processo de escrita/criação.   

O seu livro “Quem Tem Medo de Feminismo Negro?” me despertou para coisas que 

aconteceram na minha vida e que nunca havia parado para me permitir sentir ou refletir sobre. 

Eu sou filha de uma mulher negra, que teve um relacionamento longo e conturbado com um 

homem branco e tóxico. Essa mulher trabalhou por muitos anos e trabalha até hoje como 

empregada doméstica. 

Mais uma que lutou para criar sozinha três filhos, já que seu companheiro entendeu que 

ao separar-se dela, separava-se também da sua responsabilidade paterna. Apesar de todas as 

dificuldades, podemos dizer que deu tudo certo, sobrevivemos todos e dentre as várias “opções” 

que a vida na periferia pode “oferecer”, estudamos e seguimos estudando. 

Meu irmão mais velho se formou em Educação Física, foi bolsista do PROUNI75 na 

PUC/GO, eu me formei em Dança na Universidade Federal de Goiás - UFG, amparada por 

políticas públicas que foram fundamentais para a minha permanência na universidade, como 

bolsa moradia, fui moradora da casa do estudante universitário da UFG durante 3 anos, bolsa

 
75

 Programa Universidade para Todos, Programa de Política Pública Educacional de acesso ao ensino superior 

brasileiro, criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, 

sob o governo do presidente Lula e do então Ministro da Educação Fernando Haddad. 
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alimentação, bendito seja o restaurante universitário, e ainda fui bolsista do PIBID – Programa 

Institucional com Bolsa de Iniciação à Docência, que foi muito importante para o meu processo 

de formação como professora de dança.  

Já minha irmã mais nova está cursando fisioterapia, na Universidade Estadual de Goiás 

– UEG, segundo período. A gente sabe como é para uma família pobre, de periferia conseguir 

alcançar e ocupar esses espaços. Viemos do interior da Bahia, cidade de Barreiras, em busca de 

condições melhores e hoje estamos todos em Goiânia, driblando as estatísticas e sobrevivendo 

ao descaso com a educação.   

Atualmente, estou no mestrado, como bolsista CAPES76, em meio a esse desmonte, 

tenho a sensação que estou pegando a raspinha de uma panela que em breve será descartada, 

pois o PIBID já não existe mais, a CAPES está sofrendo mudanças (que não são para melhor), 

os cortes de bolsas já começaram e a universidade vem sobrevivendo em agonia ao desmonte. 

Continuando a perseguir o intuito de tecer uma teia de relações construída entre, para e 

com mulheres negras, quero falar com você a partir de agora sobre Victoria Santa Cruz e sua 

performance negra. 

Victória Santa Cruz Gamarra nasceu em 1922 na cidade de Lima, é impossível falar 

dela sem mencionar a sua família, pois esta foi aporte para que ela se tornasse a artista que se 

tornou, sua mãe Victoria Gamarra Ramírez, conhecedora das tradicionais negras do Peru e seu 

pai Nicomedes Santa Cruz Aparício, conhecedor da cultura europeia e ocidental. Ela fala em 

uma de suas entrevistas77, com brilhos nos olhos, que nos finais de semana ela e seus irmãos se 

reuniam para batucar e cantar e que eram incentivados pelos mais velhos.  

Danielle Almeida destaca em sua dissertação de mestrado, defendida em 2017, que a 

família Santa Cruz tem grande notoriedade por sua produção intelectual e artística, com uma 

presença histórica na cultura do Peru há pelo menos seis gerações. Neste sentido, é impossível 

não destacar o contexto familiar e a educação de Victória e seus oito irmãos, que foi permeada 

por valores artísticos internacionais e tradicionais do Peru, conhecimentos herdados de seu pai 

e sua mãe, como mencionado.  
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 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  
77
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Ao longo da trajetória artística de Victoria, ela esteve à frente de duas companhias, 

Cumanana e o Teatro y Danzas Negras Del Peru e anos mais tarde foi convidada para dirigir 

o Conjunto Nacional del Folklore, em sua primeira formação.  

O grupo Cumanana foi fundado em 1958, por Victoria e seu irmão Nicomedes Santa 

Cruz, que também foi um artista de grande relevância para o Peru, na época, Nicomedes era 

poeta e radialista já conhecido e Victoria trabalhava como costureira, Nicomedes teve a ideia 

de construir uma cena para o programa de rádio que ele atuava e convidou Victória, o que foi 

ponto de partida para que juntos gestassem o grupo Cumanana.  

Inicialmente, Victoria assumiu as coreografias e os figurinos e a medida que o grupo foi 

se desenvolvendo e novas necessidades foram surgindo, ela desvelando suas potencialidades, 

fosse compondo músicas ou escrevendo peças. 

Danielle destaca que, 

Con el Cumanana, ritmos, bailes, poesía y música de la costa peruana, heredades 

de la presencia africana en ese país, empezaron a ser recuperados y se inicia el 

resurgimiento del folklore negro del Perú. El trabajo centrado y comprometido de 

los hermanos Santa Cruz, acerca del repertorio de cantos, danzas e instrumentos 

musicales, desencadena un proceso de visibilización de las contribuciones de los 

negros en el Perú, reivindicando el lugar y el reconocimiento de los negros en la 

cultura dicha nacional peruana.78   

Sobre esse período, Teresa Mendonza, que foi uma das participantes do Grupo 

Cumanana, fala emocionada que Victória concedeu a ela um dos espaços mais especiais de sua 

vida, ao afirmar que Victoria es coreografa, es professora no de gente que ya passo por uma 

escuela del arte, no, de gente que eramos nada, solamente eramos hijos del família y los isso y 

la gente como ellos nos aplaudiam de pé, esto es o mejor espazio de mi vida, esto yo devo a 

ella79.  

Nessa época, Victoria escreveu um drama que foi muito importante para sua carreira, 

apresentado em 1961, o drama negro Malató, além de ter sido escrito, foi também interpretado 

por ela e pelo seu irmão Nicomedes. Abaixo uma foto dos dois...  
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 2017, p. 71 e 72.  
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 Trecho do documentário que relatou sobre a vida de Victoria Santa Cruz, produzido por Claudia Chumbe para 

o Programa Retratos de TV, em 2005.  
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Durante sua estadia em Paris, Victoria reescreveu esse trabalho e em uma de suas 

entrevistas cedidas em 1969, afirmou que havia pessoas interessadas em filmar Malató, não há 

indícios que esse projeto tenha se concretizado. Durante sua estadia em Paris, Victoria teve a 

oportunidade de ir conhecer a África.  

Sobre essa época Danielle Almeida, escreveu que: 

Santa Cruz llega a París en un momento en que el mundo respiraba aires de 

revolución a través del movimiento de la Negritud. La influencia de este 

movimiento, inaugurado por dos poetas Aimé Césaire (Martinica) y Leopold Sedar 

Senghor (Senegal), se refleja en la obra de Victoria y la muestra de ello es el 

artículo Negritud en América Latina, publicado en el primer número de la revista 

Folklore (Perú, 1978).80  

Ao retornar para Paris, ela formou um grupo e montou o ballet la muñeca negra, que 

contou com a participação de artistas da Martinica e de Camarão.     

Em 1966, quando retornou ao Peru, convidou pelo rádio e pelo jornal a todo negro ou 

mestiço de negro que quisesse aprender dança e teatro que comparecesse no endereço e hora 
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 Danielle Almeida, 2017, p. 72.  

Imagem - Victoria e Nicomedes Santa Cruz. Drama Malató. Fonte: Documental 
Victoria Santa Cruz – Negro es mi Collor, 2005.  

Imagem 11- Victoria e Nicomedes Santa Cruz, 1961 - Foto retirada do 

Documentário Victoria Santa Cruz - Negro es mi Collor, 2005. 
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marcada no anúncio, o único requisito era ter ritmo e nada mais, assim, Victoria fundou o grupo 

Teatro y Danças Negros Del Peru e conseguiu integrar trabalhadores e trabalhadoras de baixa 

renda, investir na formação deles, ensinando-os sobre a África, arte e cultura negra, em uma 

ação engajada na elevação cultural, educacional e artística dessas pessoas. 

Victoria acreditava que a formação do bailarino profissional implicava uma formação 

técnica e cultural. Além de chamar atenção para a importância do compromisso e 

responsabilidade dos envolvidos.  

É importante destacar, Djamila, que em todos esses grupos que Victoria passou, ela foi 

premiada pela sua competência. Em 1968 quando estava à frente do Teatro y Danças Negros 

Del Peru, eles participaram das Olimpíadas do México e lá foram premiados como melhor 

grupo artístico e melhor direção.  

Em entrevista, ao ser questionada sobre a participação do grupo nas olimpíadas, ela 

respondeu: ¿México? ¡Estraordinario! Y el Perú !triunfó! Cuidado que había com quién 

competir: China, Japón, Camerún, Senegal, Etiopía, Alemania, Italia, Rusia, Filipinas, 

Venezuela, Colombia, Guatemala, etc... Y repito, triunfamos em toda la líena, no solo 

artísticamente sino como grupo disciplinado.81  

Nessa ocasião, a delegação peruana, dirigida por Victoria Santa Cruz ganhou medalha 

de ouro e menções honrosas pelo belo e comprometido trabalho. Desse grupo, saiu Ronaldo 

Campos, que em 1969 fundou o Peru Negro, companhia de teatro e danças negras do Peru que 

permanece ativa até os dias de hoje e comemorou esse ano, 50 anos de existência.  

Nesse mesmo ano Victoria foi convidada para dirigir o Conjunto Nacional del Folklore, 

onde reuniu danças e músicas tradicionais negras e indígenas, nesse período, que parece ter sido 

também um período de luta por espaço, equipe, etc. Victoria desenvolveu um grande trabalho 

que permitiu grande visibilidade ao folclore peruano, porém renunciou ao cargo três anos 

depois.  

Em uma entrevista cedida em 1972, quando questionada sobre a sua renúncia, ela 

afirmou ter renunciado por incompatibilidades na forma de trabalhar e conceituar a arte 

folclórica, além de considerar que poderia fazer muito pela arte folclórica peruana atuando fora 

da direção do Conjunto Nacional82.     
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 Gamarra, 1968 in Luis Rodríguez Pastor, 2016, p. 16.  
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Quando olho para a trajetória de Victória, percebo seu compromisso político com a arte 

afro-peruana, ao abrir a sua casa para ensinar teatro e dança, a sua preocupação com a maneira 

como essas representações eram concebidas. Além de buscar uma estética de dança e teatro 

construída com a presença de pessoas negras na cena artística em um período em que as cenas 

artísticas eram tomadas pelos “Black faces”, não apenas no Peru, mas no mundo inteiro. 

No Brasil, Abdias Nascimento, por meio do Teatro Experimental do Negro – TEN, 

demostrou a mesma preocupação, com uma proposta de trabalho muito similar. Embora 

estejamos falando das décadas de 50, 60 e 70, essa situação ainda é recorrente como você aponta 

na sua matéria “repúdio ao Black face”, sobre uma situação lamentável ocorrida no Brasil em 

pleno ano de 2015.  

Outra coisa que me chamou atenção no seu livro, Djamila, foi a sua relação com a 

música, quando você citou Otis Redding e Almir Guineto, que eu não conhecia e agora fazem 

parte da minha playlist, Aretha Franklin e Whitney Houston, que já conhecia, mas você me 

motivou a ouvir naquele momento e o modo sensível como você descreve que as canções desses 

artistas te salvaram como uma “afirmação metafísica da liberdade” demonstrando a sua relação 

sensível com a arte. 

Sobretudo, a sua afirmação sobre os ensinamentos do samba e do blues terem sido tão 

proveitosos quanto os dos textos que leu, aqui você toca em um ponto que me move como 

artista da dança, que é perceber a potência educativa e libertadora da arte. Uma das possíveis 

noções de liberdade é abordada por Victoria Santa Cruz por meio do Ritmo Interior, quando ela 

afirma que os colonizadores nunca puderam escravizar os negros de fato, pois nunca 

conseguiram escravizar o seu Ritmo Interior. 

Por Ritmo Interior, Victoria está falando, dentre outras coisas, da nossa capacidade de 

criação, da nossa resistência em preservar as nossas memórias ancestrais. A esta força interna 

ela atribui também a capacidade de nos conectarmos com a nossa intuição, que para ela é uma 

força que nos leva a criar e nos torna artistas. 

Muitas vezes me pego pensando, no que pode ser o nosso Ritmo Interior... Seria a nossa 

energia vital? O nosso axé? Nosso dendê? Nossa capacidade de conexão com o sagrado? Seria 

o que capoeira chama de mandinga? Penso que pode ser, à medida que entendo o Ritmo Interior 

como algo que pode te mover e te libertar, percebo que a arte liberta, o jogo liberta, a 

consciência liberta... 
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Victoria Santa Cruz acreditava que o ritmo não era algo para se falar, mas para sentir. E 

que era muito maior do que tempo, compasso, para ela, o rítmico é cósmico e suas combinações 

rítmicas podem acionar vibrações que comunicam com vibrações espirituais, a descoberta 

dessas bases rítmicas é parte de um processo de evolução humana, essas bases devem ser 

preservadas e passadas de geração em geração.  

Refletindo sobre essa concepção rítmica de Victoria, posso dizer que tudo o que 

mencionei carrega em si o potencial de despertar o nosso Ritmo Interior, pois nos sensibiliza a 

buscar a nossa ancestralidade e a preservar o que Victoria chamou de Memória Ancestral. Na 

Capoeira Angola, por exemplo, desde a ladainha ao corrido, fazemos referência a África, a essa 

África que imaginamos, vivemos, dançamos, cantamos. O som do berimbau, do pandeiro, do 

agogô, do atabaque, do reco-reco e do Yêê êêêêêê... que abre e o Yê! que fecha as rodas de 

capoeira parecem nos convidar para chorar, sorrir e vadiar na força dessa ancestralidade. 

Victoria além de ter feito história, junto com seus irmão Nicomedes, ao criarem as bases 

do teatro negro do Peru, foi a primeira diretora do Conjunto Nacional del Folklore e uma das 

folcloristas mais relevantes da história do Peru, além disso, construiu a partir do Ritmo Interior, 

uma metodologia de ensino do teatro e da dança e um pensamento complexo em torno da 

potência rítmica que herdamos da África em toda a América.  

Apesar disso, ao pesquisar sobre o Conjunto Nacional, em sua página na internet83 não 

há nenhuma menção ao nome de Victoria, nem mesmo na aba que conta a história do grupo, o 

que ao meu ver é uma forma de conduzir o legado de Victoria Santa Cruz ao esquecimento, 

algo que não deveria acontecer, uma vez que foi ela responsável pela restauração do folclore 

no Peru. 

Além de ter sido uma difusora da arte peruana, é possível notar nas palavras de Teresa 

Mendonza, que a preocupação de Victória não era apenas técnica, pois seu trabalho não se dava 

por audição de bailarinos profissionais, havia uma única preocupação: O Ritmo, essa era única 

exigência que ela fazia a seus dançarinos que eram pessoas negras trabalhadoras e que ela com 

sua potência criativa fazia com que fossem aplaudidos de pé. 
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Fonte: http://cnf.escuelafolklore.edu.pe/?fbclid=IwAR2KLODfsNnvZ68bzAUNw-

RaFf4VxEYzB2TKV3Nmv6ggpgIPbvKj3KPVsSc.  
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Em 1982 enquanto participava de um congresso sobre ritmo, Victoria foi convidada a 

lecionar na Universidade Carnegie Mellon School of Drama, onde lecionou por 17 anos, usando 

como base para as suas aulas o Ritmo Interior. 

Desse período pouco ainda se sabe, Danielle Almeida em seus escritos relata que: 

En 11 de octubre de 1982, en medio a una crisis política y el terrorismo instaurado 

por el grupo Sendero Luminoso, en el Teatro Municipal de Lima Santa Cruz se 

despide de su país para iniciar sus actividades docentes en el Departamento de 

Drama de la Carnegie Mellon University, en los Estados Unidos, que se prolongó 

hasta 1999. Muerta de risa solía contar los desafíos que tuvo que superar para 

permanecer en l puesto que ocupaba, decía: “Era mujer, latinoamericana y negra. 

¡Solo me faltaba la lepra!”, para llegar hasta allí tuvo que enfrentarse con el 

racismo que conocía bien y que imperaba en aquel país.84   

 A atriz estadunidense Hellen Hunt, ganhadora do óscar de melhor atriz em 1997, foi 

aluna de Victoria e falou sobre a importância dela em sua trajetória, pois Victoria foi 

responsável por instigá-la a descobrir seu Ritmo Interior.  

Como salientou Danielle Almeida,  

Sobre Hellen Hunt, la vencedora del Oscar como mejor actriz en 1997, Marinque 

(2014) rememora que James Lipton preguntó, en cierta ocasión a esa gran actriz 

luego de vencer el Oscar, de dónde había sacado toda su versatilidad. La actriz le 

contó de una profesora inolvidable que había tenido en Carnegie Mellon, llamada 

Victoria Santa Cruz. Lipton le pregunta: “¿De Peru Nebrasca?”; “No, de Perú, 

Perú”, contesta Hunt. Según la actriz, de ella aprendió que todos tenemos un ritmo 

interno y que debemos descubrirlo y actuar en sintonía con él y sobre este 

aprendizaje, afirma: “Me sintonizo con mi ritmo interno y puedo encarar cualquier 

rol”.85  

Todo trabalho desenvolvido por Victoria Santa Cruz nos Estados Unidos, foi embasado 

em suas concepções filosóficas e metodológicas em torno do Ritmo Interior. Que ela definia 

como uma metodologia de educação rítmica, baseada em combinações rítmicas de raiz africana 

que tinha como objetivo alcançar em seus praticantes, atitudes psicossomáticas prévias ao 
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trabalho rítmico, que ela considerava necessário para que o aprendizado em dança ocorresse 

com profundidade.86    

Victoria voltou para o Peru em 1999, após se consolidar como professora catedrática na 

Universidade Carnegie Mellon School of Drama. Seu anseio era compartilhar seus 

conhecimentos, foi então que ela criou em parceria com uma equipe interdisciplinar composta 

por músicos, arte-educadores, médicos, psicólogos, etc. um espaço para tratar sobre saúde, 

equilíbrio e ritmo, em que faziam reuniões eram quinzenais.  

Em 2004, Victoria apresentou um espetáculo chamado La Magia del Ritmo, quando 

decidiu também se retirar da cena pública. Victória viveu em Lima até o dia de sua morte em 

30 de agosto de 2014. Eu soube da sua existência somente em 2015 por meio do seu poema Me 

Gritaron Negra.    

 Uma das coisas que mais me impressiona em Victória, Djamila, é que ela estabeleceu 

o ato compartilhar seu conhecimento como um compromisso de vida e rompeu o silêncio 

imputado, frequentemente, as mulheres negras, que você relata citando Grada Kilomba. 

Victória foi uma mulher que afirmou que a arte não se desconecta do que  somos e do modo 

que nos relacionamos com o espaço ou com o outro, e afirmou ainda que forças opostas são 

indispensáveis para a manutenção da tensão rítmica que promovem o equilíbrio.    

Victória não se afirmava feminista, e não pretendo fazê-lo, a sua trajetória como mulher 

negra tem inspirado o movimento negro feminista na atualidade, sobretudo o seu poema Me 

Gritaron Negra. Embora, perceba no trabalho dela alguns indícios de questões atuais que são 

discutidas pelo movimento negro feminista, essa discussão não se dá no mesmo sentido. Como 

é o caso da primeira cena do espetáculo La Magia Del Ritmo.     

A cena clase de música en un pueblo joven, começa com estudantes organizando a sala 

para começar a aula de música enquanto aguardam o professor. Como a maioria haviam faltado 

à aula anterior, os que estiveram na aula comentam sobre o quão racista era o professor, pois 

ele teria dito que uma branca vale por duas negras, na analogia do ensino das notas musicais.  

O professor chega e todos se sentam e ele começa a explicar as notas musicais que são, 

la redonda, composta por quatro tempos, la blanca, composta por dois tempos e la negra 

composta por um tempo, ao concluir a explicação torna a afirmar que una blanca vale por dos 

 
86

 Luis Rodríguez Pastor, 2016, p. 51. 



89 

 

  

negras, de pronto as alunas e os alunos, se colocam a discutir, e enfrentar o professor por ter 

coragem de dizer tamanha injúria. 

Uma das alunas se levanta, sobe em cima da mesa e começa a cantar uma música que 

diz assim, Es que miente professor, miente y remiente que inventou la notas, miente e remiente 

a mi no me equivocan, no es possible que una blanca valha por dos negras por mui nota que 

sea [...], logo depois, alguns colegas a acompanham e cantam e dançam junto com ela essa 

canção. Até que o professor lhes chama a atenção e pede que todas e todos se sentem em seus 

lugares. A seguir um dos alunos, questiona o professor a respeito da cor que tem a nota “la 

redonda”, o professor afirma que esta não tem cor, que ela representa a unidade de todas as 

notas musicais.  

O aluno reage com entusiasmo e diz ritmicamente esto me gusta, e afirma que lhe cai 

muito bem, com um tom malicioso. O professor segue explicando e a pedido de uma aluna 

repete os tempos de cada nota musical. Os estudantes então resolvem mostrar-lhe como 

compreenderam a explicação, dividiram-se em três grupos. 

Cada grupo representava uma nota musical e usando uma coreografia demonstraram os 

tempos de cada nota. O professor reage positivamente a demonstração dos alunos afirmando 

que eles trabalharam o ritmo de onde se deve trabalhar que é desde o interior, onde se encontra 

a magia do ritmo, viviendo, sintiendo, despertando y transformando. 

 Os alunos e as alunas então, gritam, que viva las blancas!, que viva las negras! e 

novamente o professor chama a atenção para a unidade, dizendo: no se olviden que la unidad 

contiene todas, la unidad que alimentamos y nos alimenta e todos então gritam que viva la 

unidad!. E a cena chega ao fim com os aplausos da plateia e em seguida, blackout! 

Quando vi essa cena pela primeira vez, fiquei feliz por Victoria Santa Cruz 

problematizar questões tão próximas do feminismo negro, embora ela nunca tenha se declarado 

feminista, algumas de suas obras e a sua trajetória artística por si só tem servido de inspiração 

para o movimento feminista no Peru e em toda a América Latina, como já mencionei.  

Naquele mesmo período estava lendo a obra “Ensinando a transgredir” (2016), da 

escritora bell hooks, e tinha acabado de chegar ao capítulo “de mão dadas com minha irmã 

solidariedade feminista” em que ela aborda que as relação entre mulheres negras e brancas 

foram construídas com base em uma hierarquia de poder, ou seja na relação serva e senhora 

construída no ambiente doméstico, embora a ambas fosse imputado o papel de cuidar da casa, 
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o status que as diferenciava era o de classe e raça, status este que era reforçado e afirmado pelas 

mulheres brancas.  

bell hooks, que você conhece bem, afirma que a abolição da escravatura não teve 

impacto sobre essa relação, ao pontuar que as mulheres brancas viam as mulheres negras como 

concorrentes sexuais e como elas contribuíram para que estereótipos a respeito das mulheres 

negras fossem disseminados. Os fatos relatados pela autora fizeram muito sentido para mim, 

pois, fui lembrando de várias situações que presenciei na infância, comentários depreciativos 

de amigas brancas da minha mãe, em relação às novas esposas de seus ex-companheiros, 

quando essas eram negras. 

 Então quando vi o espetáculo, me ative apenas a essa questão e não me dei conta do 

apelo final, que chamava atenção para a unidade. Depois de assistir algumas vezes o espetáculo 

e rever algumas entrevistas de Victoria não pude deixar de perceber o apelo que ela faz a 

unidade e a consolidação da família humana. Confesso que travei, pois vi toda e qualquer 

possibilidade de relacionar o espetáculo aos estudos feministas irem por água abaixo. 

 Então me voltei aos escritos de Angela Davis, Lélia Gonzales, Audre Lorde para ver se 

elas mencionavam ou intencionavam de alguma forma por essa tal unidade. Nessa busca, 

encontrei algo que me acalmou, Angela Davis em 1987, realizou um discurso chamado “vamos 

subir todas juntas: perspectivas radicais sobre o empoderamento das mulheres afro-

americanas”. 

Neste, Davis transita pela história do movimento das mulheres, como o movimento foi 

se dividindo e questiona,  

Como podemos garantir que esse padrão histórico se rompa? Enquanto defensoras 

e ativistas dos direitos das mulheres de nosso tempo, devemos começar a fundir 

esse duplo legado a fim de criar um continuum único, que represente de modo 

sólido as aspirações de todas as mulheres de nossa sociedade. Devemos começar 

a criar um movimento de mulheres revolucionário e multirracial, que aborde com 

seriedade as principais questões que afetam as mulheres pobres e trabalhadoras. 

Para mobilizar tal potencial, devemos desenvolver ainda mais aqueles setores do 

movimento que estão se ocupando dos problemas que atingem as mulheres pobres 

e de classe trabalhadora, como empregos, equidade de salários, licença-

maternidade remunerada, creches com subvenção federal, abortos subsidiados e 
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proteção contra esterilizações forçadas. Mulheres de todas as raças e classes se 

beneficiarão enormemente de uma abordagem como essa.87 

Embora esse discurso esteja voltado para a realidade do movimento de mulheres 

estadunidenses, em tempo e espaço específicos, alguns aspectos são comuns à boa parte das 

mulheres afro latino americanas, e apesar de ter sido proferido em 1987 aborda questões que 

ainda são polêmicas na atualidade, como a legalização do aborto. Angela Davis (1987) está 

chamando a atenção para a busca de um continuum único que favoreça a todas as mulheres. De 

pontos de vistas e lugares diferentes, Angela Davis e Victoria Santa Cruz, convidam a refletir 

sobre a possibilidade de buscar a unidade, e juntar forças, ao invés de dissipá-las. 

Existem várias possibilidades de compreensão dessas perspectivas, percebo que ao 

menos no Brasil, ainda é tempo de evidenciar as particularidades e as diferenças, pois aqui ainda 

tem pessoas que acreditam que racismo nem existe, como podem compreender que racismo 

afeta as relações de gênero? Imagina só, se eles descobrem que racismo não só existe, como 

também estrutura a nossa sociedade e as nossas relações? O mito da democracia racial faz com 

que as pessoas neguem veemente o racismo, mesmo, que o pratique diariamente.  

Pensar essas questões, Djamila, me levou aos estudos de Lélia Gonzales88 e suas 

reflexões sobre racismo na América Latina. Para nossa mais velha Lélia sofremos do “racismo 

disfarçado” ou “racismo por denegação”, um racismo sofisticado e amplamente disseminado, 

que impõe a superioridade dos padrões estéticos brancos e europeus, como únicos e universais. 

Como bem definiu Lélia Gonzales o racismo na América Latina está nas entranhas, na base, na 

estrutura, o que anuncia para uma necessidade de nos reconhecermos enquanto frutos de uma 

sociedade racista, para pensar os caminhos para combatê-lo. 

Esse aspecto justifica, a meu ver, que seja prematuro defender uma bandeira que busque 

a unidade ou uma luta que esteja pautada na ideia de uma família humana. Isto pensando a 

população negra de modo geral, pois ao apontar para questões específicas das mulheres negras, 

parece ainda mais inviável. 

Principalmente por acreditar que ao defender a unidade considerando tudo como está, 

mais uma vez ficaremos para trás e continuaremos na base da pirâmide, ou seja, necessitamos 

avançar no reconhecimento e no combate ao racismo e às violências a ele interseccionadas, para 

 
87

  Angela Davis, 1987, p. 18 
88

 1988, p. 73 



92 

 

  

quem sabe algum dia, podermos pensar nessa concepção de unidade defendida por Victoria 

Santa Cruz. Mas que essa unidade seja no sentimento de humanidade e cidadania, que só serão 

garantidos se tivermos espaços para diversidade, alteridade e identidade. 

Ao mesmo tempo, após revisitar todo o material de Victoria e ir desvelando as camadas 

do seu complexo pensamento filosófico, me parece que seu apelo a unidade está relacionado a 

um sentido cósmico e espiritual e não necessariamente vinculado a uma pauta política. Pois, o 

pensamento de Victoria Santa Cruz está relacionado a uma busca de sentidos que conectem o 

ser humano consigo mesmo e com seu Ritmo Interior. 

Ritmo este capaz de despertar a nossa intuição e a nossa capacidade de criar arte e nos 

conectar com que ele chamou de Ordem Superior, para se referir aos aspectos espirituais da 

nossa existência. Sempre demonstrando uma preocupação com o fato de estamos fragmentados 

e desconectados com o nosso interior e com o nosso verdadeiro objetivo no mundo, Victoria 

percebe na unidade, o caminho para recuperar o Ritmo cósmico do qual somos parte.  

Percebo que essa também é uma possibilidade de interpretação. Sem respostas prontas, 

me despeço por aqui e ao te apresentar um pouco do pensamento de Victoria Santa Cruz e a 

possibilidade de diálogo com outras autoras negras, gostaria de saber como você interpreta esse 

apelo de Victória a unidade?  

Agradeço a atenção até aqui! Um grande abraço! 
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7. CARTA PARA SUSAN SANTOS 

 

Imagem 12 - Obra Além do olhar. Artista Susan Soares. Foto: Fernando Frazão. 

Do fogo que em mim arde 

Sim, eu trago o fogo, 

o outro, 

não aquele que te apraz. 

Ele queima sim, 

é chama voraz 

que derrete o bivo de teu pincel 

incendiando até ás cinzas 

O desejo-desenho que fazes de mim. 

Sim, eu trago o fogo, 

o outro, 

aquele que me faz, 

e que molda a dura pena 

de minha escrita. 

é este o fogo, 

o meu, o que me arde 

e cunha a minha face 

na letra desenho 

do auto-retrato meu. 

– Conceição Evaristo, no livro “Poemas da recordação e outros movimentos”. Belo Horizonte: 

Nandyala, 2008. 
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São Paulo, 17 de outubro de 2019 

Querida Susan, 

Espero que esteja bem. Estou feliz em poder te escrever e compartilhar com você 

algumas coisas que venho aprendendo a partir da pesquisa de mestrado e outras coisas que 

aconteceram antes de chegar até ele. O tempo passa tão rápido, parece que foi ontem, que você 

me procurou nas redes sociais, toda cheia de dúvidas sobre a UFG e a vida em Goiânia e olha 

só... você já está se formando! Sou grata pelo convite para participar da sua banca de TCC, para 

mim foi muito simbólico que a primeira banca que fiz parte tenha sido a sua, uma mulher preta 

arretada! 

Te presenteio com esse poema de Conceição Evaristo, porque acho que ele tem a ver 

com você, com o que você traz dentro de si e com sua mensagem de palavra, voz e movimento. 

Confesso que cheguei a pensar que aquela animação e disposição toda que você tinha era 

empolgação de caloura, aquela animação e alegria “excessiva” de quem está começando algo 

novo e agora depois de 4 anos posso afirmar que não, isso vem de você, é seu, você é fogo 

mesmo! 

É tão seu, que me contagia e me faz pensar que é possível ser mais leve e ao mesmo 

tempo intensa e ainda manter o brilho no olhar, apesar dos empecilhos. E a partir de você e de 

outras provocações que vieram de uma série da Netflix que estou assistindo, nas horas de 

procrastinação [necessárias para não surtar], fiquei me questionando se já fui mais leve... Isso 

porque uma das personagens da série Station19 se fez essa mesma pergunta, ela sempre foi 

muito responsável por si mesma e pelos outros e acabou aprisionada a isso de alguma forma.  

Ela chegou à conclusão de que isso também era dela e que as tentativas de ser mais leve 

era o mesmo que tentar ser outra pessoa. Eu, por outro lado, estou tentando descobrir se já fui 

mais leve ou se sempre fui assim... tão Rafaela. Venho me questionando isso porque tenho me 

percebido muito sisuda e impaciente ultimamente, mas eu ainda não sei dizer se já era assim, 

ou se é esse momento da minha vida, que tem me permitido viver coisas muito bonitas e ao 

mesmo tempo coisas muito doloridas, eu sei... a vida é assim! Mesmo sabendo disso, eu gostaria 

de ser mais leve!  

Elaborando melhor, parece que o meu senso precoce de responsabilidade, ao mesmo 

tempo que me faz ter consciência do que quero e do que não quero, do que posso e não posso, 

do que me faz bem ou mal, também me impede algumas vezes de ser leve, de levar as coisas 
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numa boa ou algo do tipo... Tenho a impressão que ao agir diferente de como venho agindo 

estarei priorizando coisas que não me levarão ao meu objetivo final, parece que ser mais leve 

implica se entregar as distrações... enfim... Eterno conflito.  

O que eu acho que torna isso mais difícil também, é o processo de tomada de consciência 

que venho passando desde que entrei na universidade. Quando eu comecei a descobrir que as 

coisas pelas quais a minha mãe e pessoas próximas a nós passavam tinham nome e tinham uma 

raiz estrutural e profunda, são as opressões de gênero, raça e classe. E não posso deixar de me 

incluir nisso, pois comecei a perceber que isso também me afetava. Essa visão foi sendo aberta 

Susan, à medida que fui conhecendo o feminismo negro. 

Tudo começou, quando eu incuti e nada pôde tirar da minha cabeça que queria estudar 

dança, não só fazer aulas de dança em academias, eu queria cursar Dança em uma universidade. 

As oportunidades em Barreiras para as artes eram escassas, sobretudo para a dança. Quando 

criança, não cheguei a frequentar aulas de dança ou teatro, mas a verdade é que eu adorava, 

queria ser atriz. Conseguia chorar sem esforço, então acreditava que seria ótima em cenas 

dramáticas...  

Gostava de dançar as coreografias da escola, da igreja que eram poucas e bem frágeis, 

mas quando tinha era uma alegria só... Fui católica até os 16 anos, fazia parte do coral, do grupo 

de jovens, fiz primeira eucaristia, crisma, fui catequista, até achei que seria freira uma época. E 

chegou um momento que senti a necessidade de buscar algo mais profundo e achei que 

encontraria isso na igreja evangélica e por um tempo penso que encontrei, a dança.  

A dança foi o que me levou a igreja evangélica, me lembro que uma vez estava passando 

de ônibus em frente a uma igreja e tinha um grupo de meninas ensaiando uma coreografia, no 

momento que passei elas estavam ensaiando um salto, todas vestiam branco, as roupas eram 

feitas de um tecido leve e elas saltavam juntas, foi umas das coisas mais lindas que já tinha 

visto. Aquilo ficou guardado na minha memória e um tempo depois, lá estava eu na mesma 

igreja, não demorou para entrar para o grupo de coreografias, era 2008.  

Através desse grupo conheci uma academia de dança, o Studio Life e foi lá que comecei 

a fazer aulas de jazz, era o único lugar da cidade que ensinava jazz. Só que aquelas aulas não 

me satisfaziam, me pareciam superficiais. Essa igreja que comecei a frequentar ficava longe da 

minha casa e uma vez voltando do culto sozinha, me deparei com uma briga entre gangues com 

garrafas de vidro voando e fiquei com medo. Como morávamos na periferia essas brigas eram 

comuns e não acabavam bem, porém ali onde aconteceu eu estava distante de casa. 
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Depois desse episódio, por medo comecei a ir em uma igreja que era mais perto da 

minha casa e que era a mesma que a minha mãe frequentava, essa igreja tinha poucos recursos 

financeiros e poucas pessoas também. Então não demorou para que eu criasse um grupo de 

coreografias, lá tinha algumas meninas dispostas e disposição para dança nunca me faltou, então 

criamos a cia. de dança Emanuel, dançávamos nos cultos e em eventos da igreja. Foi uma 

experiência muito boa, ao mesmo tempo cheia de problemas, havia muito conservadorismo em 

torno da dança e dos nossos corpos...  

E a dança ideal que buscávamos, qual era?  Tente adivinhar pela foto... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu gostava de dançar, criar as coreografias, pensar os figurinos... Mas tinha de lhe dar 

com cada coisa. Uma hora era um figurino que não era bom o suficiente “para estar no altar do 

senhor”, na outra, um passo que era “inapropriado para o altar do senhor”... Várias reclamações 

nesse sentido eram feitas por parte de algumas senhoras que estavam lá há mais tempo, para 

Imagem 13 – Coreografia Sonhos, 2010.  Foto: Arquivo pessoal 
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elas o nosso corpo era um atentado a santidade, ao altar ou a santidade dos homens... Ainda 

assim fiquei lá entre os anos 2009 e 2011.  

Em 2011 descobri que tinha faculdade de dança em Goiânia, coisa que até então eu nem 

imaginava que existisse. Então fiz o vestibular e passei. Foi quando decidi abandonar o curso 

de Ciências Contábeis que eu fazia e estava no segundo período, meu emprego como técnica 

de seguros, a igreja, minha família e meu até então namorado, para ir para Goiânia estudar 

Dança.  

É claro que eu não parava de pensar em como iria me manter, como poderia continuar 

ajudando minha família... Por alguns meses eu tinha seguro desemprego, mas e depois? Mesmo 

assim fui, com questões, medo e tudo.  

No entanto, essas questões começaram a gritar, minha família estava passando por 

muitas dificuldades e a UFG entrou numa greve que durou uns três meses e quando fui passar 

uns dias em casa, as coisas não estavam bem por lá, nesse mesmo período recebi uma proposta 

de emprego, foi quando abandonei o curso e voltei para trabalhar como vendedora de seguros 

em Luís Eduardo Magalhães-Ba, a “capital do agronegócio”.  

Quando a Universidade voltou da greve e as notas já haviam sido fechadas, resolvi 

entrar no site da UFG por curiosidade e descobri que havia sido aprovada em uma disciplina. 

Menina, imagina a minha emoção, pois foi graças aquela disciplina que eu não perdi minha 

matrícula e pude trancá-la. Tem coisas que não se explica viu...  

Durante o período que estive em Luís Eduardo, foram oito meses de bons ganhos 

financeiros, fiz boas amizades que carrego até hoje e ao mesmo tempo foi um período de muita 

angústia, sentia que estava deixando muito para trás, que estava deixando mais um ciclo em 

aberto e que aquele lugar não me cabia mais.  

Então decidi voltar para Goiânia e terminar esse curso de uma vez, fosse o que fosse, eu 

terminaria. Em março de 2013 eu voltei e aí começou a metamorfose, as pessoas que eu conheci 

em 2012 me deram muita força para voltar, a Ana Carolina Wenceslau que também era aluna 

do curso e o professor Alexandre Ferreira foram fundamentais, pois não tinha seguro 

desemprego dessa vez, só um pouco de dinheiro, a cara e a coragem.  

Nessa época surgiu uma bolsa de apoio a produção no curso de dança, na qual fui 

aprovada e eu consegui me manter com esse dinheiro e a venda de bombons, pagando aluguel, 

durante todo o ano de 2013. Esse 2013 foi um marco na minha vida, pois no contato com 
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mulheres negras empoderadas como Juliana Jardel e a Ana Wenceslau, fui sendo provocada a 

buscar o meu empoderamento, a aceitar o meu cabelo e a minha negritude e funcionou, estou 

nessa busca até hoje.  

Em 2013 parei de alisar meus cabelos e comecei a dolorosa transição capilar, sim minha 

amiga... já fui alisada! Não foi fácil, mas em pouco mais de um ano já tinha meu cabelo natural, 

cacheado e bem curto. Só que não foi só cabelo que mudou, eu estava me permitindo mudar 

desde dentro... Vou te dar uma visão geral desse processo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro marco importante foi o curso A cor da Cultura89, que fiz junto com a Juliana 

Jardel,  esse curso foi muito importante para as percepções do racismo no sistema educacional 

e me instigou a pensar como a dança poderia ser inserida na luta de combate ao racismo na 

educação formal, meu TCC Dança-ação de Histórias: uma experiência com dança e mitologia 

dos orixás (2016), que teve desdobramento da minha especialização em História e Cultura das 

Africanidades Brasileiras (UEG/2019) nasceu daí. 

 Em 2014, eu entrei para o PIBID (que Deus o tenha), me mudei para a Casa do 

Estudante Universitário - CEU, com muita relutância, mas era isso ou desistir do curso... Esse 

 
89

 Realizado entre os anos de 2004 e 2014, trata-se de um projeto educativo que busca a valorização da cultura 

afro-brasileira, fruto de uma parceria entre o Canal Futura, a Petrobras, o CIDAN - Centro de Informação e 

Documentação do Artista Negro, o MEC, a Fundação Palmares, a TV Globo e a SEPPIR - Secretaria de políticas 

de promoção da igualdade racial.   

Imagem 14 - Panorama de transição capilar. Arquivo pessoal  
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foi o ano da reviravolta! Eu conheci por intermédio da Ana Cláudia Nicole que  também morava 

na CEU e cursava filosofia, um coletivo, chamado Coletivo Quilombo, era um coletivo multicor 

e bastante engajado politicamente, nele debatíamos sobre racismo, machismo, políticas públicas 

de inclusão, etc... conheci pessoas muito especiais e que foram me apresentando o feminismo 

negro, que até então não conhecia. 

Em julho de 2014 fomos (eu, Ana Cláudia Nicole e uma galera) ao Festival 

Latinidades90, em Brasília-DF. Um verdadeiro acontecimento!91 com palestrantes, artistas, 

estilistas, empresárias e ativistas de várias partes da América Latina e um detalhe importante, 

99% da programação composta por mulheres negras.  

Nessa ocasião pude ter o primeiro contato com ativistas de vários países, como a filósofa 

Angela Davis e a socióloga Patricia Hill Collins dos Estados Unidos, de quem falarei mais 

adiante. Além delas, também participaram a antropóloga e escritora costa-riquenha Shirley 

Campbell e a médica e ativista Jurema Werneck92... E pela fala e performance dessas mulheres 

comecei a compreender que o feminismo negro era realmente importante e necessário.  

Nesse mesmo ano, fui em um seminário sobre feminismo negro que o Coletivo 

Quilombo organizou com a participação de Iêda Leal, pedagoga, feminista e atual 

Coordenadora do Movimento Negro Unificado, nessa ocasião pude conhecer um pouco da 

história da antropóloga Lélia Gonzales e da historiadora Beatriz Nascimento, ambas brasileiras, 

ativistas do Movimento Negro Unificado e de grande importância na história negra do nosso 

país, delas também falarei mais adiante93.  

Nesse ano também apresentei meu primeiro trabalho em um congresso, foi ano que 

ingressei no PIBID e propus pensar como a dança poderia contribuir para a implementação da 

 
90

 Criado em 2008, Latinidades se consolidou como o maior festival de mulheres negras da América Latina. Mais 

que isso, o projeto tem sido uma plataforma de impulsionamento de trajetórias de mulheres negras nos mais 

diversos campos de atuação. Única do gênero, a iniciativa pauta fortalecimento de identidades, formação técnica 

e política, empreendedorismo, arte, cultura, comunicação, geração de emprego e renda e estímulo à tecnologia e à 

pesquisa científica. Fonte: https://www.afrolatinas.com.br/quem-somos/ 
91

 Exceto pelo fato de eu ter dado um jeito de machucar o joelho logo no primeiro dia tentando pular uma poça 

d’água e ter passado o evento inteiro com uma tala imobilizadora...   
92 Atual diretora da Anistia Internacional no Brasil e fundadora da ONG Criola uma organização que luta pela 

defesa de mulheres afro descentes.  
93 Por meio do coletivo Quilombo também conheci a cantora, compositora e atriz baiana Larissa Luz, que também 

participou de uma roda de conversa promovida pelo coletivo. Em um dos seus shows declamou o poema Me 

Gritaron Negra, poema de Victoria Santa Cruz. Depois dá uma olhada 

https://www.youtube.com/watch?v=4u0MoKWJVHU. 

https://www.afrolatinas.com.br/quem-somos/
https://www.youtube.com/watch?v=4u0MoKWJVHU
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lei 10.639/0394, já tínhamos alguns meses de trabalho e inscrevemos um pôster para apresentar 

nossas experiências na escola. Então fui rumo a João Pessoa, na Paraíba, para o V Seminário 

Nacional Estudos Culturais Afro-brasileiros e III Semana Afro-paraibana na Universidade 

Federal da Paraíba - UFPB, Nady Jakelle que na época cursava Ciências Sociais na UFPB e 

que conheci no Latinidades, me convidou para o evento e me recebeu em sua casa.  

Nessa ocasião pude fazer o minicurso História das Mulheres Negras: Um Campo de 

Estudos, com Giovana Xavier, feminista negra e professora da UFU e lá pude conhecer histórias 

de mulheres negras que até então não havia tido acesso. Algumas coisas que tive contato nessa 

época só estou começando a entender agora, tem coisas que só com o tempo mesmo.  

Uma coisa que é triste, é o fato de não conhecermos essa outra perspectiva histórica, e 

por isso acabamos tendo uma perspectiva histórica empobrecida e sem referências negros 

positivos. Uma imagem que vi em um livro didático de história na época que eu fazia a 5ª série 

e infelizmente ficou gravada na minha memória, foi a de um negro escravizado em um pau de 

arara95. Me lembro que fiquei paralisada olhando aquela imagem e fiquei pensando naquilo por 

vários dias depois daquela aula sobre escravidão. O fato é que até chegar na Universidade essa 

era a única história que eu havia estudado sobre o negro no Brasil. 

Embora visse pela televisão os concursos para rainhas e princesas do carnaval de 

Salvador e de Barreiras, isso nunca chegou em forma de referenciais históricos ou de um 

referencial de beleza que fosse válido e valorizado, pois parecia que era isolado de todo o resto, 

ou seja, as mulheres negras ficavam o ano inteiro escondidas e no carnaval elas apareciam de 

forma hipersexualizada, na maioria das vezes, e depois voltavam para suas vidas distante do 

protagonismo e das mídias.  

Não sei se você já viu aquele vídeo O perigo da história única96, da escritora e feminista 

nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, foi produzido pela TED Global em 2009 e está 

disponível na internet. Neste vídeo, ela compartilha sua experiência pessoal na relação com 

literatura infantil ocidental, e chama atenção para o fato desta ser composta apenas por princesas 

loiras ou brancas de cabelo preto, que comem maçãs ou brincam na neve e acabam felizes para 

 
94

 Lei que institui o ensino da cultura africana e afro-brasileira como obrigatório nas escolas, alterada pela lei 

11.645/08 que inclui a história e cultura indígena.  
95

 É um objeto de tortura que deixa a pessoa pendurada com um pedaço de ferro atrás dos joelhos, com pés e 

mãos amarrados.  
96

 Disponível em 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt#t-

792284.  

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt#t-792284
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt#t-792284
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sempre com um príncipe. Só quando ela começou a ter contato com a literatura africana, 

percebeu a possibilidade de pessoas [negras] como ela também existirem como personagens na 

literatura.  

A partir do seu olhar de mulher negra africana e feminista, Chimamanda levanta 

questões que nós duas já debatemos várias vezes, como por exemplo, esse imaginário 

reducionista propositalmente construído sobre o continente africano, citando um trecho da fala 

dela, é assim que se cria uma história única, mostra-se um povo como uma coisa, uma única 

coisa, vezes sem conta e é nisso que ele se torna97.  

Ela diz ainda que não é possível falar de história única sem falar das relações de poder 

exercidas pelos que contam a história oficial, a sua e a dos outros, criando assim estereótipos, 

e para ela o problema dos estereótipos não é só que sejam mentiras, mas o fato de serem 

incompletos.  

E é justamente nessa incompletude estereotipada que a nossa experiência com a história 

do continente africano e a nossa própria história, como pessoas negras brasileiras está 

embasada. E isso faz com que a gente se sinta metade, ou as vezes menos da metade e sigamos 

tentando nos embranquecer para ao menos parecer completas, dentro do padrão de beleza, 

padrão cultural, religioso e tantas outras caixas que não cabemos... 

Victoria Santa Cruz, a pessoa a quem tenho buscado nessa pesquisa fala da sua 

experiência como mulher negra que por algum tempo se sentiu metade e tentou se completar 

nos padrões brancos de beleza, ao mesmo tempo que tentava calar a voz que a gritou negra, no 

meio da rua quando mal tinha cinco anos de idade. Em seu poema Me Gritaron Negra98,  ao 

falar de algo que lhe aconteceu, ela nos revela as camadas do racismo na América Latina. 

Chimamanda em seu discurso, está falando do seu contexto nigeriano e ao fazê-lo ela 

nos alerta das mortes físicas e epistêmicas que os povos originários sofreram para que esse 

projeto hegemônico e racista pudesse dar certo. Quantas culturas tiveram que morrer para que 

esse projeto se sustentasse ao longo dos séculos? E quantas ainda estão morrendo? Porque esse 

ciclo de poder não parou até hoje...  

 
97 ADICHIE, 2009.  
98

 Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=RljSb7AyPc0&list=PLIBFjfean8ZvAli9ile1W1umqbzWdreWO&index=11

&t=0s. 

https://www.youtube.com/watch?v=RljSb7AyPc0&list=PLIBFjfean8ZvAli9ile1W1umqbzWdreWO&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RljSb7AyPc0&list=PLIBFjfean8ZvAli9ile1W1umqbzWdreWO&index=11&t=0s
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É por essas e outras questões que escolhi pesquisar a trajetória de Victoria Santa Cruz, 

uma mulher negra latino-americana. Para me completar e buscar nesse mosaico identitário as 

partes que me faltam. Na existência, na escrita e na performance dessas mulheres negras me 

percebo e me conecto ao passado, encontro forças para viver o presente e condições para sonhar 

um futuro.  

Sobretudo em Victoria Santa Cruz, essa mulher de ímpeto e sabedoria, que foi uma das 

responsáveis pela criação do teatro negro peruano, essa é só uma das coisas que ela fez, pois 

ela também cantou, escreveu, ensinou, dançou, criou... criou... Até o instante que a vida ou 

talvez a morte lhe permitiu. Ainda assim, na sua presença-ausência eu aprendo muito com ela 

desde que comecei a buscá-la nesse breve percurso chamado mestrado. 

Tenho aprendido com Victoria a importância de buscar o meu lugar no mundo, de estar 

em movimento, de me posicionar frente a vida... A buscar e valorizar os conhecimentos dos 

mais velhos, de me conectar com meu corpo, com a natureza e o conhecimento orgânico, que é 

um conhecimento negro, mas também é andino, é indígena, é ancestral... Pois a nossa 

ancestralidade se faz entre pretas velhas e pretos velhos, caboclos e caboclas.  

Com Victoria tenho aprendido também sobre resistência, pois como mulher, negra e 

latino-americana, ela fez das mazelas do racismo e do sexismo obstáculos a serem superados.  

Tenho aprendido ainda que a existência de Victoria Santa Cruz está muito além do poema Me 

Gritaron Negra, no entanto está integralmente refletida nele.  

E assim Susan entre o presente, o passado e o futuro, escrevo para você essa carta daqui 

de São Paulo, cidade que consta em meu RG como minha naturalidade, mas que não diz nada 

sobre mim... E ao mesmo tempo diz alguma coisa, diz do trânsito e não da permanência, diz de 

vários começos que não se findaram em si mesmos. Essa cidade que quando conheci já aos 

vinte anos era cinza, agora depois de alguns anos tem se apresentado em cores e sons, cores 

pretas multicores e no som do berimbau, pois aqui bate o coração do meu Angoleiro sim Sinhô, 

grupo de Capoeira Angola do qual faço parte.  

Eu precisei voltar um pouco no tempo para avançar, por que o passado é importante e 

pelo fato dos anos de 2013 e 2014 terem marcado a minha vida. Nesse momento em especial, 

estou emocionada por poder ouvir e ver Patrícia Hill Collins e Angela Davis cinco anos após o 

Festival Latinidades. Dessa vez, estou no Seminário Internacional Democracia em Colpaso, 

organizado pelo SESC Pinheiros e pela Editora Boitempo.  
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Estou considerando muito simbólico poder ouvi-las nesse momento da minha vida em 

que estou no mestrado pesquisando Victoria Santa Cruz, sua performance negra e suas possíveis 

conexões com o feminismo negro e imersa em todas as questões pessoais e teóricas que esse 

processo suscita.  

A palestra da Collins foi ontem e eu estou ainda processando tudo o que foi dito, para 

me ajudar comprei o livro dela, O pensamento feminista negro, que foi lançado durante o 

evento, embora escrito na década de 90, só agora foi traduzido para o português. Como não sou 

boba, aproveitei e apesar da fila enorme consegui um autografo dela. Olha aí que lindeza! 

 

 

Imagem 15 - Sessão de autógrafos Patricia Hill Collins, 2019. Arquivo Pessoal 

 

Ainda não deu tempo ler o livro, então vou te falar sobre ela a partir da experiência que 

tive na conferência Feminismo negro e a política do empoderamento, no intuito de compartilhar 

com você um pouco do pensamento feminista negro que ela dividiu conosco.  

Como estamos caminhando nos sucessos e nos fracassos? Como podemos continuar 

sem garantia de vitória? Collins começou a sua fala com essas questões e uma possibilidade de 
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resposta apresentada por ela foi a política do empoderamento que constrói caminhos de 

persistência mesmo na fase de dificuldade.  

O feminismo negro na concepção de Collins não é responsivo ao feminismo 

universal/branco ou se quer deriva dele, antes vem das experiências vividas por mulheres 

negras, em contextos de precarização e desvalorização da população negra.  Esse pensamento 

apresentado por Collins vai ao encontro com a maneira como Sueli Carneiro define o feminismo 

negro brasileiro.  

Para Sueli, a necessidade de “enegrecer o feminismo”, surgiu da imprescindibilidade de 

pensar uma agenda política que abarcasse a condição da mulher negra na sociedade brasileira. 

Assim, Sueli carneiro nos mostra que é possível afirmar que um feminismo negro, construído 

no contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas – como são as sociedades 

latino-americanas  tem como principal eixo articulador o racismo e seu impacto sobre as 

relações de gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossas 

sociedades.99 

Então, podemos compreender o feminismo negro como uma necessidade da mulher 

negra de se pensar em uma sociedade racista que a tem na base social. E nesse contexto é um 

espaço em que as mulheres negras buscam empoderar-se e lutar por seus direitos tendo em vista 

a necessidade de enfrentamento de um mundo racista, classista e machista. 

Durante a conferência, Collins chamou atenção para a necessidade da população negra 

em forjar uma nova identidade, já que antes da colonização não existia o termo negro, e durante 

a colonização as pessoas negras escravizadas passaram a experimentar diversas formas de 

cativeiro e violência. A violência, segundo ela, tem sido ferramenta de manutenção do cativeiro, 

pois pessoas que são mantidas cativas não conseguem ver outras perspectivas. Pois os negros 

nos Estados Unidos enfrentam desde a escravidão o medo da sua própria morte e dos seus. 

Ao abordar o cativeiro nesta perspectiva Collins me conduziu ao pensamento da ativista, 

historiadora e pesquisadora negra brasileira Beatriz Nascimento100, ao conceber o corpo como 

documento, Beatriz aponta que não é à toa que a dança para o negro é um movimento de 

 
99

 Fonte:https://vulvarevolucao.com/2014/11/20/enegrecer-o-feminismo-asituacao-damulher-negra-na-america-

latina-a-partir-de-uma-perspectiva-degenero/ .  
100

 Beatriz foi assassinada em 1995 . https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/1/31/cotidiano/37.html  

https://vulvarevolucao.com/2014/11/20/enegrecer-o-feminismo-asituacao-damulher-negra-na-america-latina-a-partir-de-uma-perspectiva-degenero/
https://vulvarevolucao.com/2014/11/20/enegrecer-o-feminismo-asituacao-damulher-negra-na-america-latina-a-partir-de-uma-perspectiva-degenero/
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/1/31/cotidiano/37.html
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libertação. O homem negro não pode estar liberto enquanto ele não esquecer o cativeiro, não 

esquecer no gesto que ele não é mais um cativo.101   

Isso torna o nosso trabalho ainda mais importante. E posso te confessar uma coisa? Eu 

me senti assim, livre em cada aula sua, com esse seu jazz cheio de vida. Que espalma a mão, 

amplia o corpo, espalma até o olhar e ainda faz a gente pensar o movimento desde dentro. Foi 

uma das coisas mais lindas que vi, mulheres de todas as idades que tiveram suas danças 

acordadas pela tua potência. 

Apesar de toda a timidez que elas carregavam no olhar e no próprio corpo, começaram 

a buscar um novo jeito de movimentar-se, um novo jeito de mexer nas experiências que as 

silenciaram. A dança na perspectiva de Beatriz é um movimento de libertação e eu concordo 

com ela, pois reconheço a potência libertadora da dança.  

Apesar disso, a população negra no Brasil, assim como nos Estados Unidos, segue 

experenciando as diversas formas desse cativeiro, pois, a violência tem sido utilizada no projeto 

de manutenção dele. Aqui no Brasil de hoje estão matando Marielles, Edvaldos e Ágathas... 

Homens, mulheres e crianças, pessoas negras mortas pelos fuzis que em tese deveriam defendê-

las...  

A bala parece perdida, mas o alvo é certo, os corpos negros! A bala, assim como o 

racismo atravessa os corpos negros... É por isso que faz sentido a fala de Beatriz Nascimento, 

pois é pelo corpo que precisamos entender que não somos mais cativos, para então seguirmos 

na persistência de gestos de liberdade, sobrevivência e resistência.  

Nessa lógica de cativeiro Collins afirma que ser negro implica em saber como viver 

com esse medo, compreendendo que o medo é uma forma de controle da população, que exige 

que a luta por liberdade seja constante. Assim, o desafio da população negra é sobreviver ao 

cativeiro, e segundo ela, essa é a raiz do feminismo negro, já que as mulheres negras foram as 

primeiras a reconhecer que a subordinação de gênero é uma forma de violência, assim a 

experiência do cativeiro também se configura como umas das faces do feminismo negro, que é 

social, intelectual e ao mesmo tempo político, por se tratar de um discurso vivo inscrito nos 

corpos das mulheres negras.  

 
101

 Trecho do Filme Orí (1989), concebido e narrado por Beatriz Nascimento e dirigido pela antropóloga Raquel 

Gerber.   
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Quando ela falou isso Susan me lembrei de uma matéria intitulada feminismo: direitos 

autorais de uma prática linda e preta102,  que li recentemente e foi escrita por Giovana Xavier, 

a mesma que deu o curso sobre a história das mulheres lá em 2014. Ela apresenta o fio de sua 

trama, se a palavra feminismo é branca e ocidental, a prática feminista é negra e diaspórica. 

Giovana menciona o processo de apagamento histórico e epistêmico de mulheres 

negras, questionando a estrutura que silenciou o conhecimento dessas mulheres para que 

histórias únicas se tornassem verdade, incluindo a história única do feminismo, como nos falou 

Chimamanda Ngozi, as histórias únicas são incompletas.  

O feminismo negro é percebido por Collins como uma tradição de resistência que busca 

uma liberdade coletiva. Ela trouxe para nós quatro pontos, que são para ela ideias principais do 

feminismo negro. O primeiro ela chamou de política da esperança que aborda o caráter político 

do feminismo negro. Esse envolvimento político só acontece na esperança por mudança e a 

esperança para as mulheres negras ocorre de forma específica pois há de se escolher entre a 

vida e a morte. A maternidade é vista por ela como um ato de esperança, pois a esperança faz 

com que essas mulheres preparem seus filhos para um mundo que não viveram.  

O segundo ponto abordado por Collins foi a interseccionalidade, ela apontou que o 

termo não existia há trinta anos e o define como o acúmulo de experiências de opressões, que 

se fundamentam no contexto social de mulheres negras e como esse contexto as molda. Aqui 

vale mencionar a antropóloga, educadora, feminista e ativista do Movimento Negro Unificado 

Lélia Gonzales, que nos anos 80 já denunciava o racismo e o sexismo na sociedade brasileira.  

 Racismo e sexismo na cultura brasileira é o título de um dos seus artigos103, neste ela 

questiona o lugar da mulher negra na sociedade brasileira, além de denunciar o mito da 

democracia racial como algo que oculta mais do que mostra e o quanto este exerce violência 

simbólica sobre nossos corpos. Lélia problematiza ainda termos como doméstica e mulata e 

como estes carregam o peso das relações coloniais, assunto que desenvolvo mais amplamente 

nas cartas que escrevo para Joanilza (minha mãe) e para Djamila Ribeiro. 

Lélia já denunciava nessa época as diversas formas que as mulheres negras eram 

afetadas pelo racismo, sexismo, opressões de classe e pelos resquícios coloniais das relações de 

poder estabelecidas sobre nossos corpos, sempre para a satisfação do desejo, para o serviço ou 

 
102

 Fonte: https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/07/19/feminismo-uma-pratica-linda-e-

preta/?loggedpaywall conteúdo disponível apenas para assinantes.  
103

 publicado em 1984 e apresentado anteriormente em 1980.  

https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/07/19/feminismo-uma-pratica-linda-e-preta/?loggedpaywall
https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/07/19/feminismo-uma-pratica-linda-e-preta/?loggedpaywall
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para a morte... Assim Lélia já trazia para nós indícios do que hoje chamamos de 

interseccionalidade. 

Conceito que foi desenvolvido por Kimberlé Crenshaw104 que o define como 

A conceituação de um problema que busca capturar as consequências estruturais 

e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 

especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de 

classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 

estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras.105 

Além disso, para Crenshaw, a interseccionalidade aborda o modo como essas ações e 

políticas sociais geram opressões e acabam constituindo situações constantes de 

desempoderamento. Também abordado por Collins, o desempoderamento é uma das 

consequências dos discursos negativos sobre as mulheres negras, que faz com que elas 

desacreditem de suas próprias experiências. 

O terceiro ponto mencionado por Collins foi a justiça social, pois a desigualdade é tida 

por grande parte da sociedade como normal e as mulheres negras afirmam a anormalidade 

dessas desigualdades, já que a estrutura social em que estão inseridas as obriga a pensar formas 

de resistência.  

Ao pensar formas de resistência Collins nos apresentou o quarto ponto, que é a ação 

política e nos convida a repensar noções mais flexíveis de política. Ela citou algumas, como as 

políticas de sobrevivência vistas como um conjunto complexo de habilidades que estão 

comprometidas com a sobrevivência da população negra, nesta as comunidades são essenciais.  

A política cultural que busca a valorização da arte como um mecanismo gerador de 

empoderamento. Embora em sua percepção, a política de protesto seja vista como mais 

importante, segundo ela para que esta seja alcançada é necessário que se tenha direitos 

garantidos. Ela chamou atenção para a política de sobrevivência como um ponto central do 

feminismo negro. Todas essas questões abordadas por Collins constituem o que ela chama de 

política do empoderamento que tem como central o pensamento feminista negro. 

 
104

 Defensora dos direitos civis dos Estados Unidos. Professora de direito da Universidade da California em Los 

Angeles.  
105

 2002, p. 177. 
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Ela ressaltou que no pensamento feminista negro a busca pelo conhecimento é 

imprescindível para o empoderamento e que este exige a busca constante por mudanças sociais. 

Uma das implicações dessa política é a contradição existente entre a democracia e a 

desigualdade, considerando assim, a democracia como uma utopia que ainda não foi alcançada. 

E questionando como podemos continuar caminhando sem deixar de olhar o passado e ao 

mesmo tempo colocar nossos pés no aqui e no agora, Collins concluiu sua fala.  

Susan, eu saí dessa conferência muito emocionada e motivada a continuar. pela presença 

da Patricia Hill Collins e pela estrutura de pensamento apresentada por ela, que me alimentaram 

como artista e feminista negra. Ao mesmo tempo, pensar em políticas de empoderamento e no 

entendimento do corpo como pensamento de liberdade me despertou para algo que fui 

provocada a pensar pela Mestra Janja106 durante a banca de qualificação deste trabalho, que é a 

dificuldade de afirmar a minha prática artística como um ato efetivamente político e feminista 

negro, que ela sentiu falta na minha escrita e de fato ainda estou construindo isso na prática. 

Embora eu tenha consciência que faço uma escolha política ao pesquisar tais temas seja 

teoria, na prática ou nas escolhas estéticas é necessário que como artistas e feministas negras 

nos afirmemos cada vez mais nesse lugar de promotoras de uma política mediada pela arte e 

que esta gera empoderamento. 

Para não parecer que são coisas separadas, o debate sobre feminismo negro e a prática 

artística. A partir dos estudos sobre performance negra e feminismo negro, venho percebendo 

o potencial dos trabalhos artísticos que se colocam na luta por humanidades até então negadas, 

e no trabalho dessas artistas percebo como a arte empodera.107  

Continuando a te contar sobre os pensamentos feministas negros e voltando a 

programação do evento Democracia em Colapso, vamos para o dia 19 de outubro, uma tarde 

de sábado.  A liberdade é uma luta constante, foi o nome dado a conferência ministrada pela 

ativista, intelectual e feminista negra também estadunidense Angela Davis. 

 
106

 Rosangela Janja Araújo é Mestra de Capoeira Angola, feminista negra e ativista, Professora Dra. Da 

Universidade Federal da Bahia.  
107

 Reflexões que teço junto a Professora Renata no artigo A Dança como possibilidade de performar 

feminismos negros, Disponível em  

https://www.cienciassociais.ufg.br/up/106/o/Rafaela_Francisco_completo.pdf 

https://www.cienciassociais.ufg.br/up/106/o/Rafaela_Francisco_completo.pdf
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Nesse dia a sensação já era outra, eu só queria chorar e parecia que era um choro preso 

por todas as desgraças que o Brasil enfrentou só nesse ano de 2019, que ainda nem acabou e 

batendo na madeira para isolar os males, não sabemos o que ainda pode acontecer esse ano.  

Davis começou falando que alguns anos atrás percebia o Brasil como seu farol da 

esperança, fez uma homenagem a Marielle Franco e ao ex-presidente Lula. E criticou o fato de 

não valorizarmos nossas intelectuais negras brasileiras, pois ela percebe uma relação 

colonizadora dos Estados Unidos em relação a América, principalmente pelo fato de se 

denominarem americanos, como se a América fosse só eles. 

Ela citou Lélia Gonzales nesse momento, pois Lélia também escreveu o artigo A 

categoria político-cultural de Amefricanidade que foi publicado em 1988, neste escrito Lélia 

questiona a supremacia dos Estados Unidos, que ela percebeu dentre outras coisas pelo fato 

deles se denominarem americanos.  

Lélia propõe então a categoria Amefricanidade para denominar todos os americanos 

descendentes de africanos, por essa reflexão feita por Lélia tenho me referido as pessoas dos 

Estados Unidos, como Estadunidenses, e não mais como americanas, ou afro-americanas. Além 

disso, Lélia faz uma análise que ajuda a compreender como o racismo se estrutura na América 

Latina e no Brasil de modo mais específico. 

Nesse evento percebi em alguns momentos que democracia nunca existiu, depois pensei 

que ela está realmente em colapso. Para Davis a democracia existe, mas graças a luta das 

mulheres, pois quando as mulheres negras emergem, todos emergem junto com elas. Ao mesmo 

tempo, Davis afirmou ser impossível que haja democracia com a exclusão das mulheres negras, 

alegando que a democracia sempre foi da supremacia branca. E parece ter ficado restrita aos 

direitos eleitorais. Ou seja, uma democracia para poucos...   

Ao traçar relações entre a democracia e o sistema prisional, sendo este último um tema 

amplamente debatido por ela. Davis apontou que os alvos de policiamento nos Estados Unidos 

estão intimamente relacionados com o racismo estrutural. Ao pensar na realidade brasileira, 

esse sistema se enquadra nos mecanismos de manutenção de cativeiro mencionados por Collins. 

Sobretudo, pelo fato de a maior parte da população carcerária brasileira masculina ou feminina 

ser negra. 

Davis afirmou que o que conhecemos como democracia está totalmente infectado pelas 

bases escravocratas, sendo necessário reconceituá-la. Neste sentido, a democracia como de fato 
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deve ser, ainda está por vir e as lutas sociais seguem perseguindo-a, sendo imprescindível a luta 

constante por justiça e transformação social. 

Ela falou também do seu incômodo ao ser vista como uma referência do feminismo 

negro, e questionou o motivo de buscarmos referencias de feminismo negro nos Estados 

Unidos, quando na verdade os Estados Unidos deveriam buscá-los aqui no Brasil. Ela já disse 

isso outras vezes em que esteve aqui no Brasil, da nossa dificuldade de reconhecer mulheres 

importantes para o feminismo negro como Sueli Carneiro e Lélia Gonzales, por exemplo. Ela 

considera que aqui temos formas inspiradoras de liderança feminina, a exemplo do candomblé. 

Angela Davis também falou da necessidade de desmantelar o sistema que justifica as 

violências sexuais e de gênero e do quanto essa violência sexual está relacionada ao trabalho 

doméstico, como também pontuou Lélia Gonzales. Dentre outros questionamentos feitos, Davis 

apontou se é possível incluir sem questionar as estruturas? Pois para ela a democracia está além 

de incluir, diz respeito aos termos dessa inclusão.   

Davis falou de algumas questões que estão presentes em seu livro Angela Davis uma 

autobiografia, lançado em 1974, foi seu primeiro livro e teve a versão em português lançada 

durante o evento. Ela nos contou que embora tenha hesitado em escrever por se considerar 

naquela época ainda jovem para tal feito, ela foi motivada por Toni Marisson, que foi além de 

editora e professora, uma grande escritora estadunidense e a primeira mulher negra a ganhar o 

Nobel de literatura (1993), Marrison fez sua passagem em agosto desse ano, virou ancestral e 

deixou o seu legado em forma de lutas e escritos.  

Apesar de jovem Davis aos 28 anos de idade já tinha muita história para contar, 

sobretudo por ter sido presa sob falsas acusações de assassinato e conspiração, chegando a 

entrar para a lista de uma das dez pessoas mais procuradas pelo FBI, que é a polícia Federal dos 

Estados Unidos. Tais acusações a mantiveram reclusa por mais de um ano, até sua absolvição. 

O processo de Ângela Davis teve cobertura internacional da imprensa e houve um movimento 

internacional pela sua soltura. Ela sempre esteve em luta e por essas e outras razões é uma das 

feministas negras mais aclamadas no mundo. 

Aproveitando a ocasião do lançamento do livro, fui em busca do meu autografo que 

Boitempo atenciosamente registrou. 
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Me senti grata por ter participado desse evento Susan. Foi um verdadeiro presente poder 

ouvir pessoas de diferentes lugares de fala abordando temas tão importantes. Aqui nesta carta 

te falei das conferências de Davis e Collins por estarem diretamente relacionadas a pesquisa, 

mas foram cinco dias de intensos debates sobre democracia, feminismo, política, religião, 

ditadura etc. Se dizem por aí que política e religião não se discutem, esse evento veio mostrar 

o contrário, pois se discutiu e muito bem.  

Bom, já falei bastante, mas acredito ter cumprido o objetivo, que era trazer para você 

um pouco das referências do feminismo negro que estão me formando. Teria muito mais para 

colocar aqui sobre essas mulheres, mas é preciso reconhecer as limitações das palavras, pois 

elas jamais darão conta do que a existência dessas mulheres representa.  

Sendo assim podemos apenas dar um viva em alta voz a Lélia Gonzales, Sueli Carneiro, 

Beatriz Nascimento, Toni Marisson, Patrícia Hill Collins, Angela Davis, Kimberlé Crenshaw e 

Chimamanda Ngozi por nos abrirem os caminhos e deixarem para nós pensamentos feministas 

negros inspiradores e modificadores de nossos destinos. 

Quanto a Victoria Santa Cruz, ela tem para mim o mesmo peso, mas não posso afirma-

la feminista se ela não o fez, embora a sua obra esteja alimentando o feminismo negro na 

atualidade, sobretudo o poema Me Gritaron Negra, por ser a obra que melhor localiza a sua 

experiência com as violências do racismo e sexismo, e que pode ser considerado uma leitura da 

violência racista sofrida coletivamente pelas mulheres negras nas Américas. Não obstante, 

Imagem 16 - Sessão de autógrafos Angela Davis, 2019. Foto: Boitempo. 
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Danielle Almeida108 a considera como uma chave de entendimento da experiência afro-

diaspórica nas Américas. 

Não poderia deixar de falar e registrar aqui, a lindeza que foi o seu espetáculo África 

faces que nos atravessam e a sua apresentação artística feita no dia da banca. Foi emocionante 

vê-la em movimentos tão verdadeiros e permeados por um processo tão seu, tão Karabá, tão 

Oxum, tão tia Alice, tão Beyonce... tão Susan Santos. E aquelas suas meninas? meu coração se 

encheu de alegria ao vê-las tão vivas, gritando junto com você a que vieram. Somos 

Resistência!!! PARABÉNS MULHER! 

Para de fato concluir, preciso te agradecer pelo seu carinho e respeito cedidos a mim 

durante esses anos e te dizer o quanto a sua presença, as suas aulas, as suas gargalhadas me 

fortaleceram na minha caminhada. Quero te agradecer por tudo, te desejar muito sucesso e dizer 

que esse mundo é seu! Você é incrível, traz a luz no olhar, o amor e a dedicação no fazer e 

ensinar da dança.  

 

Um grande e grato abraço. 

Rafaela Francisco.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
108

 Artivista e difusora da biografia de Victoria Santa Cruz. Musicista e Mestre em Ciências da Educação.  
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8. CARTA PARA RENATA LIMA 

 

Meu Rosário 

Meu rosário é feito de contas 

negras e mágicas. 

Nas contas de meu rosário eu canto 

Mamãe Oxum e falo padres-nossos, ave-

marias. 

Do meu rosário eu ouço os longínquos 

batuques do meu povo e encontro na 

memória mal adormecida 

as rezas dos meses de maio de 

minha infância. 

As coroações da Senhora, onde as 

meninas negras, 

apesar do desejo de coroar a 

Rainha, tinham de se contentar 

em ficar ao pé do altar lançando 

flores. 

As contas do meu rosário fizeram calos 

nas minhas mãos, 

pois são contas do trabalho na 

terra, nas fábricas, nas casas, nas escolas, 

nas ruas, no mundo. 

As contas do meu rosário são contas vivas. 

(Alguém disse um dia que a vida é uma 

oração, 

eu diria, porém, que há vidas 

blasfemas.) 

Nas contas de meu rosário eu teço 

entumecidos sonhos de esperanças. 

Nas contas de meu rosário eu vejo rostos 

escondidos 

por visíveis e invisíveis grades 

e embalo a dor da luta perdida nas contas 

de meu rosário. 

Nas contas de meu rosário eu canto, eu 

grito, eu calo. 

Do meu rosário eu sinto o borbulhar da 

fome no estômago, 

no coração e nas cabeças vazias. 

Quando debulho as contas de meu rosário, 

eu falo de mim mesma um outro nome. 

E sonho nas contas de meu rosário 

lugares, pessoas, 

vidas que pouco a pouco descubro 

reais. 

Vou e volto por entre as contas de meu 

rosário, 

que são pedras marcando-me o 

corpo-caminho. 

E neste andar de contas-pedras, o meu 

rosário se transmuda em tinta, 

me guia o dedo, me insinua a 

poesia. 

E depois de macerar conta por conto o 

meu rosário, 

me acho aqui eu mesma e descubro 

que ainda me chamo Maria. 

 

Conceição Evaristo. 

Cadernos Negros 15 

Imagem 17 - Obra A Sea Leveled. Artista Daniel Minter. Fonte: 

http://www.sorengallery.com/artists_minter_2014.html 

http://www.sorengallery.com/artists_minter_2014.html
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Goiânia, 09 de dezembro de 2019 

Querida Renata,  

Espero que esteja bem. É com grande alegria que te escrevo. Desejo começar essa carta 

te agradecendo, por todos os ciclos que começamos e completamos juntas, aqui estamos nós 

concluindo mais um.  

Quero agradecer por cada orientação e direção artística, cada “vamos gata”, “você vai 

arrasar”, “tem café no bule”. Obrigada pelos votos de confiança e pela motivação de sempre. 

Desafios lançados sempre foram desafios superados nessa parceria, o seu apoio me empodera 

e me ajuda a prosseguir. Agradeço por cada indicação e cada porta aberta, o convite para entrar 

no Coletivo 22 e por ter me apresentado a Capoeira Angola. Tenho muito orgulho de tê-la como 

diretora, treinela e orientadora.  

A motivação para lhe escrever surge da constatação de similitudes do seu método de 

preparação cênica, a Instalação Corporal, com o método de trabalho cênico desenvolvido por 

Victoria, o Ritmo Interior. Assim, desejo compartilhar com você alguns aspectos do 

pensamento de Victoria Santa Cruz, presentes no documentário Black and woman, 1978, no 

vídeo do espetáculo La Magia del Ritmo e no livro Ritmo el Eterno Organizador, ambos de 

2004.  

O documentário “Black and woman”, apresenta aspectos mais específicos sobre o Ritmo 

Interior, enquanto no livro Ritmo el Eterno Organizador e no espetáculo Magia del Ritmo, 

apresentado 26 anos mais tarde, embora, Victoria Santa Cruz também chame atenção para a 

importância do Ritmo Interior, ela acaba sendo, ao meu ver, mais enfática na necessidade da 

unidade como um mecanismo de combate ao racismo. Assim é possível ter uma visão 

panorâmica do trabalho artístico de Victoria Santa Cruz se pensarmos o ensaio como um 

processo e o espetáculo como um resultado de um longo trabalho artístico.   

Me lembro que quando chegamos ao formato de cartas para a escrita deste trabalho, 

pensamos em utilizar o espetáculo La Magia del Ritmo como mapa para a escrita das cartas, 

pois algumas cenas já apareciam como pontapé inicial para discussões sobre feminismo negro 

e a condição da mulher negra, a exemplo da segunda cena classe de musica em um Pueblo joven 

e a décima cena o poema Me Gritaron Negra.  
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Porém, à medida que as cartas foram se materializando novos caminhos se 

apresentaram, exigindo maior aprofundamento em estudos do feminismo negro e isso fez saltar 

a necessidade de desvelar minhas próprias camadas. Então, fiquei com a sensação de que seria 

um desperdício não falar mais sobre o espetáculo, sobretudo por perceber a potência artística 

que nele reside. Assim, aproveitando a ideia que tivemos inicialmente o espetáculo será o mapa 

pelo qual nos guiaremos aqui. Ao longo da carta farei intersecções entre o documentário, o livro 

e o espetáculo, a fim de complementar o entendimento a respeito dos conceitos da obra de 

Victoria. 

 O documentário Black and woman, foi produzido pelo Odin Teathre, em 1978. 

Disponível na plataforma do YouTube tem duração de 20min30s, trata-se de uma entrevista 

feita por Eugênio Barba109, na qual ele levanta questões sobre a população negra peruana, o 

entendimento de Victoria a respeito do ritmo e do processo de criação do poema Me Gritaron 

Negra. Na ocasião da gravação Victoria era diretora do Conjunto Nacional de Folclore, cargo 

ocupado por ela entre 1971 e 1982, quando foi morar nos Estados Unidos.    

O livro Ritmo el Eterno Organizador, teve sua primeira edição publicada em 2004, pela 

PetroPerú Ediciones Copé e pela Yale University Library com a versão em espanhol e em 

inglês.  No ano de 2019, a obra foi reeditada apenas em espanhol pelo fundo editorial do 

Seminario Afroperuano de Artes y Letras. O livro aborda o pensamento de Victoria sobre ritmo, 

seus aspectos cósmicos, pedagógicos e artísticos.  

O espetáculo La Magia del Ritmo, está disponível na integra na plataforma do Youtube 

e totaliza 1h26min’110. O espetáculo foi apresentado nos dias 13 e 14 de agosto de 2004, no 

teatro Centro Cultural Japonês e foi transmitido pela TV Peru. Além das cenas do espetáculo, 

o vídeo contém reflexões de Victoria, que também estão presentes no livro. Apresenta ainda 

interpretações de Victoria cantando, declamando e dançando aos 82 anos de plenitude. 

A obra traz um compilado de alguns dos trabalhos artísticos que foram produzidos ao 

longo da vida de Victoria e percepções dela sobre o racismo e a arte. Não é novidade que 

Victoria foi uma artista multifacetada, embora o seu poema Me Gritaron Negra seja a sua obra 

mais conhecida, ela também foi cantora, gravou várias faixas musicais, algumas delas são parte 

do álbum Orgulhosa Afro peruana111, foi coreógrafa, atriz, compositora de peças teatrais, 

 
109 Pesquisador e diretor de Teatro, criador do Odin Theatret e do conceito de Antropologia Teatral. 
110 Pode ser acessado pelo link https://www.youtube.com/watch?v=WYKEMidE6bQ. 
111 Que está disponível na Plataforma do YouTube e pode ser acessado pelo link 

https://www.youtube.com/watch?v=NNZZPtIMc6E.  

https://www.youtube.com/watch?v=WYKEMidE6bQ
https://www.youtube.com/watch?v=NNZZPtIMc6E
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canções e poemas, atuou, ainda como figurinista e como seu ofício antes de iniciar sua carreira 

artística era de costureira, ela também costurava e muito bem, pelo que conta seu sobrinho 

Octavio Santa Cruz112. 

Nesse espetáculo Rê, é possível perceber um pouco do legado de Victoria e sua família, 

pois é composto por músicas que em sua grande maioria foram criadas por ela, as demais são 

de autoria de seus irmãos e seu sobrinho. Duas de seu irmão Cesar Santa Cruz Gamarra (1911-

1996), duas de Nicomedes Santa Cruz (1925-1992) e uma de seu sobrinho Octavio Sant Cruz 

Urquieta. As canções foram interpretadas por Victoria e outros artistas como Eva Aylon, 

Bartola, seus sobrinhos Octavio Santa Cruz Urquieta e Rafael Santa Cruz (1961-2014). 

A conexão entre a Instalação Corporal e o Ritmo Interior, surgiu  de uma memória que 

foi acionada ao assistir o documentário Black and woman, sobretudo o momento que mostra 

parte de um ensaio dirigido por Victoria Santa Cruz no qual ela conduz uma prática orientada 

pela percussão e por seus estímulos falados, Victoria conduz seus bailarinos a uma conexão 

com o ritmo e a manutenção da energia gerada pelo corpo. 

Do mesmo modo, as aulas que você ministrou durante a disciplina de Corpo, 

Movimento e Música, no primeiro período do curso de Dança, em 2012 e 2013 e as práticas 

dirigidas por você no Núcleo Coletivo 22 feitas com base na Instalação Corporal, apresentam 

as mesmas preocupações. Na disciplina, havia o acompanhamento do músico percussionista 

Diego Amaral, a existência dessa parceria resultava na busca por um corpo que estivesse 

familiarizado com a música e ainda com às imagens que eram fornecidas pela instalação (a raiz, 

a seta, cachoeira e o fio de nylon), éramos conduzidos a um outro estado corporal.  

Em seu livro Corpo Limiar e Encruzilhada (2012), a Instalação Corporal é definida 

como uma abordagem metodológica que visa à preparação corporal, sua consciência e 

transformação, na busca por um corpo extra cotidiano. Em suas palavras, 

o corpo instalado é um corpo diferenciado. Ele é sensivelmente preparado para 

uma abordagem extra cotidiana do movimento corporal. A instalação se constitui 

em alguns exercícios classificados como primários e secundários. Eles incluem 

recurso imagético do corpo - conexão do espaço interno e externo, que deve ser 

associado ao trabalho físico, aliando plenamente o fazer, sentir e pensar.113 

 
112 Disponível em https://resbalosayfuga.lamula.pe/2015/09/10/octavio-santa-cruz/luchitopastor/.  
113

 Renata de Lima Silva, 2012, p. 126 e 127. 

https://resbalosayfuga.lamula.pe/2015/09/10/octavio-santa-cruz/luchitopastor/
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O Ritmo Interior além de ser base para o método de preparação cênica desenvolvido por 

Victoria, é parte de um pensamento filosófico que norteou a vida dela. Pois, o encontro dela 

com a África, (que ela percebe como cósmica) e com as bases rítmicas encontradas na cultura 

africana lhe deram a força necessária para se colocar de pé e a levou a experienciar outros níveis 

de consciência.  

Victoria, em seu livro Ritmo El Eterno Organizador (2004), apresenta pistas da 

complexidade do seu pensamento em torno do Ritmo Interior, mas não o define de forma direta. 

O livro está direcionado para o valor da vida cotidiana, pois segundo ela é na vida cotidiana que 

temos acesso a experiências profundas, por meio de oportunidades que são oferecidas a cada 

instante. Uma definição possível do Ritmo Interior está presente no documentário Black and 

Woman, 1978.  

Quando questionada por Eugenio Barba, sobre o que seria ritmo, Victoria responde que: 

 falar de ritmo é muito complicado, pois não é questão de falar, é questão de sentir 

quando se fala em ritmo quase sempre se cai na armadilha de falar de tempo e de 

compasso, e o tempo e o compasso, estão no ritmo, porém o ritmo não tem tempo... 

Temos uma pré-disposição a cair em certos costumes, em certas coisas que se 

adequam as nossas características, por uma educação dirigida a parte intelectual. 

Então essa vibração que dá em certas combinações rítmicas descobertas por esse 

homem negro, por esse homem africano, realmente posso dizer, atualmente, que o 

ritmo tampouco é do africano, que esse homem em uma etapa do seu processo de 

evolução descobriu essas combinações rítmicas que há chaves incríveis para 

encontrar a si mesmo. Não quer dizer que o ritmo seja africano, porque ritmo é 

ritmo e o homem é parte desse ritmo, quando me refiro a um ritmo cósmico.114 

(tradução minha) 

 Assim, percebo que existe em ambas as metodologias a busca por uma conexão com o 

interior que modifique o estado corporal do artista e ainda favoreça o processo de apreensão 

das danças que se propõe ensinar, no caso da Instalação, danças populares brasileiras, e do 

Ritmo Interior, as danças populares peruanas. Vale ressaltar que ambos os trabalhos bebem das 

culturas tradicionais de matriz africana deixadas nas Américas. 

 
114 Documentário Black and Woman, 1978.  
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No Ritmo Interior está presente a busca por uma dança que esteja além da forma, pois 

como escreveu Victoria, a forma é um meio e não uma meta. Nas palavras dela, Así, 

transformando lo que hace y transformándose a sí mismo, va el artesano deviniendo artesano, 

preparando su camino, y, lejos de quedar atrapado en la forma, en lo que es sólo un médio, 

llegará a adquirir el nivel de conciencia que lo transformará (sí persevera), en el hombre de 

conocimiento: el artista... 115 

 Apesar do uso do recurso imagético na Instalação, durante as suas aulas na graduação 

em Dança éramos sempre provocados a buscar mais do que víamos no espelho, ou mais do que 

movimentos formosos, e à medida que íamos experimentando a Instalação Corporal, as 

camadas da superficialidade iam se desvencilhando dando lugar a um encontro com a verdade 

cênica encontrada no interior. Me lembro que o contato com a Instalação naquela época mudou 

até o meu jeito de andar e de perceber o meu corpo no espaço cotidiano. Hoje, como integrante 

do Coletivo, consigo perceber a potência da Instalação Corporal na construção cênica, de fato. 

Quando Victoria, fala de ritmo, Rê, ela está nos oferecendo uma lente para olhar e 

perceber o mundo. O conceito de Ritmo Interior foi sendo construído e experimentado ao longo 

da vida de Victoria, tendo sido norte para seus trabalhos como diretora do Conjunto Nacional 

de Folclore e como professora de teatro na Cannergie de Mellon University. 

Victoria declarou no documentário Negro es mi Collor (2005), que durante os 17 anos 

que trabalhou como professora de teatro na Cannergie de Mellon University, ela usou sua 

metodologia do Ritmo Interior. Não há muitas informações sobre esse período da vida de 

Victoria, mas em 2018 Octavio Santa Cruz publicou em seu perfil do Facebook que enquanto 

esteve lá, Victoria teria lecionado um curso de sua criação chamado Descubrimiento y 

desarrollo del ritmo interior e teria representado a instituição nacional e internacionalmente até 

a sua aposentadoria em 2000.116 

Na experiência com a Instalação Corporal na disciplina de Corpo, Movimento e Música, 

o ritmo, as imagens e as orientações externas formavam um continuum e esses elementos 

somados a um corpo disponível e aberto a prática nos conduziam a um corpo extra cotidiano. 

Ao ler e ouvir sobre o Ritmo Interior, é notável a busca por um outro nível de consciência, 

 
115

 Victoria Santa Cruz Gamarra, 2004, p. 47. 
116 Disponível para usuários do Facebook pelo link 

https://www.facebook.com/octavio.santacruzurquieta/posts/1020458364745772.   

https://www.facebook.com/octavio.santacruzurquieta/posts/1020458364745772
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consciência esta que está além do corpo físico, mas também passa por ele e pelo reconhecimento 

de uma ancestralidade africana.  

Na Instalação Corporal a presença da ancestralidade africana se apresenta pela relação 

com a Capoeira Angola, o Samba de Roda, o Tambor de Crioula, o Jongo e o Batuque, é por 

ela que aprendemos a gingar, pungar, acertar o passo no jongo e a cadência do batuque. Então 

quando estou em contato com a Instalação Corporal, de algum modo estou evocando uma 

conexão ancestral pelo corpo que ginga, canta, dança e toca tambores e berimbaus. 

No Ritmo Interior, essa ancestralidade pode ser evocada pela Marinera, Festejo e pelo 

Cajon afro-peruano, instrumento tocado durante o ensaio mostrado no Documentário Black and 

Woman, e durante o espetáculo La Magia del Ritmo. 

É importante ressaltar Renata, que o Ritmo Interior está além do plano físico, Victoria 

fala tanto em seu livro como na fala inicial do espetáculo que algumas combinações rítmicas, 

produzem qualidades de vibrações que necessitam ser produzidas para que o contato com uma 

qualidade superior seja feito, podendo ser essa qualidade de vibração, a espiritual.  

Ela considera que essa herança está em todo ser humano, devendo ser trabalhada, vivida 

e passada para nossos filhos. Ela diz ainda que quando começamos a dançar e sentir essas 

combinações rítmicas, não temos que buscar a liberdade fora, pois a liberdade está dentro. Em 

seu livro, Victoria reconhece a importância dos saberes guardados nas tradições africanas, 

afirmando que nas culturas tradicionais a arte está na vida cotidiana, enquanto nas culturas, 

ditas evoluídas, a arte está restrita a uma disciplina, o que faz com que caiamos em armadilhas, 

sem que conheçamos a potência que esta pode ter na nossa vida.  

Victoria percebe o corpo físico como parte de uma força superior e constrói sentidos 

entre o Ritmo Interior e a espiritualidade. Para ela é por meio das combinações rítmicas que são 

acionadas as qualidades superiores ou espirituais. Isso me lembrou as religiões de matriz 

africana, pois nelas a conexão com o sagrado acontece pelo som do atabaque, pela comida, pelo 

canto, pelo corpo, pela oralidade etc. 

 Victoria tanto na entrevista cedida a Eugênio Barba (1978), quanto a Marco Aurélio 

Denegri117 falou que no corpo humano existem segredos que não estão no plano físico terrestre, 

 
117

 Intelectual peruano com destaque nas áreas de Sexologia, crítica literária e linguística. Foi apresentador do 

Programa Funcion de la palavra do ano 2000 até o fim de sua vida. 
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essa reflexão de Victoria, me fez lembrar de Eduardo de Oliveira e suas filosofias, na busca por 

um corpo ancestral. 

 Para Eduardo,  

o corpo na cultura de matriz afrodescendente pode ser compreendido a partir de 

três princípios fundamentais da cosmovisão africana: diversidade, integração e 

ancestralidade. O corpo é diverso desde a sua constituição biológica quanto em 

seus múltiplos significados culturais. É integração posto que é a condição de 

qualquer relação; é a base de iteração (sic) entre eles. É ancestral, pois o corpo é 

uma anterioridade. O corpo ao mesmo tempo é a ancestralidade como é por ela 

regido. Ancestralidade é tradição, e não se pode entender o corpo sem tradição 

uma vez que esta é um baluarte de signos e, dessa forma, a produtora da semiótica 

que significa os corpos.118  

Essa noção parece se complementar ao pensamento de Victoria, pois o Ritmo Interior 

como é apresentado por ela me parece estar em buscar de um corpo ancestral, sobretudo na sua 

busca pelos saberes orgânicos tradicionais. E esse processo de conexão está diretamente 

relacionado ao processo de descoberta dos conhecimentos artísticos, pois ela afirma que 

Conectando-se con su cuerpo físico, guiado por una intuición, este hombre penetra 

en su hacer disfruntándolo, sanamente, y, descrubriendo al artesano que en su 

interior vive. Pudiendo percibir los matices de lo que implica: ahora. El cuerpo 

físico, por estar penetrado de una fuerza superior, que no pertenece al plano físico-

terrestre; al afinarse, mediante una especial actitud del ser humano, frente a la 

vida, va adquiriendo sutiles calidades, hasta devenir el instrumento afín, a servicio 

del hombre119.   

Ou seja, o processo de sensibilização que Victoria anseia é um processo de afinação do 

corpo físico com os saberes espirituais. Essa reconexão segundo ela, pode trazer de volta a 

circulação do fluxo vital necessário para reencontrar a ação e a liberdade. A ação também é um 

conceito recorrente nos escritos de Victoria, que ela percebe como algo orgânico que começa 

dentro do ser humano e tem a capacidade de transformar e trazer equilíbrio, sobretudo pela 

 
118

 Eduardo de Oliveira, 2007, p. 100. 
119

 Victoria Santa Cruz, 2004, p. 46.  
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busca de uma Inteligência Integradora , de saberes e culturas que se constroem na organicidade 

da arte, da espiritualidade e da vida cotidiana.  

Assim é possível perceber que como concebe Victoria Santa Cruz, a espiritualidade, a 

arte e vida cotidiana precisam se conectar para que possamos nos reconectar com o nosso corpo, 

com o Ritmo Interior e cósmico. Percebo essa relação no espaço Águas de menino120, seja no 

dia de roda de Capoeira Angola ou nas rodas de Tambor de Crioula, quando incensamos o 

espaço, ou acendemos uma vela para São Benedito ou para o Ogum assentado no espaço.  Esse 

cuidado que é passado para todos nós do Núcleo Coletivo 22, está pautado em uma forma sua 

de ser e estar no mundo, que a meu ver, está intimamente relacionada com o modo de Victoria 

ler o mundo e conceber a arte. 

  O vídeo do espetáculo La Magia del Ritmo começa com uma fala de Victoria Santa 

Cruz, na qual ela discorre sobre a importância da liberdade vivenciada a partir da descoberta 

das bases rítmicas encontradas no continente africano. Ela comenta que com o passar dos anos 

foi alcançando certos níveis de consciência que a levaram perceber que embora tenha começado 

lutando pela raça negra, estava naquele momento de sua vida lutando pela família humana a 

qual pertencemos.  

Para Victoria, crescer é uma das chaves do conhecimento que está dentro de cada um 

de nós, ao compreender que a palavra cultura advém de cultivo, ela questiona que se as sementes 

do conhecimento não estiverem plantadas em cada um de nós, o que estaríamos cultivando? Ela 

fala da importância de regar e arar a nossa terra-corpo-físico porque este guarda segredos que 

estão além do plano terrestre. Victoria disse ainda que, estamos em tempo de reencontrar o 

caminho perdido, mas para isso é necessário unir-se consigo mesmo, antes de unir-se ao outro.  

No entendimento de Victoria todos os instrumentos musicais, bem como o canto, a 

dança e o artesanato são meios criados há muito tempo, com o objetivo de nos reconectar com 

o nosso interior. No entanto com o passar do tempo, o meio converteu-se em meta e o ponto de 

partida foi perdido. Para ela vida é transformação, renovação e devemos alimentar o nosso 

interior com atitudes dignas frente a vida, saindo assim da inércia que nos devora. Ela conclui 

sua fala dizendo que não há revolução sem evolução e convida o público a desfrutar das 

combinações rítmicas do cajon afro-peruano. 

 
120 Sede do Núcleo Coletivo 22 e do Grupo de Capoeira Angola Angoleiro Sim Sinhô de Goiânia.  
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Esse momento do espetáculo é marcado por uma apresentação de cinco músicos 

percussionistas tocando cajon, dentre eles, o sobrinho de Victoria, Rafael Santa Cruz, que foi 

um grande pesquisador deste instrumento musical.  

     A segunda cena do espetáculo, se chama Classe de musica en un pueblo joven, tanto 

o texto quanto a coreografia são de Victoria. A cena se passa em uma classe de música, que se 

revolta com o professor, por ele apresentar comentários racistas contra as mulheres negras, 

depois de ouvir a indignação dos alunos, eles chegam a um consenso e celebram a unidade, 

como uma forma de superação do racismo121. 

A partir dessa cena, do livro Ritmo El Eterno Organizador e das entrevistas cedidas por 

Victoria, é possível perceber que ela aborda a unidade de forma cósmica, pois em sua concepção 

formamos todos um mosaico e ao mesmo tempo somos parte um do outro. Na entrevista cedida 

a Eugenio Barba, em 1978, Victoria afirma que só puderam atacá-la quando a gritaram negra, 

porque são parte dela, pois se não fossem não poderiam atingi-la. 

Pude perceber Renata, que nos meus registros das suas aulas de 2012 e 2013, no início 

ou no final nos sentávamos em círculo, ou fazíamos atividades nesse formato, sabemos que o 

círculo tem um significado importante nas manifestações negras tradicionais, pois circularidade 

é fundamento, é continuidade, anterioridade e posterioridade, é o aqui e agora. É também um 

marco civilizatório122, um alerta a fragmentação.  

Quando Victoria fala da unidade, ela está chamando atenção para a circularidade como 

um dos fundamentos do ritmo, na forma de la redonda, a nota musical que contempla todas as 

unidades. A unidade como concebe Victoria contempla os polos ativos e passivos, a polaridade 

causada por esses polos é fundamental para a tensão rítmica necessária dentro do ritmo-

estrutura. Ela diz que sólo la unidad tiene la inteligencia de integrar unidades afines, dando 

nacimiento a otros niveles de jerarquia.123  

Durante a leitura do livro Ritmo El Eterno Organizador, é notável que Victoria chama 

a atenção para os riscos da desconexão e o que ela provoca, seja no modo como a arte é 

concebida ou na vida cotidiana. Victoria afirma que no es desde el intelecto aislado que se entra 

 
121 A partir dessa cena sobre essa cena escrevi para Djmila Ribeiro. 
122 Conforme apresentado pelo projeto A cor da Cultura. Fonte: 

http://www.acordacultura.org.br/artigos/15102013/circularidade-discutindo-inclusao-nas-perspectivas-da-

educacao-das-relacoes-etnicos-raciais-erer-afro-brasileiras Acesso em 09 de dez. 2019.  
123 Victoria Santa Cruz, 2004, p. 31. 

http://www.acordacultura.org.br/artigos/15102013/circularidade-discutindo-inclusao-nas-perspectivas-da-educacao-das-relacoes-etnicos-raciais-erer-afro-brasileiras
http://www.acordacultura.org.br/artigos/15102013/circularidade-discutindo-inclusao-nas-perspectivas-da-educacao-das-relacoes-etnicos-raciais-erer-afro-brasileiras
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en acción124. Essa ideia de um intelecto fragmentado que consequentemente fragmenta o corpo, 

também estava presente nas suas aulas, principalmente quando você abordava a importância de 

nos dispormos a novos modos de conceber a educação em arte, percebendo o potencial da 

imaginação no corpo que dança.  

A terceira cena do espetáculo é a música Pa gozá con el ritmo del tambor, um zamba 

landó, composto por Victoria Santa Cruz por volta dos anos 50, na ocasião interpretada por ela, 

Bartola e Eva Aylon. Bem humorada, antes de cantar Victoria comenta sobre os rumores que 

falam a respeito de sua exigência e completa falando que a responsabilidade precisa existir para 

que haja resposta em seu trabalho.  

A letra dessa música é muito bonita e trata da relação da pessoa negra com o tambor, e 

do que é necessário para usufruir do ritmo, da liberdade e do sentimento, compartilho um trecho 

com você,  

pa gozá con el ritmo del tambor, (negro tiene que ser), libre como cimarron, (negro 

tiene que ser), con la botija y el tambor, (negro tiene que ser), pa vivir com el latido 

del corazón, (negro tiene que ser),  pá saborear esa vida tiene que saber sentir, (pá 

saborear esa vida tiene que saber sentir), deja que tu cuerpo asi solito te lleve, (pá 

saborear esa vida tiene que saber sentir), arrimate hacia mi, no tengas miedo,( pá 

saborear esa vida tiene que saber sentir). 

Percebo que em suas aulas existe a busca de uma conexão pelo ritmo com o canto, o 

batuque dos tambores e a dança. No Núcleo Coletivo 22 esse objetivo acaba sendo percebido 

de modo mais palpável, sobretudo no compromisso que temos firmado com o Tambor de 

Crioula.  

Na sequência Victoria fala sobre a importância da tradição e dos conhecimentos 

guardados e transmitidos de geração em geração, ressalta a importância das informações que 

são descobertas por meio das vivências e de atitudes que devemos ter frente a vida. Para ela os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos devem ajudar o ser humano a crescer desde o interior 

e não para dar lugar ao ego.  

Em seguida Bartola e mais dez bailarinos interpretam a música Ya vo tá cansá 

(composição de Victoria Santa Cruz), a letra da música aborda algo que Victoria afirma em 
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 Idem. 
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diversos momentos de sua vida como sendo necessário e inegociável, que é a ação, a atitude 

frente a vida. Ao mesmo tempo que parece um lamento, a canção possui uma mensagem de 

motivação, alertando para a luta e a vitória, para a importância de manter-se de pé e reduzir a 

distância entre o pensamento e a ação. Os bailarinos têm em suas mãos um facão e executam 

movimentos semelhante ao de trabalho, como se estivessem cortando algo.  

Logo depois, Eva Ayllon entra em cena e interpreta a música promessas, composição 

de Cesar Santa Cruz Gamarra (1911-1996). Cesar foi um músico de grande relevância para a 

música peruana, sobretudo para a música Criolla. Danielle Almeida, 2017, afirma que ele foi 

companheiro de Victoria Santa Cruz em composições e publicações em torno do trabalho 

rítmico que ela desenvolveu.  

 Victoria anuncia a próxima cena, explicando o termo alcatraz, que ela define como 

cucurucho de papel. A música Aque muevan la cola, de autoria dela, descreve como a dança 

deve acontecer. Trata-se de uma coreografia que acontece em pares, e cada um possui um 

pedaço de papel pendurado na parte detrás do corpo e uma vela na mão, a ideia é que um tente 

queimar o pedaço de papel do outro, enquanto executam movimentos graciosos e sensuais.  

A música apresentada na sequência, também foi uma composição de Cesar Santa Cruz 

Gamarra (1911-1996), Vuelve em ti e foi interpretada por Bartola, que além de cantora é 

bailarina de Marinera limeña125.  

Logo depois, Victoria aparece posicionada no palco, acompanhada de 5 bailarinos e três 

bailarinas e antes de se apresentar fala que a mensagem daquele quadro rítmico não é racista, 

antes simboliza o grito daquele homem ou povo que desperta a força e enfrenta aquele que 

impede a sua passagem sem ódio e rancor, disposto a ocupar o espaço que lhe corresponde, o 

de ser humano (tradução minha). Com essas palavras Victoria apresenta o seu poema Me 

Gritaron Negra.  

Em uma entrevista, sem título, datada de1971126, Victoria disse es absurdo hablar del 

progreso de la civilización, de viaje al aluna, si seguimos anclados en problemas de 

discriminación racial no hemos avanzado nada. Deixando evidente a sua posição na luta contra 

o racismo. 

 
125

 Fonte: http://www.perusoloperu.com/artistas/bartola/. 
126 Luis Rodríguez Pastor, 2016, p. 22.  

http://www.perusoloperu.com/artistas/bartola/
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A cena que sucede o poema Me Gritaron Negra, é a interpretação teatral, musical e 

coreográfica da música Las lavanderas de autoria de Victoria Santa Cruz, feita por Bartola, Eva 

Ayllon e nove bailarinos, apesar de colocar que são bailarinos, a maior parte dos artistas que 

participaram do espetáculo, cantaram, dançaram e interpretaram, o que tem a ver também com 

o modo como Victoria trabalha que é de integração de linguagens,  que ela chama de 

Inteligência Integradora 127.  

Assim, essa cena apresenta uma construção rítmica muito interessante baseada nos 

movimentos e sons das ações das lavadeiras. Ainda no início quatro lavadeiras conversam sobre 

o cansaço causado pelo trabalho, uma delas chama atenção das demais, falando que o excesso 

de trabalho pode adoecer e comenta que conhece alguns movimentos da cintura e do quadril 

podem transformar o cansaço em vida, assim as quatro dançam e saem comemorando o fato de 

se sentirem melhor.  

O desenrolar da cena marca um conflito entre duas lavadeiras, a Brígida interpretada 

por Bartola e Rosa interpretada por Eva Ayllon, a briga acontece porque Brígida estende suas 

roupas no varal de Rosa. Apesar de terem alertado Brígida sobre a fama de valentona de Rosa, 

ela ignora e quando Rosa chega começa o bate-boca que é todo cantado e carregado de bom 

humor.  

A seguir, os bailarinos interpretam a coreografia Festejo, de Victoria Sant Cruz, essa 

cena é composta por movimentos coreografados e percussão. A pesquisadora Joana Claudia 

Prieto Fernandez, afirma que  

o festejo está inserido no contexto da música e dança afroperuana (sic), cuja 

principal herança vem do continente africano e das interferências das culturas 

espanhola e indígena. A dança tem a atmosfera de festividade e fecundidade. Nota-

se esse caráter principalmente na movimentação vibrante do corpo, na pelve e nos 

ombros, englobando passos e coreografias com possibilidades de várias figuras e 

desenhos no espaço, quando realizado como espetáculo. Já em espaços informais, 

forma-se uma roda ou se espalha pelo espaço para dançar.128    

 
127 Conceito abordado na carta endereçada a Janja.  
128

 P. 65. Dissertação intitulada Comunicação, corpo e cultura na dança afroperuana, defendida em 2017, no 

qual a autora pesquisou o festejo.  
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Na cena seguinte, Octavio Santa Cruz Urquieta129 interpreta a música de sua autoria El 

negrito cachimbeau, a música conta a história de um homem negro que não tinha nada, e foi 

flagrado dormindo durante o trabalho na plantação, com pena o patrão lhe deu comida, bebida, 

cigarro e mulheres, a cena então se repetiu o patrão o pegou dormindo e o demitiu, música tem 

o ritmo do festejo.  

Após Octavio retirar-se de cena, Rafael Santa Cruz e Eva Ayllon interpretam a canção 

Paris me llama, composição de Victoria Santa Cruz. Eva interpreta a saudade que sente de Paris 

e dos dias de felicidade que lá viveu, anunciando que um dia voltará, Rafael entra em cena sem 

entender o fato dela renegar suas raízes e ao som do festejo a convida a permitir que ela se 

envolva pelo ritmo, não resistindo ela se entrega aos encantos do festejo e os dois cantam e 

dançam juntos.  

Na penúltima cena Bertola e Victoria interpretam a música Obsesion uma composição 

de Nicomedes Santa Cruz e música de Victoria. O vídeo apresenta um corte, e quando 

retomado, Victoria está cantando uma Marinera, aparentemente de autoria de Nicomedes, pois 

em um momento Victoria pergunta: - O que dizia Nicomedes nessa parte?  Enquanto Victoria 

canta dois bailarinos dançam La Marinena.  

Sobre a Marinera, Victoria em seu livro Ritmo el eterno organizador discorre,  

la conocida Marinera de Lima o Marinera limeña, es hija de la Zamacueca, a su 

vez, como toda danza de raíz africana en América Latina, tiene su origen en el 

africano Landó o Lundú .130Es uma forma musical cantada, que se acompanha a la 

gitarra y cajón. El cajón es un instrumento de percusión creado por el negro 

peruano. La estrutura de la Marinera limeña, ligada está a la coreografia de la 

danza. Es danza de pareja y consta de cinco partes[...].131  

A última cena do espetáculo La magia del ritmo, é interpretada por Victoria e mais 10 

bailarinos e bailarinas. Trata-se de um chamado de Victoria ao fim do racismo, com a música 

basta ya, um jazz de sua autoria, assim como a coreografia. Victoria compila nessa música toda 

 
129

 Es profesor en la Escuela Académico-Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Desde 2013 es Director de la Escuela. Es Decimista, cantautor y Magister en Literatura Peruana y Latinoamericana. 

Es Diseñador Gráfico con exposiciones y premios. Es Guitarrista, ha publicado el libro "La Guitarra en el Perú-

Bases para su Historia" UNMSM, 2004, cuatro discos y diez cuadernos de partituras. (Fonte: 

https://www.facebook.com/octavio.santacruzurquieta) 
130

 Nicomedes Santa Cruz 1964 apud Victoria Santa Cruz Gamarra, 2004, p. 65. Nota da autora. Álbun 

Cumanana, primera edición, Nicomedes Santa Cruz. Philips Peruana, S.A., deciembre, 1964.  
131

 Victoria Santa Cruz Gamarra, 2004, p. 65.  

https://www.facebook.com/octavio.santacruzurquieta
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a mensagem deixada ao longo do espetáculo, convidando a todos para o combater o racismo e 

compreender o poder que tem a unidade. A letra da música pede um basta a segregação e as 

desculpas, para que sem buscar a quem culpar, todas pessoas possam se unir, sem ódio e rancor, 

anunciando que chegou o momento de despertar.  

Victoria após os longos aplausos agradeceu a responsável pela produção do espetáculo, 

Claúdia Chumbre e reforçou a mensagem da música, dizendo que se as coisas não funcionam 

como deveriam funcionar é porque de certa forma somos cumplices. Victoria falou ainda da 

importância de enfrentar a vida com dignidade e de colocar-se de pé sem buscar a quem culpar, 

e terminou falando estamos juntos!  

Acredito que a unidade seja uma das principais mensagens deixadas por Victoria como 

possibilidade de combate ao racismo, eu relutei contra essa concepção, por ter percebido, a 

princípio apenas a sua superfície, à medida que fui amadurecendo a relação com o pensamento 

filosófico de Victoria Santa Cruz, pude perceber que o seu pensamento está contemplando a 

nossa existência como parte de um ritmo cósmico, e nessa perspectiva a unidade é algo que está 

além de uma agenda política, mas é uma forma de nos conectar ao ritmo que habita em nós, 

buscando assim as conexões perdidas com as nossas memórias ancestrais, o que resultará em 

mudanças das nossas atitudes na vida cotidiana.  

É inegável Rê, que o Espetáculo La magia del ritmo apresenta um rico panorama da 

contribuição de Victoria Santa Cruz e sua família para a cultura afro-peruana. Basta perceber 

que as canções, os textos e coreografias interpretadas ao longo do espetáculo são em sua maioria 

de Victoria Santa Cruz e as cinco canções que não são dela, são de autoria de seus irmãos 

Nicomedes e Cesar Santa Cruz e de seu sobrinho Octavio Santa Cruz Urquieta.  

Vale destacar que Rafael Santa Cruz, que tem o mesmo nome de seu pai, foi 

percussionista e ator de grande relevância no Peru. Foi um verdadeiro estudioso do cajon afro-

peruano e lançou o livro El cajon afroperuano, além disso, foi promotor de um dos maiores 

encontros de cajoneiros132. Rafael faleceu em agosto de 2014, dias antes de sua tia Victoria.  

Falar da família Santa Cruz, com certeza renderia muito pano para a manga, Victoria, 

Nicomedes e Rafael Santa Cruz, (este último além de artista foi um toreiro de sucesso 

internacional), tiveram mais destaque na cena artística, eles são três dos dez filhos da senhora 

 
132

 Fonte: https://elafroquellevasdentro.wordpress.com/2015/06/16/rafael-santa-cruz-promotor-de-diversidad-y-

cultor-del-cajon-afroperuano/. 

https://elafroquellevasdentro.wordpress.com/2015/06/16/rafael-santa-cruz-promotor-de-diversidad-y-cultor-del-cajon-afroperuano/
https://elafroquellevasdentro.wordpress.com/2015/06/16/rafael-santa-cruz-promotor-de-diversidad-y-cultor-del-cajon-afroperuano/
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Victoria Gamarra Ramirez (1886-1959) e do Senhor Nicomedes Santa Cruz Aparício (1871-

1957).  

Victoria Gamarra Ramirez (1886-1959) era conhecedora das tradições populares negras 

peruanas, cantava, recitava, dançava zamacueca, que Victoria (hija) definia como mãe da 

Marinera limeña. Foi com sua mãe que Victoria aprendeu suas primeiras noções sobre ritmo, 

em entrevista a Marco Aurelio Denegri (1938-2018), no programa Funcion de la palavra133, 

ela disse que enquanto cozinhava sua mãe chamava os filhos para que pudessem ouvir a 

diferença entre os sons da comida crua e cozida e ali estava aprendendo sobre a vibração.  

Seu pai, Nicomedes Santa Cruz Aparício (1871-1957), foi dramaturgo e grande 

conhecedor da cultura ocidental, viveu nos Estados Unidos dos oito aos trinta e dois de idade. 

Assim colocou seus filhos em contato com referências literárias, teatrais e musicais, como 

Sheakspeare, Mozart etc. Victoria lia e falava muito bem inglês. Octavio contou em entrevista 

que foi um dos netos que aprendeu inglês com o avô, pois ele ouvia Nicomedes e Victoria 

falando em inglês, e destacou que Victoria foi uma das poucas que se de dedicou a aprender o 

idioma134.   

Danielle Almeida (2017), destaca a importância da família Santa Cruz para a construção 

da cena artística negra no Peru,  

En los Albores del siglo XX, medio a una sociedad marcada por el racismo, por las 

ideologías de blanqueamiento frutos de teorías racistas y eugenesistas, la familia 

Santa Cruz Gamarra rompe barreras de la sociedad. Dedicados directa o 

indirectamente al arte, a la investigación y a la preservación de la cultura peruana 

y afroperuana, entre los Santa Cruz Gamarra hubieron poetas, compositores, 

músicos, musicólogos, bailarines, investigadores, coreógrafos e incluso un torero 

que hizo su fama en las plazas de España, Portugal, México, Colombia, Venezuela, 

Panamá, Ecuador y Bolivia.135  

Além de evidenciar a importância da família Santa Cruz, o espetáculo ainda me permitiu 

o contato com duas danças tradicionais do Peru, que são também ritmos, como a Marinera e o 

 
133 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=DMu6BkUJ-

Os&list=PLIBFjfean8ZvAli9ile1W1umqbzWdreWO&index=27&t=36s. 
134

 Disponível em  https://resbalosayfuga.lamula.pe/2015/09/10/octavio-santa-cruz/luchitopastor/ 
135

 Danielle Almeida, 2017, p. 65.  

https://www.youtube.com/watch?v=DMu6BkUJ-Os&list=PLIBFjfean8ZvAli9ile1W1umqbzWdreWO&index=27&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=DMu6BkUJ-Os&list=PLIBFjfean8ZvAli9ile1W1umqbzWdreWO&index=27&t=36s
https://resbalosayfuga.lamula.pe/2015/09/10/octavio-santa-cruz/luchitopastor/
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Festejo, ambas manifestações negras que surgiram ainda no período colonial e que seguem 

transmitindo a ancestralidade negra peruana.  

Bom, vou finalizando por aqui. Espero ter conseguido trazer para você um pouco do 

complexo pensamento de Victoria Santa Cruz e como as suas aulas pautadas na Instalação 

Corporal me conectaram com os saberes evocados por ela.  

Te agradeço pela escuta/leitura.   

Sigamos juntas! 

Um grande abraço a você e todas as mulheres que te habitam.   

Com carinho de sua orientanda, 

Rafaela Francisco Dendê. 
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9. CARTA PARA JANJA ARAÚJO 

 

 

Imagem 18 – Obra A River Red. Daniel Minter. 

Fonte:http://www.sorengallery.com/artists_minter_

2014.html 

 

 

Fêmea-Fênix 

      Para Léa Garcia  

Navego-me eu–mulher e não temo, 

sei da falsa maciez das águas 

e quando o receio 

me busca, não temo o medo, 

sei que posso me deslizar 

nas pedras e me sair ilesa, 

com o corpo marcado pelo olor 

da lama. 

Abraso-me eu-mulher e não temo, 

sei do inebriante calor da queima 

e quando o temor 

me visita, não temo o receio, 

sei que posso me lançar ao fogo 

e da fogueira me sair inunda, 

com o corpo ameigado pelo odor 

da chama. 

Deserto-me eu-mulher e não temo, 

sei do cativante vazio da miragem, 

e quando o pavor 

em mim aloja, não temo o medo, 

sei que posso me fundir ao só, 

e em solo ressurgir inteira 

com o corpo banhado pelo suor 

da faina. 

Vivifico-me eu-mulher e teimo, 

na vital carícia de meu cio, 

na cálida coragem de meu corpo, 

no infindo laço da vida, 

que jaz em mim 

e renasce flor fecunda. 

Vivifico-me eu-mulher. 

Fêmea. Fênix. Eu fecundo. 

 

– Conceição Evaristo, no livro “Poemas 

da recordação e outros movimentos”. Belo 

Horizonte: Nandyala, 2008.

http://www.sorengallery.com/artists_minter_2014.html
http://www.sorengallery.com/artists_minter_2014.html


134 

 

  

Goiânia, 17 de dezembro de 2019 

Cara Mestra Janja, 

Confesso o meu nervosismo ao te escrever, não sei por que, se de todo jeito você leria 

essa carta mesmo que ela fosse destinada a outra pessoa, mas o fato dela ser direcionada a você 

me dá uma sensação de que a responsabilidade pesa mais. Embora reconheça que ainda sou um 

bebê na Capoeira Angola, acolhi as suas provocações de me colocar aqui como capoeirista e 

afirmar a minha identidade angoleira.  

Sou grata por ter mulheres como você e a Renatinha pesquisando, ensinando, jogando 

e sem dúvidas abrindo o caminho para que outras angoleiras tenham o direito de ser parte do 

jogo de angola e repensar o jogo masculinizado e reprodutor das mais diversas mazelas 

machistas. Assim, me coloco aqui no desafio de tecer breves reflexões em torno da Capoeira 

Angola e alguns aspectos do pensamento filosófico de Victoria Santa Cruz, além de lhe 

apresentar uma análise do poema Me Gritaron Negra sob a ótica dos Dramas Sociais.  

 Eu senti vontade de te escrever desde o momento que recebemos, Renata e eu, a 

confirmação de que estaria presente na banca, no entanto faltava uma inspiração ou quem sabe 

um ponto de partida para que a escrita pudesse fluir. Pois bem, esse ponto de partida chegou 

durante o Ô Iá Iá vem jogar136 deste ano, não precisou de muito bastou uma frase sua “o inimigo 

não está fora, está dentro”. Eu já havia escutado em outra oportunidade, a sua fala sobre a 

importância de vermos o nosso colega de treino ou mesmo nosso camarada de jogo como o 

nosso professor naquele momento, aquele que está nos ensinando enquanto nos relacionamos.  

Sobretudo para que compreendamos que o jogo e a vadiação da Capoeira Angola 

transcendem a ideia de rivalidade ou competição, ideia largamente disseminada por meio das 

várias capoeiras praticadas por aí. Nesse dia quando te ouvi falar, o meu sentido foi 

imediatamente direcionado para Victoria Santa Cruz, pois ela diz a mesma coisa, não voltada 

para a capoeira, mas para um sentido macro de enfrentamento da vida cotidiana. 

Nas palavras de Victoria,  

la mayoría de los problemas que nos acosan en la vida, tienen origen en lo 

mecânico de nuestro hacer. Es tempo ya de detectar el rol que juega el obstáculo a 

fin de que la división y sus consequências – hábitos y asociaciones – cesen de 

 
136 Com sua segunda edição em 2019, foi realizado pelas mulheres do Centro de Capoeira Angoleiro Sim Sinhô, 

em São Paulo e tem como objetivo pensar e debater a mulher na Capoeira Angola.  
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fustigarnos. Asumamos la responsabilidade que nos compete sin buscar a quién 

culpar, descobriendo así que el inimigo vive em casa, dentro de nosotros mismos.137   

Nas entrevistas e escritos de Victoria Santa Cruz, ela chama atenção para o nosso modo 

de agir diante da vida cotidiana. Para ela a vida cotidiana tem sido deixada de lado, pois estamos 

preocupados com o futuro e acabamos não vivendo o presente. Além disso, Victoria também 

apresenta o ser humano como parte de um ritmo cósmico, então as nossas ações ou a falta delas 

influenciam diretamente na fluidez e organicidade desse ritmo macro.  

O modo como ela apresenta o Ritmo Interior, está pautada diretamente na relação do 

nosso fazer frente a vida e com a descoberta do nosso papel no mundo, bem como na nossa 

capacidade de descobrir que objetivos cumprem os desafios que são colocados na nossa vida. 

Para Victoria estamos vivendo mecanicamente, sem que nos percebamos, então estamos  

multiplicando sem crescer e por isso não estamos evoluindo, como ela diz, no hay revolución, 

sin evolución y ésta se gesta al interior de cada uno de nosotros.138 A conexão com o interior 

é um conselho precioso que rege a obra de Victoria Santa Cruz e fica evidente tanto em seu 

livro quanto em suas entrevistas.    

Victoria afirma ter encontrado em África uma Memória Ancestral  repleta de mensagens 

e ensinamentos que necessitam ser resgatadas em benefício da humanidade.  Quando li e ouvi 

ela falar sobre Memória Ancestral  comecei a pensar na riqueza social, religiosa, artística e 

cultural que temos nas culturas negras no Brasil.  

E pensei consequentemente na potência da Capoeira Angola, com seus fundamentos, 

sua educação, sua musicalidade, seu jeito de corpo... Assim, percebo a Capoeira Angola como 

Memória Ancestral , uma memória que faz referência a Maria Felipa de Oliveira e tantas outras 

mulheres “da pá virada” que precisamos conhecer para compreender que nossos passos-

mulheres na capoeira vem de longe, como você bem colocou em seu artigo Ginga: uma 

epistemologia feminista139, publicado em 2017.          

Ao perceber o aspecto integrador de linguagens presente na Capoeira Angola, o conceito 

de Inteligência Integradora  abordado por Victoria me parece ser um outro modo de perceber  

 
137

 Victoria Santa Cruz Gamarra, 2004, p. 26.  
138

 Idem, p. 28.  
139 Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos), 

Florianópolis, 2017, ISSN 2179-510X  
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as potencialidades relacionais da arte e do jogo, pois, ela não concebia a arte como disciplina, 

antes acreditava que esta concepção segmenta o que deveria ser fluído, defendendo assim a 

relação entre a arte e a vida cotidiana.  

Sendo a capoeira na concepção de Mestre Pastinha, “tudo que a boca come”, é possível 

compreender a Capoeira Angola como um jogo que está além da roda, mas que impregna de 

sentidos a vida daqueles que se denominam angoleiros e angoleiras, assim a Capoeira Angola 

é integradora em seus modos de construir múltiplas inteligências, permear a vida cotidiana e 

ainda construir identidades.  

Ao pensarmos as questões de gênero é notável que essa integração ainda está sendo 

construída, e assim como todos os feminismos, o Feminismo Angoleiro surge pela necessidade 

e urgência de se pensar os espaços destinados às mulheres na “grande roda” da capoeiragem. E 

nesse quesito essa grande roda não se distingue de todos os outros espaços nos quais as mulheres 

lutam contra as opressões de gênero, raça e classe.   

Tais opressões foram conhecidas por Victoria Santa Cruz, experimentadas ao longo de 

sua carreira artística e acadêmica, que ela concebia como obstáculos a serem superados e 

compreendidos como algo que também cumpria um objetivo em sua vida. A tomada de 

consciência do racismo ela relata em seu poema Me Gritaron Negra, ao contar o que lhe 

aconteceu ainda criança.  

Existem pelo menos quatro versões desse poema disponíveis no Youtube, sendo possível 

datar o ensaio dela e dos seus bailarinos no documentário Black and Woman, 1978, Espetáculo 

La Magia del Ritmo, 2004 e o documentário Victoria Santa Cruz Negro es mi Collor, 2005.  

A versão que me propus a analisar foi a do espetáculo La Magia del Ritmo, por ter sido 

o último espetáculo que Victoria dirigiu e encenou, se retirando da cena pública em seguida. 

Sendo assim, aproveito a oportunidade para compartilhar uma das lentes que os estudos da 

performance me deram, durante a disciplina de teoria e prática da performance, no primeiro 

semestre do mestrado, em 2018.  
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Com o objetivo de relacionar as teorias da Performance que foram estudadas naquela 

ocasião, com algum aspecto do legado de Victoria Santa Cruz pude vislumbrar uma relação 

entre o racismo e os Dramas Sociais, teoria desenvolvida por Vitor Turner140.  

Os Dramas Sociais são apontados como [...] uma unidade espontânea de um processo 

social e um fato da experiência de todos em qualquer sociedade humana.141 Essa definição me 

fez andar em direção ao poema Me Gritaron Negra como uma obra que tem rompido as 

fronteiras do tempo, denunciando uma realidade comum em vários países, o racismo, aqui 

compreendido como uma estrutura histórica e social que impõe padrões, lugares e condições a 

um determinado grupo social pela sua raça142, sobretudo o racismo sofrido pelas mulheres 

negras.  

Turner afirma que Dramas sociais acontecem em grupos ligados por valores e 

interesses compartilhados por pessoas que tem uma história ou alegadamente em comum. Seus 

principais atores são pessoas para quem o grupo constitui o campo de ação dramática tem alta 

prioridade.143  

Neste sentido, é possível perceber o poema Me Gritaron Negra como uma forma 

artística que denuncia uma realidade comum a diversas mulheres negras com histórias, 

sofrimentos e conflitos semelhantes, embora, em espaços geograficamente diferentes. Pois 

como sabemos o racismo é uma grande estrutura, nesta se passa as quatro fases que estão 

presentes na abordagem dos Dramas Sociais.  

 Os Dramas sociais podem ocorrer em grande e pequena escala e revelam camadas 

‘subcutâneas’ de estrutura social, pois todo ‘sistema social’, da tribo à nação e ao campo das 

relações internacionais, é composto por muitos ‘grupos’, ‘categorias sociais’, status e papéis, 

todos organizados em hierarquias e divididos em segmentos.144  

O Racismo aqui está sendo entendido como um “sistema social” que revela camadas 

estabelecidas historicamente como resultado da escravização dos povos africanos onde quer 

que se tenha adotado tal mecanismo. Se no entendimento do autor, os Dramas Sociais trazem à 

 
140

 Victor Witter Turner Glasgow, foi um antropólogo britânico, reconhecido desenvolver pesquisas sobre 

símbolos, rituais e ritos de passagem, desenvolveu pesquisas em parceria com Richard Schechner, que é um dos 

criadores do campo de estudos da performance. 
141

 Victor Turner, 1982, p. 96 
142

 O termo raça é utilizado nesse sentido para ressaltar a existência do racismo enquanto estrutura, não sendo 

percebida do ponto de vista biológico.  
143

 Victor Turner, 1982, p.96 
144

 Victor Turner, 1982, p. 12 
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tona as oposições “classificatórias”, o poema Me Gritaron Negra, elucida a estrutura social 

racista na qual Victoria vivia e que nos dias de hoje ainda vivemos.  

Os Dramas sociais podem ser divididos em quatro fases, sendo elas: ruptura, crise, 

reparação e reintegração. o drama social se manifesta inicialmente como a ruptura com a 

norma, a infração de uma regra de moralidade, lei, costume ou etiqueta em alguma arena 

pública.145 Deste modo, identifico o trecho abaixo como o momento de ruptura, 

Tenía siete años apenas, 

apenas siete años, 

¡Que siete años! 

¡No llegaba a cinco siquiera! 

De pronto unas voces en la calle 

me gritaron ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!146 

 

Quando alguém se propõe a segregar o outro ocorre em alguma medida uma quebra das 

normas, uma ofensa a moral e dependendo da situação uma infração da lei, na situação de 

racismo sofrida por Victoria Santa Cruz, aos cinco anos de idade, tratou-se de uma criança 

branca, recém chegada no bairro, que estando cercada por crianças mestiças, sendo Victoria a 

única negra retinta, se opôs a brincar com elas, caso Victória fosse junto, na ocasião as amigas 

dela, lhe disseram que voltasse para casa.  

Embora naquele momento Victória ainda não soubesse o que implicava ser negra, foi 

através desse episódio, que ela começou seu processo de descoberta e passou a compreender o 

que isso significava, reverberando em anos de conflitos internos e amargura. 

Turner continua, o que se segue é escalonamento de uma crise, uma conjuntura crucial 

ou um momento decisivo nas relações entre os componentes de um campo social, no qual a paz 

aparente se torna conflito aberto, e antagonismos latentes se tornam explícitos.147 Na crise 

Victoria Santa Cruz odeia a si mesma como mulher negra, na mesma medida em que passa a 

odiar as pessoas não negras, 

“¿Soy acaso negra?” – me dije ¡SÍ! 

“¿Qué cosa es ser negra?” ¡Negra! 

 
145

 Idem, p. 97 
146 Trecho do poema me gritaram negra, Victoria Santa Cruz, 1978 

147
  1982, p. 98 
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Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra! 

Y me sentí negra, ¡Negra!  

Como ellos decían ¡Negra!  

Y retrocedí ¡Negra! 

Como ellos querían ¡Negra! 

Y odié mis cabellos y mis labios gruesos 

y miré apenada mi carne tostada 

Y retrocedí ¡Negra! 

Y retrocedí… 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!148 

 

Como ela menciona no documentário Negro es mi Collor, em 200,5  una apuñalada es 

una caricia comparada aquillo que me pasó, yo no sabía que era negra, cuando digo que no 

sabía que era negra, no estoy hablando de color, estoy hablando do que isto implicava. À 

medida que foi crescendo Victória relatou que foi crescendo junto um desejo de vingança que 

a levou a odiar pessoas brancas. 

Em 1978, em entrevista cedida a Eugenio Barba, Victoria foi questionada sobre como 

teria sido quando a gritaram negra e ela respondeu,  

La experiencia implica todo un proceso muy complicado porque cuando me dijeron 

negra no tenía todavia siete años, y recién me di cuenta de lo que eso significaba. 

No se lo dije a nadie, pero había algo me decía que eso era mío, que eso tenía que 

compreenderlo yo y que tenía que salir de allí sola. Entonces, en un momento de 

mi vida odié y sé lo que es odiar y no se lo aconsejo a nadie, porque eso no hace 

más que destruirlo a uno mismo. Pero en mi processo odié.149 

 A fase reparadora, é entendida por Turner como um “período liminar”, em que o 

significado da vida social informa a apreensão de si, enquanto o objeto a ser apreendido entra 

no sujeito que apreende e o remodela.150 Nessa fase Victoria Santa Cruz foi moldada pelo 

racismo e pelas inúmeras tentativas de ser aceita, como ela descreve em seu poema...   

 
148 Trecho do poema me gritaram negra, Victoria Santa Cruz, 1978 
149 documentário Black and Woman, 1978.  

150 Victor Turner, 1982, p. 106 
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Y pasaba el tiempo, 

y siempre amargada 

Seguía llevando a mi espalda 

mi pesada carga 

¡Y cómo pesaba! … 

Me alacié el cabello, 

me polveé la cara, 

y entre mis cabellos siempre resonaba 

la misma palabra 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra!151  

 

Turner define que na fase final do Drama Social pode ocorrer a reintegração ou 

separação, a separação só ocorre quando apesar das tentativas reparadoras, a ruptura é 

irremediável. Victória tendo fracassado na sua tentativa de ser aceita (reintegração), rompeu o 

racismo, separando-se do estigma que pesava sobre ela desde a infância,  

 

Hasta que un día que retrocedía, 

retrocedía y que iba a caer 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

[...] 

¿Y qué? 

¿Y qué? ¡Negra!  

Sí ¡Negra!  

Soy ¡Negra! 

[...]De hoy en adelante no quiero 

laciar mi cabello 

No quiero 

Y voy a reírme de aquellos, 

que por evitar – según ellos – 

que por evitarnos algún sinsabor 

Llaman a los negros gente de color 

¡Y de qué color! NEGRO 

¡Y qué lindo suena! NEGRO  

¡Y qué ritmo tiene!  

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

[...]  

Al fin 

Al fin comprendí AL FIN  

Ya no retrocedo AL FIN  

 
151 Trecho do poema me gritaram negra, Victoria Santa Cruz, 1978 
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Y avanzo segura AL FIN  

Avanzo y espero AL FIN 

Y bendigo al cielo porque quiso Dios 

que negro azabache fuese mi color 

Y ya comprendí AL FIN  

eNEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

[...] 

¡Negra soy!152 

 

Como sabemos Mestra, o processo de aceitação e reconhecimento de boa parte das 

pessoas negras brasileiras ainda se dá por meio das etapas descritas e ilustradas pelo poema de 

Victoria Santa Cruz, ao considerar essa leitura do poema com base nos dramas sociais, quando 

o indivíduo consegue romper, resta buscar formas de se reinventar na liminaridade da dor 

causada pelo racismo.  

Ainda na entrevista cedida a Eugenio Barba em 1978, Victoria fala que conseguiu 

compreender o que lhe aconteceu depois que o ódio passou, afirmando que o racismo é um 

obstáculo e que não devemos sucumbir com ele. Em suas palavras,  

Y pasado el tiempo fui compreendiendo y me di cuenta de que aquello era tambíen 

importante porque si no hubiera sido por eso yo no sería hoy lo que fui. Entonces, 

esto me hace compreender que negativo cumple tambíen un rol: no quedrase con 

ello, sino ver qué hacemos con aquello, y qué produjo en mi aquella cosa, y como 

pudo irse equilibrando hasta que hoy puedo decir: bendito sea Dios que alguien 

me dijo “negra” para que yo compreediera hoy que soy negra, pero no como ellos 

decían; que soy negra y que formo parte de eso mosaico que es el hombre: negro, 

blanco, amarillo, rojo.   

Em sua entrevista no documentário Negro es mi Collor, ela afirma Hoy sé quién soy, 

hoy nada me puede insultar, hoy sé qué cosas compartir, hoy sé que tenemos un compromiso, 

en pensar como uno, pues quien no es leal consigo mismo, no puede ser leal con nada. O 

reconhecimento e rompimento dos moldes racistas que engendraram o corpo Victoria Santa 

Cruz, nos abriu caminho para pensar nossos corpos em outros moldes que não os eurocêntricos.  

 
152 Trecho do poema me gritaram negra, Victoria Santa Cruz, 1978. 
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Quando ela diz, e daí? Sou negra! Ela nos dá coragem para fazer o mesmo, pois não são 

apenas as palavras, é uma sua performance por inteiro, é o seu corpo-mulher-negra em cena, 

transbordando força e empoderamento. Como bem disse Danielle Almeida, a respeito da 

trajetória e dos desafios enfrentados por Victoria, [...] nada incompresible para quien tiene el 

acto de vencer inscrito en el próprio nombre.153 

Me despeço Mestra, agradeço pela atenção e pelo axé que a sua presença me 

proporciona e pela oportunidade de aprender mais com você por meio da sua presença na banca 

deste trabalho.  

Grande abraço e até breve. 

Com carinho Dendê.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
153 Danielle Almeida, 2017, p. 81. 
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10. CARTA PARA CONCEIÇÃO EVARISTO  

 

 

 

Imagem 19 - Obra Navigation Method. Artista 

Daniel Minter. Fonte: 
http://www.sorengallery.com/artists_minter_2014.html 

 

 

 

 

 

O Poema do Semelhante  

O Deus da parecença 

que nos costura em igualdade 

que nos papel-carboniza 

em sentimento 

que nos pluraliza 

que nos banaliza 

por baixo e por dentro, 

foi este Deus que deu 

destino aos meus versos, 

 

Foi Ele quem arrancou deles 

a roupa de indivíduo 

e deu-lhes outra de indivíduo 

ainda maior, embora mais justa. 

 

Me assusta e acalma 

ser portadora de várias almas 

de um só som comum eco 

ser reverberante 

espelho, semelhante 

ser a boca 

ser a dona da palavra sem dono 

de tanto dono que tem. 

 

Esse Deus sabe que alguém é apenas 

o singular da palavra multidão 

Eh mundão 

todo mundo beija 

todo mundo almeja 

todo mundo deseja 

todo mundo chora 

alguns por dentro 

alguns por fora 

alguém sempre chega alguém sempre 

demora. 

 

O Deus que cuida do 

não-desperdício dos poetas 

deu-me essa festa 

de similitude 

bateu-me no peito do meu amigo 

encostou-me a ele 

em atitude de verso beijo e umbigos, 

http://www.sorengallery.com/artists_minter_2014.html
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extirpou de mim o exclusivo: 

a solidão da bravura 

a solidão do medo 

a solidão da usura 

a solidão da coragem 

a solidão da bobagem 

a solidão da virtude 

a solidão da viagem 

a solidão do erro 

a solidão do sexo 

a solidão do zelo 

a solidão do nexo.  

O Deus soprador de carmas 

deu de eu ser parecida 

Aparecida 

santa 

puta 

criança 

deu de me fazer 

diferente 

pra que eu provasse 

da alegria 

de ser igual a toda gente 

Esse Deus deu coletivo 

ao meu particular 

sem eu nem reclamar 

Foi Ele, o Deus da par-essência 

O Deus da essência par. 

 

Não fosse a inteligência 

da semelhança 

seria só o meu amor 

seria só a minha dor 

bobinha e sem bonança 

seria sozinha minha esperança 

 

Elisa Lucinda 

(madrugada onde fui acordada pelo 

poema no Rio de Janeiro, 10 de julho de 

1994)
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Goiânia, 20 de dezembro de 2019 

Querida Conceição, 

Posso te chamar assim? Ou devo chamar-lhe Dona Conceição? fui questionada por 

uma das minhas mais velhas por tamanha ousadia em lhe chamar Conceição, sem o Dona 

que precede o nome de uma mais velha, mas ainda assim não consegui, nesse momento ao 

lhe escrever, chamar-lhe Dona Conceição, não por desrespeito, pois lhe tenho imenso 

respeito, mas por uma certa resistência a reprodução de uma palavra que me soa colonial, 

pois pode refletir respeito, mas também pode refletir propriedade de alguém ou alguma coisa.  

Ao mesmo tempo, percebi que no projeto cartas negras as mais novas e as mais velhas 

se tratam por seus nomes e aqui as suas negras cartas foram inspiração. Ainda assim, deixo 

a sua escolha o pronome de tratamento que devo lhe atribuir, até receber a sua resposta lhe 

chamarei Conceição.  

É com imensa alegria que te escrevo. Espero que esteja bem! Quero começar essa 

carta te agradecendo por tantas palavras-poesia, por tantas escrevivências. Pelas emoções que 

em mim foram despertadas quando fui guiada pelos becos e vielas de suas memórias. Fui 

marcada por Vó Rita e seu coração cheio de amor, Tio Totó e o seu sofrer, Maria Velha e 

suas histórias, Bondade e a sua infinita bondade, Negro Alírio e o seu desejo por justiça 

social, Ditinha, Ahhh Ditinha meu coração doeu ao imaginar seu sofrer... Maria Nova e suas 

inquietudes doloridas, menina danada que percebeu ali naquela “senzala-favela” as “misérias 

e grandezas” da vida.  

Em Insubmissas Lágrimas de Mulheres pude compreender o sentido do título, pois as 

lágrimas realmente não foram obedientes, e como ser com tanto sofrimento? Chorei por 

Aramides, Natalina, Shirlei... Mária do Rosário, que aflição senti com sua história... Chorei 

e me alegrei com Isaltina, dancei com Rose Dusreis.  

As lágrimas seguiram insubmissas ao conhecer a história de Ponciá Vivencio, 

mergulhei em seu vazio de ausências e dores... Chorei a morte de Bilisa, quanta crueldade... 

Vibrei pelo encontro que parecia incerto. O vazio se fez reencontro, na magia da palavra senti 

o despertar dos sentidos, no sal das lágrimas me vi numa dor que não era só da sua palavra 

escrevivida, essa dor era minha e dos meus e pôde encontrar eco na sua escrevivência.  
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Sou grata pelas dores, é necessário senti-las, expressá-las, escre(vi)vê-las, dançá-las. 

E sendo o meu corpo assim como o de Dusreis, um corpo que dança, encontro na sua 

escrevivência a ressonância do meu movimento, e a liberdade mesmo que dolorida para 

mover-me.  

Provocada pela sua palavra, ao afirmar que a escrevivência é o movimento de dança-

canto que seu corpo não executa, me propus a dançar sensibilizada pelas sua escrevivência 

e pela performance negra de Victoria Santa Cruz que foi ponto de partida para que esse 

trabalho pudesse nascer.   

Fui desafiada e me desafiei a assumir a carta como um método de escrita, fui 

presenteada pela sua negra literatura, que até então não conhecia e achei em seu trabalho o 

caminho norteador para seguir. Na retomada do projeto cartas negras, encontrei uma costura 

de palavras sutis e ao mesmo tempo penetrantes, contornadas de afetos e axés, com letras 

tecidas entre você e suas companheiras. Que o projeto cartas negras, possa ter vida longa pois 

é um verdadeiro presente poder lê-las. As suas poesias acompanharam as cartas, sendo cada 

um deles um presente às destinatárias.  

Assim imbuída pelas suas poesias escritas, pude dar corpo ao trabalho cênico 

Mulheres que habitam em mim, que foi construído durante uma das disciplinas cursadas no 

mestrado, denominada Performances Culturais II, ministrada pela Professora Dra. Renata de 

Lima Silva. Nesta, fomos provocados a buscar na nossa ancestralidade motivos para a criação 

em dança. Esta disciplina foi fruto de uma parceria entre o curso de Licenciatura em Dança 

e o Programa de Pós-graduação em Performances Culturais, ambos da Universidade Federal 

de Goiás – UFG.  

Como fiz a Licenciatura em Dança, tive a oportunidade de cursar essa disciplina como 

estudante do curso em 2015, na ocasião, Metodologia de Ensino e Pesquisa em Dança II, o 

trabalho que foi desenvolvido nessa disciplina teve início em 2013, na disciplina de 

Fundamentos das Danças Populares Brasileiras e foi retomado em 2015.  

Nessa processo busquei referencias para dançar na história da minha avó Maria, 

entrevistei ela para saber sobre sua vida e busquei algumas memórias da infância, de coisas 

que vivi lá junto com ela e com alguns primos. Fui lembrando das comidas, dos cheiros, das 

histórias de livuzia (fantasmas) e assombração, em um tempo que lá em Missão de Aricobés, 

onde ela mora, ainda não tinha nem luz elétrica.  
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Juntei isso tudo e fiz uma coreografia chamada A Arte de ser Maria, como eu estava 

em Goiânia há pouco tempo, eu estava com muitas saudades dela e fui lembrando de tudo 

que já tinha vivido para criar os movimentos.  

Ao som da música Maria Balão154 do grupo musical Sons do Cerrado, que se dedica 

a pesquisar as músicas do cerrado brasileiro, fui tocada pelas memórias da minha infância no 

contato com a casa da Vó Maria e desvendando através dos movimentos a minha percepção 

da arte de ser maria.  

Vou mostrando algumas fotos abaixo...  

 

 

Imagem 20 - A arte de ser Maria, 2015. Foto: Ana Carolina Pereira. 

 

 
154

 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=JlDldGULc2E> Acesso 29 dez. 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=JlDldGULc2E
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Imagem 21 - A arte de ser Maria, 2015. Foto: Ana Carolina Pereira 

 

Dessa vez em 2019, o processo foi similar fomos convidados a buscar na história da 

nossa família motivação para criar dança, foi aí que surgiu o trabalho artístico Mulheres que 

habitam em mim. Não sabia qual parte da família eu iria investigar, até que me dei conta que 

não conhecia quase nada sobre a minha bisavó, sabia apenas que ela havia morrido jovem, 

de tristeza.  

Fui inspirada a saber mais sobre ela quando li o livro de literatura juvenil Bisa Bia 

Bisa Bel155 de Ana Maria Machado, é uma história envolvente que conta como Isabel 

descobriu sua Bisa Beatriz ou Bisa Bia como ela chamava.  

Isabel descobriu uma foto antiga da sua bisavó criança enquanto sua mãe mexia em 

suas coisas antigas, a história vai desenrolando de forma simples e envolvente, mostrando o 

contato, as descobertas e as contradições de Bel e Bia, pois como confessa Isabel no início 

do livro sua bisa vive dentro dela. Em um jogo de imaginação a comunicação entre Bel e Bia 

vai acontecendo e as contradições geracionais vão surgindo. Pois Bisa Bia está dentro dela, 

falando o ponto de vista dela das coisas e dando opiniões.  

Um dia Isabel levou a foto de sua Bisavó para a escola para mostrar aos amigos e a 

professora e deixou a foto cair por lá, ela ficou triste achando que havia perdido. A professora 

encontrou a foto e mostrou aos demais colegas que também ficaram motivados a buscar fotos 

antigas de seus familiares e contar suas histórias. Processo parecido com que estávamos 

 
155 Ana Maria Machado, 17ª Edição. Rio de Janeiro: Salamandra, 1985.  
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passando nas aulas, pois levamos fotos dos nossos familiares e conversamos sobre as 

histórias que havíamos escutado.  

Abaixo algumas fotos que levei nos dias das aulas...  

 

 

Imagem 22- Casa da Vó Maria. Arquivo pessoal 

 

 

Imagem 23 - Vó maria em sua casa, 2018. Foto: Jonas Cruz 
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Imagem 24 - Mãe nega, 2013.  Foto: Arquivo pessoal  

 
Imagem 25 - Bisa Ana, Biso Zequinha e tia Bela. Foto arquivo pessoa da tia Bela.  

No mesmo período que estava cursando a disciplina estava me preparando para a 

banca de qualificação. Já se aproximava a data de apresentar o trabalho artístico da disciplina 

e eu ainda tinha poucas informações sobre a bisa Ana, assim, movida pelas cartas que estava 
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escrevendo para minha Vó Maria e para minha mãe, Joanilza, resolvi colocá-las também 

como referências no processo criativo.  

Questionada pela Professora Renata se eu não habitava em mim mesma, fui motivada 

a relembrar uma célula coreográfica do trabalho Nada Além de Mim, que coreografei e dancei 

em parceria com Laís Guerra e Johnathans Paiva em 2014156.  

Deste modo, os trabalhos produzidos pela turma foram apresentados no dia 26 de 

junho de 2019, na Mostra de Estudos Cênicos, que chamamos de Silêncios e Memórias. O 

trabalho artístico Mulheres que habitam em mim se deu em quatro momentos. Vou inserindo 

abaixo algumas fotos. 

  

 

Imagem 26- Trabalho Cênico Mulheres que habitam em mim Foto: Olhares e afetos 

 

 No primeiro momento dancei a alegria e a tristeza de bisa Ana. Eu comecei segurando 

uma manta verde de crochê que minha mãe guarda desde que eu era bebê e trouxe algumas 

movimentações que fazem referência ao Samba de Reis157. A dança e o ritmo do samba são 

vibrantes, embora só faça os movimentos era a qualidade de um corpo alegre estava 

buscando.  Em seguida eu dancei a tristeza que a levou a morte, motivada pela busca de uma 

 
156

 Processo criativo foi fruto do Curso de Formação para Coreógrafos Núcleo Coreográfico oferecido pelo 

SESI em parceria com o curso de Dança da Universidade Federal de Goiás (UFG) entre os anos de 2013 e 

2014. O trabalho estreou em 2014 na programação da Mostra SESI. Anos depois foi adaptado para um solo.  
157

 manifestação cultural de Missão de Aricobés-BA, que reúne dança, batuque e canto. 
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presença ausente de um corpo fugitivo e em cativeiro do qual não se sabia notícias, bisa Ana 

parou de comer e a sua vida foi se desfazendo diante dos olhos dos seus. 

 

Imagem 27- Trabalho Cênico Mulheres que habitam em mim. Foto: Olhares e afetos 

 

 Nesse período Conceição, eu tive muita dificuldade de me separar da tristeza que 

sentia quando pensava nela, em sua partida repentina e como a tristeza foi sagaz em tirá-la 

dos seus e de si mesma. No entanto depois de algum tempo, fui vendo que ela foi mais que 

tristeza, ela também era alegria, fé e luz.  

 

Imagem 28 - Trabalho Cênico Mulheres que habitam em mim.  Foto: Olhares e afetos 
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No segundo momento, dancei para Vó Maria, com quem tanto aprendi e aprendo 

sobre a vida, sobre as ervas, a terra, a fé e o amor. Não esse amor de vó “Dona Benta” a 

personagem do Sitio do Pica-Pau Amarelo, que representa uma vó toda cheia de mimos com 

seus netos, o amor que estou falando é um amor “mariinha”, porque ela tem sua própria 

linguagem, ela é o que é, e dentre várias coisas também é amor. Nesse momento usei algumas 

folhas de hortelã e fiz referência ao lenço que ela sempre usa na cabeça. 

No terceiro momento dancei para minha mãe, com quem compartilho a vida, nos 

sorrisos, nas dores, nas indecisões e nos conflitos, mulher que sofreu e ralou para nos criar 

sozinha, trabalhando de casa em casa, limpando, cozinhando, cuidando dos filhos alheios, 

aturando humilhações, assédios, realidade pela qual passam centenas de empregadas 

domésticas brasileiras. 

O lenço que antes cobria a minha cabeça passou a ser pano que limpa, esfrega e 

desinfeta o chão, até que no sentimento da presença de um corpo estranho e violador, um 

grito ecoou e o pano foi lançado para longe e me coloquei no chão para me habitar e dançar 

o sentimento de ser habitada por cada uma das minhas ancestrais.   

 

Imagem 29 - Trabalho Cênico Mulheres que habitam em mim. Foto: Olhares e afetos 

 

Para concluir no quarto momento, me dancei, no meu jeito de sentir a cada uma delas, 

que são mulheres que me habitam e me compõem no meu jeito de ser mulher. Dancei parte 
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do trabalho Nada além de mim, trabalho que foi desenvolvido em 2013, pautado nos meus 

medos e nas minhas percepções em torno da Síndrome do Pânico.  

Com o passar do tempo, Conceição fui percebendo esse trabalho com uma resposta 

de aversão a várias coisas, o medo era uma delas no momento da criação, hoje percebo como 

uma aversão ao racismo, machismo e a sexismo, e todas as opressões que se colocam sobre 

os nossos corpos. Aqui, nesse momento como parte do trabalho Mulheres que habitam em 

mim, percebo que é uma aversão a tristeza que acometia bisa Ana e das condições de trabalho 

a que foram submetidas minha mãe, quanto a vó Maria tenho ciência das oportunidades que 

lhe foram negadas, e danço nesse sentido, mas de todas, ela é o meu ponto de tranquilidade.   

 

 

Imagem 30 - Trabalho Cênico Mulheres que habitam em mim.  Foto: Flávia Honorato - Olhares e afetos 

Esse trabalho foi importante para mim Conceição, sobretudo por ter me ajudado a 

sentir mais perto a força ancestral de bisa Ana, e as forças de Vó Maria e minha mãe, Joanilza. 

Pude por meio deste trabalho, incentivar minha família a buscar bisa Ana em suas memórias 

e ao mesmo tempo, questionar a história cristalizada de sua morte. 

Parte desse trabalho foi usado na apresentação da performance do poema Me Gritaron 

Negra, que dancei enquanto Danielle o declamava. O show do qual o poema foi parte contou 

também com a participação da Escritora, Antropóloga e poeta Costa-riquenha Shirley 

Campbell e suas poesias. Na tessitura entre poemas e citações de diversas escritoras negras 
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que foram lidas e debatidas ao longo de alguns meses, Danielle interpretou canções de 

diversas artistas negras da América Latina.  

O Show “Diálogos do feminismo” foi encerramento de uma série de encontros, de 

mesmo nome que buscou criar espaços para debater e refletir sobre obras de autoras negras 

de contexto e gerações diversos. Cada encontro debatia duas obras e permitiu aos 

participantes conhecer e conversar sobre a obra dessas mulheres e assim, perceber as 

potencias dos discursos construídos em cada tessitura literária. Foram debatidas obras de 

Carolina Maria de Jesus, Toni Marrison, a sua obra Becos da Memória, também esteve 

presente, dentre outras.   

Assim, na força dessa ancestralidade evocada por todas essas mulheres, as mulheres 

que me habitam e habitam Danielle e do grito de Victoria Santa Cruz, que ecoou longe negra, 

negra, NEGRA! Danielle e eu dissemos juntas Y que? E daí? se nos gritaram negras? O 

negro soa lindo, tem no seu ritmo o grito da liberdade que ecoou nos quilombos de antes e 

de agora. 

Segue um registro daquela ocasião. 

 

Imagem 31 - Performance Me Gritaron Negra, 2019. Foto: Fernando Ribeiro. 

Confesso o meu nervosismo, fui atravessada por tantas emoções, foi a primeira vez 

que dancei o poema e dividia o palco com Danielle. Assim, enxergamos naquele show a 
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oportunidade de consolidar o nosso desejo, que ao se concretizar representou para nós, a 

capacidade de Victoria em unir duas mulheres negras que nem pensavam em se conhecer e 

que foram atravessadas pelo maior compromisso assumido por Victoria, o ato de 

compartilhar.  

Dividir o palco com Danielle, palco este que também recebeu Shirley Campbell, me 

fez sentir que sou imensidão. Naquele momento mergulhei na imensidão, me senti grande, 

me senti grata, me senti abraçada por Victoria Santa Cruz.  

A Performance do poema Me Gritaron Negra, pode ser reapresentada no dia da 

defesa, tomada por toda a emoção que o encerramento desse ciclo me proporcionou, me 

coloquei em cena ao lado de Danielle e juntas expressamos a nossa gratidão a Victoria Santa 

Cruz pelo legado deixado por ela e por nos reunir ali. Coloco abaixo alguns registros desse 

dia.  

 

Imagem 32 -  Performance Me Gritaron Negra, 2020. Goiânia - Go. Foto: Flávia Honorato  

 @Olhareseafetos 
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Imagem 33 -  Performance Me Gritaron Negra, 2020. Goiânia - Go. Foto: Flávia Honorato  

@Olhareseafetos 

 

A performance permitiu que o meu corpo expressasse o que essas linhas escritas 

disseram, cada mulher a quem escrevi, me habita, me transforma e me move. Eu pude olhar 

nos olhos algumas das destinatárias que estavam presentes e pude vibrar com a energia que 

emanava de cada uma delas.  

Assim, finalizo essa carta Conceição. Me despeço e agradeço pela leitura/escuta. 

Um grande abraço dançante. 

Rafaela Francisco.  
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11. CARTA FINAL AS LEITORAS 

 

 
 

Imagem 34 -  Performance Me Gritaron Negra, 2020. Goiânia - Go. Foto: Flávia Honorato 

@Olhareseafetos 
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Não vou mais lavar os pratos 

 

                Nem vou limpar a poeira dos móveis 

                                                Sinto muito. Comecei a ler 

                          Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi 

                                                               Não levo mais o lixo para a lixeira 

                    Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal 

                        Sinto muito. Depois de ler percebi a estética dos pratos 

                                          a estética dos traços, a ética 

A estática 

       Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros 

                    mãos bem mais macias que antes 

                               e sinto que posso começar a ser a todo instante 

                           Sinto 

        Qualquer coisa 

     Não vou mais lavar  

Nem levar. 

                    Seus tapetes para lavar a seco 

                                   Tenho os olhos rasos d’água 

                          Sinto muito 

      Agora que comecei a ler, quero entender 

O porquê, por quê? E o porquê 

         Existem coisas 

                                                                      Eu li, e li, e li  

                                Eu até sorri 

                                                                              E deixei o feijão queimar… 

                                 Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto 

                                                    Considere que os tempos agora são outros… 

                                                                                                                       Ah, 

                                         Esqueci de dizer. Não vou mais 

                                                      Resolvi ficar um tempo comigo 

                                                              Resolvi ler sobre o que se passa conosco 

                           Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou 

De tudo o que jamais li, de tudo o que jamais entendi 

                             você foi o que passou 

                                     Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto 

                                                     Desalfabetizou 

                              Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira 

Nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá 

                    Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis 

                                                                                          Não tocarei no álcool 

                            Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler 

            Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar 

Meu tênis do seu sapato 

                                                       Minha gaveta das suas gravatas
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12.  
                                       Meu perfume do seu cheiro 

                             Minha tela da sua moldura 

                                               Sendo assim, não lavo mais nada 

                                                               e olho a sujeira no fundo do copo 

                                                                                      Sempre chega o momento 

                                 De sacudir, de investir, de traduzir 

                                                                    Não lavo mais pratos 

                      Li a assinatura da minha lei áurea escrita em negro maiúsculo 

                                                                            Em letras tamanho 18, espaço duplo 

                                      Aboli 

                                                         Não lavo mais os pratos 

                                                     Quero travessas de prata, cozinhas de luxo 

                             E jóias de ouro 

                                          Legítimas 

                                              Está decretada a lei áurea. 

 

Cristiane Sobral
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Queridas leitoras, 

Lhes escrevo para agradecer pela leitura/ escuta cedida até aqui. Busquei nas páginas 

passadas, escrever cartas que dialogassem com mulheres negras de diferentes contextos e 

gerações. Essas mulheres cada uma a sua maneira, atravessam a minha existência e o meu 

processo de formação.  

Ao logo dessa dissertação foram endereçados cartas e poemas. A primeira carta foi 

destinada a vocês, para guiá-las nas páginas que estavam por vir. A segunda carta destinada 

a Dona Maria, minha avó, mulher arretada, que viveu muito tempo entre o campo e a cidade, 

criou nove filhos, é viúva há 25 anos e vive em Missão de Aricobés, interior da Bahia. Com 

ela aprendi muito do que sou.  

Escrevi para ela falando sobre os meus estudos e como ela tem sido suscitada em 

meus processos criativos desde a graduação e agora no mestrado. Trouxe questionamentos 

internos a nossa família, sobretudo percepções das diferentes maneiras como o racismo se 

manifesta, apesar da negação dele. Além disso dialoguei com ela a partir de elementos da 

obra filosófica de Victoria Santa Cruz, como o Ritmo Interior e Saber Orgânico, 

compreendendo assim os ensinamentos e o modo de vida da minha vó como ressonâncias de 

um Saber Orgânico. 

A terceira carta foi endereçada a Joanilza, minha mãe, mulher negra, mãe solo, que 

criou três filhos com o suor do seu trabalho doméstico. Com ela pude falar das provocações 

despertadas a partir da leitura do livro Quem tem medo de feminismo negro? (2018), de 

autoria de Djamila Ribeiro, dialoguei com ela a respeito da hipersexualização do corpo da 

mulher negra brasileira e sua condição social, bem como a importância do feminismo negro, 

como assuntos atravessam a nossa existência.  

Nas cartas para minha vó e para minha mãe trago para elas algumas informações do 

universo da capoeira, roda que também habito, além de indícios da trajetória de Victoria 

Santa Cruz. 

Na quarta carta, dialoguei com Victoria Santa Cruz abordei a importância da 

representatividade da mulher negra na literatura e na televisão convidei Lélia Gonzales para 

essa conversa. Escrevi para Victoria um pouco dos caminhos trilhados por Abdias 

Nascimento no Teatro Experimental do Negro, traçando pontos de relação entre os trabalhos 

desenvolvidos por Abdias aqui no Brasil e por Victoria e seu irmão Nicomedes no Peru e 
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contei a ela um pouco da trajetória de Conceição Evaristo e como os seus escritos nortearam 

metodologicamente o trabalho. 

A quinta carta foi enviada a Danielle Almeida, nesta contei a ela como Victoria Santa 

Cruz é percebida neste estudo que a vislumbra como Performance Negra, em uma mistura de 

conceitos e afetos apresento para ela os estudos da Performance e da Performance Negra, 

bem como o conceito de Escrevivência como uma forma de materializar a Performance 

Negra.  

A Djamila Ribeiro foi destinada a sexta carta, na qual escrevi o que a obra dela 

provocou em mim e apresentei a trajetória de Victoria Santa Cruz de forma mais direta, com 

acontecimentos e datas. Além disso compartilhei com Djamila parte do espetáculo La Magia 

Del Ritmo (2004), especificamente a primeira cena classe de musica em um pueblo joven que 

apontou tanto para o pensamento filosófico de Victoria Santa Cruz, como suscitou em mim 

questões do feminismo negro, como as diferenças entre mulheres brancas e negras.  

  Na sétima carta que foi endereçada a Susan, a caçula dessa roda de mulheres, contei 

um pouco do meu caminhar e apresentei a ela os estudos do feminismo negro, a partir de 

Lélia Gonzales, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Kimberlé Crenshanw, Patrícia Hill 

Collins, Angela Davis e Djamila Ribeiro. Além da leitura dessas autoras pude ver Patrícia 

Hill Collins e Angela Davis em outubro de 2019, durante o Seminário Internacional 

Democracia em Colapso, que aconteceu em São Paulo, experiência que também compartilhei 

com Susan. 

Para Renata Lima, orientadora desta pesquisa, escrevi a oitava carta que abordou o 

Ritmo Interior, metodologia de trabalho de Victoria Santa Cruz em diálogo com a Instalação 

Corporal metodologia de trabalho desenvolvida por Renata em seu doutorado, Buscando 

referencias no corpo que dança, joga e batuca para me conectar aos múltiplos sentidos 

despertados em torno do o Ritmo Interior, a partir do Documentário Black and Woman 

(1978), o livro Ritmo El Eterno Organizador e o espetáculo La magia del ritmo (ambos de 

2004) do livro da Renata, Corpo Limiar e Encruzilhadas (2012).  

Na nona carta dialoguei com Janja Araújo, mestra de capoeira, feminista, ativista, 

abordei a Capoeira Angola a partir da teoria de Victoria Santa Cruz, sobretudo as concepções 

de Memória Ancestral  e Inteligência Integradora . Além disso, compartilhei com Mestra 

Janja a análise do poema Me Gritaron Negra, a partir dos Dramas Sociais.   
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A décima carta, foi endereçada a Conceição Evaristo e pude contar a ela que meu 

corpo dançou o poema Me Gritaron Negra de Victoria Santa Cruz. Apresentação feita 

juntamente com Danielle Almeida que declamou o poema, para finalizar o seu show 

Diálogos do Feminismo Negro, realizado no Sesc Paulista no dia 21 de novembro de 2019. 

Abordei ainda o processo de criação do trabalho artístico que chamei mulheres que habitam 

em mim no qual trago minhas referências femininas de força, minha bisa Ana, minha vó 

Maria e minha mãe Joanilza, como inspirações para a criação cênica. Trabalho este que foi 

ponto de partida para a construção coreográfica do poema Me Gritaron Negra. 

E a décima primeira e última carta escrevo a vocês, para dizer que me sinto realizada 

com todo esse processo de escritas, danças e performances negras. Pois pesquisar e 

vislumbrar uma performance negra de Victoria Santa Cruz, revelou em mim a necessidade 

de pensar a minha própria performance, e o que seria o meu corpo e o de Danielle em cena, 

se não a própria performance negra? Afirmando em palavras e movimentos a nossa negritude 

e ao mesmo tempo mantendo viva a memória de Victoria Santa Cruz. 

Assim, finalizo este trabalho com a certeza de que aproveitei cada segundo para 

aprender e me conectar com as minhas pares desde as mais novas a mais experientes. O 

mestrado é breve, então a sensação de incompletude também me acompanha, mas é uma 

incompletude que me convida para a continuidade, pois a pesquisa não acaba quando o prazo 

termina.   

As oportunidades de formação que tive foram ímpares, e com certeza ter sido 

contemplada com a bolsa oferecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES, me proporcionou as condições necessárias para investir na minha 

formação durante esse tempo, mesmo com todas as dificuldades.  

Acredito que em todo o processo existe uma certa distância entre o idealizado e o 

alcançado, aqui muitas coisas se materializaram e outras ficaram no plano das idealizações. 

Nesse caso, o cronograma do projeto de pesquisa previa uma viagem para o Peru, que estava 

organizada para acontecer em junho de 2019, durante o mês da cultura afro-peruana. 

Consegui comprar as passagens com recursos que foram arrecadados por meio da venda de 

uma rifa e de doações diretas feitas por amigos, porém fiquei doente dias antes da viagem e 

tive que cancelá-la.  
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O mês da cultura afro-peruana ocorre entre os dias 01 de junho a 01 de julho. De 

acordo com as informações da página poblacion afroperuana158 a primeira edição do evento 

aconteceu em 2015 e foi organizada em homenagem a Nicomedes Santa Cruz, irmão de 

Victoria Santa Cruz (1925-1992.  

No ano de 2018 Victoria Santa Cruz foi a homenageada, abaixo o flyer de divulgação.  

Imagem 35- Mês da Cultura Afro-peruana em homenagem a Victoria Santa Cruz.                                                                     

Fonte: https://poblacionafroperuana.cultura.pe/programa-2018. 

Acho importante marcar essa homenagem porque percebo que Victoria Santa Cruz 

ainda não é tão reconhecida quanto seu irmão Nicomedes Santa Cruz, que como falei na carta 

para Renata, foi uma pessoa muito importante na construção da arte negra no Peru, assim 

como foi Victoria. De modo que o dia da cultura afro-peruana de fato é o dia 04 de junho, 

dia do aniversário de Nicomedes.   

A programação do mês da cultura afro-peruana conta com apresentações artísticas, 

palestras etc. No ano de 2018 houve uma roda conversa com alguns artistas que faziam parte 

do Teatro y danzas negras del Peru, além da roda de conversa foram feitas homenagens a 

Victoria.  

Vislumbrar a ida para o Peru durante o evento mencionado, me dava a esperança de 

compreender melhor algumas danças que compõem o espetáculo, bem como ficar a par das 

danças tradicionais afro-peruanas. A Escola Nacional Superior de Folclore José Maria 

Arguedas, oferece cursos de danças e músicas folclóricas peruanas, então tinha também o 

desejo de participar de um dos cursos que a instituição oferece, para assim, experimentar as 

 
158

 Que pode ser acessado pelo link https://poblacionafroperuana.cultura.pe/mes-de-la-cultura-afroperuana. 

https://poblacionafroperuana.cultura.pe/mes-de-la-cultura-afroperuana


166 

 

  

danças tradicionais peruanas, que Victoria tanto valorizou, no meu próprio corpo, o que 

poderia ser uma chave para compreensão dessas performances incorporadas. 

Esse desejo ficou guardado, em virtude do tempo que restava para realizar a escrita. 

Deste modo, não houve tempo hábil para reorganizar a viagem para o Peru. Assim, o recurso 

que foi levantado de forma solidária para ida ao Peru foi destinado a duas viagens para São 

Paulo, nas quais pude participar do Seminário Internacional Democracia em Colapso? Do 

qual participaram Angela Davis e Patricia Hill Collins, que relatei na carta para Susan. 

Pude participar ainda do evento Ô Iaiá vem jogar 2019, realizado nos dias 25 e 26 de 

outubro pelo Grupo de Capoeira Angola Angoleiro Sim Sinhô e do Encontro Internacional 

Afro-feminismos de Abya Ayla, que ocorreu entre os dias 19 e 20 de novembro no SESC 24 

de Maio. Apesar de ter sentido por não ter ido ao Peru, acredito que esses eventos foram 

investimentos significativos na minha formação, sobretudo pelo contato com mulheres 

negras que são referência de estudo e de vida.        

 Ademais posso dizer que sou grata por ter pesquisado Victoria Santa Cruz e ter 

conhecido um pouco do seu pensamento filosófico e das suas diversas composições no teatro, 

na música, na dança e na poesia. Concluo essa etapa apaixonada pela cultura afro-peruana e 

impressionada com o legado deixado pela família Santa Cruz, que reergueu o orgulho de ser 

negro no Peru, orgulho este que ressoou na América Latina. 

Não poderia deixar de mencionar, que esse estudo também me colocou em contato 

com as obras de diversas autoras e pesquisadoras negras brasileiras, como Conceição 

Evaristo e suas escrevivências, Lélia Gonzales, Djamila Ribeiro e outras. Assim, finalizo 

com gratidão a Victoria Santa Cruz pela sua luta incansável e espero que este trabalho 

contribua para que a memória dela e de cada mulher citada aqui jamais seja esquecida.    

Um abraço dançante a cada leitora.        

Rafaela Francisco.  


