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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo compreender a mulher quilombola Kalunga em suas 

vivências, os sentidos e significados desse Ser Kalunga. Para tanto, utilizamo-nos da 

entrevista semi estruturada e do caderno de campo, assumimos o materialismo 

histórico-dialético como ferramenta metodológica de análise, descortinando: (1) os 

atravessamentos que perpassam o ser mulher; (2) a materialidade das condições de 

vida se processando na interseccionalidade: gênero, raça/racismo, machismo, 

preconceito e exploração das vidas/corpos negros femininos. O primeiro capítulo 

desse trabalho está dividido em três partes. Na primeira delas, aborda-se o racismo e 

suas formas de operar, apoiando-se no mito da democracia racial e utilizando-se de 

justificativas como a inferioridade da população negra, e a não existência do racismo. 

Na segunda parte, apresentamos o conceito de quilombo e as compreensões acerca 

dele, reafirmando-o enquanto espaço de resistência. Na terceira parte apresentamos 

a região da Chapada dos Veadeiros e sua formação, com ênfase na população 

Kalunga do Vão de Almas, as especificidades do território e os sentidos que ele toma. 

No segundo capítulo, esgarçaremos a discussão de gênero ressaltando a existência 

de feminismos, reconhecendo os avanços do feminismo branco, e salientando que 

este não é único, não reconheceu a situação das mulheres negras e não incluindo-as 

verdadeiramente em suas pautas, uma vez que diferenciavam em algumas questões 

das femininas brancas. Apresentaremos então o feminismo negro como possibilidade 

para se pensar as questões femininas negras, e apresentamos o Mulherismo Africana 

como uma proposta possível, e que melhor pareceu nos responder em relação a este 

estudo, no que tange a centralidade do feminino.  No terceiro capitulo, trataremos 

especificamente da mulher quilombola do Vão de Almas, pautando-nos em suas 

narrativas, e nos atravessamentos que perpassam sua existência humana: as 

rupturas a que foram expostas; as violências, da resistência, do machismo, e da 

exploração, alcançando então os sentidos de ser uma mulher quilombola Kalunga 

para elas. 

Palavras-chave: Mulher Negra; Quilombola; Kalunga; resistência 
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ABSTRACT 

 

This work aims to understand the Kalunga quilombola woman in her entirety, 

the senses and meanings of this Kalunga Being. For that, we used the semi-structured 

interview and the field notebook, we assumed the historical-dialectical materialism as 

a methodological analysis tool, unveiling: (1) the crossings that pervade being a 

woman; (2) the materiality of living conditions being processed in intersectionality: 

gender, race/racism, machismo, prejudice and exploitation of black female 

bodies/lives. The first chapter of this work is divided into three parts. The first of them 

addresses racism and its ways of operating, based on the myth of racial democracy 

and using justifications such as the inferiority of the black population, and the non-

existence of racism. The second part presents the concept of quilombo and the 

understandings about it, reaffirming it as a space of resistance. In the third part, we will 

present the region of Chapada dos Veadeiros and its formation, with emphasis on the 

Kalunga population of Vá de Almas, the specificities of the territory and the meanings 

it takes. In the second chapter, we will fray the gender discussion highlighting the 

existence of feminisms, recognizing the advances of white feminism, and stressing that 

this is not unique, it has not recognized the situation of black women. We will then 

present black feminism as a possibility to think about black women's issues, and we 

present African Women'sism as a possible proposal, and which seemed to respond 

best to us in relation to this study, regarding the centrality of the feminine. In the third 

chapter, we will deal specifically with the quilombola woman of the “Vão de Almas”, 

based on her narratives, and on the crossings that pervade her human existence: the 

ruptures to which they were exposed; violence, resistance, machismo, and 

exploitation, thus reaching the meanings of being a Kalunga quilombola woman for 

them. 

Keywords: Black Woman; Quilombola; Kalunga; 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa parte da experiência e da vivência desta pesquisadora 

com Comunidades quilombolas na Chapada dos Veadeiros, quando atuou enquanto 

Psicóloga no município de Cavalcante Goiás. Lá saltaram aos olhos questões de 

gênero, sócio raciais e econômicas, de modo que todas elas juntas e acrescendo-se 

a dinâmica espacial, nos fizeram mergulhar na concretude do conceito de centro e 

periferia de Milton Santos, com este se materializando nas relações sociais. 

O despertar para a condição das mulheres negras é algo que sempre esteve 

presente nas indagações desta pesquisadora, pois ao longo dos anos vivenciamos 

Histórias de luta e resistência dessas mulheres. Seja por sua vida e dos seus, das 

angústias das mães negras que se relacionavam com homens negros e o 

desassossego em saber que seus filhos seriam negros (e já por isso seriam alvo da 

polícia/milícia), do medo e sofrimentos que teriam ao longo da vida, os quais elas não 

poderiam evitar, uma vez que o tom de pele se faria seu maior denunciador. Somado 

a isso, o fato das mulheres negras quase sempre envelhecerem sozinhas e tornarem-

se cuidadoras, dentre outras questões. 

Esses fatores, agregados a um trabalho realizado via Política Pública de 

Assistência Social, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Volante 

(responsável por atender a zona rural dos municípios – no município de Cavalcante 

Goiás) em 2016, propiciaram o contato direto e continuo com a população quilombola 

da zona rural, me fazendo despertar para a condição a qual a mulher negra quilombola 

é exposta. 

Já me saltava aos olhos a existência de tratamento diferenciado entre brancos 

e negros na sociedade, no entanto isso se torna ainda mais saliente diante do convite 

em tons de urgência da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cavalcante, 

para compor a equipe técnica do Cras Volante, para início imediato. 

Tal convite surgiu de uma exigência do Ministério Público Federal (MPF) com 

vias de penalidade diária - multa -, caso incorresse na não obediência. Nos chamou a 

atenção a urgência do convite por vários motivos, entre os quais o fato do recurso que 

paga tal equipe (psicólogo e assistente social) ser previsto pela política pública de 

Assistência Social, e pago pelo Ministério do Desenvolvimento Social, sendo então 
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este um recurso Federal, que na época não estava com repasse em atraso, e ainda 

assim o município estava sem esta equipe há mais de três meses; a publicidade dos 

casos de abuso sexual midiatizados naquela época; a cobrança social diante da 

notoriedade dos casos e das personalidades supostamente envolvidas. 

Posto isto, podemos perceber já aqui a negligência do poder público para com 

a população Kalunga, e em especial a população feminina, que nesse caso foi a 

responsável pelo “convite” da Secretária da época, haja vista que a exigência do MPF 

partiu da constatação dos inúmeros casos de abuso sexual que lá ocorriam e ocorrem, 

que foram levados a público via mídia por meio de um desses casos. 

A desimportância ao povo Kalunga não para por aí: não bastasse o parco 

atendimento e o acesso precário às políticas públicas por essa parcela da população 

que reside nas comunidades distantes, ainda tínhamos o preconceito sofrido por essa 

população quando chegavam a cidade. A estereotipação do jeito simples de ser e falar 

do kalunga, a depreciação do dono do lugar em seu próprio território, traduzidos 

também na exclusão da Secretaria de Igualdade Racial, aquela que seria a 

responsável por articular e lutar pelas comunidades, juntamente com as associações 

quilombolas, representando-os e exigindo o cumprimento das políticas de assistência, 

saúde e educação. 

Foi dessa forma que tomei conhecimento das mazelas que assolam o povo 

Kalunga, através do contato diário com as comunidades, da escuta ativa, fui 

percebendo nuances diferenciadas entre o tratamento ao Kalunga, ao morador não 

Kalunga e os turistas. 

Ao longo do trabalho, da convivência e das relações de amizade estabelecidas 

na cidade, foram despertando-me questões que no início pareciam mais curiosidade, 

como o fato do Kalunga pouco frequentar comércios da praça central, aqueles que 

ficavam repletos de turistas e moradores não Kalungas, de médio a alto poder 

aquisitivo; do bairro que concentrava o maior número de moradores Kalunga fora de 

suas comunidades possuir infra estrutura mais precária; da objetificação e 

sexualização das mulheres/meninas negras; das discriminações veladas no trato da 

população quilombola; da exploração do trabalho feminino negro, e a precarização 

das condições de trabalho e pagamento. 

A mim que chegava de fora pareceu muito óbvia essa segregação entre 

Kalungas e não Kalungas, espaços de brancos e espaços de negros, ainda que não 
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houvesse uma separação marcada, esta era silenciada e evidenciada pelos locais 

frequentados pelos Kalungas e os demais. Quando observava a dinâmica da divisão 

sócio espacial da cidade, me incomodava ver o centro da cidade totalmente ocupado 

por pessoas brancas de fora e seus comércios, ao passo que a população quilombola 

quase nunca era vista ocupando esses mesmos espaços, a não ser que fosse para o 

trabalho.  

O lugar do quilombola Kalunga era a Vila Morro Encantado ou o Matias, e 

“coincidentemente” ambos ficavam nas extremidades da cidade, nas saídas e/ou 

entradas, a depender da relação de observação que se estabelece, e aqui 

consideramos saídas, tanto para a zona rural e comunidades quilombolas, como para 

os grandes centros urbanos.  

A Vila Morro Encantado, popularmente chamada de Vila, é o bairro com maior 

concentração de quilombolas que migraram para a cidade. Ali se pode vê-los no 

cotidiano de suas vidas, frequentando os comércios, e usufruindo da estrutura 

disponível. Este bairro é afastado do centro da cidade, na época a infraestrutura ainda 

bem precária, com quase nenhum asfalto, casas sem água encanada, dentre outras 

coisas.  

Um incomodo foi gerado ao presenciar tanta desigualdade, e recordei-me do 

conceito de centro e periferia do geógrafo Milton Santos (1979), quando ele vai nos 

dizer que o centro traria aglomeração dos benefícios urbanos ou urbanísticos de uma 

cidade/ “metrópole”, o que marcaria a divisão sócio espacial, onde o centro além das 

benfeitorias urbanas, concentraria os empregos e os equipamentos de funcionamento 

das cidades; já a periferia  nasceria do crescimento do espaço metropolitano, sendo 

marcada pela ausência do Estado, o que por sua vez em alguma medida concentraria 

o declínio das condições de vida para as populações ali residentes, nesse caso a 

população mais pobre, de maneira que  a população pobre é empurrada para as 

periferias dado as condições de vida, trabalho e renda, e a concretude desse conceito 

se fez presente quando conheci a dinâmica da cidade de Cavalcante1.  

Para além das diferenças sociais, de espaço, condições socioeconômicas e de 

superexploração da mulher negra, seja ela no trabalho, ou na sexualização do seu 

corpo, parecia haver uma diferença no significado de ser uma mulher quilombola entre 

                                                           
1 SANTOS, M. (1979) O Espaço Dividido, os Dois Circuitos da Economia Urbana nos Países Desenvolvidos. 

Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves. 317 p. 

SANTOS, M. (1994) A Urbanização Brasileira. São Paulo: Hucitec. 157p. 
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as presentes na zona rural, e as da zona urbana. Algo ocorria entre o movimento 

comunidade versus cidade, que interferia na percepção de si, na autoimagem, e nesse 

ser mulher Kalunga.  

Surgiu então da observação, da experiência e dos incômodos desta também 

mulher negra, o interesse em realizar a presente pesquisa. Esta pautada no trabalho 

realizado no ano de 2016, bem como nas experiências e diálogos com as mulheres 

negras das comunidades quilombolas por onde passei, vislumbrando compreender o 

que é ser uma mulher quilombola Kalunga, bem como os fatores que interferem nesse 

processo. 

A partir disso, a pesquisa se inicia de maneira a buscar aproximação com esse 

ser mulher negra, a cotidianidade de suas vivências e relações, nas quais 

acreditávamos repousar os fundamentos para manutenção e resistência ao longo dos 

anos das comunidades quilombolas, sua cultura e forma de vida.  

A fim de pensar acerca dessa construção-reconstrução cotidiana do que é ser 

uma mulher Kalunga do Vão de Almas, fortalecida na comunidade mediante interação 

com as demais mulheres, suas práticas e elementos diários que remetem a 

reafirmação dessa existência, mas que num outro momento, quando mudam para a 

cidade, passam a tomar um sentido por vezes flutuante com ares de negociável, e 

aparentemente, passa a ser mediada exclusivamente pelo olhar do outro e de sua 

estética, bem como das tensões e sofrimentos que isso pode acarretar, nos colocamos 

na tentativa de compreendê-las em seu lócus.  

Para isso, nos apoiamos ainda na discussão que Vigotski apresenta sobre 

sentido e significado. Para este autor (Vigotski, 2004) um dos conceitos principais da 

psicologia deve ser a consciência, que possibilita a compreensão de como as 

construções culturais são apropriadas pelos indivíduos e passam a mediar a relação 

dele com a realidade. É importante compreender que consciência não se resume ao 

conhecimento e a racionalidade; ao contrário, para este autor ela só é possível por ser 

permeada por emoções e pela história de cada indivíduo. Assim, a consciência 

permite a superação de uma série de dualismos presentes nas explicações 

psicológicas ao incorporar tais polos em uma relação dialética, na qual se é, 

simultaneamente, racional e emocional, individual e social.  

Isso porque a consciência é semioticamente estruturada, e se dá a partir da 

relação entre significado e sentido. O significado é uma complexa unidade que é capaz 
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de condensar uma série de explicações, concepções, compreensões da realidade. É 

relativamente estável e é acima de tudo uma generalização; são explicações 

socialmente constituídas de dado fenômeno e que são a síntese de aspectos da 

realidade em uma unidade, que justamente por carregar consigo uma série de 

relações e implicações caracteriza-se também por ser um ato de pensamento. Os 

significados são conceitos, sínteses de múltiplas relações presentes em determinado 

aspecto da realidade e que são materializados sob a forma de um signo.  

Ao entrar em relação com a realidade circundante, os sujeitos interiorizam 

esses significados, que são incorporados aos sistemas psíquicos e passam a orientar 

as atividades que eles realizam. No entanto, nesse processo não ocorre uma mera 

repetição dos significados; na singularidade do indivíduo, eles estão sempre 

permeados por sentido. O sentido refere-se à forma como dado significado social é 

marcado pelas vivencias, experiências e emoções que aparecem na singularidade da 

existência humana.  

Para este autor (1934/2001b, p. 465 apud Barros et al 2009, p. 6) “o sentido é 

a soma de todos os fatos psicológicos que ela desperta em nossa consciência”, dessa 

maneira ele é sempre “uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias 

zonas de estabilidade variada”. Enquanto isso o significado é apenas “uma dessas 

zonas do sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais, 

uma zona mais estável, uniforme e exata”.  

A diferenciação entre sentidos e significados nos permite compreender como 

os significados atribuídos socialmente à mulher negra são por elas apropriados e 

passam a orientar a sua vida. Essa apropriação não é uma mera cópia do externo no 

interno; as transformações podem inclusive fazer com que o sentido seja oposto ao 

significado, mas este, justamente por ser o ponto de partida, nunca deixa de ser 

importante na compreensão dos sujeitos. Isso nos leva a pensar acerca dos sentidos 

e significados do que é ser mulher negra, quilombola, Kalunga para elas. 

No município de Cavalcante percebi a população silenciosamente dividida, 

entre população negra quilombola residindo nas comunidades rurais ou no bairro Vila 

Morro Encantado – periferia -, e a população urbana, parda ou branca, advindas de 

outras regiões do Estado, do país e do mundo nos bairros centrais. 

Tal divisão não advinha meramente da localização geográfica, mas nos 

pareceu ainda sintomático de toda uma condição sócio organizativa, nas quais foram 
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ressaltando-se questões, como por exemplo o fato da população quilombola pouco 

frequentar o centro da cidade e seus comércios para atividades de lazer; desses 

mesmos comércios pertencerem quase majoritariamente a população branca ou 

externa ao local; da população quilombola, quando presente nesses espaços, serem 

a mão de obra que sustenta tais estabelecimentos; das violências e opressões do 

racismo, machismo e violências sexuais incidirem principalmente sobre as mulheres 

negras; do poder da cultura enquanto elemento de ligação, manutenção e coesão dos 

sujeitos às suas comunidades; e acima de tudo, a mulher Kalunga em sua inteireza 

para além de todas as questões, pareceu-nos ser o cerne de sustentação da 

Comunidade Vão de Almas.  

Na materialidade da vida vivenciada na comunidade, temos situações e 

demandas que são pré definidas femininas ou masculinas, de maneira que elas não 

poderiam ou deveriam ser contrariadas, como o trabalho doméstico ser de fato 

executado e ensinado as mulheres e meninas, o cuidado da roça de subsistência 

também, mas o trabalho externo que geraria proventos em dinheiro para o sustento 

familiar é papel do homem; da divisão entre se praticar a cultura e a religião que 

demarca o lugar social do homem e da mulher – onde a mulher reza as ladainhas, o 

homem toca os instrumentos e salda o mastro - bandeira. 

Mas na concretude da vida comunitária esses papéis se misturam, oscilam, e 

as mulheres tem um conhecimento geral de tudo, participam e praticam de tudo, 

replicando isso na transmissão cultural para as crianças, onde para além do poder do 

patriarcado e machismo, esta parece se efetivar numa centralidade que inspira e 

forma toda uma geração de meninos a homens.  

Considerando todo exposto, surge este estudo acerca da Mulher Kalunga do 

Vão de Almas, com vistas a investigar a então aparente centralidade do feminino nesta 

comunidade, bem como o papel fundamental que estabelecem na construção e 

reconstrução cotidiana de si, e os sentidos e significados do que é ser uma mulher 

Kalunga, juntamente com os processos que isso envolve.  Desta forma, a pergunta 

que orienta a presente pesquisa é: O que é ser uma mulher Kalunga?  

Essa questão inicial se desdobra em outras que talvez até fossem parte desse 

constituir-se mulher kalunga do Vão de Almas, visto que se são as vivências e práticas 

dessa comunidade que dão corpo ao Ser Kalunga, constituindo-o enquanto tal, o que 

ocasionaria a mudança na forma dessas mulheres se conceberem quando migram 
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para a cidade. Para tanto buscamos compreendê-las em sua comunidade, na intensa 

relação entre sua cultura e práticas, tensionando as implicações materiais e subjetivas 

possivelmente existentes na dinâmica das relações cidade x campo, Kalunga x não 

Kalunga, pensando isto a partir da Comunidade rural e da Vila Morro Encantado.  

Partimos daí por observarmos que enquanto presentes na comunidade, 

percebemos a força dessa mulher, bem como a força da identidade negra por elas 

apresentada. No entanto, quando fisicamente distantes percebemos essas mulheres 

num movimento de afastamento momentâneo da estética negra, e de certa forma das 

práticas comunitárias que aparentemente dão corpo ao Ser Kalunga, apresentando 

então uma aproximação com a estética e práticas brancas, notoriamente 

apresentadas pelas moradoras da Vila, seja pelas práticas, vestimentas e ou 

reconfiguração estética.  

Nessa direção, nossa proposta era criar um espaço para que essas mulheres 

pudessem olhar para si, suas contradições e potencialidades, seu papel na 

comunidade, sintetizando o que significa ser uma mulher negra Kalunga, no que em 

larga medida fomos interrompidos pela pandemia de Sars-Cov-2, ou mais 

popularmente conhecido como Coronavírus ou Covid 19. O Coronavirus se 

manifestou por volta de dezembro de 2019 na China, onde se manifestaram os 

primeiros casos, e em seguida se disseminaram pelo mundo. 

Sendo assim,  todo ano de 2020 foi atravessado pela manifestação desse vírus 

e as limitações que ele impôs, frente a agressividade e  letalidade que demonstrou em 

sua fase de transmissão comunitária, haja vista que causa severas infecções 

respiratórias, podendo ser considerado uma síndrome gripal - SG (quadro respiratório 

agudo caracterizado por pelo menos dois sintomas febre, calafrios, dor de garganta, 

dor de cabeça, tosse coriza distúrbios olfativos ou gustativos, diarreia) ou síndrome 

respiratória aguda grave –SRAG (indivíduo que apresente dispneia/desconforto 

respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor que 95% 

em ar ambiente). (Secretaria de Saúde, 2020) 

Como delimitado no projeto de pesquisa, seriam realizadas no mínimo cinco 

visitas e quatro rodas de conversa com a população feminina da comunidade, no 

entanto já no início de março de 2020 tivemos início as medidas de contenção a 

propagação do Coronavírus, com as medidas de isolamento que estavam inclusas na 

prevenção. 
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Tais medidas por sua vez nos impediram de promover as rodas de conversa 

presenciais, bem como dificultava o acesso a esta população, ainda que por meio de 

tecnologias da informação e comunicação, haja vista a parca disponibilidade de sinal 

telefônico e ou de internet na comunidade. Tais tecnologias poderiam viabilizar os 

encontros virtualmente, o que não fora possível, ainda que tenhamos tentado por duas 

vezes sem êxito, a partir dos dados móveis de duas participantes. 

Tivemos então um ano inteiro de pandemia, e em maio de 2021 a Coordenação 

Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas (Conaq), trouxe um 

boletim epidemiológico em que denunciava diversos problemas enfrentados pelos 

quilombolas para o alcance da vacinação. Dentre eles citam “entraves quanto à 

ausência de doses destinadas a esses grupos; o descaso do poder público quanto à 

assistência aos territórios; além do racismo existente no que tange à vacina nos 

quilombos. 

Seria mais cômodo iniciar esta pesquisa recortando diretamente para as 

questões relativas ao gênero e a raça, abordando a questão social da mulher negra 

na atualidade. No entanto, entendemos que esta é também parte do tecido social, 

econômico e político que comporta inúmeras tensões e contradições, pois à medida 

que transitou e transita nos mais diversos espaços e épocas, torna suas trajetórias 

histórias vivas da (r)evolução à qual vem empreendendo na luta, seja ela por 

sobrevivência, respeito, e atualmente também por visibilidade às mulheres negras, 

nos dando a dinâmica das tensões sociais presentes ao longo do tempo. 

Ao abordarmos a temática mulher, tocamos em pontos nevrálgicos dessa 

sociedade capitalista, uma vez que aqui nos propomos a falar da mulher Kalunga, 

portanto latina, brasileira, goiana, negra, quilombola: Kalunga. Essa nomeação 

localiza de onde falamos e de quem falamos, haja vista que falar de negros nunca fora 

pauta em discussão, ainda mais falar de mulher, e mulher negra, esta que tem um 

lugar social demarcado, como bem nos apontou Lélia Gonzales (1982). 

Aqui, então, ousamos muito ao nos propor falar de mulheres negras, raça, 

racismo, afrontamos o sistema patriarcal capitalista com a proposta de expor 

categorias – raça, classe e gênero - tão desconsideradas, ao mesmo tempo em que 

ousamos perpassar por categorias tão difíceis de abarcar, quando na verdade cada 

uma delas sozinha daria uma ou várias teses.  
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Nos propomos a realizar esse percurso tocando nesses pontos por 

concordarmos com Gonzalez (1982) no entendimento de que há aí uma 

interseccionalidade, haja vista que elas se interrelacionam e interdependem, não 

havendo como entender a questão social da mulher negra apenas pelo viés do gênero, 

da raça, ou da classe. Todas essas características estão fortemente imbrincadas, e a 

busca por compreender a totalidade é perpassar por todas as outras, e como uma 

reflete na outra. Tal perspectiva contribui diretamente para compreensão da condição 

da mulher negra na sociedade, a partir das múltiplas e entrecruzadas opressões que 

incidem em sua realidade, e nos seus processos de subjetivação e complexidade.  

Para isso, partimos dos pressupostos do Materialismo Histórico-dialético por 

entendermos que o racismo e o preconceito para com a população negra prescindem 

da existência e estruturação de uma sociedade de classes, que para que se mantenha 

requer a existência de classes teoricamente inferiores para sustentarem a sociedade 

via trabalho mal remunerado. O ideário de ascensão social mediante o trabalho, a 

meritocracia e a venda da ideia de que cada indivíduo se faz por si mesmo, podendo 

então alcançar uma equiparação econômica, assenta a suposta igualdade.   

Para além da questão econômica exposta pelo materialismo histórico, temos 

ainda as questões de gênero e raça que o capitalismo mantêm, quando nem tão 

silenciosamente nos coloca o homem enquanto superior a mulher, e a compreende 

como mais uma parte da propriedade privada, descortinando por sua vez a provável 

raiz do machismo e da subordinação feminina nessa sociabilidade, como nos expõe 

Cisne (2018), e que esboçaremos um pouco mais no segundo capitulo. Com isso não 

queremos afirmar que o racismo e o machismo se reduzam à questões econômicas; 

mas que a estruturação social à qual estamos submetidos apoia-se neles e os 

reproduzem, fazendo com que seja impossível falarmos de racismo e de gênero sem 

que consideremos também a questão de classe – da mesma forma como não é 

possível falar de classe sem considerar que não se trata de um amálgama 

indiferenciado, mas de uma classe que tem pessoas cujo gênero, raça, orientação 

sexual e outros determinantes, tem um peso sobre as possibilidades e os limites de 

existência.  

As contradições como a ideia de igualdade e ascensão social vendidas pelo 

capitalismo caem por terra quando pensamos que o próprio sistema não permite essa 

igualdade, tampouco a igualdade entre gêneros e ou sobre raça. O materialismo 
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histórico-dialético nos permite observar essas nuances sociais estruturadas na 

dinâmica sócio econômica, mas também nos abre parênteses para pensar numa 

dimensão corporal, à medida que essas diferenças são acentuadas no corpo e seus 

caracteres, quando a partir da cor da pele e de características físicas se segrega e 

discrimina.  

Para tanto há que se retroceder no percurso histórico brasileiro, a fim de 

compreender como se deu esse cenário em que atualmente se encontra a mulher 

negra quilombola brasileira. Ser mulher negra já as coloca num mais baixo patamar 

social e relacional, onde lhes são dedicados os mais baixos salários, nenhuma ou as 

piores oportunidades de trabalho e afeto; ser mulher negra quilombola acaba muitas 

vezes aprisionando-as num espaço de fetichização e sexualização do corpo, quando 

na verdade tem negado a elas a real autonomia que exercem em suas comunidades. 

Enquanto isso, o lugar de resistência que vêm ocupando, desde o ato de sobreviver, 

e continuar cultuando e mantendo vivas a cultura e a tradição comunitária ancestral, 

é constantemente invisibilizada. 

 Há um imaginário social que se materializa na vida concreta, criado e 

alimentado ao longo dos anos sobre as mulheres negras, da lascívia, sensualidade, 

voluptuosidade, nos quais ainda estão presentes “resquícios” da escravidão, 

reveladas pelas relações estruturais dela advinda, demarcando a concretude da vida. 

Concordamos com Hasenbalg quando nos coloca que não podemos explicar a 

posição social do negro apenas a partir da escravidão e/ou do sistema escravista, mas 

a partir das relações estruturais que se desenham pós-período escravagista. 

(Gonzales e Hasenbalg, 1982) 

Entendemos que a ênfase deve ser colocada nas relações estruturais que 

advieram do longo período de escravização, bem como do processo de abolição que 

não previu condições materiais, para organização e inserção dos recém libertos na 

sociedade da época, e que impacta na vida da população negra ainda hoje. São essas 

relações estruturais que nos dão conta da estrutura desigual de oportunidades 

socioeconômicas e educacionais, da segregação geográfica e da quase ausente 

imobilidade social para os negros, de maneira que compreendemos então a 

escravidão no Brasil, como um determinante das desigualdades raciais 

contemporâneas.  
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Pensar a população negra é perceber o longo processo de exclusão ao qual 

vem sendo submetidos, ao carregarem nos ombros o peso de um país via trabalho 

forçado sem remuneração, e atualmente com trabalho quase forçado e mal pago. De 

certo modo as comunidades quilombolas tentam se diferir ao seguirem uma lógica em 

alguma medida diferente. Estas tem um tempo e espaço próprios, um modo de viver 

cadenciado pela História e memória que os alimenta e mantém, tornando os 

quilombos ou as comunidades quilombolas, espaços de resistência, o que por sua vez 

contribui para formação das identidades dessas mulheres quilombolas, forjadas em 

seu espaço, com as singularidades de ser quem são.  

Diante desta compreensão, seria leviano abordar a temática mulher negra sem 

perpassar pelo histórico que a conduziu ao local de subalternidade e exclusão, que 

tem ocupado ao longo dos anos. Relembrar esse processo de construção e formação 

do nosso país, traz consigo as condições para compreensão da atual situação da 

mulher negra na sociedade brasileira, afinal muito do que está socialmente posto, 

deriva ainda de um passado escravocrata e patriarcal.  

É também estratégia política para não coadunar com o apagamento histórico 

dessa ferida que é a escravidão, ao mesmo tempo em que é contribuir para visibilidade 

do povo negro, silenciado pelas esferas acadêmicas e políticas, sejam elas as 

mulheres Kalungas, e/ou as autoras negras vitimadas pelo epistemicídio e pelo 

racismo institucional. 

Aqui adotamos o termo espistemicídio por concordarmos com  Sueli Carneiro, 

e sua compreensão de que ele traz  desqualificação do conhecimento dos povos 

subjugados, inclusive suas epistemologias, inferiorizando e deslegitimando o negro 

como portador e produtor de conhecimento, rebaixando-o intelectual e 

cognitivamente, ao mesmo tempo que produz “indigência cultural”, implicando ainda 

na sua autoestima, “o epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado ou a 

sequestra, mutila a capacidade de aprender”. Carneiro (2005 p.97). É o caso que Lélia 

Gonzalez representa enquanto mulher negra, Historiadora, Filósofa, militante do 

movimento negro, e ainda assim pouco conhecida ou mencionada acerca de suas 

contribuições conceituais no cenário acadêmico, para além de sua intensa e 

importante produção no campo teórico e político. 

 Diante disso, a opção por nossas referências teóricas é também estratégia 

política aqui adotada para dar visibilidade as autoras negras, que produziram e 
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produzem, só sendo ouvidas, ou inserindo suas contribuições no cenário intelectual, 

quando transcritas por autores brancos, onde mais uma vez se faz presente o crivo 

da branquitude para legitimação.  

No Brasil, é necessário considerar o “início”, e aqui falamos da chegada do 

homem branco e o que eles trouxeram, o que apontaremos de forma breve e pontual, 

mas como condição para a compreensão do processo de formação de uma nação e 

como ela reflete nos dias atuais, demarcando lugares sociais e econômicos, ditando 

regras e acessos a bens e serviços, e a hierarquização de seres humanos em graus 

de superioridade e importância. 

 Sendo assim, retomar a questão da imposição da escravidão nestas terras, a 

partir da transplantação do africano escravizado, torna-se condição sine qua non para 

o entendimento de como se deu, e se prolonga a ideia por trás da raça e racismo que 

perduram em nossa sociedade, sustentando a ideia de superioridade ou inferioridade 

humana a partir da raça. Mas é também essa a possibilidade de elucidar o histórico 

de luta e resistência dos quilombos, para a sobrevivência da população negra, por 

meio da resistência, disseminação da cultura e ancestralidade – e do quanto isso é 

comumente invisibilizado. 

Desse modo, para falar da situação da mulher negra no Brasil é sim necessário 

retomar o processo de escravização, largamente implantado nesse país, pois foi a 

partir dele que se instalaram as desigualdades sociais/raciais e econômicas entre 

negros e brancos, visto que o processo de escravização já fora extremamente violento 

em todos os sentidos, e seu processo de abolição também o foi, quando não previu 

condições de inserção da população negra na sociedade. 

A escravização de humanos sobre outros é uma realidade em nossa História, 

e traz consigo inúmeros motivos para sua ocorrência. Se realizada fosse uma análise 

acerca dos motivos da escravidão, certamente encontraríamos fatores como 

sobreposição de interesses, a coisificação humana, apropriação e transformação de 

culturas mediante a perspectiva do lucro. De nossa parte, é importante apenas 

destacar alguns dos elementos sobre a escravidão no capitalismo.  

Para que a escravidão se sustentasse por tanto tempo em vários locais do 

mundo, foi necessário que se alimentasse o tráfico negreiro, mas também que se 

cultivasse o pensamento de superioridade versus inferioridade, a violência, a 



28 
 

 
 

desigualdade, a coisificação humana, e sobretudo a mentalidade do lucro daqueles 

que alimentavam o tráfico e a exploração humana. (Viotti,1999)  

O esquema que envolvia o rapto e a transplantação do negro africano 

principalmente para a América fora extremamente organizado, e direcionado a 

atender aos interesses de uma elite branca capitalista europeia. Segundo Souza 

(2006 p.47) “desde os tempos mais antigos, alguns homens escravizaram outros 

homens, que não eram vistos como seus semelhantes, mas sim como inimigos e 

inferiores”, e isto se dava em contextos tribais ou de guerras.  

Como demasiadas vezes nos é questionado que o africano já seria escravizado 

em sua origem, se faz necessário elucidar os casos de escravidão que se davam na 

África, e que foi a partir do início do tráfico humano de pessoas pelo oceano Atlântico, 

que o sistema capitalista se apropria e transforma essa prática em comércio lucrativo, 

que viria a sustentar economias, ao mesmo tempo em que impactaria na organização 

social brasileira. (Reis,1996) 

A escravização humana como ficou largamente conhecida não surgiu com o 

capitalismo; ela inicialmente se deu entre os gregos e romanos, e posteriormente em 

África se dava a partir de contextos de guerra, como meio de ampliação de territórios 

e expansão de reinos, sendo então o maior gerador de escravos, uma vez que os 

prisioneiros eram colocados a trabalhar, ou vendidos pelos vencedores. Havia ainda 

casos em que um homem poderia perder seus direitos de membro da sociedade, 

como “a condenação por transgressão e crimes cometidos, impossibilidade de pagar 

dívidas, ou mesmo de sobreviver independentemente por falta de recursos”. 

(Reis,1996). Nisso há que há que se considerar uma diferença fundamental quando 

falamos de escravização em África: não existia, nesses casos, a pressuposição de 

inferioridade racial e/ou animalização dessas pessoas.  

Cabe ressaltar que enquanto a escravidão na África se deu envolta no 

processo interno de desenvolvimento da sociedade, onde a escravidão ocorria em 

contextos de rivalidades tribais e de guerras, no Brasil o sistema escravista que operou 

por séculos não se dava em contexto tribal, extrapolava dimensões continentais, com 

a finalidade de abastecer a colônia e gerar riquezas, e tudo isso sustentado na 

transplantação e escravização forçada de africanos, respaldada e legitimada em um 

ideal de branquitude, na ideia da existência de raças, e com isso a superioridade do 

branco e a inferioridade do negro, podendo então este último ser 
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escravizado\desumanizado. É no princípio do capitalismo, que precisava da utilização 

da força de trabalho dessas pessoas, que foi criada, desenvolvida e constantemente 

reforçada a ideologia, e um conjunto de práticas que visavam a desumanização e 

inferiorização. É isso também o que sustenta, ainda hoje, o racismo estrutural em 

nossa sociedade. 

A transplantação e escravização do africano quando de sua chegada e vivência 

no Brasil, altera os sentidos desse ser africano, haja vista que aqui tem suas práticas 

culturais e religiosas demonizadas e proibidas, gerando por sua vez o sincretismo 

religioso tão presente aqui. Os elementos que tornavam estes homens e mulheres 

agora então escravizados, pertencentes à África foram lhe retirados no ato da 

cooptação, ainda que eles resistissem  a ela, e continuassem resistindo no decorrer 

do processo de escravização2, deixando-os de possuir uma referência, uma 

identidade: um ser nascido e morador das mais diversas regiões da África, com todas 

as singularidades étnicas e culturais que nisso estão implicadas, para assumirem uma 

identidade que lhes foi atribuída pelos europeus, como sendo a partir de então um 

escravo, ser inferior e despossuído de alma, assim como de direitos.  (Viotti, 1999) 

Essa nova “identidade” não lhes deu o direito de serem eles próprios; essas 

pessoas eram forçadas a deixar de existir, passando então a ser apenas o escravo, o 

ser inferior que mesmo após a abolição continuou a ser excluído. A abolição da 

escravatura, que teoricamente seria um momento de libertação, continuou a perpetuar 

a servidão e os sentidos desta, vez que a inserção na sociedade não fora pensada e 

não reuniu condições aos recém-libertos, mas continuou a disseminar os preconceitos 

e as exclusões, considerando as marcas sociais desse corpo negro, e dos 

estereótipos a eles imbuídos.  

Tal situação foi fundamental para instalar desigualdades, e o que seria 

libertação continuou a ser cativeiro para a povo negro, haja vista que diante de tudo 

isso ainda criou-se o mito da democracia racial, este que serviu para conformar a 

desigualdade e o abandono, por meio da falácia da igualdade entre negros e brancos. 

Esse mito é responsável por disseminar a ideia de que as condições e oportunidades 

são iguais a todos, quando de fato nunca foi, como é perceptível ao longo dos anos 

                                                           
2 Referimo-nos a resistência do africano escravizado a cooptação já em África, do mesmo modo que as inúmeras 

formas de resistir a escravização no Brasil, como a manutenção de suas práticas culturais e religiosas, a fuga, a 

instauração de quilombos como ato de resistência e sobrevivência fora do regime escravista. 
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na perpetuação da situação de exclusão da população negra ainda hoje, e no abismo 

sócio racial e econômico existente nesse país.   

O mito da democracia racial tem servido para sustentar ao longo dos anos a 

situação de exclusão, e o abismo racial existente nesse país, ao mesmo tempo em 

que lança sobre os negros e pobres a responsabilidade sobre sua condição. 

[...|esse perfil de desigualdades raciais não é um simples legado do passado; ele é 
perpetuado pela estrutura desigual de oportunidades sociais a que brancos e negros 
estão expostos no presente. Os negros sofrem uma desvantagem competitiva em todas 
as etapas do processo de mobilidade social individual. Suas possibilidades de escapar 
às limitações de uma posição social baixa são menores que a dos brancos da mesma 
origem social, assim como são maiores as dificuldades para manter as posições já 
conquistadas. (Gonzalez e Hasenbalg, 1982 p. 98-99) 

Para além das desigualdades advindas da escravidão e suas continuidades, 

Dussel (1993) a partir de suas considerações acerca do indígena, nos possibilita 

perceber semelhanças na situação de exclusão e ruptura de identidades sofrida por 

indígenas e negros, sendo que aos últimos mediante a captura e transporte desumano 

dos africanos para uma terra desconhecida, pôs início ao processo de ruptura da 

identidade negra, e a segregação entre brancos e negros, refletindo ainda hoje na 

compreensão da população brasileira acerca de sua origem e autoreconhecimento 

nos quesitos raça e cor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, denotando 

então a dificuldade de identificação/reconhecimento da população brasileira enquanto 

negra.  

Viotti (1999) aponta que a abolição da escravidão trouxe consigo algumas 

contradições, entre elas está o fato do escravo ter perdido o seu valor. A partir do 

momento que este deixa de ser escravo, deixa também de agregar valor, já que o 

único valor que concentrava era sua força de trabalho e o capital nele imobilizado, o 

que com a proibição de seu uso, recaí em prejuízo para o fazendeiro. Não sendo mais 

útil, resta única e somente a marginalização e a subjugação, implicando diretamente 

na condição social do negro ao longo dos anos. 

Temos então em função de tudo isto a construção de um imaginário social ainda no 
século XXI do negro enquanto inferiorizado, impactando nas esferas sociais e 
econômicas que se concretiza na prática na segregação e demarcação de lugares, e 
posições em que majoritariamente são ocupados pelo povo negro, não por escolha, mas 
antes por haver um entendimento silencioso de que o negro está para servir, assim como 
o branco para ordenar, revelando mais uma faceta do racismo à brasileira. (Silva, 1995) 

Note que até aqui traçamos histórico da condição geral do povo negro 

brasileiro, e em nenhum momento tratamos especificamente da mulher negra, mesmo 

porque o valor desta, sempre esteve atrelado ao valor do homem. O valor do homem 

negro estava em sua força de trabalho, o que perdeu quando deixou de ser escravo; 
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no entanto, ainda sem valor, esse homem negro vivia em uma sociedade patriarcal, 

em que seu valor se reduzia no mínimo ao fato de ser homem, já a mulher negra 

continuou a ter seu valor reduzido e ou extirpado. 

Durante o tempo que perdurou a escravidão, estas mulheres tiveram sua 

serventia atrelada à condição de gerar escravos fortes, relacionadas aos afazeres 

domésticos da casa grande, e também para servir aos anseios sexuais de seu senhor. 

A mulher negra, a partir da escravidão nunca fora para si, mas sempre em si, o que 

segundo Duarte (2004) denotaria a “alienação de si”, de seu corpo e condição, já que 

sua existência e serventia sempre fora atrelada ao outro, tornando-se então o outro 

do outro, como nos aponta Kilomba apud Ribeiro(2016), e como aprofundaremos em 

capitulo específico. 

O tratamento dado ao povo negro ao longo da História brasileira foi de 

desumanização e privações, um verdadeiro genocídio do negro brasileiro como nos 

aponta Abdias Nascimento(2016), em sua obra O genocídio do negro brasileiro: 

processo de um racismo mascarado. Para além de todas as opressões sofridas, as 

mulheres negras tiveram acentuada sua condição de subalternidade e exclusão, 

perpetuando ao longo do tempo uma imagem ora de servidão, ora de 

hiperssexualização do seu corpo e conduta, frente a sociedade machista patriarcal.  

O fato de ser mulher as coloca na última escala da pirâmide social, ressaltando 

não apenas a questão racial, mas também uma questão de gênero. O ser negro por 

si só carrega marcas sociais, e denota lugares, mas o ser mulher negra quilombola, 

de comunidade rural, as coloca num lugar de invisibilidade e objetificação.  

Considerando todos os aspectos que envolvem o Ser uma mulher negra no 

Brasil, o que fizemos no decorrer desta pesquisa foi investigar, a partir do olhar delas: 

mulheres Kalungas por elas mesmas, o seu valor, os sentidos e significados de ser 

uma mulher quilombola. Colocamo-nos a escutar e a pensar a partir da construção-

reconstrução cotidiana do que é ser uma mulher negra Kalunga, fortalecida na 

vivência da comunidade, a partir das relações estabelecidas, das vivências cotidianas 

e na interação com as demais mulheres, suas práticas e elementos que a todo 

momento remetem a reafirmação dessa existência. 

Para tanto apoiamo-nos na narrativa como ferramenta comunicacional, e de 

interação com as pesquisadas, visando promover melhor colaboração, evocação, e 

expressão das vivências trazidas à tona via oralidade, uma vez que por meio do 



32 
 

 
 

diálogo, da troca, da interação entre entrevistadas e entrevistadora emergiram 

histórias de vida, onde são transmitidos conteúdos e experiências, sejam elas 

individuais ou coletivas. 

Por combinarem histórias de vida a contextos sócio históricos, o objetivo das 

narrativas segundo Muylaert et al (2014) não é apenas reconstruir a história de vida 

do informante, mas compreender os contextos em que essas biografias foram 

construídas, e os fatores que produzem mudanças e motivam as ações dos 

informantes. 

A narrativa emergiu como mais adequada a esta pesquisa por promover melhor 

amplitude na relação entre as envolvidas, e por não negar os sentimentos e emoções 

dos sujeitos entrevistados, pelo contrário, por considera-los parte dos conteúdos 

expressos, sejam eles falados ou não, mas que de qualquer forma estão presentes e 

dizem muito de quem fala e de sua história de vida. Assim, “a possibilidade de narrar 

o vivido ou passar ao outro sua experiência de vida, torna a vivência que é finita, 

infinita”, haja vista que o sujeito encontra-se implicado na série de eventos e 

acontecimentos evocados. (Muylaert et al, 2014 p.2) 

Essa possibilidade apresentada pela narrativa de considerar o sujeito como um 

todo, sua expressão falada ou não falada e em como isso é dito, a entonação, a 

postura corporal, que também é fala, representada em gestuais e sutilezas de 

semblantes, expressos ao evocar memórias, seja ela do sabor do feijão da avó de 

Carolina de Jesus3 na comunidade, que vem carregada de inúmeros afetos, e vivifica 

uma relação, presentificando-a em afetos. 

Para além do sabor que na lembrança pareceu-nos se acessar, revelando-se 

na entrevista por meio da emoção, da felicidade expressa pelas interjeições inseridas 

na linguagem, pelo semblante reluzente de alegria que iluminou o rosto da 

entrevistada fazendo seus olhos brilharem, e que naquele momento pareceu-nos 

haver uma espécie de tele transporte que acessou diretamente uma época, um lugar, 

um capítulo feliz daquela existência.  

Como supramencionado, a pandemia por Covid 19 que assolou o mundo no 

ano de 2020, perdurando no decorrer de 2021, colocou a prova toda essa pesquisa, 

seu cronograma e metodologia. De início se previu visitas a campo como forma de 

                                                           
3 Adotamos pseudônimos para identificar nossas entrevistadas, e Carolina de Jesus é utilizado para identificar 

nossa primeira entrevistada, assim como Lélia Gonzalez se refere a nossa segunda entrevistada. 



33 
 

 
 

inserção e interação com o cotidiano da comunidade e das pesquisadas, no entanto 

logo em março de 2020 isto foi suspenso. 

De modo repentino e sorrateiro o Covid 19 tirou a tranquilidade de ser, ou 

parecer livre dos indivíduos, e com isso trouxe terror a todos, inclusive a esta 

pesquisadora, que diante da mesma se viu desanimada e desesperançosa para 

realizar tal projeto. Tudo isso afetou diretamente a pesquisa, a impossibilidade de 

seguir com a mesma em sua origem, o pavor de ter que realizar um estudo apenas 

de revisão teórica, trouxeram embotamento e paralisação perante o estudo, a escrita, 

e o não vislumbre de como se faria a partir de então. 

Para além de tudo isso, seguimos, e conseguimos realizar duas entrevistas e 

nenhuma roda de conversa. Até março de 2021, na qualificação dessa dissertação, 

ainda acreditávamos na possibilidade de efetivação de ao menos duas rodas de 

conversa na comunidade, com aproximadamente dez mulheres em cada, em 

diferentes idades, a fim de conhecer os sentidos e significados de ser mulher negra, 

quilombola Kalunga, dado que o início da vacinação contra o Covid trouxe esperança 

de que após vacinados a pandemia nos daria uma trégua. No entanto, em meados de 

maio não tínhamos nem cinquenta por cento da população imunizada, e isso nos fez 

optar por permanecermos apenas com as entrevistas que haviam sido realizadas.  

É importante destacar que a demora na imunização da população em virtude 

do atraso da compra dos imunizantes, permitiu que vivêssemos intensas ondas de 

contaminação e mortes, inclusive nas comunidades quilombolas, como podemos 

verificar nos informativos da CONAQ e nos boletins epidemiológicos fornecidos pela 

Secretaria de Saúde do Município inseridos no Anexo B e C.  

Acompanhamos as divulgações dos boletins epidemiológicos da cidade de 

Cavalcante, e como pode ser visto no Anexo C ainda que o município estivesse 

fechado ao turismo, por muitas vezes enfrentou aumento no número de 

contaminações e ou casos de infecção, podendo ser perceptível que esses aumentos 

aconteceram próximos a fins de semana e feriados prolongados, o que confirmaria as 

notícias de nossos informantes de que o isolamento social no município haveria sido 

falho, e que em muitos momentos se avistava turistas e ou parentes de moradores  

pela cidade”.  

Acompanhando os boletins epidemiológicos da cidade de Cavalcante, vimos 

que próximo ao feriado de 7 de Setembro de 2020 houveram 113 casos notificados, 
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desses 23 foram confirmados no boletim de 09 de Setembro. Em 16 outubro foram 

233 notificações, destes 57 confirmações e dois óbitos; já em março de 2021 saímos 

de 544 casos notificados e 85 confirmações em 02 de março de 2021, para em 22 de 

março já termos alcançado 697 notificações e 115 confirmações num período de vinte 

dias, com o acréscimo de mais um óbito. 

Os boletins epidemiológicos vão se aprimorando e os dados começam a ser 

lançados por bairro, apresentando então em 27 de março de 2021, 765 notificações e 

144 confirmações de infecção, sendo 14 delas na Vila Morro Encantado. Três dias 

depois temos outro aumento considerável, 819 notificações, 157 confirmações, e a 

quantidade de infectados seguiu aumentando; a imunização caminhando um pouco 

mais rápido, mas não o suficiente para alcançar a todos, e ainda assim a cidade 

reabriu ao turismo ao final de junho. 

Frente a tudo que se apresentou no percurso desta pesquisa – a pandemia, a 

readequação do projeto de pesquisa diante do possível, a contaminação da 

pesquisadora por Covid 19 etc -, tornou-se possível concluir tal pesquisa considerando 

o conteúdo das duas entrevistas realizadas,  o caderno de  trabalho do ano de  2016 

desta pesquisadora, que tornou-se também instrumento desta pesquisa, a partir do 

momento que contribuiu com anotações de dados, percepções e indagações, ao 

mesmo tempo em que o contato via mídias sociais, com parceiros que residem no 

município, serviram como informantes  do processo pandêmico, e das alterações que 

encabeçou na cidade. 

Desta maneira apresentamos as discussões teóricas que embasam o nosso 

trabalho, onde o primeiro capítulo apresenta um breve histórico da condição social do 

negro na sociedade brasileira, perpassando pelos fatores que alicerçam sua situação 

atual, numa condição de desigualdade em muito ocasionada em decorrência da 

escravização do africano, e não condição de igualdade pós abolição, servindo mais 

uma vez ao capitalismo, e neste alicerçando o racismo e a exclusão, como forma de 

retroalimentação do sistema. 

Apresenta ainda conceitos fundamentais que alicerçam esse trabalho, como 

raça, racismo, quilombo e a caracterização deste, ao mesmo tempo em que 

caracteriza e apresenta a população quilombola Kalunga de Cavalcante Goiás. O 

conceito de raça aqui é tomado em sentido político, explicitando a afirmação de um 

povo que foi excluído em virtude das teorias do racialismo cientifico e sua noção de 
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cientificidade, que depreciou a condição humana do povo negro, e que serviu para 

alicerçar a ideia de superioridade branca em detrimento da inferioridade negra, 

sustentado ideologicamente e estruturalmente na prática do racismo, como meio de 

segmentar a sociedade,  estruturando-a em classes, e servindo a manutenção do 

poder do capital. 

O segundo capítulo aborda o ser mulher, destacando esse ser mulher no Brasil 

e tudo que isso abarca, ao mesmo tempo que apresenta os feminismos, salientando 

sua importante contribuição para emancipação das mulheres, ao que pese a situação 

das mulheres brancas, haja vista que as mulheres negras não foram integradas nessa 

percepção, considerando que sua situação de exclusão, opressão e exploração era, 

e é diferente das outras. Dele surgiu o feminismo negro, como uma tentativa de incluir 

e compreender as mulheres negras a partir de sua constituição e História, o que é 

muito válido, mas que no momento tem nos parecido um tanto problemático, à medida 

que parte do repertório teórico conceitual do feminismo branco, e este em sua gênese 

situa a mulher negra como objeto e não como sujeito. Hooks (2019 p.103) nos 

apresenta uma corrente dentro do feminismo negro que ela chama de essencialista, 

em que majoritariamente as mulheres só sentem-se ligadas umas às outras, quando 

as narrativas compartilhadas são de dor ou vitimização, não priorizando-se as 

narrativas de resistência.  

Partindo dessa compreensão, destacamos a existência do Mulherismo 

Africana enquanto uma perspectiva filosófica que compreende a mulher em sua 

inteireza e matripotência, buscando em África referências, ao mesmo tempo que 

concebe a matricialidade feminina nas sociedades.  

Esta perspectiva teórica para nós apresenta-se como uma nova proposta de 

compreensão, a qual ainda requer aprofundamento teórico, mas que até o presente 

momento, tem nos parecido dar conta da realidade das vivências da comunidade a 

qual investigamos, quando da primeira impressão no contato com a comunidade, 

pareceu-nos haver uma centralidade do feminino na organização social, ainda que de 

forma subversiva da ordem patriarcal machista, que também ali fortemente se faz 

representada. 

Apropriamo-nos de tais conceitos e da temática, para no terceiro capitulo 

apresentar as narrativas expressas pelas mulheres do Vão de Almas via entrevista, 

onde elas nos trazem suas vivências e como são atravessadas pelas questões de 
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gênero, raça, preconceito e machismo. Ainda que estas mulheres tenham vivido 

inúmeras opressões, conseguiram traçar trajetórias de compreensão e reconciliação, 

construir novos afetos e redes para além das dores experimentadas ao longo da vida, 

transformando-as em ação social.  

As narrativas expressas por estas mulheres permitiu que compreendêssemos 

o que é ser uma mulher Kalunga em consonância as teorias estudadas, prezando 

mais uma vez pela primordialidade, e verdade dos dados obtidos, e ou histórias de 

vida narradas.  

Por conhecermos a História e saber que a forma que a contamos diz muito de 

uma época e da visão de mundo que ali vigorava, sabemos que por muitos anos 

prevaleceu uma História única, e nela o escravizado africano figurou enquanto inferior, 

preguiçoso, subserviente, ignorante, violento. Ainda hoje temos muitos resquícios 

dessa forma de se contar a História dos africanos escravizados, e por consequência 

da população negra que ainda hoje é afetada por tanto, haja vista que em sua maioria, 

estes não foram escutados nas narrativas de sua própria História. 

Também por isso pesquisar a mulher negra quilombola é importante, afinal ela 

é parte disso, ainda sofre com o que tem se buscado apagar desse capitulo 

vergonhoso da formação brasileira, mas que é real, perverso, e nem por um segundo 

poderá ser esquecido, pois o perigo de se apagar uma História está também em repeti-

la. 

A mulher quilombola Kalunga tem muito a nos dizer, a nos mostrar com suas 

experiências e a riqueza cultural que carrega em suas tradições, no entanto estas 

estão em minoria nas academias, e são elas que tem direcionado o que é ou não é 

importante para ser contado, e como muito da trajetória comunitária dessas mulheres 

reside na oralidade, na prática cotidiana, não tem sido largamente documentada, e 

nosso acesso aos atos de resistência dos quilombolas tem sido enterrado com nossos 

mais velhos. 
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Capitulo 1 

Racismo cotidiano e os quilombos ou comunidades quilombolas enquanto espaço de 

Rexistência 

 

Nesse capitulo apresentaremos como o conceito de raça, apoiado na dimensão 

capitalista, tem servido para direcionar a condição social da população negra e como 

ela tem estruturado a vida das pessoas, mediando seus acessos e oportunidades.  

 
[...|raça é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se ao contrário, 
de um conceito que se denota tão somente uma forma de classificação social, baseada numa 
atividade negativa frente a certos grupos sociais... A realidade das raças limita-se, portanto ao 
mundo social... (Guimarães,1999:9) 

A ideia de raça estrutura e divide a sociedade brasileira entre brancos e negros, 

ao passo que, para além de estabelecer diferenciação quanto à cor da pele, 

estabelece e hierarquiza posições, o que abre precedente para o racismo, e expõe a 

população negra brasileira a um ciclo cumulativo de desvantagens. (Gonzalez e 

Hasenbalg, 1982) 

Segundo Stuart Hall, raça é a “construção discursiva, um conceito 

classificatório importante na produção da diferença, um significante flutuante, 

deslizante, que significa diferentes coisas em diferentes épocas e lugares”, não 

podendo dizer que o processo de identidade do brasileiro é igual ao de qualquer outro 

lugar no mundo, considerando que sua expressão no Brasil teve suas particularidades 

e significâncias. (Hall in Zubaran, 2016) 

Temos então que a classificação de raça é mais uma das formas de segmentar, 

apontar diferenças, desumanizar, e a partir disso encontrar justificativas para 

subjugação do outro. A suposta diferença entre negros e brancos criada, 

secularmente alimentada mediante ideologia e práticas que justificassem a 

inferioridade e ou superioridade de uns sobre outros, onde os supostamente inferiores 

estariam imersos no sistema para servir, alimentando e retroalimentando o seu 

funcionamento, o que por sua vez demarcaria lugares e posições sócio econômicas, 

as quais a população preta e pobre poderia alcançar, e desaguando diariamente no 

racismo e na sustentação das diferenças. 

O debate acerca da categoria raça é contemporâneo, e esta vem ao longo do 

tempo sendo questionada por estudiosos, assim como por integrantes do Movimento 

Negro. A discussão se assenta soba compreensão de que esta categoria, ou a 

nomeação dela deste modo, estaria a serviço de demarcar a diferença, categorizar, 



38 
 

 
 

diferenciar e excluir, sendo ainda um feito do colonizador, podendo então pensarmos 

esta categoria a partir de duas dimensões: biológica e política.  

Essa dimensão conceitual que porta a ideia de inferioridade do povo negro é 

pautada num ponto de vista biológico cientificista, que por muito tempo se apoiou na 

biologia, mostrando-se falacioso, bem como a serviço de traçar e justificar diferenças 

e desigualdades. Concordamos com Suely Carneiro quando assumimos nos apoiar e 

manter a categoria raça do ponto de vista político, afinal tal escolha incide em pontuar 

a existência das desigualdades sociais e econômicas existentes, fomentadas a partir 

da vigência da ideia de superioridade contida no próprio conceito, situar e apontar a 

existência da produção e reprodução dessas desigualdades. (Carneiro, 2011 p.69) 

Para além da dimensão política do termo raça que aqui consideramos, 

salientamos que a Antropologia tem se apoiado no conceito de etnia ou etnicidade, 

que de acordo com Marinho (2017); Tibúrcio, Valente, (2007 p.510), as ciências 

sociais a partir dos estudos de Barth, rompem com a perspectiva de perceber “grupos 

humanos diferentes a partir de uma história e cultura própria, permitindo a 

diferenciação social e política dos grupos étnicos que estabelecem entre si relações 

de natureza diversa”. 

Tal concepção é primordial para entendermos as comunidades quilombolas do 

território da Chapada dos Veadeiros, quando mais adiante veremos que estes, apesar 

de ocuparem o mesmo espaço territorial, possuem singularidades pertinentes às 

comunidades, sejam elas de origem, territoriais, devocionais dentre outras.  

Assim sendo, o conceito de etnicidade se mostra fundamental para 

compreendermos que a identidade cultural e histórica desses grupos é plural, e se 

transforma ao longo do tempo, cabendo a nós o abandono da ideia de comunidades 

rurais paradas no tempo, com práticas totalmente iguais as realizadas por seus 

antepassados. Devemos compreendê-las a partir de sua vivência e interação sociais, 

haja vista que na perspectiva histórica é fundamental olhar para o passado para 

compreender o presente, o desenvolvimento das formas produtivas e as relações de 

transformação do espaço, a partir da ação do homem e sua transformação da 

natureza.  

 

1.1 Racismo brasileiro de todos os dias 
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O racismo é parte do cotidiano dos brasileiros, é um capitulo não agradável, no 

entanto não encerrado, e ao que nos parece longe de se encerrar, e portanto é 

necessário partir dele, da afirmação de que ele existe e figura no tecido social 

brasileiro, ferindo de morte e psiquicamente os indivíduos. A mulher negra quilombola 

também é agredida por ele, tem seus direitos violentados, negligenciados, e suas 

vivências marcadas da infância a vida adulta, fazendo jus ao sentido de Dororidade 

cunhado por Vilma Piedade. 

 Ao falarmos em racismo no Brasil incorremos em nos movimentar em duas 

diferentes direções, a primeira de que esta seria uma questão superada, no 

entendimento de alguns de que no Brasil não há racismo, e de que aqui não haveria 

conflitos, mas antes uma convivência pacífica, em muito justificada pelo mito da 

democracia racial, e a segunda o tensionamento da situação de exclusão, violência e 

pobreza vivenciada pela população negra, operacionalizada pelos impactos do 

racismo. 

Desse modo, admitir que no Brasil somos racistas e vivemos em uma 

sociedade que discrimina a partir da cor da pele, nos dá o tom do quanto isso é 

violento, e do quanto impacta na percepção dos indivíduos negros sobre si mesmos, 

por muitas vezes levando-os a se adaptar ao padrão branco de existir, para tentar 

sofrer menos preconceito. Isso não seria diferente para as mulheres negras, em 

especial às mulheres quilombolas kalunga, que por muitas vezes se encontram nesse 

lugar – são violentadas em sua estética pela branquitude, pelo padrão de beleza 

branco, da linguagem e dos comportamentos entre outras coisas. 

 O Brasil é um país que por muitos anos aceitou e se retroalimentou do suor e 

sangue dos negros, dos escravizados, e a medida que a sociedade foi “evoluindo” 

continuou a perpetuar-se uma visão de superioridade branca (e por consequência da 

inferioridade negra). Dessa maneira o racismo foi se estruturando ao longo dos anos, 

e atualmente encontra-se enraizado no tecido social, não sendo possível pensá-lo 

distanciado das relações estabelecidas nessa sociabilidade, desconsiderando os 

atravessamentos e as determinações sociais implicadas nas ações, e condições que 

ele delimita. 

Mas o que seria o racismo? Algo que quando perguntado a qualquer negro, ele 

saberá explicá-lo muito facilmente, ainda que não seja no âmbito teórico, e sim no da 

experiência, de suas vivências e dos seus. Aqui o conceituaremos a partir disso: o 
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racismo é o movimento que nomeia e inferioriza o que é diferente, o que é oposto ao 

branco; é o que nomeia de negão, de moreninha, de cabelo ruim, de nariz chato, e 

outros apelidos pejorativos, ou seja, é o que ligeiramente atesta pelo olhar, que branco 

não se é.  

É ainda o que caracteriza o negro como inferior ao branco, bem como o que 

localiza onde podem e devem morar, frequentar, trabalhar, determinando posições 

sociais e econômicas. Enquanto para o negro não há espaço de questionamento 

sobre si, sua cor e sua condição, até mesmo por sentir na pele diariamente os efeitos 

do racismo, para o branco é muito evidente a ausência de branquitude num sujeito 

negro. 

Uma das características do racismo apontadas por Carneiro (2011p. 70), é “a 

maneira pela qual ele aprisiona o outro em imagens fixas e estereotipadas, enquanto 

reserva para os racialmente hegemônicos o privilégio de ser representado em sua 

diversidade”. Esta consideração da autora contribui para a compreensão de como a 

ausência de representatividade do negro nas mídias é sintomático da retirada da 

individualidade da pessoa negra/racializada, quando a esta é atribuída a 

representatividade coletiva dos seus, atribuindo-lhe a obrigatoriedade de falar por toda 

a “raça”, e ao branco é dado o privilégio de responder individualmente, falando por si 

só, onde o ato de um, não representa todos os brancos. (Piza,2014) 

Nessa direção, o antropólogo Kabengele Munanga (apud Ribeiro, 2018 p. 201-

202) em uma entrevista, expôs que “racismo é um crime perfeito no Brasil, porque 

quem o comete acha que a culpa está na própria vítima; além do mais, destrói a 

consciência dos cidadãos brasileiros sobre a questão racial”. É isso que o racismo faz, 

imputa às vítimas o sentimento de diferença, de não reconhecimento de si, assim 

como de não pertencimento, haja vista que cotidianamente os negros não se 

enxergam representados na mídia, e quando o são, é de forma pejorativa ou 

banditizada. 

Em concordância, Ribeiro (2018, p.301), considera que o racismo desumaniza 

ao negro, “e sua existência se estrutura a partir do poder e dos privilégios, e 

historicamente a população negra não o tem”. Tais condições viabilizam sua 

continuação, propagação e manutenção pelas vias práticas e materiais, se 

concretizando então nos discursos e práticas cotidianas, e sustentando uma 

sociedade racista que segrega e nega oportunidades à população negra. Como 
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veremos mais adiante, ele também impacta diretamente na percepção e constituição 

de si das mulheres quilombolas, principalmente quando esse processo se dá entre a 

comunidade e as migrações. 

Diante do entendimento dos autores supramencionados acerca do racismo, 

percebemos um diálogo entre eles que nos leva diretamente a compreensão do 

quanto foi, e é violento o racismo, de como este afeta os indivíduos da esfera psíquica 

à materialidade e concretude de se existir no mundo social, seja individual ou 

coletivamente. 

A exemplo disso, Neusa Santos(1983) amparada pela psicanálise apresenta-

nos o ideal de ego branco, que aqui entendemos como uma ferramenta a serviço da 

violência racista, na esfera intrapsíquica do negro. Ela nos apresenta essa mesma 

violência possuindo três traços que estruturam o racismo: o primeiro é a destruição da 

identidade do sujeito negro, para internalização de um ideal de ego branco, o segundo 

o estabelecimento de uma relação persecutória entre o sujeito negro e seu corpo, e o 

terceiro implanta uma estigmatização da cor “amputa a dimensão do prazer do corpo 

negro, também perverte o pensamento do sujeito, privando-o da possibilidade de 

pensar o prazer, e do prazer de funcionar em liberdade”, sendo assim, dissemina-se 

a ideia de que para ser completo há que ser branco, para ser bom precisa ser branco, 

e para tanto o negro passaria a vida em busca dessa branquitude inalcançável. 

(Santos,1983 p.08) 

Nesse mesma direção Fanon(2008), nos acrescenta que o duplo narcisismo e 

a negação de si, é um confronto psíquico que se faz contra si próprio, e a partir desse 

esquema nasce o sentimento do complexo de inferioridade, havendo aí uma 

autoridade branca que implementa todas as narrativas que colocam o europeu no 

lugar de superioridade, e como consequência, nessa intenção do negro de buscar 

esse referencial, ele acaba entrando no lugar do complexo de inferioridade, sendo 

nesse espaço que o colonialismo e o racismo se alimentam.  

Tais colocações nos apoiam para ampliarmos a reflexão acerca do caso das 

mulheres kalunga, e de como se processam as mudanças estéticas, de 

comportamento e atitudes a partir do momento que retiram-se de suas comunidades. 

Visto que haveria nessa saída um encontro com esse referencial branco e suas 

exigências, onde talvez para não sucumbirem, e aqui tomamos todos os aspectos 

existenciais, adota-se o ideal de ego branco, a partir de um modelo de identificação 
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normativo estruturante que estabelece o fetiche da brancura, reservando a essência 

negra comunitária para ser manifesta na coletividade, entre os seus, nos festejos e 

rezas da comunidade. (Santos,1983) 

Frantz Fanon (1965) em os Condenados da terra nos traz que o europeu criou 

um complexo de autoridade/superioridade, que coloca o negro enquanto inferior. Esse 

complexo de superioridade se fundamenta em três elementos: a ideia de nação, 

identidade nacional, e a construção de estereótipos. O primeiro elemento está muito 

relacionado a ideia de identidade nacional, posto que esta localiza quem pertence ou 

não aquela nação, versando também sobre as incoerências de sistemas que são 

estruturados para privilegiar certos sujeitos em detrimento de outros, apoiando-se por 

sua vez na construção de estereótipos, já que torna-se necessário a construção de 

estereótipos negativos, para que certos sujeitos possam desfrutar das boas 

qualidades. 

Partindo dessa consideração, o autor compreende os corpos negros como 

sendo colocados no lugar de não sujeitos. A negação de si tem sido como a população 

negra, especialmente a população negra feminina, tem sido vista: num espaço de não 

sujeitos, num espaço de não ser, cabendo-lhes muitas vezes negar a si, para resistir 

em se manter existindo. (Fanon, 1965)   

Por aqui o racismo se diferencia de outros lugares4, visto que aqui se apresenta 

de forma escancarada, no entanto não tensionada, onde no discurso o negro é bem 

aceito, há igualdade, a convivência é pacífica, mas na prática observamos a 

contradição que ai reside. Sabemos que o tratamento nas mais diversas instâncias é 

diferenciado para negros e brancos, tornando-se muito evidente quando observamos 

o mapa da violência do ano de 2016, e a população negra é a que mais morre e que 

é mais vitimada pela violência policial; esse dado não é restrito a esse ano, pois se 

analisado fosse uma sequência de dez anos, é provável que se confirmaria tal 

                                                           
4 Enquanto em lugares como os Estados Unidos o que prevalece é o racismo a partir da ideia da gota de sangue, 

no Brasil este é de marca, é fenotípico, de maneira que quanto mais retinto mais preconceito se sofre, o que abre 

parênteses para mais discussão- o colorismo: 1.A negociação da identidade por parte dos negros de pele clara não 

se envolvendo ou se envolvendo menos com as questões do racismo; 2.O intenso debate entre o povo negro sobre 

“privilégios” ou a passabilidade dos negros de pele clara em detrimento dos retintos; 3. Um não consenso com 

relação ao entendimento da situação da passabilidade, causando divisões entre o povo negro; 4. Implicações quanto 

ao autoreconhecimento.   

Por muitos, e por muito tempo celebrada, a miscigenação, fruto de mais uma violência ao povo negro gerou os 

negros de pele clara, servindo atualmente como um aspecto de diferenciação, onde “fragmenta a identidade negra 

e impede que essa se transforme em elemento aglutinador no campo político para reivindicações coletivas por 

equidade racial”. (Carneiro, 2011 p.67) 
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realidade, e ao pensarmos o aspecto da violência em Cavalcante, constatamos que o 

bairro onde concentra maior número de negros ou quilombolas é o que tem pior 

infraestrutura.(Waiselfiz, 2016) 

O racismo brasileiro está entrelaçado no tecido social, e ao longo das décadas 

desenvolveu meios de se camuflar e fazer parecer que não esteja presente, utilizando-

se do mito da democracia racial, e da ode a miscigenação exposta por Gilberto Freyre 

(1998) em Casa Grande e Senzala, para propagar a suposta existência de convivência 

pacífica entre negros e brancos, do mesmo modo que igualdade de condições, 

mascarando as injustiças sociais, a violência e as desigualdades existentes.  

Este mesmo mito encabeçou um projeto político de branqueamento brasileiro, 

do qual consta um capítulo de migrações europeias para misturar à raça degenerada, 

e assim branquear o Brasil, tornando-o, mais próximo à Europa, e a tão sonhada 

brancura do bem, já que o preto/negro aludia, e ainda hoje é sinônimo do que é mal, 

sujo, escuso. (Carneiro,2005) 

Diariamente é possível perceber que tais diferenças existem, a ponto de se ter 

a necessidade de criar uma legislação que atualmente puna criminalmente 

discriminações raciais e condutas racistas. Tal medida, juntamente com as cotas, tem 

o intuito de reparar anos de exclusão e sofrimento vivenciados pelo africano 

escravizado e seus descendentes, na tentativa de que haja o mínimo de respeito a 

esta parcela da população. 

Nessa mesma direção de reconhecimento e reparação dos danos causados 

pelo racismo, o Conselho Federal de Psicologia instituiu a Resolução 018 de 2002, 

que relembra os profissionais desta categoria acerca da existência do racismo e dos 

danos que pode causar aos indivíduos, ao mesmo tempo em que no artigo primeiro, 

reforça o compromisso profissional no sentido de contribuir para a reflexão sobre o 

preconceito e a eliminação do racismo. 

A estruturação e a ramificação do racismo a todos os segmentos sociais, é tão 

perverso que ultrapassa a condição social, pois ainda que seja um negro com 

possibilidade econômica que se assemelha ao branco, o tratamento designado a ele 

ainda será diferente, tamanho seu enraizamento pelos tecidos sociais. Como já disse 

Silvio Almeida (2019, p.21), o racismo é estrutural “fornece o sentido, a lógica e a 

tecnologia para reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a 

vida social contemporânea”.  
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O mesmo se faz notar em todos os campos, haja vista o relatório divulgado pelo 

Ministério da Saúde em 2017 pela plataforma de ensino Unasus, que expôs que 71% 

dos usuários do Sistema Único de Saúde são negros, e que apenas pelo fato de serem 

negros recebem menos orientações e aconselhamentos médicos, por estes 

entenderem que eles não compreendem e não são capazes de seguir as orientações. 

Ainda nesse sentido, a cantora Elza Soares em sua música A Carne (2002), 

descortina mais uma face dolorosa do racismo, ao cantar que “a carne mais barata do 

mercado é a carne negra, que vai de graça pro presídio, e para debaixo de plástico, 

que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos”. Cabe enfatizar que 

isso não é apenas poética linguística para harmonizar o refrão: é real, é a situação a 

que diariamente os negros são expostos a partir de atributos e caracteres físicos, 

definidos pelo homem branco para o que é ruim, violento, perigoso. O racismo produz 

violência, e a violência produz humilhação, e essa humilhação traz para além do 

sofrimento material vivenciado em todas as esferas sociais, político-econômicas, o 

sofrimento psíquico5.  

O ser negro carrega em si marcas inegáveis que têm sido utilizadas para 

subsidiar a discriminação, a prática do racismo, e as formas com que opera, causando 

dificuldades de vagas no mercado de trabalho, desigual distribuição de renda, e 

justificativas para o alto índice de violência contra a população negra, como nos 

aponta o mapa da violência de 2016. Tal situação pode ser observada numa escala 

macro, mas também na micro quando em Cavalcante percebemos essas mulheres 

quilombolas subempregadas, em sua grandíssima maioria nas atividades de faxina, 

cozinha, babá e cuidados em geral, (Waiselfiz, 2016) 

[...]ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou 
repouso, por uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e os ideais de Ego do sujeito 
branco e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro... a violência racista 
do branco exerce-se, antes de mais nada, pela impiedosa tendência a destruir a 
identidade do sujeito negro. Este através da internalização compulsória e brutal de um 
Ideal de ego branco, é obrigado a formular para si um projeto identificatório incompatível 
com as propriedades biológicas do seu corpo. Entre o Ego e seu Ideal cria-se, então, um 
fosso que o sujeito negro tenta transpor, às custas de sua possibilidade de felicidade, 
quando não de seu equilíbrio psíquico. (Sousa,1983 p. 03) 

 

  As marcas do racismo estão presentes no corpo, facilitando a identificação do 

outro enquanto negro, apontando-o e discriminando mais, ou menos, de acordo com 

a cor de sua tez e ou características negroides presentes. Mas há ainda uma condição 

                                                           
5 Preconceito racial humilha e humilhação social faz sofrer é fruto de uma Campanha desencadeada pela Comissão 

Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, juntamente com os Conselhos regionais. 
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que subalterniza ainda mais a população negra: o ser mulher negra. Isso a coloca na 

última escala da pirâmide social de opressões, como poderá ser observado no 

capítulo específico sobre as mulheres. 

  O racismo no Brasil não encontra limites para se ramificar, seja nas grandes 

metrópoles, ou nos pequenos municípios, notamos sua presença e ação, e no 

encontro da cidade com as comunidades quilombolas também o percebemos, 

principalmente quando o termo quilombola toma uma significância negativa, e a partir 

disso passa-se a discriminar pessoas, práticas e vivências como assim veremos. 

 

1.2 A compreensão do Conceito de quilombo, Comunidades quilombolas e suas 

características. 

 

[...]quilombos a semelhança de Palmares, eram comunidades organizadas por africanos 
livres, que se recusaram a submeter-se aos grilhões e à chibata. Africanos orgulhosos 
de sua liberdade e dignidade humana. Os quilombos que variavam segundo o tamanho 
das terras ocupadas e o número de seus habitantes, costumavam manter bem 
organizada e eficiente produção agrícola, formas de vida social instituídas segundo 
modelos tradicionais africanos adaptados à nova realidade da América. ... (Nascimento, 
2019, p.74) 

Como já é de conhecimento, o processo de colonização do Brasil foi realizado 

a partir da mão de obra escrava, sendo estes transplantados para cá logo após a 

invasão de Pedro Alvares Cabral a terra dos indígenas. Os escravizados foram 

cooptados e transplantados por via marítima, saindo das mais diversas regiões da 

África, para sustentar a economia da Colônia por meio dos engenhos para produção 

de açúcar. Estes traçaram um longo período de funcionamento, alimentando-se do 

tráfico negreiro, permanecendo vigoroso por mais de dois séculos, a partir da 

monocultura da cana de açúcar, sendo ela o principal expoente da economia 

brasileira, destinando-se a atender o mercado europeu. (Nascimento, 2019) 

Podemos considerar então momentos da economia brasileira, contendo eles 

ciclos de maior relevância produtiva e ou de exploração: a cana de açúcar, o ouro, o 

algodão e o café. Estes momentos se sucederam, ou a medida que os recursos se 

escassearam a dinâmica da exploração se reorganizou, e com ela os processos de 

produção se redirecionaram segundo os interesses/necessidades/Revoluções 

produtivas europeias, reorientando por sua vez os escravizados pelo território 

nacional. (Nascimento, 2019) 

Considerando o processo de colonização brasileiro, a exploração do africano 

escravizado como força de trabalho, os constantes açoites, e a revolta que tudo isso 
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gerava, os escravizados se rebelavam e encontravam na fuga uma das formas de 

resistência, de sobrevivência, formando então os quilombos. Os quilombos são fruto 

do levante dos africanos contra a escravização, onde por meio da luta e da fuga, 

insurreições, levantes e revoltas armadas, proclamaram a queda do sistema 

escravista, criando os quilombos, o que segundo Nascimento (2019 p. 74) “eram 

comunidades organizadas por africanos livres, que se recusaram a submeter-se aos 

grilhões da chibata. Africanos orgulhosos de sua liberdade e dignidade humana”. 

Em Goiás a historiografia nos traz que a povoação negra se deu em grande 

parte a partir da escravidão e da exploração nas minas, mas sabemos que a 

participação e as influências culturais africanas presentes nestas comunidades, e no 

cotidiano dos quilombolas é muito grande, suscitando ali práticas e fazeres próximos 

aos praticados em regiões da África.  

Lima (2013 p. 504) nos apresenta as comunidades quilombolas como sendo 

“grupos sociais cuja identidade étnica e cultural os distingue do conjunto da 

sociedade”, haja vista que se desenvolveram ao longo da formação histórica 

brasileira, com características próprias de ocupação da terra, organização social, 

produtiva e religiosa, o que contribuiria para sua particularidade enquanto comunidade 

tradicional.  

Enquanto isso, Nascimento (2019) nos apresenta a concepção de quilombos 

contemporâneos e quilombismos, como indicativo da organização atual de 

comunidades negras, uma vez que estas existiram ao longo do tempo, implicando em 

mudanças ou incorporações em sua forma de existir, afinal interagem, afetam e são 

afetadas pela sociedade, pelo tempo e espaço.  

No debate existente acerca das terminologias ou conceitos  que se refiram aos 

lugares e pessoas que conformam um quilombo, sua história, memória e identidade, 

subjaz intensa discussão, a partir do uso de conceitos como remanescentes, povos 

tradicionais etc, como nos apresenta Silva (2008); Marinho (2017), Baioch (2006) e  

Arruti (1997), que apontam para a ressemantização do conceito de Quilombo, com ele 

compreendendo as dimensões historiográficas e culturais, abarcando processos de 

identidades coletivas,  pertencimento “racial”, direitos sócio culturais e pleitos políticos. 

Diante disso, Silva(2008) problematiza o porquê não utilizar o termo 

remanescente quilombola e os prejuízos advindos disto, uma vez que este advém da 

interpretação jurídica, e do imaginário social sobre o artigo 68 do Ato das disposições 
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Constitucionais Transitórias – ADCT que diz, “Aos remanescentes das comunidades 

dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”,  enquadrando os 

sujeitos na categoria de remanescentes, implicando esta interpretação no erro de 

pensar tais indivíduos como congelados no tempo e espaço.  

Com isso espera-se encontrar a reprodução fiel de um quilombo no presente, 

ou o “reconhecimento de formas atualizadas dos antigos quilombos”, o que aludiria 

mais uma vez a ideia de imutabilidade e preservação, o que comprometeria o olhar 

sobre esses sujeitos enquanto “protagonistas de um processo identitário”, o que 

oporia veementemente ao que se observa nas comunidades rurais quilombolas da 

Chapada dos Veadeiros, bem como da ideia de quilombos em movimento defendidas 

pela autora. (Silva, 2008 p 204) 

Considerando os quilombos enquanto em movimento, e para além das 

correntes interpretativas culturalista e materialista, em que a primeira defende a ideia 

da persistência da cultura africana, recria e reafirma o estilo de vida africano nos 

quilombos do Brasil resgatando a ideia de continuidade, a segunda defende a ideia 

da resistência ao trabalho escravo a partir da fuga, apresenta a resistência e o 

aquilombamento como representativos da não passividade do africano escravizado 

diante do sistema escravista, e por compreendermos os quilombos como espaços de 

resistência, nos amparamos nessa segunda corrente interpretativa.(Silva, 2008) 

A corrente interpretativa materialista tem ganhado espaço ao longo do tempo, 

e ao que cabe a comunidade em estudo, se faz notar, principalmente a ideia de 

quilombo em movimento, quando se observa elementos que remetem a memória 

coletiva e a cultura, e ao mesmo tempo apresenta suas características próprias. 

Pensando a discussão sobre Quilombo, nosso campo investigativo, e como ele é 

tomado por seu povo, em muitos momentos referiremo-nos a ele como comunidades 

quilombolas, respeitando a linguagem e a percepção dos próprios moradores dessas 

comunidades, de sua origem e organização, o que não nega ao exposto, e vai de 

encontro ao que nos expõe Moura(2006) sobre as comunidades negras. 

A historiografia brasileira nos traz que as comunidades negras, reduto de 

escravos, ou que se originaram a partir de quilombos e de ações de resistência, são 

locais repletos de História e Cultura. Carregam em si muito da identidade de um povo 

e de sua organização, pois é o local onde ocorre a construção e reconstrução das 
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subjetividades, sejam mediadas pela vida cotidiana, pelas manifestações culturais e 

religiosas ali presentes, ou ainda no fazer cotidiano da vida. Tomamos aqui por 

comunidade quilombola,  

Comunidade negra rural habitada por descendentes de africanos escravizados, com 
laços de parentesco. A maioria vive de culturas de subsistência, em terra doada, 
comprada ou secularmente ocupada. Valoriza tradições culturais de antepassados 
(religiosas ou não) e as recria no presente. Possui história comum, normas de 
pertencimento explícitas, consciência étnica (Moura, 2006, p. 330). 

 

A existência dessas comunidades negras é fundada na resistência e na 

negação de um sistema colonial violento e opressor, onde a partir da não aceitação 

do assujeitamento e inconformidade com a escravização, grupos de escravizados 

fugiam e formavam verdadeiros redutos de escravos fugidos, onde pudessem viver 

livres da chibata. Esta era a possibilidade de reconstrução de suas vidas, em lugares 

distantes e de difícil acesso, a fim de protegerem uns aos outros, e professarem sua 

fé e práticas, muito delas vivas a partir da memória, mas também amalgamadas aos 

elementos do cristianismo, e as práticas católicas expressas e impostas pelo 

colonizador. 

Faz-se importante pensarmos a não unidade dessas memórias e práticas, por 

considerarmos que a transplantação de africanos para o Brasil não ocorreu a partir de 

uma única região da África, resultando então na diversidade do povo, da língua, e de 

certo modo das práticas. João José Reis (1996) ao falar das irmandades negras 

formadas no Brasil, cita os principais grupos étnicos presentes no país nos séculos 

XVII - XVIII, criados a partir do tráfico escravo, citando os Nagôs, os Haussás, os 

Crioulos, os Angolanos, Benguelas, Jejes, bem como estes se organizavam em 

irmandades, e de como estas serviram para estabelecer formas de organização dos 

escravizados, segundo suas culturas, e diferenciação de regiões originárias.  

Nessa mesma direção, o autor aponta que as confrarias e as irmandades 

religiosas foram instituições em torno das quais os negros se agregaram de forma 

mais ou menos autônoma, configurando um espaço de autonomia negra, no qual os 

participantes/membros, construíam identidades sociais, uma espécie de família ritual, 

o que de certa forma parece expressar-se nas comunidades quilombolas da Chapada, 

no recriar as tradições expressas nos cantos e rezas,  remetendo  ao sincretismo 

religioso, que também foi uma medida de resistência para continuar praticando seus 

ritos ancestrais, mantendo em alguma medida a essência  das regiões de África da 

qual foram transplantados. 
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O reconhecimento das Comunidades quilombolas demorou a acontecer, só 

sendo possível sua efetivação a partir da Constituição Cidadã, que previu o 

reconhecimento da propriedade definitiva das terras ocupadas por quilombolas, 

cabendo ao Estado emitir as titulações. Isso deu início ao fenômeno entendido por 

muitos, como sendo de valorização e resgate cultural que vem se dando no correr dos 

anos, originados a partir da inclusão do Artigo 68, no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal (ADCT) de 1988. 

Esta inclusão regulamentou e possibilitou a busca de reconhecimento e 

titulação do território Kalunga via Fundação Palmares, visando os valores culturais e 

históricos relativos à contribuição do negro, no processo de formação do povo 

brasileiro, tornando-se então oficialmente reconhecidos pelo Estado, garantindo-lhes 

efetivamente os direitos relativos aos povos tradicionais. (Brasil, 1988; Lima, 2013)  

O reconhecimento oficial do Território Kalunga como Sítio Histórico que abriga 

o Património Cultural Kalunga, por parte do governo do Estado só veio em 1991, 

havendo o reconhecimento deste lugar enquanto parte essencial do patrimônio 

histórico e cultural brasileiro. É a partir daí que o povo Kalunga da Chapada dos 

Veadeiros começa a adquirir projeção nacional e internacional, bem como maior 

abertura de acesso a bens e serviço, e ensino regular formal nas comunidades. 

(Marinho,2017) 

Ainda que a CF/88 tenha previsto essa regulamentação, a efetivação desse 

reconhecimento das comunidades e sua população por meio de políticas públicas, só 

se inicia a partir de 2004. Só é viabilizada em dezembro de 2009 por meio de 

publicação no Diário Oficial da União, assim como por meio do Programa Brasil 

Quilombola. (Marinho,2017) 

Segundo Marinho (2017), este programa foi iniciado nas Comunidades 

Kalunga da Chapada dos Veadeiros pelo governo Federal, e incluía a regulamentação 

do Território Kalunga, o qual se concretizaria em uma área de duzentos e sessenta e 

um mil, novecentos e noventa e nove hectares, sessenta e nove ares e oitenta e sete 

centiares, localizados nos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte 

Alegre de Goiás.  

Marinho (2017 p.355) salienta que grande parte desse território ainda no ano 

de 2017 encontrava-se de posse de fazendeiros e grileiros, onde cerca de 100 mil 

hectares ainda se encontram ocupados por eles, dado a perda do direito de usufruir 
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daquelas terras, restando ainda finalizar o processo de titulação, mediante a desintru-

são do território, e a indenização dos desapropriados por suas benfeitorias. 

Aqui de forma alguma desmerecemos os estudos que nos antecederam, bem 

como a História oficial da formação do povo Kalunga, pelo contrário, entendemos que 

historiadores e viajantes como Palacin, Alencastre dentre outros, cumpriram o papel 

de documentar a História de formação do povo goiano, mas aqui também 

consideramos a História não oficial. Aquela que advém das narrativas simples e rurais, 

da gente que viveu ou ouviu de seus mais velhos, como efetivamente chegaram até o 

Paranã, “essa terra que deu e dá tudo pra gente6”, quando nos relatam os casos 

contados em noites de “lua bonita” por seus mais velhos, da luta que foi alcançar o 

rio, lutar com os indígenas até que se respeitassem e convivessem, bem como da 

difícil rota em busca do sal. A nós, mais interessa essa narrativa expressa na 

oralidade, não transcrita, que a cada dia se perde um capítulo. 

 

1.3 Compreendendo a formação da população da Chapada dos Veadeiros: o 

povo Kalunga 

 

A formação/expansão do Brasil Central deveu-se muito a um projeto de 

interiorização do Brasil, iniciado em meados de 1950 para a transferência da Capital 

Federal, o que contribuiu diretamente para o desenvolvimento do entorno norte 

goiano, subsidiando a construção com seus núcleos de abastecimento e mão de obra.  

Em consonância, houve o projeto Estadual de interiorização e desenvolvimento 

do norte e nordeste goiano nas décadas de 1980/1990, e antes disso, por volta do 

século XVIII há registros dos bandeirantes realizando incursões pelo território, 

procurando explorar o garimpo, o que lhes renderia riquezas advindas da extração do 

ouro, face o declínio da mineração em regiões como as de Pirenópolis e cidade de 

Goiás. (Capel,2007)  

Segundo a História oficial estes seriam os principais elementos que haveriam 

contribuído para a formação de parte das cidades do norte e nordeste goiano. Para 

além da busca pela mineração, cabe ressaltar que no nordeste goiano, anteriormente 

a década de 1990, já haviam registros e relatos de criação de gado no Vale do Paranã, 

tendo início a partir do ajuntamento de escravos fugitivos da Bahia e refugiados as 

                                                           
6 Relato extraído de entrevista. 
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margens do Rio Paranã, entre seus vales e serras. 

A cidade de Cavalcante foi fundada em 1740, viveu intenso apogeu aurífero, 

atraindo muitas pessoas e contribuindo para formação de outros arraiais, tornando-se 

uma região muito propicia à formação de quilombos ou comunidades negras rurais 

dado sua dinâmica territorial, abrigando ainda hoje muitas destas. À medida que o 

ouro foi se tornando escasso, por volta do século XIX, as pessoas que moravam nos 

arraiais ou viviam das minas, tiveram que procurar outros modos de vida, tendo início 

aí a ocupação das terras do Vale do Paranã, para criação de gado e plantio de roças. 

(Brasil, 2001) 

O Norte Goiano não se inseriu efetivamente no processo de expansão e 

modernização da fronteira agropecuária, que em parte foi impedida pelos limites 

estabelecidos pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e pelo predomínio 

das formas serranas, com relevo formado por vales e chapadas, entremeados por rios 

encaixados. Temos então que a formação das comunidades Kalunga, únicas a 

resistirem na região da Chapada dos Veadeiros, se deu a partir do contato com os 

povos originários, e com os negros descendentes de quilombolas fugitivos dos 

garimpos de Goiás. 

 Esta é a versão oficial do povoamento agrário em Goiás, mas há que se saber 

da história não oficial, a narrativa presente na oralidade de quilombolas, tanto em 

Cavalcante quanto em Flores de Goiás, que nos acrescenta que essas cidades teriam 

se formado a partir de escravizados fugitivos de fazendas da Bahia, que se 

“arrancharam” nestas localidades, dadas as condições para sobrevivência as margens 

do Rio Paranã, que provia água e alimentos abundantes, ao mesmo tempo em que 

tornava a captura difícil, tendo em vista a distância, e as dificuldades apresentadas 

pelo relevo das localidades. 

Conhecemos o poder da História ao afirmar fatos e circunstâncias, ao mesmo 

tempo que esta pode ser contada em duas versões, e na maioria das vezes toma mais 

força a História dos vencedores, em detrimento da História dos vencidos. Existe ainda 

mais um fator em desfavor da narrativa dos quilombolas, estas em grande medida 

ainda hoje residem na oralidade, afinal, não era de interesse dos brancos, aqueles 

que frequentam e formam a academia, tomar nota e valorizar essa versão que 

contradiz a da subserviência do escravizado, e afirma a resistência, e o quilombo 

enquanto símbolos máximos dela.  
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A História oficial nos apresenta esse povo como sendo os negros que após o 

declínio do ouro, permaneceram na região e foram formando comunidades rurais, ou 

ainda que no século XIX haviam se mudado para as serras do Vale do Paranã, a fim 

de abrir fazendas ou viver em pequenos sítios, quando do declínio da mineração. 

(Brasil, 2001)  

Mas, de quem eram aquelas terras que aqueles negros iam ocupando? Eram dos 
próprios negros, que acabavam sendo donos delas de várias maneiras. Naquele tempo 
antigo, era costume dos donos de fazenda batizar os filhos de seus escravos e de seus 
agregados. E, quando morriam, às vezes deixavam em testamento para o compadre ou 
o afilhado as terras onde eles sempre tinham morado. Às vezes, também, os negros 
escravos ou libertos costumavam ocupar o que se chamava de terras de santo. Eram 
terras que pertenciam à Igreja e que os padres doavam às famílias que ali trabalhavam 
como agregados. Assim iam se formando as terras de preto, que pertenciam a famílias 
de escravos e ex-escravos. Eles tinham a posse dessas terras porque elas tinham sido 
doadas ou adquiridas por um antepassado comum. Mesmo sem terem um documento 
oficial reconhecido, um título de propriedade, as pessoas de uma família sabiam que a 
terra era sua, porque seu pai e seu avô e o pai de seu avô sempre tinham vivido ali. 
(Brasil, 2001 p.29) 

 

Pode se observar contradições ao tentar localizar no tempo e espaço o 

surgimento das comunidades quilombolas da Chapada dos Veadeiros, suas origens e 

formação, principalmente quando observamos a História oficial advinda de 

documentos estatais, e a História narrada pelos próprios moradores do lugar. Aqui 

destacamos ambas, e a todo momento trabalhamos com a reafirmação do expresso 

a nós pelo Kalunga, do que media a formação desse povo, e de como eles se 

compreendem em sua origem e pertencimento. 

 A região da Chapada dos Veadeiros tornou-se um lugar extremamente 

propício para receber escravos fugitivos, haja vista que é composta por inúmeras 

serras e morros, rios e frutos do cerrado que serviam como alimento. Como fator de 

proteção o território Kalunga possuía as serras, verdadeiros paredões de pedra que 

sobem e apontam diretamente o céu, dentre elas aqui citamos Serra do Mocambo, 

Serra da Areia, Moleque, Boa Vista, Contenda, Bom Despacho, Serra do Maquine, 

sendo estas íngremes e cheias de pedra, dificultando ainda hoje a passagem, de 

maneira que algumas destas só são ultrapassadas em carros com tração nas quatro 

rodas. (Brasil, 2001)  

Como fator de proteção agregado ao de sobrevivência, temos o caudaloso Rio 

Paranã, que cortando todo o território Kalunga, segue em direção ao rio Tocantins, 

que recebe o rio Araguaia, que por sua vez desagua quase na foz do Rio Amazonas. 

Esse rio foi, e é de extrema importância para o povo Kalunga, pois é dele que por 
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muito tempo se retirou a água e o alimento, e por seus afluentes que assim como ele 

são caudalosos, não secam nunca, e desaguam em outros córregos menores ou 

ribeirões - o Rio do Prata, o Rio Bezerra, o Rio das Almas, hoje chamado Rio Branco, 

o Ribeirão dos Bois. (Brasil, 2001)  

São estes rios, córregos e ribeirões que fazem também da Chapada dos 

Veadeiros um dos destinos mais lindos e procurados para o turismo atualmente, pois 

é a partir dos imensos paredões de pedra que se formam as deslumbrantes 

cachoeiras deste território, atraindo pessoas do mundo inteiro. 

Segundo Capel (2007 p. 20), o povoamento em Goiás, e aqui falamos das 

regiões em torno do Rio Paranã, possui versões em que a explicação se dá baseada 

em relatos de quilombos formados por negros escravizados fugitivos da Bahia, bem 

como a versão por ela considerada mais plausível, a partir das afirmações de 

pesquisadores e viajantes como Alencastre, que este surgimento teria se dado a partir 

da busca dos bandeirantes pelo ouro. 

 Sendo assim, o povo Kalunga receberia esse nome por ser identificado 

enquanto descendente de escravo fugido e liberto das minas de ouro do Brasil Central, 

formando comunidades autossuficientes, vivendo há mais de duzentos anos isolados 

em regiões remotas, nesse caso específico, entre as serras do cerrado goiano, na 

região da Chapada dos Veadeiros.  

 

1.4 O Kalunga 

 

Esse nome que num primeiro momento soa nos com estranhamento da não 

usualidade na língua portuguesa, carrega consigo muita força ao transmitir sua 

verdadeira essência quando escrito: Kalunga ao invés de Calunga. Essa diferença 

que parece uma simples questão semântica ou de grafia; mas em que o uso do c ou 

k já denota a face da subjugação e da diferença. Quando utilizado o c, para dizer 

calunga, o termo carrega a ideia imposta pelo homem branco sobre o negro, com este 

figurando como ser inferior, igualando-o ao camundongo que no Nordeste do Brasil se 

chama calunga ou catita, ou ainda coisa pequena insignificante. (Brasil, 2001).  

O termo escrito com c compreende significados diversos na língua portuguesa, 

ressaltando que este vai depender se compreendido a partir dos sentidos que 

expressa para os portugueses e a inferioridade que impuseram nesse nomear, ou para 
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os africanos escravizados. Quando utilizado no Brasil pelos colonizadores para se 

referir aos colonizados, este toma um tom de inferiorização, atribuindo-lhes a 

insignificância de um camundongo, bem como o asco causado por eles, tornando o 

termo calunga, apenas “mais um modo de dizer negros”, de diferenciá-los. (Brasil, 

2001) 

Já para os africanos colonizados o termo calunga retoma a África, significa 

pessoa ilustre, ou nome da boneca que sai nos cortejos dos reis negros dos Maracatus 

de Pernambuco, podendo referir-se também ao nome de uma planta (simaba 

ferruginea), e do lugar em que ela cresce, próxima a um córrego de mesmo nome. 

Seu significado pode ser também a morte, o inferno, o oceano, o senhor, havendo aí 

toda uma mística em torno dessa palavra. (Brasil, 2001p. 31-32) 

Em “Memórias de Plantação” a autora Grada Kilomba (2019) em sua carta da 

autora a edição brasileira, problematiza justamente essa questão da língua tornar-se 

mais um fator de opressão, pois esta “tem também uma dimensão política de criar, 

fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos 

define uma identidade” e para além disso, nos informa de lugares e condições de 

humanidade. Desse modo, ao pensarmos a questão da língua portuguesa com o 

nomear do kalunga e ou calunga, diz muito dessa relação de poder e subordinação. 

(Kilomba,2019 p.14) 

A mística da palavra Kalunga para os africanos transplantados de África – 

Congo, Angola -, perpassa por suas crenças religiosas, uma vez que estes 

acreditavam que “o mundo era uma grande bola cortada ao meio e em cada metade 

havia uma grande montanha” e essas montanhas eram formadas de picos, de um lado 

o pico era voltado para cima e representava o mundo dos vivos, e do outro lado o pico 

era virado para baixo, representando o mundo dos mortos, que era o mundo dos 

ancestrais. (Brasil,2001 p.31) 

Entre as montanhas passava um grande rio chamado Kalunga, de maneira que 

este se configurava um lugar de passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos 

mortos, permitindo acesso das pessoas a força de seus ancestrais, assim como honrá-

los e reverenciá-los, pois era deles que vinha a sua força. (Brasil, 2001 p.31) 

Para eles, kalunga era o que tornava uma pessoa ilustre e importante, porque mostrava 
que ela tinha incorporado em sua vida a força de seus antepassados. Era assim que 
agiam os reis, que só governavam enquanto eram capazes de manter seu povo unido 
em torno dessa força comum dos antepassados. Por isso, no cortejo dos reis e rainhas 
dos Maracatus, sempre foi obrigatória a presença da boneca que chamam calunga. Ela 
é um símbolo da realeza africana e do poder dos ancestrais. Mas um dia esses africanos 
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foram aprisionados e trazidos para o Brasil como escravos, atravessando um grande rio, 
calunga grande, o mar oceano. Então, para eles, a morte passou a ter outro sentido. A 
morte era um sentimento. O sentimento que os escravos traziam na alma, depois de 
terem perdido sua liberdade. Por isso eles passaram a chamar de malungos todos 
aqueles que consideravam como seus irmãos, sobretudo os que tinham vindo juntos da 
África. Eles eram irmãos porque tinham um mesmo destino. Porque era no mesmo 
barco, o navio negreiro, que eles tinham feito a travessia da calunga grande. (Brasil, 
2001 p.32) 

 
Ao sabermos os sentidos da palavra Kalunga e tudo que ela abarca, ela deixa 

de ser um simples nome, para evocar o lugar de um povo, sua História e origem 

ancestral, carregando consigo a força de um povo, sua Cultura, História e Memória.  

Kalunga com K é ainda a subversão e a resistência do colonizado frente ao 

colonizador, reafirmando o que nos coloca Frantz Fanon (2008), quando ainda que 

lhes seja imputado à redução de sua grandeza pelo uso do c e todo o sentido que este 

altera, estes resistem e continuam a buscar em suas origens a grandeza e realeza do 

Kalunga em África, retomando suas referências e passando a nomear um povo de 

origem e História comuns, que escolheram habitar a região da Chapada dos 

Veadeiros, tomando o rio Paranã, seus vales e serras como protetores dos quilombos 

formados em sua extensão, mas que acima de tudo são resistência. 

Esse povo seria então originário da fuga de escravizados, seja ela da 

mineração ou de fazendas na Bahia, mas o fato é que seriam sobreviventes e 

desbravadores do sertão cerratense, que por meio da ocupação foram tornando-se 

proprietários de suas terras, e de seus instrumentos de trabalho. Entre as versões 

oficial e não oficial expressa na oralidade, entendemos que existam pontos de 

convergência entre ambas, e este se situa no fato de considerarem os Kalunga ou 

africanos colonizados, pioneiros no território em que ainda hoje se encontram, no 

entanto quanto a chegada e instalação no território, observamos discordâncias entre 

a oralidade e os documentos oficiais. 

Então, esses negros chegantes na região de Cavalcante, alocados no Vale do 

Rio Paranã e seus ribeirões, foram se incorporando ao povo Kalunga, cultivando os 

seus roçados e criando seu gado, como nos aponta o caderno de atividades para 

professores do Ministério da Educação. 

Esse caderno de atividades produzido pelo Ministério da Educação nos 

apresenta que “cada família tinha seu pedaço de terra, grande ou pequeno, um 

simples roçado, um sítio ou até mesmo uma fazenda maior”. Nota-se que ali viviam 

uma vida coletiva, na qual “os membros de uma mesma família podiam usar essa terra 
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em comum”, dividiam o trabalho e as produções de subsistência, de maneira que a 

terra era apenas um lugar de morar, e não concentrava valor monetário, ou os sentidos 

de propriedade privada como o conhecemos, mas antes seu valor estava para o bem 

comum, e exploração a fins de subsistência, sem produção de excedentes ou 

comercialização. (Brasil, 2001 p.29) 

Este modo de vida simples do Kalunga caracterizou-o, e de certo modo ainda 

hoje se faz presente, haja vista que estes se dispersam pela extensão territorial do 

Território Kalunga, abrangendo três municípios vizinhos, Cavalcante, Teresina, e 

Monte Alegre de Goiás. Ressaltamos que há uma unidade enquanto população 

quilombola, no que tange ao pertencimento étnico cultural e suas práticas, no entanto 

não observamos uma unidade relativa à caracterização das comunidades quilombolas 

Kalunga se assim o pretendêssemos, pois dada a extensão e as diversas 

comunidades existentes em seus vãos, temos organizações sociais, econômicas e 

comportamentais diferenciadas, destacando então as singularidades de cada 

comunidade, e suas pluralidades, uma vez que a cultura não é estática, assim como 

não existe um único critério para se identificar um grupo étnico, como nos aponta 

Oliveira(2003 apud Marinho 2017 p. 358). 

 

 

Imagem 1 Fonte: ROSA, (2013) Projeto Cartográfico – Centro de Cartografia Aplicada 

e Informação Geográfica da Universidade de Brasília. Fonte: Mapa, BAIOCCHI Mari 
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de Nazaré, Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga, Ministério da Justiça Unesco 

1999) 

O território Kalunga é extenso e sua população é dividida entre os três 

municípios que o formam – Cavalcante, Teresina, Monte Alegre de Goiás -, em quatro 

núcleos principais, sendo eles a região da Contenda e do Vão do Calunga, o Vão de 

Almas, o Vão do Moleque e o antigo Ribeirão dos Negros, depois rebatizado como 

Ribeirão dos Bois, se identificando os moradores pelo nome da região de onde vivem 

“sou do Vão de Almas, do Moleque7”, e assim por diante. Estas são impactadas pela 

proximidade ou distância dos centros urbanos, a interconexão de pessoas no trânsito 

entre as mesmas, o acesso a bens e serviços, o ensino formal, e obviamente, são 

sujeitas as transformações relativas ao tempo, espaço e aprendizagens sociais8. 

(Brasil, 2001) 

O povo Kalunga vem sendo pesquisado de forma mais contundente desde a 

década de 1990, no campo das Ciências Sociais pela Antropologia, a Geografia, a 

História e o Direito. Até o presente momento não encontramos nenhum trabalho na 

área da Psicologia, o que já nos indica o quanto ainda precisamos olhar para essas 

questões, e de como elas impactam na existência e relações dos indivíduos. Borela 

(2011) nos adianta que as pesquisas têm enfatizado a identidade, a territorialidade e 

o parentesco, perpassando de algum modo pela organização social.  

Pioneira nos estudos sobre os Kalunga no Estado, a antropóloga e professora 

Mari Baiocchi (2006), concentra suas análises na territorialidade e no parentesco, 

considerando a estruturação da sociedade Kalunga no parentesco. É dela a 

compreensão de que a sociedade Kalunga é formada por cinco núcleos de moradias 

principais, bem como por núcleos outros, formando então uma unidade familiar, 

alicerçada pelos laços de parentesco e casamento estabelecido entre esses núcleos, 

                                                           
7 Trechos extraídos a partir de entrevistas e observações da pesquisadora. 
8Como foi visto ao longo da revisão bibliográfica identificamos tendências que insistem em defender a 

imutabilidade e ou preservação das Comunidades com características originárias para que tenham seu 

reconhecimento e “autenticidade” garantidas, mas observamos também outra linha de estudos que considera a 

dinamicidade da cultura, dos povos e relações travadas ao longo do tempo e espaço, não negando-lhes seu 

pertencimento e ou existência, pelo contrário, reafirmam essa existência ao mesmo tempo em que não se utilizam 

apenas da categoria raça - cor - ou  a busca por proximidade com elementos africanos  para definir pertencimento 

e ou existência de comunidades enquanto quilombolas, mas antes a existência dessas se afirma num somatório de 

elementos que assim os identifiquem, um repertório de práticas, usos e costumes, conhecimentos e habilidades 

expressos por eles dentro e fora de seu território, no cotidiano das comunidades quilombolas da Chapada dos 

Veadeiros que os unam enquanto quilombolas, mas que não os limite a partir desta ou daquela maneira de ser e 

viver. (Bordieu, 1989; Deleuze; Guatarri, 1997; Marinho,2017). 
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bem como o pertencimento ao grupo Kalunga se dar a partir do parentesco e do 

território.  

Marinho (2008; 2017) apresenta um estudo da identidade étnica e aponta para 

as relações de alteridade entre os grupos de moradia, defendendo contundentemente 

a perspectiva da dinamicidade das comunidades, apoiada nas ideias de Frederick 

Barth, e apresentando as novas teorias da etnicidade que abandonam a raça e a 

cultura como elementos explicativos.  

Siqueira (2006) realizou estudo acerca da identidade e das relações de gênero, 

tentando compreender como a inserção dos benefícios sociais de transferência de 

renda, pagos as mulheres tem alterado/influenciado nas relações de gênero, 

causando uma crise, uma vez que altera a dinâmica anterior, do homem como sendo 

o único a trazer recursos financeiros para a comunidade, mediante a venda da sua 

força de trabalho. 

Tal apontamento se justifica ao pensarmos o provável conflito do homem 

Kalunga imerso na cultura machista, fundada no patriarcado, que se percebe 

afrontado com mais esse aspecto da potência do feminino que ali se mostra, do 

trabalho no campo a assunção de atividades que teoricamente seriam masculinas, à 

elaboração das festas tradicionais, dos cortejos e rezas. Na mesma direção da 

alteração da dinâmica sócio organizativa, Villa Real (1996) partindo da análise 

educacional quilombola, constatou a massiva migração que vinha ocorrendo nas 

comunidades Kalunga para as Capitais próximas – Brasília (DF) e Goiânia (Goiás) – 

em virtude de trabalho e estudos.  

 Ao consideramos Marinho (2017 p. 356) e o Ser Kalunga, o identificamos se 

concretizando na organização territorial particular Kalunga, especialmente a partir da 

“casa, da roça, do gado, do povoado e dos espaços sagrados, é o próprio fundamento 

para o reconhecimento e para o direito ao território, uma vez que é essa dinâmica que 

orienta a etnicidade e a sustentabilidade do grupo”.  Estes aspectos articulados as 

expressões culturais, são vistos como requisitos suficientes para o seu 

reconhecimento, para além de uma associação que considere exclusivamente a 

cor/raça, ou descendência africana, como por muito tempo foi, e continua a ser 

buscado por alguns estudiosos de comunidades quilombolas. 

Para além dos quatro grandes núcleos povoados, existem outros lugares 

menores, que seriam espécies de subnúcleos originados dos supracitados, que 
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também são habitados pelo povo Kalunga. Brasil (2001) nos chama atenção para os 

nomes desses locais, pois falam da estreita relação do Kalunga com a natureza, haja 

vista que os nomes dos locais de moradia e ou comunidades fazem referência a ela, 

seus rios, animais e alimentos, ao mesmo tempo em que descrevem o território, a 

terra boa para plantio, o formato dos rios, as aves e plantas mais presentes. 

O que quer dizer Riachão, Boqueirão, Volta do Canto, Córrego Fundo, Olho d'Água, 
Lagoa, Funil? São nomes que descrevem o jeito dos rios, córregos e riachos, suas 
curvas, seus remansos, lugar onde a água brota, onde ela é represada, lugar onde o rio 
se estreita, apertado. ... Terra Vermelha, Brejão, Vargem Redonda, Vargem Grande, 
Pedra, Ouro Fino? São nomes que falam de terra boa e terra ruim para o plantio, das 
baixadas da beira dos rios, do terreno pedregoso que está sempre presente, do metal 
valioso que a terra dá. E o que são esses nomes, Tinguizal, Gameleira, Buriti Comprido, 
Palmeira, Taboca, Bananal, Limoeiro, Mangabeira? São nomes de plantas da terra, local 
onde cresce a árvore franzina e forte do cerrado, nomes de árvores frondosas ou 
elegantes, do bambuzal e das plantas que assim, devagarinho foi se estendendo pelas 
serras dão fruto e são alimento. E Sucuri, Ema, Porcos, Rio dos Bois, do Leite, Bezerra? 
São os bichos da terra, a cobra grande, a ave do cerrado, os bichos da casa que ajudam 
o trabalho do homem e o alimentam. Por fim, no que se pensa quando se ouve falar em 
Mocambo, Fazendinha, Engenho, Capela? Em lugares de moradia, trabalho e oração. 
Assim, esses nomes ensinam que a vida do povo Kalunga é inseparável de tudo o que 
é vivo e contribui para manter a vida, na terra e no céu, na água e no ar. (Brasil, 2001 
p.30) 

 
Poderia acrescentar que há sim um modo de vida Kalunga, e é isso que carrega 

algumas peculiaridades que os une para além da distância entre as comunidades. A 

Cultura, as práticas e fazeres, tomam aqui um espaço de preponderância, pois 

acreditamos ser a partir deles que se propaga o modo de ser e fazer, que os unifica 

enquanto povo Kalunga, quando se aprende a cultivar e cuidar dos roçados de forma 

muito semelhante, festejar seus Santos, realizar suas devoções, reconhecer suas 

plantas e remédios, utilizar vocabulário comum e característico, assim como se 

reconhecer enquanto Kalunga de tal ou qual comunidade.  

 

1.5 A comunidade Vão de Almas 
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Imagem: 2 Foto: Fábio Tito/G1 Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/desafio-

natureza/noticia/2019/11/08/fotos-vao-de-almas-e-a-vila-quilombola-fantasma-no-

meio-da-chapada-dos- 

Comunidade retirada cerca de 80 quilômetros da cidade de Cavalcante, sendo 

ela de difícil acesso, e população distribuída ao longo do território, com a característica 

de se ajuntarem anualmente em Agosto para louvar a Nossa Senhora da Abadia, a 

Santa protetora dos Kalunga do Vão de Almas. Este é também um momento em que 

outras comunidades se reúnem ali para cantar e dançar, celebrar o sagrado e o 

profano num momento de fé e devoção, celebração e reencontro, sagrado e profano 

se intercruzando. 

 

 

Imagem: 3 Foto: Fábio Tito/G1 Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/desafio-

natureza/noticia/2019/11/08/fotos-vao-de-almas-e-a-vila-quilombola-fantasma-no-

meio-da-chapada-dos- 

Nos dias de festa os kalunga saem de suas casas e se mudam por alguns dias 

para a comunidade/Vila que concentra a igreja, algumas casas, uma escola, e 

algumas barracas de comércio e descanso, que são montadas em torno da igreja em 

que se celebra Nossa senhora D’ Abadia, tudo isso as margens do rio. Enquanto a 

celebração religiosa acontece dentro da igreja, as atividades também se processam 

fora dela, seja na organização do forró do dia/noite, da procissão, do comércio dos 

https://g1.globo.com/natureza/desafio-
https://g1.globo.com/natureza/desafio-
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/11/08/fotos-vao-de-almas-e-a-vila-quilombola-fantasma-no-meio-da-chapada-dos-
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/11/08/fotos-vao-de-almas-e-a-vila-quilombola-fantasma-no-meio-da-chapada-dos-
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/11/08/fotos-vao-de-almas-e-a-vila-quilombola-fantasma-no-meio-da-chapada-dos-
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bares e barraquinhas, ou nos reencontros interpessoais, daqueles que na maioria das 

vezes só se encontram naquela época. 

 

Imagem 4 Foto: Fábio Tito/G1 Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/desafio-

natureza/noticia/2019/11/08/fotos-vao-de-almas-e-a-vila-quilombola-fantasma-no-

meio-da-chapada-dos- 

O Vão de Almas é uma das comunidades de mais difícil acesso, se não a mais 

difícil de fato, pois para ali se chegar, é necessário percorrer cerca de 80 quilômetros 

de estrada de chão batido, com muitas serras a subir, rio sem ponte a atravessar – se 

estiver vazio, porque na cheia não se passa -, perder-se nas diversas estradinhas que 

interligam as casas, que em certa medida também ficam distantes umas das outras, 

como pode ser visto no mapa elaborado por uma moradora. 

 

 

Imagem 5 Mapa da Comunidade Kalunga do Vão de Almas - Cavalcante –GO. Fonte: 

Rosa, 2013 

https://g1.globo.com/natureza/desafio-
https://g1.globo.com/natureza/desafio-
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Marinho (2017 p.359) aponta três espaços-sociais nas comunidades 

quilombolas, 

 [...]a casa e a roça, que representam a esfera doméstica, correspondente à família nu-
clear; o povoado ou localidades (região de parentesco ou núcleo familiar), que 
representa a esfera do compartilhamento”, onde um conjunto de famílias mora na 
proximidade umas das outras e estabelecem laços de solidariedade local, 
preferencialmente, mas não exclusivamente, consanguíneos; e os espaços sagrados, 
representando a esfera do público (cemitérios, pátios e capelas destinados às festas e 
aos rituais religiosos), lugar de encontro da comunidade como um todo.(Marinho,2017 
p.359) 

São nesses espaços sociais que se materializam a vida social da comunidade 

Vão de Almas, onde podemos observar a vida acontecendo em sua simplicidade de 

posses e bens materiais, mas na grandeza das relações ali geradas, vivenciadas, 

fortalecidas e fortalecedoras da identidade.  

Entrevistadora: Pra você Carolina de Jesus, que saiu da sua comunidade cedo, mas 
ainda assim, experimentou da sua cultura e experimenta sua cultura todo tempo! por 
que ela está em você. Aposto que você conhece dos ritos que tem na comunidade, dos 
cantos, isso são coisas que a gente não apaga né, quando você falava do colchão de… 
do colchão, do colchão não, do cobertor de algodão, te traz uma memória da sua 
comunidade.  
Carolina de Jesus: Simmm, sim, do colchão de capim, colchão de capim! (rs) Ai meu 
Deus do céu! Nossos colchões eram cheios de capim. Ai meu Deus era bom demais! 
Era uma infância muito... das pescanças, nos rios, das danças, das rezas, aí de tudo. A 
minha avó fazia um feijão de, num caldeirãozinho de ferro, aí gente! pensa num feijão 
gostoso, ahhhhh. (deleite da entrevistada ao relembrar: olhos brilhantes, sorriso nos 
lábios, rosto iluminado pela lembrança e um aparente retomar de sabor de uma memória 
afetiva). 
 Entrevistadora: Tem um sabor ai ainda né.  
Carolina de Jesus: Nossa eu acho que eu nunca comi um feijão tão gostoso igual aquele 
da minha avó! Ela fazia um feijão gostoso demais. É e as coisas mais difícil, as socanças, 
limpar o arroz no pilão pra fazer festa (riso), não era fácil, morria de raiva quando 
chegava a época das festas que a gente socava, socava, socava, chegava a época das 
festas, aí o pessoal fazia aquele monte de arroz, e colocava comida para as pessoas, e 
comia as misturas, e o arroz ficava. Nossa queria morrer!  
Entrevistadora: Tinha dado tanto trabalho e ninguém comia.  
Entrevistadora: Tinha. Ai, mas era da cultura né.  
Entrevistadora: Quando você era criança lá, ainda era bem fechado, né, se produzia 
praticamente tudo! pra sair.  
Carolina de Jesus: Simmm, tudo tudo tudo! a gente tinha de tudo, tinha o gado. Meu pai 
trabalhava na fazenda de, na fazenda. Esses que me criaram, eu não fui criada com 
meu pai biológico. Então, e esse meu pai de criação era o cara! dizia o povo que ele era 
o cara mais bem de situação, então, mas meus pais também, e tinha, sempre teve os 
filhos, então plantava né, e hoje eu entendo, de um tempo pra cá que eu entendi né, o 
povo tinha família grande exatamente para o trabalho né, pra lavoura, que era nossa! 
Ainda nessa época não tinha escola, escola era longe, então a escola onde eu estudei 
que eu fiz até quarta série, é ficava perto do meu pai biológico, meu pai biológico também 
tinha vindo pra, depois da serra pra cá, pra trabalhar numa fazenda; tanto é que eu nasci 
nessa fazenda que meu pai biológico veio morar, e depois eu fui morar com o primo dele, 
e aíiii, de onde meu pai morava, meu pai biológico, era mais perto pra escola, e aí 
tínhamos um professor ruim, tanto é que quando eu voltei para Brasília eu não procurei 
escola porque eu achava que escola era tudo daquele jeito, (riso) mas é isso, né é 
vivendo e aprendendo, é aprendizagem da vida, e até hoje não terminei o meu segundo 
grau. 

 



63 
 

 
 

Pensando nisso este tópico é destinado a caracterização da comunidade Vão 

de Almas, onde inicialmente pensamos fazê-la in loco nas atividades de roda de 

conversa, no entanto, a partir da pandemia tivemos que reorganizar o trabalho, 

repensar a metodologia e realizarmos o possível para captar a partir de nossas 

entrevistadas o que é a comunidade kalunga do Vão de Almas para elas, e isso o 

fazemos a partir de nossas entrevistadas e suas trajetórias – a saída da comunidade 

ainda adolescentes, a manutenção do vínculo de pertencimento ainda que na 

comunidade não estivessem, as experiências e aprendizados fora do território 

Kalunga.  

Sendo assim, o Vão de Almas apresentado por nossas entrevistadas é o lugar 

em que a História, Memória, Tradições e Cultura andam juntos. São esses elementos 

que alicerçam e mantem uma Comunidade/quilombo coeso em suas práticas, vivas 

na memória e vivências delas, na valorização de seus ritos e práticas culturais, de 

indivíduos que estão unidos por laços de parentesco, convivência e partilhas, que nas 

palavras de Lélia se traduz em “aquele saber tradicional incrível”; e para Carolina de 

Jesus “a cultura da roça, da criação”, das lembranças e das origens, como no trecho 

supracitado. 

Diante disso falar do kalunga é perpassar por todos os atravessamentos e 

implicações acarretadas por eles, seja o racismo que se apresenta de formas 

indistintas e rotineiras, já que está inserido na estrutura social brasileira; seja pela 

pluralidade contida no Ser quilombola, e possuir origem em Comunidades rurais, o 

que permite o estreitamento de laços culturais e identitários, mas que em outros 

momentos ou espaços são utilizados para segregar, ou ainda no apossar-se da 

historiografia própria do kalunga, aquela que a historiografia oficial não reconhece ou 

propaga, mas que o Kalunga se identifica, se reconhece a partir dela, e do que lhes 

foi expresso pelos seus mais velhos, quando contavam de suas origens e chegada ao 

que hoje conhecemos como Território kalunga. 
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Capítulo 2 

Mulher Kalunga Resistência e Ancestralidade 

 

Neste capítulo abordaremos a mulher negra e como as questões de gênero, 

racismo, machismo atravessam esse ser mulher, apontando os avanços do feminismo 

branco, bem como a existência dos feminismos na tentativa de abarcar todas e todes, 

e as questões sociais existentes. Aqui nosso objetivo é pensar a mulher negra, sua 

situação de exclusão e apartamento da individualidade que lhe é imposto, 

principalmente quando esta é vista de forma segmentada, tornando-se meramente um 

corpo, ou menos que isso, uma forma, um objeto de desejo, na tentativa de retirar-lhe 

toda sua essência e subjetividade de Ser, e retornando-a ao status social de coisa. 

A palavra “gênero” se refere ao discurso sobre a diferença dos sexos. Ele não 

remete apenas a ideias, mas também a instituições, a estruturas, a práticas, 

constituindo as relações sociais. Cumpre destacar que o discurso é um instrumento 

de organização do mundo e não reflete a realidade biológica, mas constrói o sentido 

desta realidade. Assim sendo, a diferença sexual não é a causa a partir da qual a 

organização social se constitui, ela é uma estrutura social movediça que deve ser ela 

mesma analisada em seus diferentes contextos históricos (Scott, 1998 apud Grossi, 

1999). 

Em seu uso, o termo gênero apareceu primeiro entre as feministas americanas 

que militavam a partir das distinções baseadas no sexo. A palavra indica uma rejeição 

ao determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença sexual 

(Scott, 1998).  

Gênero serve, portanto, para determinar tudo que é social, cultural e 

historicamente determinado. No entanto, nenhum indivíduo existe sem relações 

sociais, isto desde que se nasce, na verdade desde a concepção ou da ideia de 

mater/paternidade, onde já se definem anseios e expectativas a partir da construção 

desse filho(a), mediante a construção de enxovais e chás revelação, que marcam o 

que esperar dessa criança. Portanto, na maioria das vezes em que se refere ao sexo, 

já está agindo de acordo com o gênero associado ao sexo biológico daquele indivíduo, 

com o qual está interagindo, desconsiderando as várias outras possibilidades. 

(Grossi,1999). 
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Reconhecemos que o sexo biológico não determina o gênero, ao mesmo 

tempo que falar sobre gênero vai muito além de se falar de mulher ou homem, no 

entanto, o objetivo desta pesquisa é o enfoque sobre a mulher, e particularmente, a 

mulher negra, portanto mesmo reconhecendo a complexidade dessa discussão nos 

deteremos nesse recorte. 

Na cultura ocidental, a partir de registros da Grécia, destaca-se o papel restrito 

da mulher à esfera privada de cuidados do lar; a afirmação do lugar da mulher no 

modelo de família institucionalizada, cristaliza-se com a propriedade privada e as 

relações de gênero no patriarcado instalado. Pressupõe-se, deste então, que o órgão 

sexual determina as funções sociais, e assim que os papéis designados aos homens 

ou às mulheres, não são atribuições naturais ou biológicas, mas construídos de 

acordo com as necessidades socioeconômicas de cada sociedade. Do exposto 

percebemos mais uma contradição, haja vista que ao citar-se esta mulher ocidental, 

falamos basicamente da mulher branca. E a negra, não seria mulher? Não está 

inserida nesta compreensão, do mesmo modo que não está no feminismo branco 

quando em suas lutas não as contempla. (Grisci, 1993). 

Mulheres brancas protagonizaram causas feministas para reivindicar e colocar 

em pauta a necessária discussão de gênero, possibilitaram avanços como a afirmação 

de seu próprio conceito; mas esqueceram de incluir as demandas das mulheres 

negras, que seguiram desumanizadas e exploradas até os dias atuais. Ainda hoje as 

mulheres quilombolas kalunga, por exemplo, não conseguem ser respeitadas, sendo 

constantemente reduzidas à sexualização de seus corpos, ao mesmo tempo em que 

não conseguem ser vistas como bem sucedidas, mesmo quando donas de 

estabelecimentos comerciais de sucesso em sua cidade. Isso foi apontado por 

Carolina de Jesus, ao narrar o episódio em que clientes ao chegarem solicitam falar 

com o dono do estabelecimento, reconhecendo-a como funcionária e nunca como 

proprietária9.  

A partir do momento em que o conceito de gênero passa a ser constatado, é 

possível verificar as discriminações relativas a ele, que, até então, eram vistas com 

naturalidade, e através dessa naturalização, cada sociedade emprega seus conceitos 

de comportamentos considerados adequados às mulheres. Na maior parte delas, 

espera-se que a mulher apresente características como sensibilidade, proteção da 

                                                           
9 Referência a entrevista de Carolina de Jesus em Novembro de 2020. 
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prole e cuidadora do lar, procriadora, dentre outras que as tornariam o sexo frágil. Ao 

contrário, aos homens são exigidas características como a de ser responsável por 

solucionar problemas, provedores do lar, independentes, insensíveis ou pouco 

emotivos (Pedro e Guedes, 2010). 

Como podemos perceber, as questões de gênero são mais amplas do que 

nascer do sexo masculino ou feminino, elas estão atravessadas por vários aspectos, 

e nestes estão implicados o peso de uma época, da cultura, e das concepções 

vigentes. Então, não foi apenas pela igualdade econômica e política que as mulheres 

lutaram, e estão conquistando seu espaço; mas é, também, pela construção de uma 

sociedade livre de relações preconceituosas e discriminatórias, trata-se de uma luta 

pela liberdade para além da equiparação de direitos, pelo respeito à alteridade, pelo 

direito de viver e ser quem se é, e de conduzirem suas vidas e suas escolhas, seja 

elas dentro ou fora das comunidades. 

De acordo com Pedro e Guedes (2010), o movimento de mulheres exerceu 

papel fundamental nas conquistas históricas, como no âmbito nacional em que 

ocorreu o reconhecimento de igualdade entre homens e mulheres, tornando-o 

obrigatório a partir da constituição de 1988, e mais atualmente, com a Lei Maria da 

Penha; internacionalmente com a implantação do dia internacional da mulher, que 

rememora a importância do movimento feminista, além de colocar na agenda pública 

a necessária atenção às políticas de gênero.    

Porém, diante de todas essas lutas e conquistas, faz-se necessário avaliar 

quais são as emancipadoras ou aprisionadoras, como no caso da liberdade sexual, 

ou em sua origem o que deveria ser, mas na verdade acabou por tornar-se a 

necessidade ou obrigatoriedade de dizer sim, ao invés de possibilidade, ao que pese 

o machismo e as violências impetradas perante um não. 

 Considerando, Matos e Lopes (2008) ao enfatizarem a ideia de que há 

construção de imagens que valorizam determinados tipos de comportamentos, de 

estilo de vida, ou de pessoas, e uma forma de regulação social que reproduz os 

padrões mais comumente aceitos em uma sociedade, acabam por destacar a 

importância das inscrições sociais de determinada cultura, o que por sua vez nos leva 

a pensar em como a mulher negra quilombola é vista nesta sociedade atual, em que 

o padrão hegemônico é branco, magro e liso, entre outras coisas. 

Andrade e Bosi (2003) relatam alguns dos subprodutos do processo de 
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globalização, tais como a massificação e a importação de modelos culturais 

hegemônicos, que retiram do humano o sentimento de pertencimento e invadem seu 

universo simbólico, modificando a identidade do sujeito. E em larga medida é isso que 

vem acontecendo ao longo do tempo com as mulheres negras, são feridas em suas 

subjetividades, e naquilo que as identifica enquanto pertencentes a um grupo, quando 

não se veem representadas, e tomam por referência o padrão construído, sendo este 

branco e de uma feminilidade não alcançável para elas. 

Comercialmente, o padrão construído de feminilidade permite promover 

diversos produtos e serviços na vida da mulher profissional, mas que não atrapalha 

as funções de ser boa mãe, esposa e dona-de-casa. Assim, a indústria cultural 

propicia a sustentação de um padrão, padrão este que serve a uma classe muito 

específica de mulheres, e em geral estas não tem sido as negras, tampouco as negras 

quilombolas (Almeida, 2007). 

 Correa et. al, (2007) ao partirem das considerações de Adorno salientam que 

a indústria cultural destaca a ideologia como ponto central, assim, as ideias de ordem 

que ela desenvolve, são sempre as de status quo. A ordem da indústria cultural nada 

tem em comum com a liberdade e sim com a submissão. 

A indústria midiática ao produzir e difundir mensagens, assume o papel de 

desenvolver discursos que por sua vez se convertem em práticas sociais, e 

estabelecem comportamentos apoiados em muito pelos meios de comunicação, que 

podem ser percebidos como componentes e alicerces culturais e ideológicos. 

 A comunicação, especialmente a de massa, apresenta aspectos positivos por 

ser democrática, proporcionadora de entretenimento e geradora de informação 

acessível, mas também possui pontos negativos ao trabalhar, geralmente, com o que 

já foi assimilado, encorajando a visão passiva e acrítica da sociedade, valorizando a 

atualidade, desconsiderando o contexto histórico, difundindo uma cultura homogênea 

e reafirmando um padrão. (Alexandre, 2001). 

Os meios de comunicação, em especial o de massa, apresentam relevância 

justamente por que: 

se tornam instrumentos fundamentais na produção da nova coesão social, exatamente 
porque lidam com a fabricação, reprodução e disseminação de representações sociais 
que fundamentam a própria compreensão que os grupos sociais têm de si mesmos e 
dos outros, isto é, a visão social e a autoimagem (Alexandre, 2001). 

É possível observar nos produtos destinados às mulheres, temas que se 

organizam em torno do consumo, da beleza, da família, da sexualidade e dos homens. 
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A partir desse estereótipo, cumpre-se a função social que é ditada pela mídia, ao 

mesmo tempo que dissemina-se cultura, ideologias e estereótipos.  (Swain, 2001). 

Segundo Novaes (2006), as revistas “femininas” e por consequência as mídias, 

atuam na construção da autoimagem, sendo tanto um eixo norteador da construção 

corporal, quanto um lugar de contradições, devido ao poder de coação social. 

A mídia de forma geral e especificamente as revistas femininas, compõem um 

lugar especial de análise da ação do discurso e das imagens, definindo e modelando 

os corpos, e assujeitando-os a determinada representação do feminino. Os saberes 

divulgados na mídia implicam na construção, e expressão dos discursos sociais 

existentes em uma sociedade, com a descrição das práticas normativas disseminadas 

(Matos e Lopes, 2008).  

Nesse sentido, são através das representações de gênero que definem-se 

valores e modelos que funcionam, sobretudo, como fontes reafirmadoras de uma 

suposta identidade feminina que representaria todas as mulheres, quando o sabemos 

que não é possível, haja vista a pluralidade do ser, sentir-se mulher. (Matos e Lopes, 

2008) 

Considerando o discurso subjacente à mídia, há um discurso de representação 

que revela sistema de valores, dos quais os indivíduos se servem para julgar a 

realidade. Existe um movimento de troca, indivíduo-sociedade, em que o sujeito é, ao 

mesmo tempo, ativo e passivo. Ativo porque produz os discursos que ajudam a 

construir essas representações; e passivo porque as práticas sociais que ele produz 

são compartilhadas pelos outros indivíduos do grupo (Melo, 2006). 

Nisso a mídia atualmente presta um desserviço ao que tange a formação das 

identidades e subjetividades negras, pois interfere diretamente nos significados e 

sentidos de ser uma mulher negra, uma vez que os padrões socialmente postos são 

pautados na branquitude e seus ideais de ego, excluindo e rechaçando a mulher 

negra, que não encontra referenciais positivados de si.  

 

2.1Que mulher é essa de quem falamos? 

  

  Cognitivamente parece óbvio a qualquer ser humano o que é ser uma mulher, 

no entanto coloque-se um minuto que seja na tentativa de conceituá-la, ou ao 

feminino, sem cair nas representações que este termo carrega, ou adota para 

caracterizá-la a partir do oposto ao masculino, descrevendo o que não se é, ou a 
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caracterizando mediante o socialmente posto pelas representações da feminilidade, 

da doçura, suavidade, fragilidade, beleza, maternidade, do cuidado dentre outros.  

  O ser mulher é carregado de significações socialmente dadas, que de fato não 

representa a maioria das mulheres, no entanto se mantêm ou se reconfiguram ao 

longo dos anos, cabendo a quem não se percebe representada por tais 

caracterizações, questionar-se se de fato é uma mulher! 

  Moscovici (2003) entende por representação social o conjunto de crenças e 

ideias que permitem memorar um acontecimento, pessoa ou objeto, resultado da 

interação social, e são comuns a um determinado grupo de indivíduos, podendo ainda 

ser utilizada para disseminar ideias e manter um status. Nessa mesma direção Goetz 

et al (2008), elucidam que essas representações são uma maneira de conhecer o 

mundo, construídas a partir de um conjunto de acepções que dão certo sentido aos 

fatos, formando um saber compartilhado, e geralmente se originam no senso comum 

e servem para reafirmar, lugares, posições e condições. 

Não nos aprofundaremos na questão das representações sociais, no entanto 

não há como construir um estudo sem assinalar para o quanto as representações 

sociais são importantes na compreensão do ser mulher, e mais ainda, do ser mulher 

negra quilombola. São essas representações sociais que formam e conformam as 

personalidades/subjetividades humanas, sendo então nessa interação entre o social, 

o individual, a coletividade, os antagonismos e determinantes sociais, político-

econômicos, de classe, raça e gênero, que são formadas as subjetividades femininas. 

É a inter-relação da representação social com as formas de organização, 

comunicação social, e as modalidades de pensamento, que têm contribuído para 

reforçar conceitos sobre o que é ser mulher, de como se media esse processo de 

tornar-se mulher, como nos expôs Simone Beauvoir, reafirmada por  Swain, (2001) ao 

mencionar as considerações de Jodelet acerca da representação social.  

Estas mesmas representações sociais aprisionam o ser mulher em padrões e 

estereótipos, padrões estes que de maneira alguma contemplam a mulher negra, 

sejam pela aparência ou pela vivência que em si já a diferencia das mulheres brancas, 

quando suas histórias de vida perpassam pela batalha de sobreviver, manter a casa 

e a vida, ao mesmo tempo que as representa em locais subalternos, de subserviência 

e servilismo, para além dos lugares de cuidado, objetificação e sexualização das 

mulheres negras. 
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A engrenagem que sustenta os estereótipos do feminino dizem muito da 

dificuldade feminina em conceber sua potência, bem como restringe os movimentos 

de articulação da categoria, uma vez que por meio da desagregação causa feridas 

psíquicas profundas, tolhe a consciência de si, desarticula o movimento de 

emancipação feminina, visto que esse não se sentir/perceber mulher, pertencente, 

integrada, imobiliza sua capacidade de ação, e ocasiona o sentimento de não 

pertencimento, de inadequação, ao mesmo tempo em que o reconhecer-se mulher 

por vezes aprisiona, a partir dos significados que isso assume – posição de fragilidade 

e/ou inferioridade. 

A tendência de pensarmos a categoria mulher como algo homogêneo, por 

muitas vezes nos impede de perceber que não há essa homogeneidade, pois quando 

falamos de mulher, de feminino, falamos de diferentes mulheres, vivências e locais 

que compõem esse ser mulher, o que por sua vez vai refletir na composição desse 

ser mulher, em sua subjetividade, e na percepção delas frente ao mundo. Essa 

homogeneidade não existe, principalmente quando desenvolvem-se esquemas de 

gradação de valores, em que às mulheres brancas é dado maior valor que as mulheres 

negras, onde a igualdade reside apenas no fato de serem mulheres, no entanto, a 

partir disso, temos um abismo de desigualdades instalado, e isto por que nesse caso, 

estamos considerando apenas as mulheres. 

As subjetividades humanas são formadas no “intercâmbio contínuo entre o 

interno e o externo” de maneira que tudo o que é disseminado sobre o ser mulher e o 

que se espera disso, afeta a formação das subjetividades, a ponto de ocasionar 

questões como a de Sojourne Truth, e não sou eu uma mulher? (Silva,2009 p.173) 

Assim, a subjetividade enquanto processo de constituição do psiquismo possibilita ao 
homem apropriar-se das produções da humanidade (universalidade), a partir de 
determinadas condições de vida (particularidade), que constituem indivíduos 
únicos(singularidades), mesmo quando compartilham a mesma particularidade. 
(SILVA,2009 p.174) 

 

  Há uma relação dialética entre a forma que os indivíduos se percebem, e a 

forma que são representados, pois como o indivíduo se percebe e “representa a 

realidade, possibilita a construção e a atribuição de significado às suas apropriações 

e objetivações, produzindo a partir das relações sociais, sentidos a essas (o conteúdo 

sensível, o significado e o sentido pessoal para Leontiev) de maneira única”. 

(Silva,2009 p.173) 
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  Então, de qual mulher a maioria de nós fala? Qual ideal de mulher nos é 

ensinado? Que mulher é essa que figura na mídia, nas pesquisas, nos noticiários? 

Que mulher é essa que nos representa sem representar? Essa mulher cantada, 

declamada, romantizada, noticiada, pesquisada, é a mulher branca, e é a partir dela 

que tem sido cunhado o padrão do existir para as mulheres não brancas. É a partir 

dessa representação que tem se estabelecido os padrões de beleza, os critérios de 

inteligência, capacidade intelectual e moral. 

  Nas poucas vezes que a mulher negra é representada, ela aparece em situação 

de inferioridade (e mesmo invisibilidade) em relação aos brancos: a 

hiperssexualização do corpo negro, a constante ligação às atividades domésticas e 

de cuidado, a menor capacidade intelectual, entre tantas outras, apresentam um 

significado que não contribuem para a formação de subjetividades saudáveis, e 

imagens positivadas do ser mulher negra.  

  A mulher negra não sente, não pensa, não existe. Desse modo, são muitos os 

determinantes que contribuem para o sofrimento das mulheres negras: seja ele 

psíquico, como as dores silenciadas, ou na concretude da vida diante das 

desigualdades, em função da prática do racismo estrutural em todas as esferas desse 

país. 

Também nesse ponto Lélia Gonzalez é categórica ao afirmar que os sujeitos 

negros, em especial a mulher negra, sofre com uma enorme carga de discriminação, 

ao mesmo tempo em que isso não é visto como um problema, já que “é sabido que o 

que não se discute não constitui um problema”, e tudo isso localiza essa mulher negra 

num “espaço de falta”, sofrendo uma tripla discriminação – racial, social, sexual. 

(Gonzalez, 2008, p.49-50) 

[...]numa sociedade onde a divisão racial e sexual do trabalho faz dos negros e das 
mulheres trabalhadores de segunda categoria no conjunto de trabalhadores já por 
demais explorados (afinal, sobre quem recai o peso da recessão); numa sociedade onde 
o racismo e o sexismo, como fortes sustentáculos da ideologia de dominação, fazem 
dos negros e das mulheres cidadãos de segunda classe, não é difícil visualizar a terrível 
carga de discriminação a que está sujeita a mulher negra. (Gonzalez, 2008, p.44) 
 

Esse espaço de falta gera sofrimento e dor ao não se perceber representado.  

É doloroso não se enxergar representado nos programas de televisão, é ainda mais 

doloroso se ver diante da busca por trabalho, e os anúncios exigirem boa aparência, 

leia-se, sem traços fenotípicos aparentes da negritude. Há ainda o fato de ser a todo 

momento suspeito, e violentado meramente por ostentar certo tom de pele. Tudo isso 

leva ao não ser, e a tentativa em ser o oposto do que se é, como por algumas vezes 
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nos foi narrado em 2016, sobre a ida de crianças Kalunga para Cavalcante estudar, e 

as outras crianças não brincarem com elas, apontarem e correr atrás para bater, 

meramente por serem crianças retintas, de comunidade quilombola.  

Resta então adaptar-se, buscar assemelhar-se ao branco, na tentativa de 

aceitação. E nessa busca alisa-se o cabelo, adotam-se vestimentas que conformam 

ou escondem as características das formas desse corpo negro, opta-se por tecidos e 

estampas mais claras (afinal o negro já é escuro, ao menos nas roupas tem que se 

clarear), e por fim, os que conseguem alteram a estrutura corporal via cirurgias 

plásticas, e tratamentos de clareamento de pele. 

Ser negro no Brasil é sentir diariamente o racismo se materializando nas 

existências humanas, é sempre recomeçar, buscar alternativas de sobrevivência para 

continuar resistindo e existindo, uma vez que à população negra não é dada a 

possibilidade de se perceber de outra forma, visto que nessa sociabilidade sua 

existência é dada e mediada a partir do que o outro nomeia, aponta e reconhece como 

bom, relegando ao negro o papel de mal, sujo, inferior. 

Esses processos de busca por assemelhar-se ao que é considerado e exigido 

socialmente como sendo o bom, se realizam na negação da negritude, quando 

também se estabelece uma relação persecutória com o corpo. Para Sueli Carneiro 

(2011p.73) “essa fuga da negritude seria a medida da consciência de sua rejeição 

social”, já que por meio dessa tentativa de fuga, busca-se minorar o sofrimento 

advindo das dores ocasionadas pelo racismo estrutural, que não tem dificuldade em 

reconhecer e apontar a negritude.  

Não bastasse a opressão infringida pelo racismo de forma geral contra os 

corpos negros, as questões de gênero sobrelevam a situação das mulheres negras, 

colocando-as numa condição maior de subalternidade, resvalando em inúmeros 

aspectos de suas vidas, trazendo implicações para seus comportamentos, à 

percepção de si, seu auto reconhecimento e identificação de suas potencialidades, e 

para além disso, para saúde mental das mesmas, e os diversos prejuízos e 

sofrimentos psíquicos advindos do exposto. (Prestes, C. R., & Vasconcellos, E. G. 

,2013) 

Atentando para os impactos do racismo, das questões de gênero que impactam 

a saúde mental das mulheres, temos ainda a questão da constituição ou consciência 

de si, e de sua autonomia, a partir do seu não reconhecimento enquanto sujeitos de 
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direitos, e da ausência de representatividade. Tudo isto contribuiu para não construção 

de uma “identidade” positivada, uma vez que sua referência se deu a partir do branco 

e para o branco, prejudicando por sua vez a autoimagem, e levando a uma tentativa 

de negociação e negação da identidade negra.  

Reconhecemos a multiplicidade do termo identidade, e a discussão relativa a 

este conceito, com posicionamentos de autores contestando ou apontando diferenças 

entre identidade, subjetividade e personalidade. Acompanhamos afirmações nessa 

direção, mas por não ser nosso foco de investigação, não adentraremos nessa 

discussão10, uma vez que  para nós, o mais importante é compreender como os 

significados que em alguma medida carregam muito do social, mediam as relações 

dessas mulheres; mas, lembramos, a organização do psiquismo não se reduz ao 

significado, e portanto, para nós, o mais fundamental é apresentar também a forma 

como de algum modo conseguem transpô-los e interpretá-los: o sentido delas é muito 

mais rico, e verdadeiro que o significado. 

Ainda assim, é importante destacar que identidade para Psicologia segundo 

Ciampa (1984), “é metamorfosear-se a cada encontro, o que perpassa pela 

transformação pessoal do humano”, cabendo a nós o entendimento de que foi nesse 

metamorfosear-se forçosamente, que o africano perdeu suas referências culturais e 

identitárias, amalgamando os elementos culturais africanos resistentes, aos novos 

impostos, e por sua vez aproximando-se e assimilando a cultura do branco europeu. 

Assim, Nogueira (1999) nos indaga, se o sujeito se constitui através do olhar 

do outro, como fica o negro que se confronta com o olhar do outro, que mostra 

reconhecer nele o significado que a pele negra traz como significante? Sendo assim, 

a partir disso, tendo em conta refletir a situação da mulher negra, e a falta de 

referências positivadas, como fatores que intervém e alteram a percepção de si, a 

construção de sua autoimagem, por vezes levando a uma tentativa de negociação da 

negritude, para aproximar-se mais do branco e aceitável, afastando-se cada vez mais 

da estética ou do fenótipo negro, a fim de sofrer menos com o preconceito e o racismo. 

(Nogueira,1999; Santos, 1983; Gonzalez, 2008) 

Seguindo em direção à compreensão da constituição feminina desse ser 

mulher, Djamila Ribeiro (2016), a partir da análise de Simone de Beauvoir e Grada 

                                                           
10 Para maiores elucidações acerca dessa diferenciação sugerimos o artigo subjetividade, individualidade, 

personalidade e identidade: concepções a partir da psicologia histórico cultural. Disponível em< v28a10.pdf 

(bvsalud.org) 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n28/v28a10.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n28/v28a10.pdf
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Kilomba acerca das concepções desse ser mulher, considera-as como o “outro”, uma 

vez que para Simone de Beauvoir “a mulher é o outro por não ter reciprocidade do 

olhar do homem”, para Grada Kilomba, “a mulher negra é o outro do outro, posição 

que a coloca num local de mais difícil reciprocidade. Por serem nem brancas, nem 

homens, as mulheres negras ocupam uma posição muito difícil na sociedade 

supremacista branca”. Ela as compreende como uma “espécie de carência dupla, uma 

dupla alteridade, já que somos a antítese de ambos, branquitude e masculinidade”, 

tornando então muito mais difícil para essa mulher negra, constituir sua subjetividade 

saudavelmente diante das implicações de ser esse outro, o avesso de si mesma. 

Nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro, e nunca si mesma. […] Mulheres brancas 
têm um oscilante status, enquanto si mesmas e enquanto o “outro” do homem branco, pois são 
brancas, mas não homens; homens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos, 
por serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens, mas não 
brancos; mulheres negras, entretanto, não são nem brancas, nem homens, e exercem a função 
de o “outro” do outro. (Kilomba Grada, 2008 apud Ribeiro 2016). 

 
Esse lugar que tem sido destinado à mulher negra faz com que 

tradicionalmente, nem mesmo a luta do feminismo consiga alcançá-la 

verdadeiramente, visto que até sua condição de marginalizada, é diferente da mulher 

branca. Há um estigma que paira da sensualidade e sexualidade, da aptidão para 

servir, da incompetência, que não permite que a mulher negra ocupe os mesmos 

espaços que a branca. Diante disso, desponta um questionamento: será que o 

feminismo representa todas as mulheres? Como considerar que a luta do feminismo 

branco alcance as mesmas condições para as negras? 

De antemão a resposta é não! O feminismo dominante, sozinho não conseguiu 

representar todas as mulheres, ou as questões que englobam o gênero feminino. Por 

isso os feminismos tem despontado, havendo atualmente movimentos dentro do 

feminismo, que tentam evidenciar as ausências, como por exemplo o feminismo 

negro, o feminismo marxista, o feminismo classista entre outros. 

Considerando a diversidade das correntes feministas, nos norteamos pela 

concepção feminista negra, por tensionar essa relação entre as desigualdades 

aparentes na condição das mulheres brancas e negras, e de como o feminismo não 

abarcou a condição das últimas. Também por isso, a perspectiva do Mulherismo 

Africana tem nos embasado para pensar as mulheres quilombolas, uma vez que parte 

da potência do feminino, da valorização e matricialidade dessas mulheres em suas 

comunidades. 
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As condições de desigualdade apontadas pelo feminismo negro podem ser 

observadas no relatório divulgado pela plataforma digital Gelédes (2017), em que o 

resultado dos estudos do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (IESP/UERJ, 2017), revela-nos que as mulheres negras 

estão em desvantagem em relação a outros grupos quanto aos rendimentos, à 

escolaridade, e à classe social se comparados às pessoas brancas. As mulheres 

negras estão sempre nos baixos patamares, em média com rendimentos de R$ 

800,00 enquanto mulheres brancas obtêm R$ 1.496,00, e homens brancos o dobro 

do rendimento médio das pretas e pardas: R$ 1559,00. 

  Esses dados ilustram a realidade que assola a população negra feminina, 

expõe questões sociais e econômicas desiguais, questões de gênero, e a existência 

latente do racismo. Esses dados denotam uma realidade que não é momentânea, mas 

demonstram um continuum, quando a partir do censo de 1980 Hasenbalg e Valle Silva, 

(1984); Araújo Costa, Garcia de Oliveira e Porcaro, (1983); Gonzales, (1986 apud 

Nascimento, 2008) nos trazem essa confirmação por meio de dados percentuais. 

[...] um porcentual de 23,4% de homens brancos, 43% de mulheres brancas, 44,4% de 
homens negros e 68,9% de mulheres negras ganham até um salário mínimo. Um 
porcentual de 42,5% de homens brancos, 38,9% de mulheres brancas, 42,4% de 
homens negros e 26,7% de mulheres negras ganham de um a três salários mínimos. 
Um porcentual de 14,6% de homens brancos, 9,5% de mulheres brancas, 8% de 
homens negros e 3,1% de mulheres negras ganham de três a cinco salários mínimos. E 
por fim, um porcentual de 8,5% de homens brancos, 2,4% de mulheres brancas, 1,4% 
de homens negros e 0,3% de mulheres negras tem rendimentos acima de dez salários 

mínimos. (Hasenbalg e Valle Silva,1984 apud Nascimento, 2008 p.35) 

 

  Ou ainda como nos informa Lélia Gonzalez sobre a situação da mulher negra, 

no interior da população economicamente ativa, e a sua inserção na força de trabalho. 

[...]Como os trabalhadores negros (92,4%), as trabalhadoras negras concentram-se 
sobretudo nas ocupações manuais (83%), o que significa que quatro quintos da força de 
trabalho negra têm uma inserção ocupacional caracterizada por baixos níveis de 
rendimento e escolaridade. As trabalhadoras negras encontram-se alocadas em 
ocupações manuais rurais (agropecuária, extrativismo vegetal) e urbanas (prestação de 
serviços), tanto como assalariadas quanto como autônomas e não remuneradas. Já a 
proporção de mulheres brancas nas ocupações manuais é bem menor: 61,5%. Enquanto 
isso, nas ocupações não manuais, a presença da trabalhadora negra ocorre em 
proporções muito menores: 16,9%, comparados a 38,5% no caso das trabalhadoras 
brancas. A análise dessas ocupações – divididas em dois níveis, o médio e o superior- 
revela aspectos bastante interessantes com relação às dificuldades de mobilidade social 
ascendente para a mulher negra. Naquelas de nível médio (pessoal de escritório, 
bancarias, caixas, professoras de primeiro grau, enfermeiras, recepcionistas) a 
concentração de mulheres é muito maior que a de homens. Mas se a dimensão racial é 
inserida entre elas, a constatação é de que a proporção de negras também é muito 
menor (14,4%) que a de brancas (29,7%). Em muitas das atividades de nível médio é 
exigido contato direto com o público, o que dificulta o acesso das mulheres negras a 
essas ocupações (devido a exigência da “boa aparência”). Quando se trata das 
profissionais de nível superior, empresárias e administradoras, a presença da mulher 
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negra é quase invisível: 2,5% para 8,8% de mulheres brancas. (Gonzalez,1986 apud 
Nascimento 2008 p.34)    

Diante desses dados, torna-se muito difícil continuar escamoteando a 

existência do abismo socioeconômico, racial e de gênero, que divide homens e 

mulheres, em função do gênero e de tom de pele, de maneira que a mulher negra é 

duplamente segregada. Mas e o feminismo, ele não haveria surgido em favor das 

mulheres? Sim! Mas em favor das mulheres brancas, e de uma determinada classe 

social, e ainda que tenhamos alcançado muitas vitórias a partir deste feminismo, ele 

ainda não abarca, em grande parte, questões das mulheres negras, particularmente 

as mais pobres. (Davis, 2016). 

 A mulher negra, na maioria absoluta das vezes, sempre trabalhou – quando 

eram escravizadas, depois quando passam a encontrar sustento primordialmente em 

“casas de família”, e outros empregos que exploram e não pagam adequadamente, 

atuando como autônomas/vendedoras ambulantes, etc.; além disso, a discussão que 

tem ganhado força nos últimos anos, a sobrecarga da mulher (branca), e a dupla 

jornada, ambas enfrentadas pelas mulheres negras desde sempre.  

Estas condições também acabam concretamente retirando as meninas e 

mulheres negras dos espaços educacionais, e afastando-as cada vez mais da 

garantia dos direitos políticos, das oportunidades, como poderemos acompanhar no 

terceiro capítulo, na vivência de nossas entrevistadas, episódios em que se prioriza o 

trabalho e a exploração da mão de obra, em detrimento do ensino, estes que haveriam 

sido o motivo da saída da comunidade.  

Tal situação já fora denunciada por Sojourner Truth em seu discurso, quando 

tomando por base a cultura estadunidense, aponta as diferenças entre as mulheres 

brancas e negras. Enquanto metaforicamente as primeiras eram colocadas num 

pedestal, e gozavam de privilégios como o de não ter de exercer atividades 

remuneradas, por sua suposta inferioridade intelectual e física, tal atitude não era 

estendida às mulheres negras, acostumadas com o trabalho braçal, situação que em 

muito se assemelha com a das mulheres negras brasileiras, que sempre estiveram 

trabalhando, seja na casa grande, ou seja nas cozinhas das famílias brancas. 

(Kilomba, 2019) 

Temos expresso mais uma vez a contradição, o lugar do não ser das mulheres 

negras, haja vista que não são vistas como intelectualmente inferiores, mas antes 

como despidas de intelectualidade, de modo que, enquanto às mulheres brancas era 
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dado o privilégio de não trabalhar dado sua inferioridade intelectual, às mulheres 

negras, este lugar era o único possível para prover seu sustento, e de sua família. 

Se pode afirmar que a mulher atual tem maior autonomia, liberdade de 

expressão, emancipou seu corpo, suas ideias e posicionamentos, e assim, alcançou 

nova posição na sociedade. Contudo, é preciso ressaltar que essas mudanças 

beneficiaram diretamente as mulheres brancas, e que perante todas essas conquistas 

ainda não há igualdade de salários, permanecendo cristalizadas funções domésticas 

e de cuidado, como sendo melhor adequadas as mulheres negras, dado o papel 

adquirido culturalmente, assim como permanecem as condições expressas pelo ser 

mulher negra e tudo que isso engloba. (Silvino, 2011) 

A historiografia e as pesquisas até muito recentemente eram produzidas por 

homens e para homens, por brancos, sejam eles homens ou mulheres, sendo recente 

essa escrita sobre mulheres negras, e mais recente ainda a escrita sobre mulheres 

negras, por mulheres negras. Afinal, durante o período de escravização o seu valor 

era reduzido à condição de gerar escravos fortes para o trabalho, ou para realizar os 

afazeres da Casa Grande, bem como para o trabalho no campo. 

A medida que o tempo passa, elas perdem o posto de mucamas, e “evoluem” 

ao posto de domésticas não assalariadas, mais adiante domésticas assalariadas, 

prestadoras de serviço, ou seja, sempre estiveram ligadas ao trabalho, e 

desenvolvendo funções de trabalhadoras, normalmente em postos de trabalho 

considerados inferiores.  

Reafirmamos que o tratamento dado às mulheres contribuiu para que se 

perpetuasse ao longo dos anos uma imagem ora de servidão da mulher negra, ora de 

hiperssexualização do seu corpo e conduta. Ao pensarmos o histórico da mulher negra 

no Brasil, o temos sempre relacionado à servidão, atrelada aos afazeres domésticos 

e à questão sexual, temos já aqui o primeiro marco de como ficaria taxada a mulher 

negra no imaginário social, bem como esta até muito recentemente nunca fora para 

si. 

Sendo assim, a representatividade (ou a ausência) dela, leva a uma falta de 

identificação, assim como de referências positivas ou reais desse ser mulher, fazendo 

com que perdure a ideia da incapacidade, e inferioridade dessas mulheres, para 

quaisquer atividades que não sejam as domésticas, bem como da ausência de beleza 

dessa mulher, por vezes escapando as que convivem em comunidades como as 
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quilombolas, que a partir do cotidiano e de suas práticas ancestrais retomam suas 

referências identitárias e de beleza. 

A sociedade brasileira é fundada nos moldes patriarcais, segregacionista, 

machista e excludente, e aqui ser mulher é algo que pesa, nascer mulher ou ousar 

tenta-lo ser é extremamente perigoso, coloca-se em risco a condição de existência, 

visto que a mulher por aqui continua a ser, na mentalidade perversa e machista 

patriarcal, um artigo de embelezamento e desfrute de prazeres carnais. Ser mulher 

não unifica as condições de existência, e ou sobrevivência à todas, pois ser mulher 

branca ou negra, diz muito dos lugares, das condições e posições alcançáveis. 

Ser mulher negra na contemporaneidade, é enfrentar diariamente posturas 

patriarcais que reforçam privilégios masculinos, ao mesmo tempo em que estes 

reproduzem opressões e violências, desvalorizam as mulheres, como nos aponta 

Cisne(2018), Gonzales (1982), Carneiro(2003), ressaltando que ainda dentro dos 

próprios movimentos de esquerda, e/ou do movimento negro, tais opressões são 

vivenciadas por elas, onde também por muitas vezes sofrem com as tentativas de 

silenciamento e reprodução das violências, ainda que seja na seara de militância das 

próprias mulheres. 

Cisne (2018, p. 214) nos sinaliza para a insuficiência em se buscar explicações 

para as desigualdades entre homens e mulheres, na cultura ou na educação, mas há 

que se realizar uma reflexão crítica dessas instâncias como sendo hegemônicas, e 

simbolizando as representações sociais que expõem, visto que reproduzem uma 

ideologia patriarcal. Para tanto, cabe perguntarmo-nos “porque a educação e a cultura 

são hegemonicamente patriarcais e racistas, e a quem eles atendem, e de que forma 

se constituem como dominantes, bem como quais as determinações materiais dos 

símbolos e das representações que carregam”.  

A emancipação da mulher não possui apenas uma dimensão restritamente econômica, 
já que as relações materiais dominantes associam-se às ideologias também dominantes. 
Abolir a propriedade privada e transformar a economia doméstica individual em uma 
economia doméstica socializada são premissas indispensáveis para a emancipação, 
contudo são insuficientes. A transformação da cultura e dos valores são, também, 
indispensáveis para tal propósito. Transformar hábitos fortemente enraizados não é fácil. 
Como ressalta Saffioti (1979), a socialização dos meios de produção e uma legislação 
não discriminatória são fundamentais para a elevação social da mulher, mas são 
insuficientes para levá-la à emancipação, pois é preciso que a sociedade se empenhe 
na eliminação de uma mentalidade habituada a promover a inferiorização de fato da 
mulher. Esta complexa tarefa não é trabalho de uma geração, mas de várias e, em parte, 
resulta da homogeneização do grau de desenvolvimento econômico e sociocultural [...].  
(Cisne,2018 p.216) 
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Não se trata de minorar o valor da educação e da cultura, pelo contrário, trata-

se de salientar a contradição que aí reside, dado que ambas são utilizadas como fator 

de desagregação e desarticulação dos indivíduos, quando na verdade, de fato, ambas 

são fundamentais para os processos de formação de consciência, bem como modos 

de articulação e fortalecimento das comunidades, e movimentos sociais, o que 

possivelmente, possibilitaria ações de intervenção na materialidade do mundo 

capitalista. (Cisne,2018 p.215) 

É notório que ao longo dos anos temos evoluído com relação às conquistas 

femininas: o aumento e a importância dado a mulher brasileira, no que tange as 

pesquisas desenvolvidas, muito deveu-se ao feminismo e suas ações, em prol da 

redução das desigualdades. No entanto, esse feminismo ainda é branco e se ocupa 

das questões em quer queira, quer não, são as mulheres brancas as beneficiadas. 

São beneficiadas visto que na pirâmide social, elas estão numa escala acima das 

mulheres negras, e as questões as quais o feminismo tem reivindicado, não alcançam 

a maioria das demandas das mulheres negras. 

Para Kilomba, ser essa antítese de branquitude e masculinidade impossibilita que a 
mulher negra seja vista como sujeito, a mulher negra então seria o outro absoluto para 
usar termos de Beauvoir. O olhar tanto de homens brancos e negros, e mulheres brancas 
confinaria a mulher negra num local de subalternidade muito mais difícil de ser 
ultrapassado. Essa categoria do outro do outro se assemelha ao que diz Patricia Hill 
Collins, ao cunhar a categoria da “forasteira de dentro” [“outsider within”]. Para Collins a 
mulher negra dentro do movimento feminista ocupa esse lugar de forasteira de dentro, 
por ser feminista e pleitear o lugar da mulher negra como sujeito político, mas, ao mesmo 
tempo, ser “uma de fora” pela maneira como é vista e tratada dentro do seio do próprio 
movimento, a começar pelo modo pelo qual as reivindicações do movimento feminista 
foram feitas, critica que também se estende quando falamos de teoria feminista. A autora 
define outsider within como posição social ou locus fronteiriço ocupado por grupos com 
poder desigual. (Ribeiro, 2016) 

 Esse ser mulher no contexto brasileiro é uma condição que carrega em si 

situações de inúmeras dificuldades, mas ser mulher negra carrega um peso histórico 

de pertencer duas vezes às minorias, e portanto, enfrentar muito mais dificuldades e 

preconceitos, seja os que cabem ao racismo, ao poder do patriarcado e/ou machismo. 

Ser mulher negra é antes de tudo estar imersa numa cadeia de opressões, que por 

inúmeras vezes as tem aprisionado, impedindo-as de se constituírem enquanto 

plurais, e protagonistas diante de suas comunidades e da sociedade. Seguir 

reafirmando isso, parece ser repetição, no entanto, seguir afirmando é ato político, 

que contribui para ruptura das barreiras do silenciamento e da conformação social. 

Sendo assim, a mulher negra tem sido invisibilizada, coisificada, enfrentando a 

dupla opressão que a coloca no mais baixo patamar da pirâmide social, que está 
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organizada de cima para baixo, como homem branco, mulher branca, homem negro, 

mulher negra. Há um construto sociocultural, um sistema de representação que 

confere sentido aos indivíduos na sociedade (SWAIN, 2001). Tudo o que é dito e 

escrito, a televisão, as revistas, os jornais, a internet, os romances, entre outros, 

veiculam representações sociais sobre os indivíduos e a sociedade, e de certo modo 

contribuem para sustentar posições. 

Temos o feminismo como representante da luta das mulheres, afinal ele 

marcou o avanço da situação da mulher, sua busca por autonomia, espaço e 

emancipação, ao mesmo tempo que descortinou suas fragilidades ao não integrar 

todas as mulheres, o que por sua vez possibilitou a busca por teorias, movimentos, 

filosofias nas quais estas estivessem integradas e fossem protagonistas. 

Carneiro, (2003) a partir de Lélia Gonzalez vai nos dizer que as concepções do 

feminismo brasileiro, 

[...]padeciam de duas dificuldades para as mulheres negras: de um lado, o viés 
eurocentrista do feminismo brasileiro, ao omitir a centralidade da questão de raça nas 
hierarquias de gênero presentes na sociedade, e ao universalizar os valores de uma 
cultura particular (a ocidental) para o conjunto das mulheres, sem as mediações que os 
processos de dominação, violência e exploração que estão na base da interação entre 
brancos e não-brancos, constituísse em mais um eixo articulador do mito da democracia 
racial e do ideal de branqueamento. Por outro lado, também revela um distanciamento 
da realidade vivida pela mulher negra ao negar toda uma história feita de resistências e 
de lutas, em que essa mulher tem sido protagonista graças à dinâmica de uma memória 
cultural ancestral – que nada tem a ver com o eurocentrismo desse tipo de feminismo. 
(Gonzalez apud Carneiro,2003, p.120) 

  

Segundo Carneiro (2003 p.118) essa luta do feminismo branco não abarcou as 

mulheres negras, e portanto falha, pecou por ter se mantido ao longo dos anos 

prisioneiro da visão eurocêntrica e universalizante das mulheres. De certo modo o 

feminismo negro também em certa medida falha, e o faz por ser dissidente da 

perspectiva do branco, do colonizador, ao adotar o conceito de feminismo e sua 

gênese, que carrega toda uma lógica de manutenção de estruturas e significados, 

quando mais uma vez coloca a mulher num espaço de objeto e não de sujeito. 

(Ribeiro,2019)  

Salienta-se que as mulheres negras se mantiveram atuantes, esse lugar social 

e material que a designam, é em muito fruto do olhar ocidental a elas lançado, quando 

na verdade as resistências e enfrentamentos diários, continuam ser luta para serem 

sujeitos, no mundo em que insiste em toma-las por objeto. Nisso entendemos que o 

Mulherismo Africana avança, e avança quando parte da compreensão dessa mulher 

negra enquanto diásporica, quando se volta para África e para sabedoria ancestral 
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colocando a no centro, compreendendo-a em um espaço de luta e resistência, onde 

ela encontra lugar para suas narrativas, deixando então de ser objeto para tornar-se 

sujeito. 

Ribeiro(2019) nos apresenta o Mulherismo Africana, como uma proposta a 

“(re)pensar o lugar das mulheres pretas por uma reflexão africana de mundo, saindo 

do lugar epistemicida de percepção de Si, compreendendo-se como sujeito de sua 

própria narrativa de lugar, africanas renascida na diáspora”. Tal compreensão passa 

necessariamente pelo entendimento de que África precisa estar no epicentro das 

diretrizes de pensamento, que nos referenciamos nela, para que possamos 

compreender as mulheres negras, como mulheres negras africanas renascidas em 

Diáspora, “sendo que nossa condição de mulheres “brasileiras é fruto desse processo 

colonial”. 

Nesse sentido, as perspectivas Pan Africanistas passam a ser o caminho primordial 
desse suleamento de vida, digo suleamento a fim de destorcer a direção norteadora a 
que fomos condicionadas a viver. Esse norteamento sempre nos direcionou ao ocidente 
e como nossa proposta é africanizar, que essa direção seja feita ao Sul. O Sulear desse 
caminho é o Panafricano tendo como objetivo afrocentricidade afim de alcançar o 
objetivo final de pertencimento africano – A Agência Africana. (Ribeiro,2019) 

Essa “nova” proposta epistemológica se viabiliza no encontro com as 

perspectivas Pan Africanistas que propõem a afrocentricidade, ou o retorno da 

centralidade aos povos africanos “reorientando-os na história, possibilitando encontrar 

sua localização e, a partir dessa localização, construir sua própria “agência”, para que 

os africanos possam desenvolver uma identidade positiva e assumir o controle de 

suas vidas”. (Ribeiro,2019) 

Se nossa proposta é compreender a mulher quilombola Kalunga, que tem sua 

existência humana e cultural fundada nos laços comunitários e sociais, que se 

reconhece enquanto uma mulher negra, ancestralmente ligada a África, apresentando 

em sua narrativa elementos constitutivos de seu reconhecimento enquanto 

descendente de escravizados fugitivos, que encontraram na fuga a forma de resistir a 

escravidão, se instalando entre as serras, como realizar tal compreensão, se não 

retornarmos ao pensamento africano e sua forma de perceber o mundo?  

Não percebemos isto como possível, e por isso a perspectiva pan-africanista, 

em especial o Mulherismo Africana, se apresentou ao longo desse trabalho como uma 

condição necessária ao entendimento da mulher Kalunga, além de, como já 
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afirmamos anteriormente, nos apoiarmos também no materialismo histórico dialético 

como eixo metodológico, bem como para nos orientar na percepção das 

desigualdades sociais, materializadas nas estruturas que sustentam essa sociedade. 

Nesse sentido o materialismo histórico dialético nos dá o suporte necessário para 

compreender as bases concretas das multideterminações, que denotam a condição 

da mulher negra no capitalismo.  

Quando aqui consideramos o materialismo histórico dialético como nosso guia 

à compreensão da situação atual da mulher, o fazemos conscientes e concordantes 

com a crítica sobre a atuação de vertentes teóricas advindas de interpretações de Karl 

Marx, puramente economicistas, e ou considerando o gênero em mais um subtema 

que possa ser estudado sob a ótica da classe, onde tudo se resumiria a uma questão 

de classe, e nisso o Mulherismo Africana nos amplia, e aponta outros caminhos 

possíveis. 

Levando em conta o exposto por Marx e os estudos gerados a partir de suas 

constatações, Cisne (2018, p.217) nos apresenta que segundo o “feminismo marxista, 

a subordinação da mulher aos homens está associada à instauração da propriedade 

privada e da luta de classes”. Sendo assim, de acordo com a teoria marxiana “a 

propriedade teria na família o seu “germe”, na qual, segundo Marx e Engels em A 

ideologia alemã, a mulher e as crianças são consideradas escravas do homem. Para 

os autores, a escravidão aparece de forma ainda latente e muito rudimentar na família, 

mas já constitui a primeira propriedade (Marx e Engels, 2009, p. 47).  

Desse modo se faz necessário afirmar o gênero enquanto categoria a ser 

analisada em sua totalidade e complexidade, buscando tal compreensão em autoras 

como Cisne(2018) que avançam na compreensão do posto por Marx, e vislumbram ai 

as complexidades e atravessamentos que a perpassam. Para nós, tão importante 

quanto apresentar as manifestações fenomênicas do racismo e do machismo, é 

apontar as bases materiais que as sustentam; nessa direção, afirmar que não é algo 

só da cultura ou da educação, é compreender que a manutenção dessas explorações 

é importante para o modo de sociabilidade capitalista, e justamente por isso, é 

extremamente difícil de serem transformadas.  
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Por isso, Cisne(2018) apoiada em Saffioti (2004) nos propõe avançar com 

relação aos conceitos de gênero e de interseccionalidade, visto que ela os considera 

superados, e não abarcando a amplitude das relações sociais, dos conflitos e 

antagonismos do termo gênero. Para ela a interseccionalidade trataria da questão 

como adicional, como relação de superposição, levando a uma possível compreensão 

positivista. Sendo assim ela expõe a categoria “relações sociais de sexo”, ao invés de 

gênero, e consubstancialidade e coextensividade em detrimento de 

interseccionalidade.  

Consideramos as colocações da supracitada autora muito interessantes 

quando propõe esse avanço conceitual, mas ao mesmo tempo reconhecemos a 

necessidade de aprofundamento e amadurecimento relativos a tal concepção, o que 

talvez num futuro, mediante melhor compreensão da proposta, reconsideremos nosso 

entendimento atual, podendo refletir na adoção dos conceitos expressos por ela, no 

entanto, por ora, continuamos a adotar a perspectiva de interseccionalidade e gênero, 

defendidas por autoras negras como Gonzales(1982;1988;1994), Ribeiro(2016), 

Carneiro(2003), Davis(2016) DiAngelo (2018), entre outras.  

2.2 A mulher negra e o corpo – Que corpo é esse? 

 

  Abordarmos o corpo negro feminino em separado, por entendermos que sobre 

este pesa socialmente a cisão entre a mente e o corpo, afinal no “racismo os corpos 

negros são construídos como corpos impróprios, como corpos fora do lugar”, são 

corpos passiveis de violências, são apenas corpos, totalmente desumanizados. 

(Kilomba, 2019 p.56) 

Falar da mulher negra é também falar do corpo, de um corpo imerso num 

mundo material e social, repleto de representações sociais que carregam inúmeros 

valores e significados sociais, que representam ideologias de um dado momento 

histórico, bem como da sociedade. Este corpo deve então ser pensado como um 

signo, como um “ente que reproduz uma estrutura social” atribuindo-lhe sentidos, ou 

impactando na construção dos mesmos, como no caso da população negra, em 

especial da população negra feminina, onde os padrões de feminilidade e beleza 

estão fundados na estética branca. (Nogueira,1999) 
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Este corpo negro também enfrenta intenso processo de coisificação, quando a 

ele é atribuído valor exclusivo à sua forma, mediante a fetichização ou fetichismo dele. 

Para Silva (2009 p.175) “fetichismo refere-se a atribuir a objetos materiais, 

características que foram construídas socialmente, mas são percebidas como 

naturais”, é isso que ocorre quando aponta-se a mulher negra como dotada de 

lascívia, para não dizer os termos usuais, como possuidora de uma sexualidade e 

propensão ao sexo exacerbadas.  

Aos objetos fetichizados, “são conferidos força e poderes como algo natural 

deles, mas que não correspondem efetivamente à realidade concreta”, e essa 

interpretação sobre a mulher negra brasileira que foi ideologicamente difundida, 

nacional e internacionalmente, a coloca no lugar de coisa, de objeto sexual para o 

prazer do outro. 

[…] Mais que qualquer grupo de mulheres nesta sociedade, as negras têm sido 
consideradas ‘só corpo, sem mente’. A utilização de corpos femininos negros na 
escravidão como incubadoras para a geração de outros escravos era a exemplificação 
prática da ideia de que as ‘mulheres desregradas’ deviam ser controladas. Para justificar 
a exploração masculina branca e o estupro das negras durante a escravidão, a cultura 
branca teve que produzir uma iconografia de corpos de negras que insistia em 
representá-las como altamente dotadas de sexo, a perfeita encarnação de um erotismo 
primitivo e desenfreado. (Hooks, 1995) 

Para além das questões de constituição de si enquanto sujeito, o corpo está 

investido de crenças, e sentimentos que emergem da vida social, e que servem para 

privilegiar o status quo vigente, ao mesmo tempo que mantém as estruturas sociais 

que precisam da manutenção da sociedade de classes, do racismo e do patriarcado, 

para manterem os moldes capitalistas, e desse modo, privilegiam determinados 

corpos. 

 Sendo assim, criaram-se diferenciações sociais para os corpos, e ressaltemos, 

estas diferenciações extrapolam o corolário social, se concretizam na materialidade 

da vida, onde ditam as desigualdades econômicas que assolam os negros, as 

oportunidades de trabalho e moradia, acesso ao ensino, espaços de lazer e cultura, 

para os corpos que ostentam determinadas características, e atributos físicos 

negroides socialmente não aceitos, ou tidos como inferiores. 

Evidenciar o corpo aqui, é uma forma de apontá-lo como parte nodal da 

discussão da mulher negra. É neste, ou a partir deste, que são impetradas violências 

e opressões, sejam as advindas da discriminação ou sexualização, ou ainda pela 
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cisão entre o corpo e intelecto, que acaba por implicar no apagamento das 

potencialidades intelectuais dessas mesmas mulheres. As mulheres negras tem sido 

vistas como possuidoras de formas corporais exuberantes, como nos ilustra o caso 

de Sarah Baartman, que ficou mais conhecida como a Vênus de Hotentote, ou ainda 

expresso por nossa entrevistada no terceiro capitulo, ao ser tomada como um corpo 

passível de dominação. 

O corpo para além de sua função biológica de guardar ou prover a vida, cumpre 

também uma função ideológica, onde por meio da aparência, se estabelecem 

garantias da integridade ou não, de um indivíduo, da capacidade intelectual ou moral 

de um ser humano. A materialidade de tal afirmação, é alcançada quando buscamos 

informações acerca da população carcerária brasileira, a qual mais da metade é 

negra, onde a maioria da população que vive na condição de pobreza e miséria, é 

negra, onde os menores índices de sequência escolar são da população negra, e onde 

mais uma vez se encontra uma das diversas contradições sociais. 

Diante disso, Nogueira (1999) nos apresenta a possibilidade de pensarmos a 

sexualidade da mulher negra, a constituição de si e de sua subjetividade, na relação 

que esta estabelece com o mundo e a partir dele, pois a “realidade histórica-social 

determina para os negros configurações psíquicas peculiares”. Ela afirma isso 

mediante a compreensão que a “condição do negro é produto da interação dialética 

entre, de um lado, as representações sociais ideologicamente estruturadas e as 

estruturas socioeconômicas que as produzem e as reproduzem e, de outro, as 

configurações que formam o universo psíquico”. (Nogueira 1999 p.40) 

[...]passado histórico, marcado pela desumanização que, como consequência, constitui 
um obstáculo à construção da individualidade social, o negro tem o seu processo de 
tornar-se indivíduo comprometido. Embora haja um processo efetivo em o negro buscar 
constituir-se como tal, esse processo é conturbado, esbarrando em inúmeras 
dificuldades; esse passado histórico é constitutivo desse processo. (Nogueira, 1999 p. 
42) 

O Corpo Negro desde o início da colonização fora um produto cobiçado, não 

pelo valor humano que apresenta, mas antes pelo valor monetário que carregava. A 

partir disso foi se construindo um imaginário social em que o corpo negro, em especial 

o corpo negro feminino, fosse se tornando objeto de desejo e posse. Esse corpo foi 

vendido, comercializado como carga animal na colonização. Na sociedade moderna 
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capitalista, é fetichizado, sexualizado e tomado enquanto diferente ou exótico, mais 

propício a determinadas atividades, ou ao sexo, sendo colocado então como 

mercadoria. (Duarte, 2004)  

O corpo fala a respeito do nosso estar no mundo, pois a nossa localização na sociedade 
dá-se pela sua mediação no espaço e no tempo. Estamos diante de uma realidade dupla 
e dialética: ao mesmo tempo que é natural, o corpo é também simbólico”. Em função de 
não sermos iguais, enquanto espécie biológica, mas também culturalmente, damos ao 
corpo diversos sentidos, modificamos sua estrutura, introduzimos diferentes padrões 
estéticos, pinturas, cores, enfeites, adornos, mutilamos ou acrescentamos elementos a 
fim de sermos aceitos e incluídos onde estamos. (Lino, 2002, p. 3 apud Amorim, 2017 
p. 3) 

O corpo humano é socialmente concebido, e por isso refletir sobre o corpo 

negro torna-se impensável, se não a partir deste enquanto um signo, como um ente 

que reproduz uma estrutura social, de forma a dar-lhe um sentido particular, que 

certamente irá variar de acordo com os mais diferentes sistemas sociais. Este por sua 

vez, é investido de crenças e sentimentos que estão na origem da vida social, 

funcionando como marca dos valores sociais, e nele a sociedade fixa seus sentidos e 

valores, de maneira que expressa muito de uma época, de uma cultura e dos 

comportamentos expressos na sociedade. (Nogueira, 1999)  

Pensamos o corpo negro concebido enquanto mercadoria, a partir do que Marx 

(1994, p. 81) nos coloca, desta sendo misteriosa por encobrir as características sociais 

do próprio trabalho dos homens, assumindo e ocultando as características materiais, 

e propriedades sociais, inerentes aos produtos do trabalho, perdendo então o valor do 

humano, e tomando características de coisa, expropriando-os da condição humana, 

tornando-os apenas mercadoria. Desse modo, como o produto perde a relação com o 

produtor e parece ganhar vida própria, o corpo negro perde sua essência em existir, 

e a relação que este exerce com a relação de humanidade. 

O corpo negro feminino é colocado num patamar de produto, comercializado a 

partir da hiperssexualização, e das vantagens que supostamente teria sob o corpo 

branco, quando se trata das satisfações sexuais, e ou limites de tolerância a dor. Isto 

oculta o verdadeiro caráter de exploração deste, fazendo com que muitas vezes 

perdure no imaginário, e se materialize no cotidiano, a exploração/objetificação desse 

corpo como natural, ainda que por muitas vezes, seja um corpo infantil sexualizado, e 

possuído como se adulto fosse, uma vez que por ser negro, já em si, concentra menor 
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valor, caracterizando então, o fetichismo da mercadoria no capitalismo.  

Tal consideração nos faz voltar as comunidades quilombolas, e as constantes 

situações de exploração sexual das mulheres dali, onde ainda se pode perceber uma 

precoce estimulação à sexualização, a ocorrência de abusos sexuais naturalizados, 

dado o entendimento de menor valor daquelas vidas. Esta é também uma 

preocupação de Carolina de Jesus, apontando-nos que tem como objetivo,” trabalhar 

com as mulheres, não permitir que aconteçam novos casos de abuso, tocar na ferida 

que é entregar as crianças aos cuidados de terceiros”, como veremos no terceiro 

capitulo. 

Estes abusos não estão restritos aos homens externos a comunidade, são 

exercidos também por seus membros. Cabe apontar que o racismo também acaba 

aumentando a ausência do poder público em agir nessa questão, uma vez que o 

direito dessas crianças acabam por ser menos reivindicados, já que a sociedade opera 

no âmbito da comoção seletiva, implicando isto na não cobrança de ações ou 

providências nesses casos. Apesar do poder público, juntamente com a sociedade, 

serem os responsáveis por resguardar a infância, isso se processa de forma diferente 

para crianças brancas e crianças negras, e aí cabe problematizarmos a infância, 

infância para quem, se as garotas negras muito cedo são vistas e desejadas como 

mulheres, se, muito jovens precisam estar prontas para o trabalho. 

O corpo humano, para além de seu caráter biológico, é afetado pela religião, grupo 
familiar, classe, cultura e outras intervenções sociais. Assim, cumpre uma função 
ideológica, isto é, a aparência funciona como garantia ou não da integridade de uma 
pessoa, em termos de grau de proximidade ou de afastamento em relação ao conjunto 
de atributos que caracterizam a imagem dos indivíduos em termos do espectro das 
tipificações... o corpo está investido de crenças e sentimentos que estão na origem da 
vida social, mas que, ao mesmo tempo, não estão submetidos ao corpo: “O mundo das 
representações se adiciona e se sobrepõe a seu fundamento natural e material, sem 
provir diretamente dele”. O corpo funciona como marca dos valores sociais e nele a 
sociedade fixa seus sentidos e valores. Socialmente o corpo é um signo, e como diz 
Rodrigues: “A utilidade do corpo como sistema de expressão não tem limites....” 
(Nogueira, 1999 p. 41)  

  Esse corpo negro ao qual não se pode negar a negritude ostentada em seus 

caracteres fenotípicos, incomoda e acentua a identificação e impetração das 

violências. No caso das mulheres negras, para além de todas as violências a que são 

expostas, são hiperssexualizadas e tratadas como objetos sexuais, onde qualquer um 

pode tomá-la a qualquer momento, afinal é um corpo que aguça os instintos sexuais, 
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reafirmando mais uma vez a cultura do estupro, e os estereótipos que pairam sobre a 

mulher negra desde a colonização. (Freyre, 1998) 

   A coisificação desse corpo, acelera a desumanização da mulher negra, a que 

só serve para sexo, e não se apresenta à família, encabeçando o grupo mais 

estuprado no Brasil, já que essas construções sobre seus corpos, justificariam a 

violência que sofrem, no convite a invasão de seus corpos e suas subjetividades. 

(Ribeiro, 2018) 

[...] esse processo de sexagem/coisificação da mulher encontra seu fundamento na 
lógica da propriedade privada, que para Marx (2009 b, p. 104) se expressa “na forma 
animal do casamento”, considerada pelo pensador “uma propriedade privada exclusiva”, 
enquanto a prostituição é “uma propriedade comunitária e comum”. De uma forma ou de 
outra, as mulheres são tidas como presas, o que expressa a degradação do próprio 
homem... (Cisne,2018 p.218) 

O capitalismo tem o poder de transformar tudo em mercadoria, tornando-a tão 

forte que se “autonomiza e adere às coisas que não são produtos do trabalho 

humano”, como fez, e continua a colocar valores nas vidas e corpos negros, quando 

“coisas que, em si e para si, não são mercadorias, são postas à venda por dinheiro 

pelos seus possuidores e assim receber, por meio de seu preço, a forma mercadoria”. 

(Marx 1994, p. 91) 

 Ainda que saibamos que essas diferenças de percepção entre o negro e o 

branco são frutos de construção social iniciada na colonização, a fim de demarcar 

limites, e garantir a subjugação do africano escravizado como nos aponta Werneck 

(2009), isto ainda não fez com que a realidade seja alterada, as opressões e violências 

sejam sanadas, e as mulheres negras deixadas de serem reduzidas ao corpo, e a 

beleza de suas formas, afinal estes corpos assumem um valor de uso, estritamente 

ligado à atividade que o poderio do capital o submete. 

Entendemos então, que o negro em si, sofre com as questões que perpassam 

o racismo, mas que as mulheres negras de periferia e ou comunidades tradicionais, 

podem sofrer ainda mais implicações do racismo e do machismo. Dizemos isso a partir 

de Davis (2016 p.19-20) quando nos afirma que as mulheres negras sofrem mais 

opressão, e esta de variadas maneiras, pois também são vítimas de abuso sexual e 

outros maus tratos que só podem ser infringidos a elas, a partir da posse desse corpo 

negro, configurando isso então como uma das formas de dominação, utilizadas pelos 
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senhores de escravos e feitores, e atualmente em uso por muitos homens, para além 

da dominação econômica. 

A utilização do estupro foi, e continua a ser a expressão ostensiva do domínio 

corporal e econômico do outro, como nos aponta a supramencionada autora, 

apresentando-se na contemporaneidade com as adaptações necessárias ao correr 

dos anos. Temos aqui o corpo feminino entrando como um fator de negociação, ou 

seja, como mercadoria, onde a partir dele pode-se extrair alguma vantagem, ou 

benefício, que atenda as satisfações dos desejos de alguns, ou ainda que satisfaça a 

necessidade daqueles que detém o poder econômico, e ou influências diversas. 
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Capítulo 3 

Das Trajetórias das Mulheres quilombolas do Vão de Almas e o tecer de 

experiências femininas negras 

 

  O presente capítulo apresenta a mulher Kalunga em suas relações e 

experiências ao longo da vida, das mediações que permeiam o processo formativo 

delas enquanto mulheres, esposas, mães, trabalhadoras em seu contexto e fora dele. 

Um capitulo inteiramente composto pelas narrativas dessas mulheres, trazidas 

mediante as entrevistas semiestruturadas em dias e horários diferenciados, gravadas 

com a autorização das mesmas em suas próprias casas, local em que esta 

pesquisadora foi recebida seguindo todas as recomendações de saúde acerca do 

Covid 19, bem como as sugestões do Comitê de Ética. 

Sendo as narrativas norteadoras desse capítulo, as Histórias de Vida se 

entrelaçam com as memórias, num continuum revisitar do passado, encontrando ali 

muitos dos sentidos de ser uma mulher quilombola Kalunga, da formação e 

consciência étnico cultural de um povo, de suas tradições e ancestralidades. Esse rico 

conteúdo expresso em alguns momentos sob emoção, em outros como uma 

constatação de algo que talvez nunca houvesse se refletido sobre, por vezes quase 

torna a entrevista numa roda terapêutica, o que de fato não era nosso objetivo, no 

entanto, o contato com o humano libera afetos e emoções não passíveis de 

planejamento ou controle, mas sim de acolhimento e escuta, e a partir desta 

entrevistas realizamos análise de conteúdo. 

Como já apontado na introdução, a presente pesquisa pauta-se no 

Materialismo Histórico Dialético, e em sua compreensão acerca das relações sociais 

que se desenvolvem na sociedade, já que a construção dos sentidos se processa nas 

relações, se dão nelas e a partir delas, o que nos permite compreender como são 

construídas, como interferem no processo de formação da identidade e consciência, 

ao mesmo tempo em que mediam as formações humanas diante da sociedade e do 

tempo. 

Considerando que este método não se utiliza de um conjunto de técnicas e 

procedimentos fechados, mas antes compreende que estas são desenvolvidas ou 

escolhidas a partir do próprio objeto e da demanda apresentada por ele, utilizamo-nos 

de diferentes procedimentos e técnicas, a fim de respaldar nossa geração de dados, 

bem como o percurso metodológico, nos levando a captar possivelmente o objeto em 
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sua mais sutil forma de expressão. (Netto, 2011) 

Nesse caso, como já exposto, o delineamento primário para realização desta 

pesquisa indicava que seriam realizadas rodas de conversa na comunidade, com 

mulheres de todas as idades que se dispusessem a participar, excluindo-se única e 

somente aquelas que não possuíssem a plenitude de suas faculdades mentais. No 

entanto, a pandemia por Covid19 instalada no mundo, e com alta incidência de 

contaminação no ano de 2020 no Brasil nos meses pensados para a ida a campo, 

interrompeu tal proposta, nos obrigando a readequar a metodologia. 

Sendo assim, as quatro rodas de conversa propostas inicialmente, se 

transformaram em duas longas entrevistas individuais e semiestruturadas, com duas 

mulheres que nasceram e cresceram na comunidade, filhas da terra e das tradições 

experimentadas pela Comunidade Vão de Almas. Para além disso, ambas tem um 

histórico de saída da comunidade, com vivências muito singulares fora dela, seja na 

própria cidade de Cavalcante ou em Brasília, e posteriormente na vida adulta 

retornando para o município de origem.  

Carolina de Jesus: Vão do Moleque eu não conheço bem, que eu não sou do Moleque 
eu não conheço muito bem, porque eu fui no Vão do Moleque já agora depois de velha, 
eee dentro do Kalunga mesmo do Vão de Almas eu saí muito nova também, eu sai de 
casa com 14 anos, e voltei já foi pra aqui pra Cavalcante, então tem muitas coisas da 
qual, eu não passei ali, masss a cultura da roça, da criação né, meus pais tinha família 
grande, teve 11 filhos minha mãe, do mesmo pai, e o que meus pais nos ensinou a gente 
leva, a gente, e tô aí[..] 
 
Lélia Gonzalez: Pra mim. Assim. eu também tive um tempo fora né. Eu saí com 14 anos 
de idade eu saí da comunidade fiquei 10 anos em Brasília e retornei né, depois de 10 
anos eu retornei, fiquei 8 na comunidade, e aí já dando aula. No ano 2000 a 2008 eu 
permaneci lá na comunidade. Vim pra cá em 2008. [...] 

 

São todos esses fatos que formaram vários aspectos dessas mulheres, 

possivelmente contribuíram para ressaltar questões de reconhecimento de si, do valor 

dos saberes e práticas aprendidos na infância, na relação familiar, parental e 

comunitária. 

Foi utilizado também como suporte a pesquisa, o caderno de trabalho desta 

pesquisadora do ano de 2016, em que constam anotações do trabalho desenvolvido, 

inquietações iniciais que deram origem a esse estudo, relatos de moradores e 

parceiros de pesquisa, que estivemos diretamente em contato nesse período de 

pesquisa e também anteriores a eles. A soma de todo esse material permitiu que 

constituíssemos essa pesquisa a partir do olhar dessas mulheres sobre elas mesmas, 

sua comunidade, suas referências e experiências.   
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Considerando a temática proposta e a densidade da temática humana 

expressa, optamos pela pesquisa qualitativa exploratória, por melhor nos respaldar na 

compreensão do objeto de investigação proposto, uma vez que por meio de conceitos 

existentes, nos permite transitar e compreender os acontecimentos e os significados 

destes, que marcam a vida das pessoas em seu contexto real. Por entendermos ainda 

que nos proporciona a captura de opiniões e perspectivas das pessoas alvo do estudo, 

e pela abrangência do contexto sócio histórico dos pesquisados.  (Yin, 2016, p. 7)  

A pesquisa qualitativa, por meio das entrevistas semiestruturadas, nos 

permitiram avançar na compreensão do outro, de forma  mais próxima dos sujeitos, a 

partir de seu maior instrumento de comunicação, a fala, e tudo que nela está contida. 

A entrevista possibilita um ‘‘maior número de respostas dos pesquisados’’, oferece 

maior flexibilidade na interlocução pesquisador – pesquisado, e esclarecer o não 

compreendido; além disso ‘‘possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, 

bem como a tonalidade de voz e ênfase nas respostas’’. (Gil 1999 apud Britto Júnior, 

2011 p.238).  

Pautamo-nos em tais técnicas dada sua eficiência, a qualidade dos dados 

obtidos, e a proximidade com o público alvo, possibilitando maior interação, 

observação e coparticipação, para conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 

subjacentes ao comportamento e as práticas cotidianas. 

A não possibilidade da ida à campo para a realização das rodas de conversa, 

a não proximidade e vinculação inicialmente desejadas, trouxeram frustração e de 

certo modo imobilidade por algum tempo, desesperança e incerteza frente a execução 

do projeto, mas nos fez também realinhar, olhar com mais cuidado para o que 

tínhamos, debruçar sobre as entrevistas, os relatos que também carregam a 

possibilidade de compreensão do que as mulheres pensam acerca de si, ainda que 

com as limitações em relação à técnica inicialmente pensada.  

Desta maneira, diante dos realinhamentos, do sonhado versus o possível, 

debruçamo-nos sob o material que tínhamos, observando as temáticas comuns, ou 

que mais apareceram nas entrevistas, das expressões e reações diante de temas 

afetivos para elas, e assim como das mobilizações de sensações e sentimentos diante 

de determinados temas, sendo assim, as categorias aqui analisadas emergiram dos 

conteúdos expressos por nossas entrevistadas. 

Diante de todo cenário no ano de 2020, foi possível realizar duas entrevistas 
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com mulheres entre trinta e cinco e quarenta anos, ambas nascidas e criadas dentro 

da Comunidade Vão de Almas, atualmente residentes na cidade de Cavalcante, com 

trajetórias semelhantes, o que não foi algo selecionado por nós, mas que foi se 

revelando a medida que as entrevistas foram ocorrendo. As entrevistas foram 

realizadas em novembro de 2020, na residência das próprias entrevistadas em 

Cavalcante, gravadas com a permissão delas, e transcritas posteriormente.  

As entrevistas duraram em torno de uma hora, uma hora e vinte, e as 

transcrições foram realizadas cerca de uma semana depois por esta pesquisadora, 

com auxílio de uma ferramenta de comando de voz do Google doc, que ao ouvir o 

áudio o transcreve; revisamos a transcrição comparando o transcrito com o áudio, 

corrigindo falhas de transcrição – troca ou ausência de palavras. 

As mesmas foram agendadas via ligação telefônica com as participantes, 

confirmadas via aplicativo de conversas (WhatssApp), mesma via que utilizamos e 

traçamos contato no decorrer de todo ano de 2020 com as participantes, haja vista 

que este foi o contato possível. Salientamos que ao adentrarmos a residência das 

mesmas, observamos todos os cuidados necessários: a pesquisadora se manteve 

isolada durante sete dias que antecederam o encontro e, durante a realização da 

entrevista, utilizou máscara todo o tempo, mantendo-se ainda o distanciamento.  

Os nomes das entrevistadas foram trocados, para preservar a identidade, 

conforme exposto no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por elas 

(ANEXO A). Por entendermos que esse espaço de fala para a pessoa negra é algo 

muito recente, por muitas vezes cotejado, e ainda cerceada em muitos momentos pela 

branquitude, pensamos que nos posicionar é ato político. Nesse ato político de exercer 

a fala, de permitir que os negros falem por si, reconhecendo a importância daqueles 

que nos antecederam, na construção e abertura desse espaço de fala e pensamento, 

de nós por nós, aqui nos referiremos a nossas entrevistadas, com o nome de mulheres 

negras que muito fizeram pelo pensamento, e expansão dele na academia e nos 

cenários mundiais. Como forma de honrar essas mulheres pelo esforço na luta por 

espaço, e pelo protagonismo de direito, assim como forma de resguardarmos nossas 

entrevistadas, atribuímos a nossa primeira entrevistada o nome de Carolina de Jesus, 

e a segunda Lélia Gonzalez.  

Foram duas entrevistas de muita qualidade, conversa franca e com muita 

abertura das entrevistadas para a temática. Elas pareciam estar à vontade e ter sede 
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de fala. Carolina de Jesus, a primeira entrevistada, eu não conhecia; cheguei a ela via 

intervenção de amigos locais em comum, enquanto Lélia Gonzales conheci na época 

em que trabalhei no município, estivemos em eventos e organizações de ações, no 

entanto, não me recordei dela quando pensava em quem entrevistar. 

Quando fui à primeira entrevista, pré-agendada com quase um mês de 

antecedência e confirmada próximo à data, fui para entrevista com Carolina de Jesus, 

e duas outras com mulheres jovens entre 18 e 25 anos. Essas duas últimas não se 

concretizaram – uma tinha se dirigido a comunidade, e a outra estava gripada; como 

em meio à pandemia os sintomas gripais em muito se confundem com a Covid (que 

também é uma síndrome gripal e ou infecção respiratória11) optamos por cancelar. No 

entanto, um colaborador/amigo me sugeriu a segunda entrevistada e estabeleceu o 

contato. Como ela não poderia naquele dia devido a seleção de mestrado, permaneci 

na cidade por mais dois dias, e realizei a entrevista com Lélia Gonzales, que nem 

programada estava, e que muito enriqueceu esta pesquisa.  

Cabe ressaltar que as entrevistadas são de certo modo exceções na realidade 

Kalunga, e também por isso se faz tão importante ouvir as mulheres que estão na 

comunidade, que viveram toda a vida ali, para também pensar a partir disso, e nisso 

dependíamos do fim da pandemia, ou da vacinação em massa da população, o que 

não foi viabilizado antes desse término, abrindo parênteses então para um trabalho 

futuro, ou continuação desta pesquisa. 

Posterior a realização das entrevistas foi retomada a conversa com nossas 

possíveis entrevistadas jovens, aquelas as quais motivaram a primeira ida para as 

entrevistas, no entanto por várias vezes marcamos e desmarcamos. Chegamos a 

tentar entrevista online, mas não funcionou: a conexão de internet que usavam eram 

os dados móveis do celular, o que tornou inviável seja a chamada de vídeo, ou ainda 

que fosse a chamada telefônica convencional. 

Os meios de comunicação, que deveriam ser nossos aliados, acabaram por se 

transformar em uma grande frustração, primeiro por que a rede de telefonia no 

município tem sinal precário, baixa cobertura, ora funciona outrora não. A instabilidade 

do sinal de telefone também acarreta a instabilidade do sinal da internet, em segundo 

lugar a pandemia trouxe uma corrida para a Comunidade Kalunga, por parte daqueles 

                                                           
11 Salientamos que estamos no auge das pesquisas acerca do Sars-Cov-2, em alguns documentos temos ele 

caracterizado enquanto síndrome gripal, e em outros como infecção respiratória aguda causada pelo Sars-Cov-2, 

e nisso tem sido categorizado sob a Cid B 97. 
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que lá viveram ou tem parentesco, inviabilizando a realização das duas entrevistas. 

Considerando tudo isso, e a não responsividade das jovens no início do ano de 

2021, entendemos que já não mais estavam dispostas a participar, realinhamos e 

continuamos a pesquisa a partir do que tínhamos, esgotando as possibilidades, a 

riqueza e completude das experiências que nos foram trazidas, e que aqui 

apresentaremos. 

As entrevistas se deram num processo amoroso e receptivo, as entrevistadas 

se mostraram muito disponíveis e dispostas a compartilhar, estiveram à vontade para 

se expressarem, e por estarem em casa, em alguns momentos fomos interrompidas 

por familiares, e estes em algum momento também participam da entrevista, são por 

elas consultados, confirmam lembranças, emitem e reforçam questões colocadas 

pelas entrevistadas. 

Foi um espaço de diálogo interessante, em que a dinâmica de funcionamento 

foi acontecendo de acordo com as emoções despertas ali. O início foi dado por esta 

pesquisadora, mas as pesquisadas passaram a conduzir, apresentando suas pautas, 

agregando participantes, o que foi muito interessante, pois acabou por trazer, ou 

tornar-se um ato coletivo, o que retomou a dinâmica de vida delas quando na infância 

na comunidade.  

Entrevistadora: Você foi para Brasília. Você é uma exceção, vou de chamar de exceção 
né. Porque você saiu, viveu outras coisas, conheceu outras coisas e voltou. Nesse 
período que você esteve em Brasília, como é que foi para você? sentiu algum tipo de 
preconceito algum tipo de resistência, eu não sei como foi sua estadia.  
Carolina: Olha, fora de casa, quando a gente é jovem e sai de casa, a gente fica naquele 
pensamento assim, tudo lá fora é mais bonito, tudo lá fora é melhor né, você ver tudo lá 
fora é mais bonito. Então foi aonde eu fui né, é o que eu estava hoje conversando aqui 
com meu colega, meu amigo. Eu tô tendo uma birra dessa com meu próprio filho 
entendeu, meu próprio filho me vê do mesmo jeito de, eu vejo assim, uma história que 
ele quer fazer comigo a mesma história que eu passei fora, quando eu fui para Brasília, 
tipo quando eu fui para Brasília. Eu fui trabalhar de doméstica, eu era doméstica, e nossa 
eu cheguei, a minha primeira patroa, cheguei a apanhar na cara porque eu não sabia 
passar um pano de chão, eu não sabia. Como é que você sabe? você sai do chão batido 
pra. (Pensativa e com ar de rememoração)  
Entrevistadora: É algo que você não conhece né. 
Carolina: Nunca tinha visto na vida, saí de chão batido, às vezes ia na cidade, mas nunca 
via ninguém passando pano na casa, chegava ah toma café, tal tals coisa num, E aí 
aconteceu isso! E eu de novo fugi da casa dela. (Riso) E aí foi indo. Graças a Deus eu 
conheci pessoas muito boas, bom coração entendeu. Mas entre meio umas e outras 
sempre aparecia uma pessoa que sempre botava, bota a gente para baixo né, sempre. 
Eu cheguei a trabalhar numa casa que meu copo, meu talher e meu, meu prato! era 
separado dos outros. Eu só podia comer naquele prato, eu só podia tomar água naquele 
copo, qualquer coisa que eu fosse fazer era pra usar aquilo ali entendeu. Então eu ficava 
meu Deus do céu, mas mesmo assim, ah eu preciso disso aqui né, eu preciso, não vou 
voltar para casa, pra, pra além do que eu já passo aqui, voltar para casa e ainda escutar 
ainda, pra casa dos meus pais! e eu ainda mãe solteira, falei puts, não vai, e passei por 
muita coisa assim. Mas gratificante, a gente aprende também né, a gente aprende muito. 
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Diante das entrevistas realizadas, do conteúdo expresso e de nossa proposta 

ser a de nos manter o mais fiel possível ao que nos foi relatado, decidimos realizar a 

análise temática das narrativas a partir dos elementos\categorias que foram 

abordados por elas. Um aspecto comum foi a constante rememoração, o processo de 

revisitação da infância e adolescência para falar de si, para se perceber hoje então na 

maturidade, o que por sua vez já nos demonstrou muito da importância da 

comunidade, e como os aprendizados vividos ali fazem parte da formação do que se 

é.  

Desse modo a análise foi realizada seguindo uma linha temática do tempo, algo 

que se aproxima da linha do tempo da História, em que consideramos fases da vida, 

infância, juventude, e maturidade como nossa linha temporal. Compreendemos a 

temporalidade presente nos estágios de desenvolvimento humano, mas nosso 

objetivo aqui não é toma-lo segundo os períodos pré definidos, com limites de idade 

para cada estágio, estamos considerando as separações a partir dos eventos 

relatados, não por idades pré-determinadas. 

 Aqui compreendemos a infância entre zero e doze anos, a adolescência 

engloba também a juventude, indo do período entre doze e trinta e dois anos, e a 

maturidade de ai diante, sem aventarmos a velhice, haja vista que nenhuma de nossas 

entrevistadas suplantava esse período selecionado para a maturidade. 

Tal seleção de períodos deveu-se a como essas mulheres se referiram a si 

mesmas ao longo das entrevistas, apresentando uma nítida separação entre esses 

momentos da vida. A infância é mencionada como quando “eu era menina”, a 

juventude “quando eu era moça”, e a maturidade “agora mulher feita, mãe de filho”, 

cada momento desses entrelaçado por memórias e rememorações, uma intensa 

costura entre o passado e o presente. 

As lembranças permearam todo momento desse compartilhar, trouxeram 

afetos, emoções, sensações e sabores, presentificaram sentimentos, inquietações e 

dores. Esta amálgama de sentimentos expressos nos fizeram perceber temáticas ou 

categorias, que são comuns em ambas as narrativas, perpassam e atravessam o 

existir dessas mulheres, se apresentando nos diferentes momentos da vida, sendo 

elas; História e Memória, Rupturas, Violências, Preconceito, Resistência, Exploração, 

Machismo. 

A interseccionalidade na compreensão das temáticas trazidas por estas 
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mulheres se fez condição necessária, uma vez que o Materialismo Histórico Dialético, 

nos instrumentaliza a pensar a inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e 

cisheteropatriarcado, como nos aponta Carla Akotirene (2019). Aqui dividimos em 

temáticas a serem analisadas separadamente, mas ressaltamos que tais temas se 

intercruzam, estando presentes ao longo da vida dessas mulheres, não sendo 

possível não adentrar em alguns desses temas ao falar de outro. 

 

3.1 Aspectos Centrais das entrevistas 

 

A referência à Comunidade e a família é presentificada em todo o decorrer da 

entrevista, partem dela, do que representa simbólico e afetivamente, quando retomam 

em rememoração fatos e momentos que viveram, recordam falas, gostos, cheiros, e 

apontam a educação familiar como formadora, que nunca permitiu que enveredasse 

por caminhos tortos. 

Entrevistadora: Pra você Carolina, que saiu da sua comunidade cedo né, mas ainda 
assim, experimentou da sua cultura e experimenta sua cultura todo tempo, por que ela 
está em você. Aposto que você conhece dos ritos que tem na comunidade, dos cantos, 
isso são coisas que não apaga né. Quando você falava do colchão de… do colchão, 
ohh, do colchão não, do cobertor de algodão, te traz uma memória da sua comunidade.  
Carolina: Simmm, sim, do colchão de capim, colchão de capim! (rs) Ai meu Deus do céu! 
Nossos colchões eram cheios de capim. Ai meu Deus era bom demais! Era uma infância 
muito... das pescanças, nos rios, das danças, das rezas, ai de tudo. A minha avó fazia 
um feijão de, num caldeirãozinho de ferro, aí gente! pensa num feijão gostoso, ahhhhh. 
(Deleite da entrevistada ao relembrar) 

 
Entrevistadora: Mas você tem contato lá, tem vínculo lá, você vai e volta. 
Carolina: Demais oh, sexta-feira que vem eu tô querendo ir para lá (riso), e lá mora meu 
povo, as irmãs do meu pai, as irmãs da minha mãe, meus primos, todo mundo ali, são 
parentes, todo mundo se envolveu com as mesmas família, e hoje que o pessoal tá mais 
mudado, nessa saindo, tá conhecendo outras pessoas, e se misturando né. 

 
A educação formal, e nesse caso falavam especificamente da 

institucionalização do ensino, e a escola como sua representante, o valor que o ensino 

escolar tinha para elas e para os pais, é tamanho que foi este, a motivação inicial para 

sair da comunidade pela primeira vez, a busca pela oportunidade de um futuro 

diferente do que os pais tiveram, e que supostamente o ensino traria. 

 

Lélia: Essa questão, como eu disse, uma época eu vivia na Comunidade né, e aí teve 
um tempo. A questão da educação lá foi muito, é como se diz, os professores não 
continuavam né, saiam. Aí meu pai teve que me tirar, acho que eu tava com uns 13, 14 
anos eu vim para Teresina, mas eu acho que dos 6 até os 12 anos, é, a gente vai tendo 
aquela educação familiar mesmo né [...] 
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Carolina: Ainda nessa época não tinha escola, escola era longe, então a escola onde eu 
estudei que eu fiz até quarta série, é ficava perto do meu pai biológico, meu pai biológico 
também tinha vindo pra, depois da serra pra cá, pra trabalhar numa fazenda; tanto é que 
eu nasci nessa fazenda que meu pai biológico veio morar, e depois eu fui morar com o 
primo dele, e aíiii, de onde meu pai morava, meu pai biológico, era mais perto pra escola, 
e aí tínhamos um professor ruim, tanto é que quando eu voltei para Brasília eu não 
procurei escola porque eu achava que escola era tudo daquele jeito, (riso) mas é isso, 
né é vivendo e aprendendo, é aprendizagem da vida, e até hoje não terminei o meu 
segundo grau. (Trecho trazido na página 61 mas aqui retomado para melhor 
compreensão do contexto da educação para ela.) 
Entrevistadora: não? 
Carolina: Eu até tentei fazer esse ano, mas aí se misturou na sala de aula, adolescente 
com as pessoas mais velhas, os meninos não respeitavam. Ainda veio a primeira-dama, 
a do, do governador dizendo, que a gente tinha que, como é que? ah, a diretora dizendo 
que a gente tinha que agradecer a primeira-dama por ela ter botado essa sala de aula 
do EJA. Eu falei assim? como assim eu tenho que agradecer a primeira-dama? nossa 
no dia que eles vieram.  
Entrevistadora: É um favor que ela tá fazendo por acaso né?  
Entrevistada: É direito de todos! mas como assim, a pessoa querer enfiar na minha 
cabeça que, que é isso que tem, eu tenho que agradecer? quem tá ali no governo! Uai 
ele tá ali pra quê? num é pra nos dar a oportunidade, dar as coisas certas que tem que, 
que é para nós fazer, pra nós crescer na vida em respeito do estudo. Por que que eu 
tenho agradecer?!  
Entrevistadora: A gente coloca eles lá para fazer a gestão do imposto que a gente paga, 
e retornar pra gente.  
Carolina: Num é! e ai eu tenho que agradecer o filho da puta, ah presta atenção, meu 
Deus. (riso) 

 

A escola, na narrativa de Carolina de Jesus e Lélia Gonzales, ocupa lugar 

central pois é por ela que a vida delas muda. Lélia sai a primeira vez de casa com 

treze ou quatorze anos para estudar na cidade vizinha, retorna a comunidade, e sai 

novamente por volta dos quatorze, agora então para Brasília, para onde Lélia também 

foi aos seus quatorze anos. 

 
Entrevistadora: Aí eu fiquei pensando aqui agora, é, então desde sempre você já era 
uma menina diferente, que já tinha olhar diferente. Na maioria das vezes começa a 
namorar cedo, casa logo, pronto, minha vida é feita vou ter família. E você não, já 
naquela época pensava diferente.  
Lélia: Eu acho que eu pensava diferente por que meu pai, sabe, sempre queria que a 
gente estudasse. 

 

Quando falamos das semelhanças, temos as idades das nossas entrevistadas, 

e o período em que saíram da comunidade. É comum que muitos jovens saiam/saem 

para estudar, em sua maioria na própria Cavalcante, ou em destinos como Brasília e 

Goiânia. Isso também se deu com nossas entrevistadas: a primeira saída foi para o 

próprio município, onde supostamente iriam para estudar, e serem cuidadas por 

pessoas de confiança e melhor condição financeira, o que na verdade já se 

configurava na exploração dessas meninas, como nos foi relatado por Lélia: “mas 

quem me pegou daqui sabia que eu não conhecia aquelas coisas. Poderia ter tido a 
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oportunidade de pegar alguém que, mas também aquela questão de querer explorar 

ainda um outro que não sabe resistir a algumas situações. Que no caso era eu né” e 

reafirmado na fala de Carolina, “todas as meninas que os pais moram na fazenda, que 

tipo, aí mandou, ficou com o patrão para estudar, aí coitadas, passa o pão que o diabo 

amassou”. 

Eram adolescentes, no entanto esses corpos negros já eram tomados como 

adultos, uma vez que ficavam com os ditos cuidadores (que eram conhecidos ou 

amigos da família, com melhores condições financeiras), mas que de fato se 

revelaram exploradores, já que as levavam para os apartamentos de suas famílias em 

Brasília, para serem empregadas domésticas.  

O que para os pais dessas meninas se apresentava enquanto uma 

oportunidade de vida melhor, ou diferente da que eles tinham no trabalho da roça, na 

prática era uma forma de escravidão moderna, um trabalho não assalariado 

envolvendo menor, onde o assujeitamento e a exploração desse corpo negro se 

intensifica. 

Lélia: Então eu saí da comunidade já com uns 14 anos, mas eu sabia fazer tudo de casa, 
da Cultura nossa né, varrer a casa de chão, de terra, lavar as vasilhas no rio, e tudo 
essas atividades domésticas que a mãe começa ensinar. ...e ai depois quando eu 
terminei o 5º ano eu fui pra Brasília, foi um choque! Total, por que lá que eu senti o baque 
né. Eu pensei que já sabia tudo, né, (riso) e quando eu chego, cê vê! Fui pra dentro da 
casa de um fazendeiro né, que, que era um apartamento. 
Entrevistadora: Totalmente diferente da sua realidade aqui né.  
Lélia: Totalmente diferente! E aí eu num. Na minha época na minha casa era fogão a 
lenha. Nem fogão a gás eu não sabia. Muito menos aquele que já era elétrico na época 
né. Então sofri muito assim, tipo, preconceito mesmo de achar que poxa, então você é 
burra mesmo né? Que não sabe nada disso. Mas quem me pegou daqui sabia que eu 
não conhecia aquelas coisas.  
 
 

Esse relato de Lélia encontra-se com o relatado por Carolina, quando em trecho 

já transcrito aqui, revela que quando foi para Brasília tornou-se empregada doméstica, 

que não conhecia os usos e modos da casa da cidade, desconhecendo aquela 

realidade, mas sendo cobrada que agisse de acordo com ela, “saí de chão batido, às 

vezes ia na cidade, mas nunca via ninguém passando pano na casa”, e aqui 

percebemos os tons da exploração e das violências que se anunciavam. 

Do mesmo modo são apagadas ou silenciadas as infâncias/adolescências 

dessas meninas, quando lhes retiram a possibilidade de vivenciá-la, atribuindo-lhes a 

responsabilidade do trabalho de mulheres adultas. Mas, mais do que isso, ao corpo 

negro é permitido toda e qualquer impetração de violência, afinal, socialmente é 

instituído os corpos aos quais podem se destinar a violência e o racismo. Estes não 
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são tomados como pessoas, naturalizando os corpos a serem violentados, ou 

destinados ao trabalho (e quais seriam esses trabalhos), “Eu cheguei a trabalhar numa 

casa que meu copo, meu talher e meu, meu prato! era separado dos outros. ... cheguei 

a apanhar na cara porque eu não sabia passar um pano de chão”, essas violências 

não mobilizam ou indignam grande parte da sociedade. 

A violência se institucionaliza e aprimora para além da violência física. Já não 

há majoritariamente castigo físico nesse tipo de escravidão, mas o cativeiro se 

assemelha, a violência agora é também psicológica, somada a ela figura o 

preconceito. Ambos violentam silenciosamente (ou nem tanto), quando não permite 

que utilizem os utensílios da casa, separando prato e talheres de uso dessas jovens, 

ou ainda quando exige delas um conhecimento que não tem, haja vista que em sua 

comunidade as casas eram de chão batido, não havia energia elétrica, tampouco 

fogão a gás, não dominando elas as técnicas de limpeza de uma casa da cidade, ou 

o uso do fogão elétrico a gás. 

Já aqui as entrevistadas apresentam dois temas que costurariam suas vidas, o 

processo de ruptura com a comunidade e tudo o que conhecem, e a exploração 

propriamente dita. 

A cidade de Brasília apresenta a elas rupturas, em alguma medida, com a 

família e as tradições, mediante o espaçamento das visitas a suas respectivas 

casas\comunidades. A escola agora exigia frequência, mas a distância e os 

cuidadores também eram impeditivos desse retorno. Este acontecia no máximo duas 

vezes por ano, no período das férias, ou na Romaria à Nossa Senhora D’Abadia 

celebrada em Setembro na comunidade, como nos disse Lélia, “E aí eu também vinha 

uma vez por ano, que era essas romaria. E aí comecei a gostar desse, aí ele ficava 

cá eu ficava lá, encontrava uma vez por ano, e daí deu certo”. 

Brasília, para além das rupturas, às expõe ao preconceito, às violências, à 

exploração, a humilhação, mas também apresenta-lhes a resistência enquanto saída, 

para lidar com a situação em que seus cuidadores/aliciadores/patrões as expunham 

diariamente. 

Carolina: E eu de novo fugi da casa dela. (riso) E aí foi indo. Graças a Deus eu conheci 
pessoas muito boas, bom coração entendeu. Mas entre meio umas e outras sempre 
aparecia uma pessoa que sempre botava, bota a gente para baixo né, sempre. Eu 
cheguei a trabalhar numa casa que meu copo, meu talher e meu, meu prato! era 
separado dos outros. Eu só podia comer naquele prato, eu só podia tomar água naquele 
copo, qualquer coisa que eu fosse fazer era pra usar aquilo ali entendeu. Então eu ficava 
meu Deus do céu, mas mesmo assim, ah eu preciso disso aqui né, eu preciso, não vou 
voltar para casa, pra, pra além do que eu já passo aqui. 
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 Assim elas buscam outros lugares e ou patrões, ou ainda utilizam-se do ensino 

que tanto lhes custou, para retornar a sua comunidade, socializar o conhecimento 

adquirido e também desejado pelos seus mais novos, evitando ou diminuindo assim, 

a probabilidade deles também sofrerem com as mesmas violências. 

Entrevistadora: Valorizar a cultura, os ritos que aprendeu na própria comunidade.  
Lélia: Sim. É isso, muitas vezes você precisa de ter outras relações pra você entender 
né. Por exemplo, antes a gente já tinha, bem antes de, da universidade né, porque a 
escola em si o ensino básico não ensinava isso pra gente, qual era a importância da 
História e memória do seu povo. Muito menos a sua importância, e a gente vinha com 
aquilo queee, o meu é o pior de todos, a minha cultura é o pior de todos, isso é 
vergonhoso. Dançar Sussa não é uma coisa top né. Então você já vem com isso, com 
aquilo né. A partir do momento que você começa a compreender que essa, que essas 
expressões da sua cultura é o diferencial que te faz ser diferente, por que se fossem 
todos iguais culturalmente e historicamente também não teria sentido. Você, né, você se 
sente, no seu espaço no seu local, e eu acho que isso. E a gente veio aprender isso bem 
depois que a gente saiu de lá.  
Entrevistadora: Então vocês aprenderam a dar mais valor à cultura de vocês, a tudo que 
vocês aprendem ao longo da vida a partir de ver, de sair.  
Lélia: De outras relações. De outras relações né. De ter outras relações. Isso certo por 
que. Isso é certo, porque assim a gente também tenta multiplicar isso agora né, porque 
assim a gente tinha, teve um tempo que que as meninas né, aí vem aquela questão da 
dança da Sussa de tudo. As meninas não queria mais. Ela se sentia né retraída, pra 
fazer isso naturalmente igual era antes né. E aí com passar, aí depois a gente retomou 
isso né. E aí todo mundo começou a curtir isso como uma coisa nossa, própria nossa 
né. E hoje a gente já não tem mais essa resistência, mas teve um certo período que a 
gente tinha. 
 
Carolina: Ahhh, a gente tem que se impor sim, eu me imponho mesmo, eu falo mesmo, 
não é assim não, não é bagunçado não. Rapaz, vivi minha vida inteira sozinha cuidando 
de filhos, trabalhando pros outros, e hoje eu decidi vir para cá. Decidi ficar aqui 
exatamente para que ninguém faça isso mais comigo, ninguém mais vai fazer! E vou tá 
em cima de todas as mulheres pra não deixar fazer. Não vou, não vamos deixar isso 
acontecer. E estamos trabalhando juntas, to ai com as mulherada, esse novo ano quero. 
Tô mexendo com o tear, quero ensinar os jovens aí, quem quiser aprender, e junto com 
tear já conversando né. Botar essas meninas pra aprender a se defender, começa 
primeiro com spray de pimenta (risos de todos).  

 

A dinâmica de vida dessas meninas se altera por completo, não bastasse as 

mudanças inerentes a adolescência, a mudança de cidade e hábitos, as coloca num 

novo lugar, onde tudo é novo, onde as exigências da vida adulta precocemente se 

apresentam. Inseridas em novos contextos sociais, tendo seus conhecimentos 

invalidados, sua forma de viver rechaçada, sua beleza negada, tem também suas 

identidades questionadas, o que de certo modo as obriga a se adaptar ao que lhes 

exigem, para assim, quem sabe, proteger-se um pouco, e é sobre essas questões que 

seguimos falando nas entrevistas.  

  

3.1.2 Das rupturas e o que a cidade lhes oferta 
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A realidade que se conhece nos é comum, e muitas vezes, aos nossos olhos 

perde um pouco o brilho: anseia-se pelo novo, pelo diferente, e o fascínio que ele 

exerce. No caso dessas meninas, sair da Comunidade quilombola era o novo, era 

conhecer um universo do qual não se tinha dimensão, mas que foi lhes apresentado 

como vantajoso, como passível de exercer mudança de vida, e melhoria de condições 

a elas e familiares. 

Esse encantamento perante a proposta de poder continuar os estudos, 

aprender um pouco mais, ter um trabalho, e em troca disso algum dinheiro, faz com 

que haja a permissão para que elas migrem, e esta migração, para além do 

distanciamento geográfico que carrega, trouxe também certo distanciamento cultural 

e formativo, haja vista que os ensinamentos comunitários diários, aos quais as 

crianças tem acesso, elas tiveram um pouco menos, pois haviam rompido com essa 

possibilidade de proximidade diária. 

A saída da comunidade provoca duas rupturas significativas na vida das 

entrevistadas, rompe com a realidade que é conhecida - a comunidade/o lugar - e 

projeta-as ao mesmo tempo numa nova, em que pesarão inúmeros fatores até então 

desconhecidos. Rompe ainda com a dinâmica de vida, cultura, e organização social 

coletiva com a qual estavam habituadas, principalmente no que tange aos hábitos e 

costumes, como nos relatou Lélia, no trecho acima citado, em que ela diz ter sido um 

choque quando chegou a Brasília. 

A promessa de uma possibilidade de vida melhor, ou diferente dos pais, 

impulsiona a permissão deles para saída de suas filhas, e em geral essa saída é mais 

feminina, afinal a mulher é facilmente vista e ou aproveitada como mão de obra 

doméstica, uma vez que a educação ou formação feminina, em muito reproduz as 

atividades domésticas enquanto funções do feminino. Como apontado por elas, em 

momento algum se era questionado se de fato seriam cuidadas, ou o que aconteceria 

com essas meninas, afinal tudo era feita na base da confiança, pois as pessoas que 

faziam tal agenciamento, eram sempre conhecidas e acima de qualquer suspeita.  

Carolina: É uma coisa que eu sempre achei muito errado também, e eu tenho muito 
conversado com as mulher devido ao que eu passei, pegar seus filhos e dar. Ah porque 
vai para Cidade, Fulano vai cuidar. Não faça isso. Gente! pelo amor de Deus não faça 
isso porque. Sempre aconteceu. Todas as meninas que os pais moram na fazenda, que 
tipo ai mandou, ficou com meu patrão para estudar, ai coitadas, passa o pão que o diabo 
amassou 
 Entrevistada: Uhum. Passa por todos os tipos de violência e preconceito né.  
Carolina: Todos, todos, todos. E é a vida né, daí vai indo, mas as pessoas hoje estão 
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bem mais ligadas, tão bem mais mente aberta. E, e, eu tô sempre tocando na ferida de 
todo mundo, pra que não dê seus filhos né, dê o que der, e eu falo, Deus, eu falo um 
ditado que a minha mãe sempre nos ensinou, Deus só dá o frio conforme o cobertor. 

 
O processo de crescimento e desenvolvimento dessas meninas é interrompido 

e ou afetado pela saída, privando-as da socialização e aprendizagem diária. Isso fica 

explicito quando uma de nossas entrevistadas cita não saber rezar as rezas, ou 

ladainhas faladas por suas mais velhas, por não ter compreensão de tudo aquilo na 

infância, e na adolescência ia poucas vezes a romaria (e quando ia já ia nos dias do 

festejo). Somente quando retorna à comunidade, depois de adulta, que compreende 

a importância e grandiosidade daquilo, de que aquela cultura não poderia morrer, 

voltando-se para atuação na comunidade com os jovens, e o reviver da dança local, 

a Sussa, e as rezas. 

 
Entrevistadora: E acaba que essa transmissão não vai sendo feita por completo né, vai 
fatiando.  
Lélia: É uma coisa de dó mesmo! Você vai ter um grupo grande que vai tá ali vendo 
aquilo, e vai ter uma minoria que adapta, que consegue assimilar e tem que ter o dom 
pra transmitir isso né, isso é natural. Mas se, se todos eles nessa faixa etária já não 
participa como é que vai descobrir quem é o que tem essa aptidão, esse dom de 
aprender. Então vai ficar sem.  
Entrevistadora: E precisa ser incentivado também né porque senão.  
Lélia: E ai é por isso que essa questão das rezas, folia. É isso né. Quis formar um grupo 
do Quilombo Kalunga que são descendentes da comunidade, onde mesmo do moleque 
estão aqui né, então eu juntei meninos e meninas da comunidade, e a gente começou a 
trabalhar um grupo de Sussa, e hoje já tem esse grupo né, que os meninos já tem uma 
certa habilidade de cantar, de tocar e dançar Sussa, e esse ano nós não fizemos nada 
em função da pandemia, nem para o grupo, e os meninos as meninas adoram, e é isso 
né. Eu acho que também multiplicar isso nos mais jovens, é diferente de qualquer outro, 
na forma da gente perceber no mundo. 

 
3.1.3 Do conhecer as Violências 

A violência se apresenta para esses meninas muito precocemente, vide a 

narrativa de Carolina de Jesus sobre o abuso quando ainda estava na comunidade, 

não tensionado ou problematizado, como ainda hoje continua acontecer, recaindo 

mais uma vez sobre essas meninas, a chancela da culpa por serem salientes, sendo 

isto nosso atual, mas ela provocou. Nossa entrevistada só se deu conta do fato como 

sendo violência, recentemente, “só vim pensar que tinha sido abuso agora depois de 

veia”. 

Entrevistadora: É você falou que saiu com 13 anos né?  
Carolina: Saí com 14 anos  
Entrevistadora: 14 né, para cá? para onde você foi? O que te levou a sair?  
Carolina: Pra Brasília. Abuso! Não foi do meu pai viu, quero deixar isso bem claro (risos). 
Abuso, abuso sexual, eee eu fui embora de casa, eu fugi de casa. Eeeee, fiquei enojada 
com aquilo, não pretendia voltar. 

 



104 
 

 
 

Para Lélia, 

 
 É tem isso né. Eu graças a Deus durante toda a minha vida, que poderia ter passado 
por isso, essa questão da exploração do abuso, do jeito que eu era tão sonsinha, mas 
também tinha muito medo de homem, assim eu, sabe. Eu tinha na verdade era medo 
por que não era aquelas meninas que já era assim meio saliente e tudo. Não é que é 
saliente, elas é menos retraída pra aproximar. Agora eu, eu não, eu fui uma menina, eu 
demorei pra namorar na comunidade sabe. E não tive vários namorados. Namorar 
assim, comecei namorar com quase 16 anos, e assim, não tinha aquela relação 
pegajosa. É mais o menino no canto. É tanto que eu fui, fiquei tanto tempo, e aí depois 
o menino que eu comecei namorar, não, o segundo menino que eu comecei namorar na 
comunidade eu vim cá busquei ele e casei e ficamos lá. 

 
O ato de nomear os fatos carrega em si a compreensão deles, localiza de que 

se fala e de como isso te afeta. Então quando essa hoje mulher, consegue realizar 

essa nomeação a partir da elaboração do que de fato lhe ocorreu, ela rompe, e inicia 

o processo de compreensão/aceitação, de que ali não residiu nenhuma culpa de sua 

parte. Aqui retomamos a explicação do sentido e significado, apresentado na 

introdução: ao atribuir um significado distinto para o que aconteceu, mais do que uma 

palavra, ela tem agora a possibilidade de construir novos sentidos para aquela 

situação vivenciada, sentidos que se mostraram mais potencializadores. Isso permite 

também, colocar fim no ciclo de violências no qual vinha se enveredando, em 

relacionamentos em que a posse pelo outro transcende a relação, rompendo por sua 

vez com o fascínio da dominação do estrangeiro pelo corpo negro. 

 
Carolina: Ai meu Deus do céu. Eu me envolvi com um americano, o fulano. Moramos 
juntos 8 anos, e nos separamos, e daí também nunca mais quis ninguém, porque os 
americanos são piores que os brasileiros. Eles acham que é dono de você, aí eu não 
nasci. Como diz minha mãe, fala, não nasci para aceitar cabresto (risos) não minha irmã, 
quem manda no meu nariz sou eu. Nossa eu falo mesmo, quem manda no meu nariz 
sou eu, nem pensar. 

 

A Comunidade em alguma medida era um refúgio para essas meninas. Falam 

dela com carinho, apresentam afetos e memórias afetivas de uma época e lugar. Não 

que ali também não sofreram algum tipo de violência, como vimos e veremos adiante, 

mas as violências que a cidade lhes apresenta são outras, apresentadas de uma única 

vez, e em um momento em que estavam sozinhas. 

Meninas, mas já sendo obrigadas a serem mulheres, tomar decisões que talvez 

ainda não tivessem condições ou maturidade: precisavam decidir entre permanecer 

ou regressar, se é que naquele momento isso aparecia enquanto possibilidade de 

escolha. São narrados episódios de racismo desde a primeira saída para a cidade de 

Cavalcante, quando as próprias crianças na escola impetram violências para com 
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elas, quando sorriem da forma com que falavam, quando não se aproximavam por 

serem Kalunga, por terem “cabelos duros”, por isso também não ficavam perto delas, 

corriam atrás para bater. 

A escola surge na narrativa como um espaço extremamente violento, mas 

também como um espaço de encantamento, de curiosidade, de apresentação e 

realização do novo, da leitura palavra - mundo que os livros apresentam, e que tanto 

Paulo Freire nos fala em sua obra A importância do Ato de Ler. Ela é recordada por 

elas em episódios de muita violência, tanto que Carolina de Jesus, quando de sua ida 

para Brasília, não procura por ela, permanecendo apenas com o estudo que teve na 

comunidade, e em Cavalcante, juntamente com a memória do professor ruim, que ela 

não adentra em detalhes. 

Para Lélia, a lembrança é muito forte quando fala da intolerância linguística 

com o modo do kalunga falar quando chega na cidade de Cavalcante, da cobrança 

por uma fala formal, da não aceitação do regionalismo, e das particularidades 

linguísticas expressas no modo deles de falar, onde se soletra de forma diferente 

algumas palavras, engole-se uma ou outra letra, não reconhece palavras, ou 

apresenta nomeações diferentes.  

Rememorou acerca de uma cartilha que chegou na escola da Comunidade 

depois dela já adulta, quando do seu retorno, e atuação como professora das crianças, 

em que “Iaiá Graciosa”, Mari Baiochi, fala da importância em se respeitar o vocabulário 

local, as regionalidades, apontando que não há erro na forma do Kalunga falar, mas 

sim uma especificidade como ela nos relata. 

Entrevistadora: Mas você acha que essa, ã, como que eu vou falar? você acabou de 
falar a palavra e eu esqueci. Esse retraimento se deveu a que? Porque era, era muito 
natural na comunidade eu penso, vocês dançarem Sussa e celebrar. Porque as próprias 
festas da Comunidade é isso né, é esse comemorar a vida, comemorar de estar junto 
ali. E você acha que um determinado momento as meninas começaram a se retrair 
porque assim? Será de onde que veio.  
Lélia: É o justo preconceito. É o preconceito mesmo, por que muitas vezes. Pode ser 
que até professores que na época chegavam lá, não faziam questão de valorizar isso, 
levar isso para dentro da escola como uma coisa importante para a comunidade né, 
coisas da realidade que é importante pros alunos. Talvez seria isso né, porque daí 
também foi entrando outras coisas né, o rap, várias outras expressões né. Então penso 
que é isso.  
Entrevistadora: Então seria muito a partir do olhar do outro né? O que o outro trouxe 
enquanto feio, bonito, bom ou ruim, que acabou interferindo na. 
Lélia: É tanto que eu penso que talvez tinha outra coisa natural, normal da comunidade, 
e isso foi mudando com o passar do tempo, que eu penso que a escola influenciou nisso, 
porque, é, a própria variação linguística foi discriminada dentro da escola, né, foi 
discriminado dentro da escola, porque quando a gente teve a oportunidade de ter um 
registro histórico da variação linguística da comunidade, foi totalmente rejeitada, 
difamada, ee, sei lá o quê né! E foi uma cartilha que, que veio a História da ia ia Graciosa 
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que é da Meire Baiochi, que ela traz um relato de contos, de contos né, com a variação 
linguística da própria comunidade né. E daí essa escola foi, essa cartilha foi queimada 
na escola, por que os próprios professores achava que não era importante.  
Entrevistadora: Queria que a comunidade falasse como todo o resto falava, norma 
padrão.  
Lélia: Queria que a comunidade falasse diferente! A padrão da comunidade né. Então 
isso daqui é desse jeito que vocês falam? Isso não tá com nada né. Então eu acho que 
a partir desses elementos que outras pessoas traz pra implementar, aí vai, vai ficando, 
vai virando essa bola de neve toda né, e precisa ter uma outra, é, um complemento pra 
você compreender toda essa relação toda essa importância né.  

 

A linguagem transformou-se em um fator de exclusão e preconceito contra o 

Kalunga. Ao chegarem em Cavalcante são muito facilmente identificados, e apontados 

como diferentes pelas demais crianças, os elementos da linguagem falada tornam-se 

logo um fator de exclusão e preconceito, pois para além da cor, o falar não nega a 

origem rural daquelas meninas, os traços linguísticos contribuem para perpetuar as 

divisões e rupturas, às quais seriam em maior grau conhecidas ao chegarem na 

metrópole.  

A escola ou o olhar do outro que vem junto com ela, expõe como esta afeta a 

dinâmica de funcionamento, identificação e vivência de hábitos e costumes 

vivenciados na comunidade, quando por meio dos julgamentos e críticas a forma de 

se vestirem ou adornarem, são expostas a violência e ao preconceito, sendo 

apontadas por vestirem-se diferente, desqualificadas em sua cultura e usos, e de 

algum modo forçadas a adotar o uso de vestimentas e adornos aceitáveis, como será 

visto mais adiante quanto ao uso do lenço: “ penteava o cabelo amarrava o lenço né, 

é tanto que pra chegar na escola, às vezes cê não tinha o transporte, e é mais do que 

justo que você põe um pano na cabeça e chega na escola né. E isso também começou 

a ser discriminado né”.  

Quando da ida para casas de família em Brasília, relatam que na verdade foram 

empregadas domésticas não assalariadas, realizando todo o serviço doméstico da 

casa no decorrer do dia, só podendo estudar no período noturno, leia-se horário 

escolar, haja vista que no decorrer do dia não sobrava tempo, a prioridade era cuidar 

da casa. A escola, motivo pelo qual teoricamente haviam saído de casa, torna-se 

secundária, e por ser a noite, apresentava inúmeras dificuldades e riscos, dado as 

dimensões espaciais da capital federal, e o trajeto escola-casa a ser realizado sozinha 

e a noite.    

Lélia: Na época eu era até de menor não podia nem estudar a noite. Eu lembro que foi 
um embate feio com a direção da escola porque eu tinha que trabalhar durante o dia, e 
ter que estudar à noite. E a diretora chamou a minha patroa lá e falou não, então você 
vai assinar um termo aqui que você é responsável por ela. Hoje em dia eu acho que nem 



107 
 

 
 

tem né? Pode ir de menor, mas antes, eu tinha que ir andando pra uma escola que não 
era pertinho. E era noite né. 
Entrevistadora: Corria risco, né?  
Lélia: Pois ela, nem pra dizer que não, então ela trabalha um período e estuda outro 
período. Não, tem que ser a noite! Por que eu preciso dela o dia todo. E na hora dela 
dormir ela vai estudar. (riso) Então, foi muito triste, mas depois eu aprendi muito com 
todas essas opressões né, e quando eu aprendi eu resisti, me libertei e sai dali, já 
cheguei num outro ponto diferente, né. Não reclamo por que eu sei que. Eu acho que foi 
bom eu ter ido, por que grande parte do meu aprendizado, das relações, de tudo, 
também se deu por aí né. 
Entrevistadora: E você tá falando de uma realidade que é muito, ainda hoje é muito 
presente né? Da mulher que vem de fora, ou mesmo da mulher que está aqui, que vai 
na comunidade pega uma criança, ai eu vou ajudar a criar. Só que esse ajudar a criar 
não é realmente cuidar, amparar.  
Lélia: Não. 

 

Dentre os episódios de preconceito, discriminação racial e racismo sofridos, 

Carolina de Jesus narrou a separação dos utensílios por ela utilizados na casa. A 

mesma se limitava a utilizar os utensílios destinados a ela, bem como os espaços da 

casa a ela pertinentes. Relatou algumas vezes ter pensado em voltar para casa, mas 

não o fez, não fez por querer muito ter uma vida melhor, mas também por vergonha 

de retornar a comunidade sem nada.  

Carolina: Com 22 eu tive minha filha mais velha, e mesmo assim eu fiquei em Brasília, 
passei por alguns apertos, mesmo assim eu continuei porque eu não queria voltar, até 
porque eu achava que se eu voltar o povo ia falar, ahhhh, foi lá arrumou um filho, encheu 
a barriga, arrumou um filho volta para trás, assim sempre eu ouço né, quando sai um 
filho, o próprio Kalunga, aaa a filha de fulano saiu foi para Brasília, foi para outro lugar 
tipo, disse que foi estudar, o diploma que vai trazer é a barriga cheia, nossa mas eu ouvi 
isso demais, e voltei para cá em 2004, com meu ex-marido, meu segundo filho, e voltei 
em 2004, e voltei para cá, aqui pra Cavalcante. Morar lá mesmo, dentro do Kalunga, 
morar, morar nunca mais, mas meu povo todo é do Vão de Almas. 

 

Aqui tivemos a violência se apresentando de forma muito sutil, quando a 

suposta oportunidade de mudança de vida, está atrelada a obrigatoriedade de 

suportar o racismo, e as dificuldades apresentadas, restringindo-lhes naquele 

momento até o vislumbre de possibilidades, diante dos julgamentos morais. 

Com todas as dificuldades enfrentadas a segunda entrevistada resistiu, 

concluiu   o ensino médio, retornou a comunidade e lecionou o que aprendeu para os 

que lá permaneceram, rompe-se com a ideia do assujeitamento mais uma vez, 

quando para uma, a fuga é de imediato, e para outra ocorre de maneira mais 

estratégica, se pensando em como faria, e como faria para continuar estudando, e 

assim alcançar seu objetivo inicial – estudar.  

O assujeitamento dessas meninas não existiu, as violências se transformaram 

em resistência, e na juventude e maturidade, em ações de transformação social, já 
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que uma utilizou-se de seu aprendizado escolar, para disseminá-lo na mesma 

Comunidade a qual saiu, lecionando para as crianças, e a outra utiliza sua experiência 

de vida, e da arte, para instrumentalizar outras mulheres da comunidade, fomentando 

consciência social, auxiliando na geração de renda por meio da venda dos produtos, 

produzidos na comunidade entre outras ações. 

Lélia Gonzales apresenta que antes de retornar definitivamente de Brasília à 

comunidade, quase sempre ia a comunidade nas férias, iniciando lá sua fase de 

namoro com um menino da comunidade. Quando ainda estudava em Brasília o 

buscou também para estudar, e é com ele que se casou, estando com ele casada e 

família constituída. 

Tal situação nos fez aventar se ela realmente nunca se interessou pelos 

rapazes em Brasília, ou se não era notada por eles por ser negra, o que ocorre muito, 

e leva ao fenômeno da solidão da mulher negra, onde as mulheres negras são vistas 

pelos homens, para relacionar-se sexualmente, e não para serem assumidas em 

relacionamentos estáveis, que gerem enfrentamento social. Isso nos faz retomar o 

primeiro e segundo capítulos, quando trazem o mito da democracia racial e a 

pacificação de que não haveria racismo, assim como a solidão da mulher negra, em 

virtude do preconceito e do racismo no segundo capitulo.  

A violência sobre os corpos negros perpassa também por isso, retira-lhes o 

direito de amar ou ser amada, dificulta isso também, coloniza os afetos, direcionando 

qual corpo desejar, qual corpo destinar amor, e nisso as mulheres negras seguem 

sendo preteridas nas relações afetivas, como trazido por Carolina de Jesus “os 

homens acham que são donos da gente” quando citava seu relacionamento com um 

americano, realizando ainda um comparativo entre o homem brasileiro e o americano. 

Para além de todo exposto, temos a violência do não se reconhecer, ou tentar 

se referenciar a partir do branco, por vezes entrando em conflito com sua identidade, 

e ou com os costumes da Comunidade. 

Entrevistadora: Aí eu fiquei pensando aqui Lélia, quando você fala desse, desse outro 
que veio de fora né, que foi para comunidade começou a delimitar o que é certo o que é 
errado, dizer o que é bom que é ruim. Eu fiquei pensando se isso não interferiu também 
na própria Constituição da identidade dessas meninas e dessas mulheres né, porque 
você começa a comparar, você começa a querer ser o que o outro é, a querer ser igual 
o outro para não ser tratado como diferente.  
Lélia: Com certeza. Exatamente. Mas assim. Lá por exemplo as meninas, não 
interessava né, penteava o cabelo, amarrava o lenço né, é tanto que pra chegar na 
escola, às vezes cê não tinha o transporte, e é mais do que justo que você põe um pano 
na cabeça e chega na escola né. E isso também começou a ser discriminado né. Então, 
mulher tem que marrar pano? não! Tem que pentear o cabelo e deixar sem marrar o 
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pano. E não é esse turbante chic que tem hoje, que vem da, da cultura africana né. É o 
lenço mesmo marrado com as pontinha pra trás e tô muito chic assim né. Muitas vezes 
quando penteia e ainda faz um mexido no cabelo que chamava de pega rapaz, marra o 
lenço e deixa um pedacinho de fora, e pra elas, para todo mundo, pra as mulheres tá 
todo mundo muito bem né. A partir do momento que isso é comentado de forma negativa, 
você vai tentando adaptar o que você pensa que é! o mais atual, mais importante, e vai 
ficando para trás né. 
Entrevistadora: Então se eu pensasse num, em como, numa imagem, de uma mulher 
quilombola Kalunga, eu veria então, uma mulher de lenço na cabeça amarrado para trás 
com pega rapaz. Seria a identidade, vamos dizer a identidade dessa mulher, visual né, 
identidade visual. 
Entrevistadora: Exatamente. A identidade visual é bem isso né. Alguns anos atrás.  

 

Apareceu ainda o preconceito/machismo enfrentado dentro de casa por uma 

de nossas entrevistadas. 

Carolina: [..].e eu tô passando isso com meu filho, porque o meu filho ele não quer saber 
de fazer nada dentro de casa, morando nós dois né... e meu filho tem 18 anos, falo 
Fulano vamos ajudar, hoje mesmo tava aqui trabalhando, por uma besteirinha ele acha 
que eu não amo ele, mas não ajuda, não quer saber de ajudar em nada, tipo, e fala que 
eu não faço nada, o próprio preconceito tá, as vezes ta na né. Olha meu filho não vê a 
história, não, não. Mas muitos fala assim é jovem, mas jovem de 18 anos não. Mas tudo 
bem. E é isso. Deus do céu. Mas essa história assim né. 

 

Como apontado no início deste capitulo, em muitos momentos os temas se 

interseccionam, e vivências que as entrevistadas percebem de uma forma, em nosso 

olhar externo, também o poderíamos percebê-los permeados pelos outros temas, 

envoltos numa intensa intersecção, haja vista que a violência, o preconceito e o 

machismo nessas experiências apresentam-se muito imbricados.  

 

3.1.4 Dos processos de Resistência 

 

As narrativas de nossas entrevistadas se assemelham em seu início, na saída 

da comunidade, da trajetória à Brasília, da perspectiva que vislumbravam quando 

foram, das idades da cooptação, dentre outras coisas, mas começam a se distanciar 

quando Lélia Gonzales com todas as dificuldades, permanece na casa em que estava 

até que conseguisse ir para outra casa, e Carolina de Jesus não. 

 Carolina de Jesus nos narrou que não suportou “ficar naquele cativeiro” e 

fugiu. Essa fuga permitiu que ela conhecesse outras pessoas, outras coisas, fizesse 

amizades e se relacionasse. De uma dessas relações engravidou, e por mais que 

algumas vezes pensasse em regressar a comunidade, não o fez por vergonha de ser 

apontada: “olha lá a filha de fulano que disse que foi pra Brasília estudar! Estudar! 

Olha lá o diploma dela” (e aponta para barriga). Para ela, voltar não era uma 
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possibilidade naquele momento: “me virei, vivi, me arrebentei, mas hoje tô aqui viva”. 

Não há como dissociar a violência dessa questão trazida por Carolina, quando 

ainda que narrava sobre a sua saída da casa, para não mais ter que suportar as 

humilhações, se viu diante do desconhecido e tudo que ele apresentava, ainda assim 

ousou se lançar nele por não ter outras saídas, ou pelas que se apresentavam não 

serem tão melhores, vez que se permanecesse onde estava, continuaria exposta a 

mais do que já lhe acontecia, se retornasse para casa, teria que lidar com o julgamento 

e a condenação social. 

Ainda como forma de resistência podemos entender o percurso 

escolar/acadêmico de Lélia como seu processo de resistência, vivenciando aquelas 

humilhações, mas em momento algum se assujeitando. Utilizou o ensino como sua 

ferramenta de libertação, concluiu o ensino médio e retornou à comunidade para 

ensinar aos que lá estivessem, para que talvez desse modo os que viriam depois não 

passassem pelo mesmo.  

 
Lélia: Então eu não cheguei a ter contato não, por que a minha turma foi a turma três 
do, da licenciatura né. Mas acho que na turma 4, 5, 6, 8 tem muita gente de Flores.  
Entrevistadora: Sim. Você foi uma das primeiras, né estava começando ali a licenciatura 
no campo. E aqui eu acho Fantástico porque vocês documentam, vocês estão se 
estudando e produzindo sobre vocês, não é o outro que tá produzindo, é a comunidade 
produzindo sobre a comunidade.  
Lélia: É, eu desde que comecei entender a importância de tudo aquilo, eu também já me 
preocupei com essa questão né. E a gente vivia, as próprias mulheres né, aquela 
sabedoria, com aquele saber tradicional incrível né, e falando assim, já estão com uma 
certa idade né, por que a gente sabe que ninguém vai viver pra sempre aqui. E assim 
ninguém tinha, ninguém tava preocupado com isso, e o meu tcc eu preocupei, da 
graduação eu quis escrever sobre as mulheres da comunidade. Aí eu fiz, [...]12. Hoje eu 
olho, e falo poderia ter explorado muito. Mas ai a gente via aquelas mulheres que não 
sabem nem ler nem escrever, mas que elas ficam a frente de um altar assim, e faz 
aquela. 

 

Continuou seus estudos, e em meados de 2010 ingressou na universidade via 

licenciatura do campo da Universidade de Brasília, se graduou e continuou a 

desempenhar a função de professora. Atualmente faz parte do quadro de funcionários 

municipais, é pós graduada e ingressou no programa de mestrado em Educação e 

Linguagens da UNB. 

Do resistir dessas meninas, cultivou-se esperança, indignação, desejo de 

transformação, e todos esses elementos somados, se transformaram na maturidade 

em ferramentas de ação e transformação social, onde uma utiliza-se do artesanato e 

                                                           
12 Frase suprimida do texto para evitar identificação da entrevistada. 
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da extração de ervas, remédios e raízes, para que as mulheres da comunidade 

consigam também gerar renda. Por meio do diálogo e contato continuo, orienta e em 

sua sabedoria conscientiza, quando aborda com eles questões sobre o machismo, a 

exploração sexual. 

Carolina: É por exemplo eu vendo aqui um monte de coisa delas que trazem de lá, o 
sabão de tingui, o óleo, o baru, a farinha do baru entendeu[...] 
[...]Não vou, não vamos deixar isso acontecer. E estamos trabalhando juntas, tô ai com 
as mulherada, esse novo ano quero 

 

Para Lélia, a educação a transformou e se transformou em sua bandeira de 

luta, onde por meio do ensino institucionalizado busca fortalecer a cultura, o saber 

popular, e praticar uma aprendizagem significativa, aquela que prescinde da leitura de 

mundo dos sujeitos, que faça sentido para eles, mas que antes de tudo reafirme a 

beleza do que se tem na comunidade, o valor da tradição ancestral, lutando pela 

cultura popular, fomentando o festejo de Nossa Senhora D’Abadia, e a dança 

tradicional local - Sussa, os usos e costumes Kalunga. 

Lélia: As ladainhas. Todo aquele ritual incrível, que eu que sei ler se eu tivesse lendo ali 
ao pé da letra não saia igual. Então, eu acho incrível aquilo, e tinha que ser registrado 
mesmo. E aí daí também vê como que a juventude não tá se aproximando disso por 
que? E as próprias rezadeiras deram um relato né, dizendo assim ó, mas não é culpa 
da juventude só, né, é culpa das famílias também! Que hoje quando as mães têm seus 
filhos com, três, quatro, cinco, seis, sete anos, elas não vão pra reza. Elas está na reza, 
mas elas não está na reza como elas estavam antes, com seus filhos ali sentada, 
coordenando para ficar em silêncio e escutar. Os filhos estão lá, na beira do boteco onde 
tá tocando forró, tão jogando uma sinuca. Então eles estão aprendendo outras coisas 
no momento que era para aprender a coisa importante da. 
 Entrevistadora: E acaba que essa transmissão não vai sendo feita por completo né, vai 
fatiando. 
Lélia: É uma coisa de dó mesmo! Você vai ter um grupo grande que vai tá ali vendo 
aquilo, e vai ter uma minoria que adapta, que consegue assimilar...  

 

São esses elementos formativos que constituem a identidade Kalunga, esse 

Ser Kalunga que é mediado pela vivência quilombola, pela prática e respeito as 

tradições, e nesse sentido nossas entrevistadas apresentam consciência de que a 

cultura não pode morrer, a celebração do festejo e o que nele há não pode acabar, e 

nisso demonstram também a resistência em promover a cultura da comunidade aos 

mais jovens, instigando e expandindo os limites geracionais. 

 

3.1.5 Como o machismo se apresentou a elas 

O machismo, como ele se mostra, e o quanto é prejudicial à sociedade tem 

ficado cada vez mais evidente. Temos acompanhado o aumento do número de 

feminicídios, ou os relatos/notificações deles, em nome do que para alguns é 
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entendido como amor, quando muito pode ser percebido como posse, ou a visão de 

propriedade dentro da sociedade patriarcal. Tudo isso demonstra facetas dele agindo 

dentro das comunidades também, como nos apontou nossas entrevistadas e a 

pesquisa supramencionada, que identificou que o fato das mulheres quilombolas 

terem acesso ao benefício de transferência de renda, estaria ocasionando tensão nas 

relações.   

Uma mulher quilombola não está a salvo do machismo, seja ele dentro da 

própria comunidade, ou fora dela. O machismo está inserido na lógica e no cotidiano 

das nossas relações, e se concretiza na realidade por meio de práticas, condutas e 

ações “eu botei outro pra correr também, que chegou aqui mostrando o pinto”, e em 

muitos momentos as entrevistadas o trazem enquanto pauta, seja como explicação 

para atitudes masculinas, ou enquanto motivador de indignação. 

Para Carolina o machismo se apresentou ainda na infância quando fora 

abusada, e quando perguntada o que tinha a levado a sair da comunidade, respondeu: 

“Abuso, abuso sexual, e eu fui embora de casa, eu fugi de casa. E fiquei enojada com 

aquilo, não pretendia voltar”. 

É o machismo também uma das violências impetradas a essas mulheres e 

meninas Kalungas, pois impacta diretamente na forma de pensar e perceber esses 

corpos negros, sejam eles adultos ou infantis, sexualizando e fetichizando-os, 

imputando neles a responsabilidade de agradar e dar prazer a outrem. Prazer este 

que envolve exercer o domínio sobre estes corpos, corpos que são considerados 

menos valiosos, passíveis de compra, seja por uma cesta de alimentos, ou uma vaca 

como cala a boca da família, diante de um caso de abuso que ganha notoriedade. 

Esse mesmo machismo reduz as possibilidades dessa mulher quando em 

dificuldades fora de casa. Diante disso, a única alternativa é resistir, por que voltar 

seria uma vergonha, o medo do julgamento em certa medida a reteve, e também por 

mais uma vez a violentou. 

 Aqui tentamos abordar o machismo e a violência cada um com seus 

conteúdos, no entanto fica explicito de que isso não é possível nem mesmo 

didaticamente, pois não há como descolarmos um do outro, uma vez que andam 

juntos, e juntos aumentam as opressões. Sendo assim, mais uma vez a perspectiva 

trazida pela interseccionalidade nos demonstra as imbricações entre o gênero, raça e 

classe, e como estes podem influir, e ou acentuar as opressões sobre essas mulheres 
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quilombolas.  

Nessa mesma direção, Carolina de Jesus nos expôs sobre como a mulher 

Kalunga é vista pelos turistas, de já terem adentrado seu estabelecimento comercial 

perguntado pela dona, do mesmo modo que a assediam a todo momento, chegando 

a ter expulso turista de seu estabelecimento com “planadas de facão”, após esse 

tentar possuí-la.  

Carolina; [...] quando eu volto, deparo com ele na porta tentando me agarrar. Eu falei 
que que é isso? Que merda é essa? Ai ele vira pra mim assim: ai mas já me falaram que, 
a pessoa quando vem de fora escolhe a Kalunga que quer e pode pegar. Nossa aquilo 
para mim gente! E eu, como é que é? e ele repetiu! menina botei a cerveja no balcão, 
fui lá nessa época, lá atrás era área de serviço, peguei-lhe o facão mermã, e vim de lá 
para cá e comecei dar planada de facão nesse balcão, e esse cara tremia igual vara 
verde (tom de riso) Nooooossa, e botei ele pra fora. 
Nossa eu fiz escândalo, não, não um escândalo, só falei olha, eu falei pra todo mundo 
ouvir, Esse tipo de pessoa você não leva na minha casa, eu sou gente, eu não sou bicho, 
eu sou Kalunga mas sou gente! não sou bicho você me respeite[...] 
 
Carolina: [...] eu já passei de pessoas chegarem aqui, virar para mim e falar assim, o 
dono do espaço tá aí? Aí eu olho falo assim, pode falar, ai não, quero falar com o dono. 
O dono do espaço não está! Aí de repente chega uma pessoa atrás e, uai Carolina você 
voltou? Voltei! Tanto tempo. Já vai fazer três anos, e a pessoa; e era um, era um servo 
de Deus entendeu. Ah ela falou que o dono, o dono daqui não está, aí a mulher, a 
pessoa, vira para ele e fala, a dona é ela. Sabe, então, esse tipo de coisa que que é isso, 
eu estava falando com (confirma com o amigo), ontem a gente estava conversando 
sobre isso. Poxa que que é uma pessoa negra, que que tem aqui de diferente que o 
nego não pode, não pode ter né? Mas olha você com olho assim, então aqui em 
Cavalcante acho que é lugar de mais preconceito. 

 
 

 O machismo/racismo exposto nessas situações, descortina mais uma 

opressão aí implicada, a de que esse corpo negro tem um lugar devido a ocupar, esse 

espaço é o da cozinha e ou dos serviços, nunca a de comerciante bem sucedida, tanto 

que ela não é reconhecida como tal, e mais uma vez, o olhar do outro se faz presente 

para demonstrar a idoneidade do corpo negro enquanto proprietário. 

O machismo percebido dentro e fora das comunidades quilombolas nos é 

ilustrado por nossas entrevistadas, seja quando estão trabalhando  “eu tava com 

vestido meio decotado, eu percebi que o cara tava olhando muito, fui lá botei um 

casaco, fechei”, afinal usar uma roupa decotada é como se dissessem aos homens 

que as mulheres estão se oferecendo, lhes dando o direito inclusive de verbalizar 

“ mas já me falaram que, a pessoa quando vem de fora escolhe a Kalunga que quer 

e pode pegar”, afinal esse corpo é para o comércio, passível de ser tomado como 

coisa, despersonalizado e desumanizado, para então tornar-se apenas mais um 

objeto de prazer masculino. 

A compreensão por parte delas da presença do machismo na comunidade é 
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muito elucidativa nesse trecho da entrevista, quando Lélia nos dizia do que é ser 

mulher quilombola kalunga. 

[...]também é transformar esse machismo que existia no meu avó, no meu bisavó e no meu pai 
né. Até agora, recentemente meu pai que ainda é vivo né. E hoje aqui com meus filhos com meu 
marido tem que ser diferente. Diferente porque, eu acho que a gente tem que ir buscar por um, 
correr e lutar por um mundo mais igual. Ser justo com as pessoas com o ser humano né, eu acho 
que é isso. 
 Hoje em dia eu sou mulher quilombola Kalunga mas eu também dou melhor de mim pra botar o 
sustento dentro de casa. Não é que as outras não colocava. Que eu acho que colocava até muito. 
Cuidava de 12 filhos, ia pra roça, volta, mas ela fazia além. Por que além de cuidar dos filhos, ir 
para a roça, volta ainda pra fazer o almoço, aí depois dá o almoço pronto no prato! isso eu acho 
que foi uma, uma verdadeira exploração né 

  
A medida que a entrevistada vai avançando nessa sua constatação do 

machismo atuando na comunidade indagou-se, 

Entrevistadora: Hoje por exemplo na comunidade, se eu chegasse numa casa, eu conseguiria 
encontrar uma cena dessa? o marido lavando louça ou os filhos ajudando a mãe em casa, ou 
ainda seria irreal?  
Lélia: É assim. Bem, eu acho que sim. Agora já tem alguns, principalmente esses mais jovens. Eu 
não falo se você chegar na casa da minha mãe e do meu pai você vai achar isso. Não! Eu mesma 
não dei conta de mudar (risos) bem que eu queria sabe, mas, em algumas coisas assim, chegar 
num primo, chegar em outros mais jovens cê já vê isso”. 

  
Ainda sobre o machismo ela nos acrescenta que uma das formas com que 

percebe ele presente, é como as tarefas são divididas. 

Entrevistadora: Então tem essa divisão que é do homem o que é da mulher né. 
Lélia: Sim. Nessa época sempre teve né, sempre teve. E até agora também ainda vejo né. Por 
que eu vejo minha prima, tem menina e tem menino, mas quem faz o almoço, quem lava as 
vasilhas ainda é a menina. E o menino se não tiver na roça ele tá ali dentro de casa sem fazer 
nada, porque né. Eu ainda tô vendo isso.”  

  
E em mais uma intersecção do racismo com o machismo, Carolina nos 

apresenta como o percebe em seu meio.  

Carolina: Poxa que que é uma pessoa negra, que que tem aqui de diferente que o nego 
não pode, não pode ter né? Mas olha você com olho assim, então aqui em Cavalcante 
acho que é lugar de mais preconceito.  
Entrevistadora: Você fala das pessoas no geral? ou do próprio Kalunga? 
Carolina: Não. Das pessoas em geral, sim. Entendeu, olha para você tipo, aqui tem muito 
também. Os Kalungas eles são machistas. Os homens e as mulheres também às vezes 
dá uma de machista, não, mas não é machista ela fica coitadinhas né, porque os homens 
na hora que casa com uma mulher, que põe, que bota uma mulher dentro de casa, ele 
acha que ele é o dono da mulher. (Mudança de tom de voz) E eu brigo com todo mundo 
por isso (riso). Que que é isso! ninguém é dono de ninguém, cada um é dono de si. Pelo 
amor de Deus né.  
Mas essa história assim né. E, e o abuso em Cavalcante acho que nunca vai acabar. O 
abuso uma coisa que. (Silêncio)  
Entrevistadora: Aqui eu falava com algumas pessoas sobre isso, e não é só uma questão 
de que acontece né! E isso tá muito introjetado na cultura de Cavalcante, no 
entendimento das pessoas, de que (pausa) não têm entendimento do que é uma criança. 
Aqui tem tamanho, tem um corpo, parece que já é desejado! Não há esse entendimento 
de que é uma criança, de que não pode, de que não é certo.  
Carolina: E eu já ouvi da boca assim, de pessoas, homens, adultos, tipo 30 anos, 35 
anos, virar e falar assim, mas olha o tamanho dessa menina, essa menina com o corpo 
desse jeito, oh o tipo, o tamanho desse short depois não quer ser atacada, que que isso!  
Entrevistadora: Acha que justifica. 
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Carolina: Pelo amor de Deus! Você não pode botar a roupa que você quer?  
Amigo: Isso é gravíssimo.  
Carolina: Porque isso é grave! porque isso você pode ser estuprada, pode pegar você a 
força e, e a culpa é sua! Meu Deus do céu. E uma coisa que eu sempre achei muito 
errado também, e eu tenho muito conversado com as mulher devido ao que eu passei, 
pegar seus filhos e dar.  
 

 

3.1.6 As várias nuances da Exploração  

 

Foi uma entrevista bem longa onde falamos sobre diversas coisas, e Carolina 

de Jesus tocou também na exploração da mulher Kalunga, onde essas ficam com todo 

o trabalho duro de extração de açafrão, baunilha do cerrado, farinha, e vendem por 

uma ninharia para os donos de comércios locais, que por sua vez revendem por quatro 

ou cinco vezes mais do que a elas foi pago. 

O perceber essa exploração, como assim nomeou Lélia, as faz pensar formas 

para romper com o ciclo. Também por isso, Carolina passa desenvolver parcerias de 

trabalho com as mulheres da comunidade, onde elas podem expor e vender seus 

produtos em seu estabelecimento, demonstrando ainda interesse em fomentar 

atividades que envolvam também as jovens. 

Carolina: O Vão de Almas antes de ter a estrada de carro, era estrada cavaleira, então 
não era todo mundo que ia ali, quem ia ali era, por exemplo na época da romaria, aqueles 
que gostava mesmo, era uma coisa que queria, tinha vontade mesmo, tinha um prazer 
de tá ali. Então não tinha essa muvuca, depois que teve, que abriu essa estrada de carro, 
que tem carro chegando até a capela, mudou que isso, agora tem visitantes né, tem 
muitas pessoas que vai ali para visitar, conhecer o pessoal de lá, e meio que abriu.... Ali 
agora tem carro né para trazer as pessoas, têm pessoas de lá mesmo que já comprou 
seu carrinho, que faz lotações, que traz o povo. Agora por exemplo, daqui tem uma vez 
por mês o caminhão, sai daqui para pegar o povo para trazer o povo com suas coisas, 
mas o povo ficou moderno. Agora o pessoal de lá mesmo já comprou o seu carrinho 
entendeu, transporta eles de lá para cá, traz o povo, troca, faz troca, faz tudo isso 
entendeu, coisas, né. Então é isso Vão de Alma é isso, mas por um lado também, fez 
com que as mulheres, principalmente as mulheres, que eu falo assim, porque eu trabalho 
com as mulheres, fez com que a mulher ela abrisse os olhos e trabalhasse, começasse 
a expandir seus trabalhos, tipo o gergelim, o arroz, já tá começando a ter saída né João? 
É por exemplo, eu vendo aqui um monte de coisa delas que trazem de lá, o sabão de 
tingui, o óleo, o baru, a farinha do barú entendeu, então, esse movimento que foi 
entrando o carro e as pessoas vendo, igual foram pessoas boas que não precisa você 
tá ali, o tempo todo rancorosa, tipo tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar quem 
eu sou, tem cuidar do espaço que eu sou. 

 

Quando apresentado a elas uma percepção contida no caderno de trabalho 

desta pesquisadora, relativa a como a população Kalunga não frequentava o comércio 

ou lazer da praça central, ou ainda de que por vezes até estava lá enquanto 

funcionários, e de que o lucrativo comércio em torno da praça é inteiramente formado 

por pessoas brancas de fora, ela se coloca a pensar sobre, busca em sua memória e 
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cita uma comerciante negra local nas imediações da praça. 

A exploração também se faz presente nesse sentido, visto que o kalunga em 

geral fica com o trabalho sub-remunerado, com as funções de carpina ou braçais, 

balcão, cozinha e limpeza. Mas o pensamento corrente disseminado pelos forasteiros 

que ali residem, é o de que o Kalunga é preguiçoso, mas em geral é atrás desses 

Kalungas que vão atrás para trabalharem em suas casas e bares, sem carteira 

assinada ou direitos trabalhistas.   

 
 Entrevistadora: É muito, é muito engraçado e triste! perceber que a cidade é sua, mas 
você não usufrui do seu espaço. Porque você vai ali na praça você vê os pretos enquanto 
funcionários! Mas os donos dos comércios do centro em sua maioria são brancos, e são 
de fora, o que ainda é pior. (Falamos sobre o conceito de centro e periferia, eu explico 
pra ela o que seria, e ela concorda)  
Carolina: Risos. Num é. E é isso mesmo João. Hummm (Interjeição de espanto junto 
com um semblante de descoberta, ou de quem acabou de constatar algo)  
Amiga: Lá da cozinha ela diz: Ela não foi no Birão. 
Entrevistada: Ah é! no Birão é Madalena. Mas ela tá falando da praça lá, Diogo Teles. 
Do comércio ali, entendeu, a única pessoa do comércio ali que é daqui, é a Cleuza do 
posto. É só ela. Os outros todos, tem algumas pessoas daqui, mas, é são pessoas 
brancas. É verdade.  
Amiga: é verdade.  
Entrevistadora: E aí me chamou muita atenção, a gente tá num território quilombola, no 
território de preto, e preto não ter lugar de destaque! Eu ficava incomodada também na 
época porque aqui, é onde mais, supostamente, é o maior território quilombola né, 
existente, e aí na época eles tinham desmanchado a Secretaria de Igualdade Racial! 
Como assim? 
Carolina: E não tem ela até hoje né João?  
Amigo: Não.  
Amiga: Não tem.  
Carolina: Mas agora com Vilmar acredito, tomara. Você sabe que quem ganhou foi o 
Vilmar? (atual prefeito Kalunga) 
Entrevistadora: Sim, tenho acompanhado.  
Carolina: Ai graças a Deus. Tomara que.  
Amigo: É uma vitória! 
Carolina: Ai gente tomara que as coisas agora sigam! (Esperançosa) 

 
Ambas entrevistadas demonstram intensa consciência social acerca de tudo 

que vem acontecendo no município, versam sobre os abusos que aconteciam e 

acontecem nas comunidades, fala da mineração, das sutilezas do capital se 

aproximando em face do interesse do Estado de promover desenvolvimento, 

integração, quando na verdade o interesse é a instalação das usinas hidrelétricas em 

território Kalunga, e da afirmação do atual governador do Estado, de tradição e família 

agropecuarista “não quero terra de Kalunga, só o que tem nela”, debatendo e 

contestando isso. 

 

Carolina: Ahammm, Mãe de Cavalcante! Nossa Senhoraaa da Abadia gente! Não, não, 
não. Ã, é a mãezinha de Cavalcante sabe por quê? Porque se eles chegar um dia aaaa, 
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igual tinha o Luiz Henrique aqui, que era candidato a prefeito pelos Caiado, apoiado 
pelos Caiado, que se Luiz Henrique ganhasse, e como que eles ia fazer, ele como 
governador e o prefeito daqui trabalhando da parte dele, que que eles querem fazer? 
Tacar hidrelétrica aqui, e depois das hidrelétricas pega todos os nossos minérios, 
entendeu, porque nessa serra aí entre o Vão de Almas tem muito como é, como o nome 
que eu falei para você naquele dia (consultando o amigo presente na entrevista)  
Urânio! Vai tirar todas nossas riquezas vai deixar a terra. Foi uma mensagem que eu vi 
um dia dos Caiados, do Caiado dizendo, do Ronaldo Caiado dizendo: eu não quero terra 
dos Kalunga não, eu só quero as propriedades que tem nela.  
Entrevistadora: Ué não é a mesma coisa? 
Carolina: Uai, ah não quer a terra, mas quer a propriedade, Ah não gente! pelo amor de 
Deus! como é que pode, agora vai, agora o cara não ganhou, e tá vindo a frota de 
geladeiras para doar pra o povo, ou seja, não ganhou mas tá lá, sempre tentando. Né, 
mais os meus pais diziam, meus avós diziam, que o fim do mundo estava próximo né, e 
que as coisas, se as pessoas, as pessoas continuasse assim com essa danura, me 
lembro deles falar com essa danura, vai acontecer. O povo não tem mais respeito. 

 

Destacou ainda o olho grande do próprio kalunga que por muito pouco se 

vende, que não conseguem perceber que estão sendo explorados ao auxiliarem que 

os forasteiros adentrem o território Kalunga, apoiando em alguma medida ações de 

alguns deles, por acreditarem que estão ajudando, e na verdade estão de olho no 

turismo e o dinheiro que dele advém, sem se preocupar com a destruição, citando 

algumas cachoeiras super exploradas, e a não divisão desse dinheiro para com as 

outras comunidades, ficando uma comunidade bem assistida financeiramente, e as 

demais na miséria. 

Apresentou ainda esperança com a eleição de 2020 e o primeiro prefeito 

Kalunga eleito, de que agora as necessidades do povo Kalunga sejam enxergadas, 

de que “Vilmar olhe por nós, por nosso povo”. Demonstrou ainda preocupação com o 

preconceito para com o prefeito Kalunga, e de como o candidato eleito pode ser 

perseguido por ser preto e quilombola, das dificuldades que já estava enfrentando na 

transição de governo, bem como usam a nomenclatura Kalunga para ofendê-lo “esse 

Kalunga”. 

 

4. Rememorar enquanto ato de tomada de Consciência 

 

O tema central desta pesquisa, desde o início foi compreender o que é Ser uma 

Mulher Kalunga em sua inteireza. Desde os primeiros contatos, talvez devido as 

vivências de trabalho anteriores à pesquisa, aventava-se a hipótese de uma 

centralidade do feminino na Comunidade Vão de Almas. À medida que a pesquisa e 

os contatos vão se estreitando, tal hipótese seguiu ganhando força, e as entrevistas 

foram fundamentais para elucidar essa questão, assim como para corroborar o que 
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inicialmente pensávamos, que o Ser Kalunga perpassava pela Cultura e pelas 

tradições.  

Entrevistadora: Você falou pra mim que você ficou na comunidade até os 14 anos, depois 
você foi para Brasília, depois você retornou. Quando você era criança ou 
adolescentezinha também lá na comunidade. Como é que você se percebeu uma 
mulher? Como é que se deu essa transformação assim. Esse processo de se tornar uma 
mulher. Como é que você aprendeu ser mulher? Se é que a gente aprende ser mulher.  
Entrevistada: Essa questão, como eu disse uma época eu vivia na Comunidade né, e aí 
teve um tempo. A questão da educação lá foi muito, é como se diz, os professores não 
continuavam né, saiam. Aí meu pai teve que me tirar, acho que eu tava com uns 13, 14 
anos eu vim para Teresina, mas eu acho que dos 6 até os 12 anos, é, a gente vai tendo 
aquela educação familiar mesmo né, então é aquelas regras mesmo de dentro de casa, 
então é você que é a mulher de casa. Então levanta cedo acende fogo do fogão, e vai 
lavar as vasilhas porque isso é, isso é da atividade da mulher né, dentro de casa.  
Entrevistadora: Então tem essa divisão que é do homem o que é da mulher né.  
Lélia: Sim. Nessa época sempre teve né, sempre teve. E até agora também ainda vejo 
né. Por que eu vejo minha prima, tem menina e tem menino, mas quem faz o almoço, 
quem lava as vasilhas ainda é a menina. E o menino se não tiver na roça ele tá ali dentro 
de casa sem fazer nada, porque né. Eu ainda tô vendo isso. Então nesse período de 12, 
12 anos de, vamos dizer dos seis. Eu acho que eu fui aprendendo com educação familiar 
mesmo ali. Diferenciando que que uma mulher tem que fazer, e o que o menino tem que 
fazer. Acho que é mais isso.  
Entrevistadora: É como muita cultura também né, a mãe, a vó passa para mãe, a mãe 
passa para neta, vai passando né. Aí se aprende de uma forma que você nem sabe 
como se aprendeu, por que é, é tão da sua rotina né que não tem essa. 
 Entrevistada: É. Sim. 

 

A construção do pensamento, ou o perceber dele vai se dando à medida que 

vamos avançando na entrevista, nas mediações que a memória e os afetos despertos 

proporcionam, e ao final é explicito de que esse tonar-se mulher se dá de maneira 

quase imperceptível, onde tal mediação é realizada pelas vivências e ensinamentos 

cotidianos, o que Lélia chama de educação familiar e Carolina de Jesus de tradição. 

Considerando isto, pensamos sim que o feminino exerça uma centralidade, 

afinal são as mulheres as responsáveis por cuidar e transmitir a tradição e a cultura 

as crianças, são elas as responsáveis por ensinar a Sussa, as rezas e ladainhas, mas 

também por prover o sustento da casa, uma vez que são elas as responsáveis pela 

roça que alimenta a família, elas estão lado a lado com o homem Kalunga, que  por 

meio do trabalho no campo com o gado, ou na roça, tira as condições para prover 

dinheiro a partir de sua venda, ou da venda de sua força trabalho.  

Há sim uma centralidade do feminino na Comunidade Vão de Almas como 

pode ser verificado nas narrativas expressas, mas percebemos também a presença 

dessa centralidade marcada pela exploração, pela rigidez dos papéis, a invisibilização 

do protagonismo desse feminino que está na dianteira da educação das crianças, do 
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cuidado com a casa, a roça, dos ritos sagrados, das rezas e manifestações da cultura 

popular. 

As narrativas delas em muitos momentos se encontram, e em especial quando 

falam da comunidade, quando acessam memórias, e sentimentos são despertos pela 

fala, e é nesse diálogo entre mulheres negras que por muitas vezes esta pesquisadora 

também se percebeu ali, pertencente e integrada, em trajetórias tão diferentes, mas 

ao mesmo tempo tão semelhantes, o que por muitas vezes gerou impactos e 

resistências em acessar e dialogar com essas narrativas, haja vista que as entrevistas 

seguiram costurando afetos, tecendo trajetórias de cuidado, de resistência: afetos 

entre mulheres negras e suas vivências, afinal esse existir de mulheres negras, sejam 

quilombolas do Vão de Almas ou não, se encontram. 

Carolina: Eu Aprendi muita coisa sabe, assim, mas aprendi mais agora, depois de mais 
velha, quando você passa por isso que você ainda é jovem, você fica muito que 
guardando tudo que você escuta, você vai guardando, você não consegue botar para 
fora, né, aquilo que você quer falar, e depois de um tempo igual, quando eu fiz essa 
escolha mesmo voltando para cá, de ouvir algumas coisas e sempre calar, e decidi 
porque eu calo? Por que eu tenho que calar? porque eu não solto? Por que eu, por que 
eu tenho que ficar aí remoendo isso, eu tô com dó de mim mesmo? Para com isso 
Carolina se abre, seja você, e tô seguindo essa minha ideia. Ser Eu mesma, e não me 
calar mais! (Riso)  
Entrevistadora: É muito fortalecedor né.  
Carolina: Né, é, é isso. 

É no campo das vivências, das experiências mediadas pela memória, pela 

cultura, regada pelos afetos e relações travadas ao longo da vida, que essas meninas 

se constroem e se fortalecem. Tornaram-se adultas, trabalhadoras, rezadeiras, 

raizeiras, comerciantes, mães, mulheres inteiras, mas que em suas essências 

carregam os sentidos de Ser uma mulher Kalunga, e como se reconhecem para além 

das dificuldades enfrentadas. 

5. Considerações finais 

 

Ao realizarmos essa pesquisa, pretendíamos compreender o que é ser uma 

mulher quilombola Kalunga, partindo do seu contexto e de suas vivências, a partir da 

situação de exclusão e apartamento da individualidade, que naquele momento parecia 

nos existir, e que por vezes parecia tornar-se mais aparente mediante a apresentação 

do corpo.  

Inicialmente pensávamos que as opressões estariam relacionadas a 

cor/raça/etnia e gênero, mas à medida que fomos avançando nos estudos, nas 
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entrevistas, foi evidenciado que para além da raça existiam relações que se 

processavam também muito em função do corpo, e o que ele representa. O corpo 

negro ocupa um lugar oscilante, ora de desejo e espetacularização, ora marca um 

lugar de servidão com tentativas de assujeitamento, tudo isto acabando por implicar 

na cisão entre o corpo e o Ser, e ou recaindo na dicotomia mente-corpo. 

A indagação o que é Ser uma mulher Kalunga nos norteou ao longo deste 

estudo, e a fim de chegarmos à uma conclusão fomos traçando caminhos, 

descortinando existências e teorias que corroboravam muito do que pensávamos de 

início, e nisso fomos no primeiro capítulo pensar sobre o racismo, e como este 

estrutura esta sociedade, mediando as relações e os afetos; do mesmo modo os 

quilombos enquanto espaços de resistência, amparados  nas práticas culturais, no 

pertencimento, na experiência, na tradição; nessa mesma direção fomos perceber as 

questões de gênero e de como elas impactam nesse Ser mulher, as implicações e 

inter-relações que aí residem, afinal classe, raça e gênero mediam as existências 

humanas no capitalismo, estrutura e hierarquiza relações e posições. 

E não havia como pensar esse Ser mulher Kalunga sem pensá-las em seu 

território, e na força que este espaço tem, e toma em suas formações. Do mesmo 

modo compreender a especificidade do corpo, uma vez que é neste que reside muitas 

das supostas justificativas para o racismo, o preconceito, o abuso e a exploração, já 

que este corpo negro é visto como menos valoroso.  

Havíamos ainda que buscar compreender a mulher Kalunga em seu lugar, na 

completude e inteireza de ser quem se é, mostrando a Comunidade e como esta é 

formativa de sua identidade, e para isso contamos com suas narrativas que nos 

enriqueceram com suas trajetórias de vida, e de como ainda que com todas as 

opressões, para além da resistência, se erguem e enfrentam as mesmas opressões 

que sofreram, mas agora de uma perspectiva da transformação social, da qual estão 

sendo semeadoras. 

Aqui temos consciência de que estivemos com parte desse Ser mulher 

Kalunga, nos faltou o contato inicialmente previsto com as mulheres da Comunidade, 

suas práticas de cuidado e vida, ou melhor dizendo, o contato com as mulheres que 

estão na comunidade, afinal nossas entrevistadas nos trazem suas histórias de vida 

que em alguma medida talvez sejam exceções, e isso agora para nós também passa 

a ser uma questão, serão mesmo exceção? Quem sabe em um estudo futuro 
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consigamos abordar essa questão, juntamente com a realização das rodas de 

conversa na comunidade, e a aproximação com as vivências e práticas. 

Diante de tudo aqui visto e presenciado, não poderíamos responder a questão 

inicial, não seria justo nesse momento de encerramento falarmos por elas, então em 

suas palavras ser uma mulher Kalunga é: 

Entrevistadora: Carolina, para você, agora estou falando com a Carolina que foi criança, 
com a Carolina adolescente, com a Carolina jovem, com a Carolina mulher né, que 
passou por inúmeras coisas, e isso transformou essa Carolina, na Carolina que ela é 
hoje né, o que é ser uma mulher Kalunga pra você?  
Carolina: Que q é ser uma mulher kalunga? (Pensa) Bom eu me vejo como, como 
qualquer, como todas as mulheres, não me vejo diferente em nada. Ah, o Kalunga que 
eu vejo, eu é. A relação do Kalunga exatamente porque tem um nome né, viemos da 
África, chegamos nesse espaço, nos recantearam, não sei quem deu esse nome de 
Kalunga. (Riso) Eu não sei até hoje, quem foi mesmo que deu o nome de Kalunga hein? 
Amigo: Eu não sei essa história também.  
Carolina: Eu também, eu não sei essa História. Também eu vou até procurar pra saber 
sobre isso.  
Entrevistadora: Mas, é um motivo pra eu procurar também. 
Entrevistada: Mas, eu sou uma mulher como qualquer uma, eu sou negra. Oh eu tenho 
minha parte negra, minha parte branca, minha parte marrom, minha parte amarela, 
minha parte tudo! Eu sou mulher, e sou gente. Sou humana, sou de carne e osso. Meu 
sangue é da mesma cor que corre no seu, corre no João, na (amiga) que é branca. 
Porque eu tenho que ser diferente? Por causa da minha pele? E não sabe eles os 
branquelo que nossa pele é muito melhor que a deles. (Riso) Eu me sinto mulher, sou 
mãe, me sinto, sou amiga, sou companheira, sou gente! Ah! sou trabalhadora, trabalho 
demais né João. 
Amigo: Demais! 
Carolina: Ah, isso pra mim é ser mulher, não me abato. Interferência da amiga 
 Amiga: a gente pode dar um depoimento também? Eu acho que a diferença da Carolina 
também, é que ela traz essa cultura. Ela tem esses conhecimentos. Então, isso é que 
faz, digamos que tenha alguma diferença, vai ser isso né.  
Carolina: Pela cultura né! De uma coisa, de uma coisa que, outras não viveram né. É 
tem isso né. O Kalunga, é o trabalho na roça, é fazer a farinha, fechar uma casa, fazer 
adobe, né, plantar, isso eu sei, essas coisa da roça eu sei fazer. 
 
Lélia: A primeira coisa que vem em mente, o que que seria ser uma mulher quilombola 
Kalunga? Pra mim, além de toda essa relação complexa de gênero tem que ser, tem 
que ser algo da sua ancestralidade né. Mulher quilombola Kalunga antes de tudo pra 
mim tem que ser neta, bisneta, ou filha de, de ancestrais Kalunga né. Que tenha morado, 
ou tido uma história dentro das comunidades quilombola Kalunga. Sou eu né. Que nasci 
lá, tenho pais lá, avós, bisavós tudo de lá, eu acho que é o mais forte que você, que a 
gente tem pra relatar agora. Além disso, é conhecer e conhecer toda história né, 
conhecer a história das mulheres Kalungas, de toda a família né. E tem uma coisa que 
é mais forte ainda, é você querer ser. Querer ser e você assumir a sua identidade, 
entender qual que é essa relação e querer assumir. Por que tem muita gente que é, mas 
não quer ser. Se a partir do momento que você não quiser ser, então você não é. Por 
que eu acho que a coisa mais forte é você assumir a sua identidade, entender qual é a 
importância dessa identidade, da história do seu povo né, e valorizar a cultura. 
 Entrevistadora: Valorizar a cultura, os ritos que aprendeu na própria comunidade? 
Lélia: Sim. E isso muitas vezes você precisa de ter outras relações pra você entender 
né. 
 

  Diante do que acessamos a partir desta pesquisa, consideramos que cabe a 

Psicologia se debruçar sobre as questões raciais brasileiras, em como elas impactam 
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a existência da população negra, compreendendo os atravessamentos principalmente 

do racismo, como implicadores  ou causadores de sofrimento psíquico, não cabendo 

mais única e somente, continuar emitindo notas de repúdio quando de atos racistas 

que ganham repercussão nacional, e ou  se fechando para a problematização acerca 

do racismo, e nisso não se implicando, mas usufruindo também da população negra 

para se manter enquanto profissão, mas não se implicando ou contribuindo para 

inclusão e o olhar para as demandas dessa população. 

  Reconhecemos o avanço trazido pela Resolução 018 de 2002 do Conselho 

Federal de Psicologia, que versa sobre o dever do psicólogo se posicionar contrários 

a formas de discriminação, devendo “colaborar na criação de condições que visem a 

eliminar a opressão e a marginalização do ser humano”. Publicar uma resolução não 

é o suficiente, é preciso torná-la conhecida, praticada, fiscalizando sua aplicabilidade, 

e como seus profissionais vem ou não vem, colocando-a em prática. 

  Mais que isso, é preciso enegrecer a Psicologia que em sua existência tem se 

perpetuado branca e elitista, que ao mesmo tempo não tensiona em sua prática as 

opressões e violências advindas do racismo, e destas impactando sobremaneira os 

indivíduos, acarretando sofrimentos e também adoecimentos. É condição para ontem 

que a formação em psicologia seja de fato antirracista, que em sua formação, faça 

parte dos currículos as teorias e os teóricos negros que pensam a realidade brasileira, 

e os atravessamentos do racismo na estrutura psíquica dos sujeitos. 

  É inadmissível que continuemos a formar profissionais não conscientes dos 

prejuízos psíquicos do racismo, e de que nos consultórios ou nas políticas públicas as 

queixas relacionadas ao preconceito e o racismo sejam negligenciadas, não sejam 

reconhecidas pelos profissionais como tal, sendo esses indivíduos mais uma vez 

deslegitimados e silenciados em suas dores, não sendo escutados em suas queixas. 

  Precisamos que a Psicologia enegreça, seja em suas formas de atuar com os 

indivíduos negros, em suas matrizes curriculares de ensino, em representatividade 

dentro das instituições, afinal Psicólogas negras não sabem, ou podem falar apenas 

na semana da Consciência Negra. Nisto fica também a crítica a esta instituição que 

me forma, cadê os professores negros neste corpo docente? Por que o racismo 

continua a ser visto como temáticas transversais ou recortes? Não são! Ele é eixo 

estruturante desta sociedade, e portanto precisa ser visto como tal. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

   SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Faculdade de Educação 

Programa de Pós Graduação em Psicologia 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Senhora, 

 

Sou orientanda do Curso de Especialização/Mestrado em Psicologia, realizado pelo 

Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Goiás, e estou realizando um 

estudo sobre as Mulheres Negras que vivem na Comunidade Quilombola Vão de 

Almas. Assim, gostaria de consultá-la sobre seu interesse e disponibilidade de 

cooperar com a pesquisa. 

Esclareço que este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para 

melhor compreender a situação da população quilombola, em especial das mulheres 

quilombolas junto as suas comunidades, podendo ainda a partir disso realizar 

diagnóstico das situações enfrentadas, promover o planejamento de atividades com 

vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento e proteção das 

mesmas, e ainda incentivar a criação de políticas públicas, ou ações de 

conscientização/valorização da comunidade e da cultura Kalunga. A coleta de dados 

será realizada por meio de roda de conversa e entrevista gravada para posteriores 

consultas ao longo da construção da pesquisa. 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária e livre de qualquer 

remuneração ou benefício. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que 

desejar, e isso não acarretará qualquer prejuízo a vossa pessoa e ou a qualquer 

membro desta comunidade. Asseguro-lhe que sua identificação não será divulgada 

em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo 

analisados coletivamente. Os dados provenientes de sua participação na pesquisa, 
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tais como aúdio e ou gravação, ficarão sob a guarda da pesquisadora responsável 

pela pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, a senhora poderá me contatar pelo 

telefone 62 99668-2656 ou no endereço eletrônico aurelina.marinho@gmail.com. Se 

tiver interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-

mail de contato. Ressalto ainda que esta pesquisa será divulgada na comunidade em 

dia e horário específicos, marcado com antecedência a fim de que todas as 

participantes possam participar da sessão de devolutiva. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora 

responsável pela pesquisa e a outra com a senhora. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

 

 

_________________________             

Assinatura da pesquisadora 

 

____________________________ 

Assinatura da Participante 
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APÊNDICE 

 

Disparadoras/norteadoras 

 

1- Como é viver em uma comunidade quilombola? (Quais atividades 

desenvolvem; o que fazem para se divertir; para se comunicar) 

2- Na comunidade existe alguma atividade que é realizada apenas pelas 

mulheres? 

3- O que é ser uma mulher para vocês? Como é ser ou se perceber como mulher? 

(Quando isso se dá? Como se dá? De que forma) 

4- O que faz uma mulher no dia dia aqui na comunidade? 

5-  Me falem um pouco de como é ser uma mulher kalunga do Vão de Almas? 

Como é a vida de uma mulher no Vão de Almas? (O que fazem; o que podem 

ou não podem realizar; o que querem ou pensam para a vida delas ou para 

elas) 

6- Vocês já saíram da comunidade em algum momento? Conte como foi? 

Percebeu alguma diferença de como a vida acontece aqui e lá fora? Se sim 

quais? (Comentar sobre instigando de acordo com as respostas) 

7- Para vocês que já saíram da comunidade, chegaram a enfrentar alguma 

dificuldade fora dela por serem mulheres? Se sim qual (Questionamento 

apenas as participantes da Vila Morro Encantado) 

8- Tem algo de que sentem falta na Comunidade? (Questionamento apenas as 

participantes da Vila Morro Encantado) 

9- Existe diferença entre as mulheres aqui da cidade e as mulheres que estão na 

comunidade? (Questionamento apenas as participantes da Vila Morro 

Encantado) 

 


