
Aí é assim, mulher preta até parece que não pode errar 
grita sua branquitude em mim  
mas com certeza não é isso que vai me fazer parar 
 
Porque eu não brigo por espaços, eu luto por fé na emancipação  
A minha raiz ancestral dá frutos no corpo e se estende em minhas mãos  
com elas , pra elas, as manas , favelas , são becos , vielas 
aos santos, minhas vela 
 
Eu chamo a força, piso firme no mundo cão seu racismo não tem disfarce, pois não se justifica 
apropriação  
 
E o mais profundo desse tudo da sua retórica ultrapassada  
 
É dizer demais pra quem nunca fala nada  
 
E do silenciamento eu digo que eu já tô calejada 
O meu choro me nutre, me movimento até mesmo parada  
um salve a todas pretas  
que vai além do limite das tretas  
 
Tata Alvez, Assata, Luana, Angela, Nina, Mariana 
 
 O nosso traço revolucionário nas veias abertas da América Latina 
 fez do livro terra fértil subvertendo as velhas rimas  
 
Então vai destilando veneno por quem é sabe, vitimismo é seu incômodo se tem preta na posição de 
destaque. 
 

 
Aline Anaya 

  



Não tem a ver com estar ou não acompanhada. A solidão da mulher negra é uma chaga passada de 
gerações em gerações ao longo dos séculos. Desde que o capitalismo, que nem sabiam ser capitalismo, 
nos invadiu e consumiu até mesmo nossos ventres. Nos vemos sozinhas amenizando as dores já 
estabelecidas na condição de mulher negra. Bebemos forças para poder regurgitar nossos próprios 
medos, e não nos dão direito de afagar as dores uma das outras, a regra é: seja forte... Sozinha! Ser a 
última escolha do homem, do homem branco, do homem preto. Ter seu destino traçado, ainda 
representado e deturpado na novela das oito. Ou esta sambando ou brigando. E a solidão piora 
quando vê que incomoda. Na sala da faculdade, no escritório do trabalho, no espaço político, no 
cinema, na exposição... Estar sozinha em meio ao caos de pessoas que as cercam. Mas estamos 
burlando esse sistema, essa condição não nos cabe, afagaremos a dor das nossas. Vamos usufruir até 
a última migalha do que nos foi negligenciado. O seu sistema que impõe a minha solidão será 
embriagado pela comunhão das pretas que se armam para amar e ser amadas. 
 
 

Jéssica Oliveira 
  



Eu, preta. 
Oi. Meu nome é Evelyn. Tenho 17 anos. Sou preta. Ou melhor, me descobri preta há quase 2 anos. 
Parei de alisar o cabelo há 3. Menos que todo esse tempo tenho estado na militância. Lendo, 
vivenciando, aprendendo e descobrindo muitas coisas. Aprendendo e descobrindo que preta não tem 
idade certa pra começar a sofrer, é lei de nascença sofrer. Descobri que sou privilegiada de ter essa 
consciência tão cedo, mas que essa mesma consciência pesa cada vez mais. Não pesa por ser mimimi, 
não pesa só pelo fato de ser negra, mas sim pelo fato de eu apenas ter 17 anos e ter sofrido na infância, 
pré adolescência e estar sofrendo na adolescência e saber que na vida adulta só vai agravar. A questão 
que eu quero trazer é que: muitas pessoas dizem que por ser nova, você não tem experiências na vida. 
Claro que comparada a muitas mulheres inspiradoras eu de fato não tenho. Mas aqui vai uma 
verdade: ser negra dói. Ter consciência disso tão cedo eu não sei se é bom ou ruim, porque dói 
muito, dói saber que das coisas que você passou ou passa, metade são pelo simples fato de você ser p 
r e t a. Não é mimimi, é realidade. Metade das coisas que você percebe que é excluída, olhada torto é 
pelo simples fato do seu cabelo, ou da sua cor quando você sai do seu bairro. Ser a sempre chacoteada 
na escola, porque o quão mais perto do “bombril” seu cabelo chega, mais motivo pra ser humilhada 
você tem, e nesse mesmo conflito não ter tido nenhuma representatividade na infância/pré 
adolescência que me provasse que eu não era feita só pra ser a zoada dos lugares, em qualquer meio 
que englobasse as pessoas da minha idade. Dói crescer (sozinha), desenvolver o corpo (ou lê-se ficar 
gostosinha) e ser uma pessoa totalmente sem psicológico que acaba só querendo atenção e afeto e 
sempre ser usada nos relacionamentos, tanto psicologicamente quanto fisicamente, ser trocada 
sempre que possível e se condicionar ao pensamento que de fato você foi feita pra morrer sozinha e 
é culpa sua achar que você pertence a essa condição por ter uma profunda ferida que as vezes parece 
que vai cicatrizar, mas quando você chega perto ela vai e fica mais profunda e mais e mais… E como 
se por si só não bastasse, as pessoas que nas quais você relaciona fazem questão de não querer te 
entender e perfurar mais. Dói ainda mais quando se já não bastasse ter essa barreira pra se relacionar, 
saber que mesmo não tendo nada sério com alguém você é propícia a criar algum laço e de qualquer 
forma acabar sofrendo (de novo). Dói saber que os caras te usam como objeto, porque pra namorar 
você é “safada demais”. Dói ser extremamente sensível a tudo e todos justamente por esses motivos, 
e tentar pagar de durona mas acabar quebrando ainda mais a cara. Dói não poder demonstrar que é 
sensível. Dói ser uma pessoa sensível e carente e não saber lidar com isso. Além disso, sofrer as 
injustiças e pesos diários só por ser preta, que vem de todo canto: família, amigos, colegas de 
convivência, desconhecidos na rua…  
Dói as vezes nem ter vontade de levantar da cama, ou sair de casa, achar que é um peso, ou que 
ninguém entende. Mas de fato só uma preta entende outra preta. 
Sim, a gente tá na militância e aprende a lidar, aprende a tentar superar esses fatos. Mas ninguém é 
tão forte assim pra ser impenetrável. Eu só tô dizendo algumas coisas que eu vivencio, imagina as 
pretas que sofrem muito mais?  
Tem dia que não dá pra lidar com isso tudo, não importa se você for a pessoa mais empoderada que 
é referência pra outras, tem dia que não dá, tem dia que você só se sente uma merda falha que falhou 
na militância interna e externa e só quer desistir e sumir de tudo. Ainda mais com todo esse estado 
crítico do país, privatização dali, reforma de lá, congelamento de cá. Junta tudo e realmente não dá… 
Ser preta dói, dói de verdade. 
É um privilégio imenso ter entendimento disso cedo, mas dói… 
 

Evelyn Arruda 

 

  



Minha alma é preta 

Ninguém pode parar meu canto 

A minha alma negra gritar falar meu canto  

4 canto do mundo músicas dizer verdadeira de um 3Ps,Preto,Pobre,Periférico o dia 

Minha voz ecoou dentro Senado Federal de Brasil. 

Não se pode negar esse meu canto negro para isso visto preto por dentro por fora. 

Ecoou um canto forte na senzala 

Negro canta negro dança. Liberdade fez valer 

Um sorriso negro e Um sorriso negro abraço traz felicidade. . ♥ ♥# Sou Feminista! Sou feminina! Sou 

vaidosa! Sou Mulher! Sou Linda! Sou Preta! #Tamo Juntas 

 

 

Andreia Oliveira 

  



Resiliência – uma história de transformação 

 
Eu vou contar uma história que aparentemente parece triste e de sofrimento, mas 

que na verdade é um relato de nascimento e transformação. Era uma vez uma menina-
mulher que tinha uma família em que a Diversidade se fazia muito presente - algumas dessas 
diferenças eram percebidas na cor da pele, no tipo de cabelo e na religiosidade de cada um. 

A mãe era branca e evangélica; as irmãs mais velhas, por parte de mãe, também 
brancas e evangélicas; o irmão caçula era negro e também evangélico e o seu pai era negro, 
capoeirista e frequentador de religião de matrizes africanas. Você deve estar se perguntando, 
mas e como era essa menina-mulher? 

Embora seus pais tenham se encontrado e se apaixonado, além de formar um lar por  
mais de 20 anos, era evidente, no cotidiano dessa família, que os elementos culturais e até  
físicos da parte paterna eram desvalorizados. Tal desvalorização era evidenciada nos 
comentários sobre o quanto alguns cabelos eram difíceis de lidar e por isso tinham que ser 
alisados e que o candomblé era algo que só traria coisas ruins. A branquitude, representada 
pela parte materna, era carregada de valores positivos. Portanto, ela vivia em um ambiente 
de muita contradição, em que uma pessoa (o seu pai) que ao mesmo tempo era sentido e 
visto como  objeto de amor, também era percebido com olhares preconceituosos e 
discriminatórios. 

Em 2010, o seu pai, que também era portador da Doença de Chagas, foi retirar a sua 
primeira aposentadoria. Era um dia de muita alegria, pois lutou muito para conquistar tal 
direito. Ao chegar à Agência Bancária, o segurança o impediu de entrar, mesmo com as várias  
tentativas de mostrar a carteirinha que o identificava como portador do aparelho marcapasso 
e, que portanto, a porta giratória tinha que ser liberada. Após muitas discussões e brigas dos 
dois,   o segurança sacou uma arma e o matou. Ou seja, ele foi vítima de racismo institucional. 

Após tempos, momentos e anos, de muito choro, luto e questionamentos, tal fato 
possibilitou e possibilita grandes mudanças pessoais. Essa menina-mulher, a pessoa que 
relata essa história, passou a se olhar com outros olhos... Era como se me visse no espelho e 
não me reconhecesse mais naquela roupagem. Então, aquela menina negra que desde os 9 
anos alisava o cabelo em busca de uma identidade branca, se reencontra com a sua 
ancestralidade e renasce em corpo de mulher e alma ancestral. Aos poucos, depois dos meus 
vinte e poucos anos, consigo   me afirmar como mulher negra, à assumir meu cabelo black e 
crespo e contemplá-lo, a pensar o sentido da minha vida neste mundo e também a me 
posicionar diante de situações discriminatórias. 

 

Viviane Soranso 

 

 


