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Corpos envoltos em peles escuras que dançam pisando sobre as paisagens da terra África. 
São partes dela, em suas negritudes se fazem belos, se fazem livres na liberdade. 
Embalando profano e divino. Um lugar onde o sistema binário do bem e do mal com a 
força repressora, dominadora e reguladora dos destinos, dos comportamentos e papéis 
dos seres humanos, pouco encontra lugar, a não ser na corrupção imposta pelo poder do 
dominador. Dominador que hipocritamente torna a liberdade oprimida; ou melhor, 
transforma a liberdade na liberdade de seu próprio valor. Presa, pois, está a liberdade 
cristã nas forças opressoras dos corpos, dos corpos aonde chegamos à nossa existência de 
fato, dos corpos que experimentam a própria vida; neles e através deles construímos 
nossos imaginários, nossas fantasias e nossos sonhos; por eles nos movimentamos para 
atingir nossos objetivos de liberdade ou nossos caminhos de definhamento frente aos 
valores e normas por outros impostos. 

 Meu corpo é lugar de liberdade e é lugar de prisão. É nele que expresso desejo, nele me 
torno senhora dele ou o tenho como mero objeto de obediência ao desejo do outro. O 
outro que me toma, me vê e me identifica no que ele constrói de impressões. E na relação 
com meu corpo, porque meu corpo sou eu, o outro é meu par ou meu dominador. Sem 
meu corpo nem indivíduo sou. Como uso meu corpo ou como permito que ele seja vivido 
pelo outro, me torna sujeito ou me torna subordinada às escolhas aprisionadas àquilo que 
se quer de mim, que se pensa de mim, que se espera de mim, que se valoriza em mim. 

  

Voltando às mulheres negras... jogadas para o Brasil 

 É certo que fomos também arrancadas da terra África e transportadas como bichos 
Atlântico adentro para esta terra de cá, só que bichos fêmeas. Além de braços para a 
produção, temos peitos, bundas, vaginas, ovários... Isso tem importantes conseqüências 
(inclusive na produção). E a beleza da nossa sensualidade — tão bela e tão negra — 
tornou-se “motivo” de muitas de nossas dores. Para as mulheres negras, algumas coisas 
são importantes de serem ditas, para não corrermos o risco de um debate corrompido, de 
mais um debate de negação da nossa história que, rebelada, quer se revelar. Isso significa 
dizer do quanto esse lugar da sensualidade nos custou. Nos tem custado. 

 Não para abrir mão dela, não para não mais nos rebolarmos, não para não mais sermos 
sensuais e belas, mas para que nosso corpo, nossa forma de ser, vestir, andar, falar, sentar 
e olhar não nos imponha o lugar único de objeto de prazer e do trabalho onde nos 
colocaram ao longo da história. Objeto sim, porque tivemos nossa história marcada pela 
exploração de nosso corpo e de nosso sexo, situadas a sensualidade e a capacidade para o 
trabalho como únicas possibilidades para nós. Servimos então às satisfações econômicas, 
domésticas e sexuais dos nossos senhores. Por isso, a bela miscigenação do nosso país, tão 
decantada no discurso da democracia racial teve, como um de seus principais 
mecanismos, o estupro. 



É sim: foi o estupro das mulheres negras pelos senhores brancos um dos mais importantes 
pilares da constituição do povo brasileiro. Servimos na casa grande, na cama e na cozinha; 
servimos no canavial e servimos na senzala: reprodutoras de pretas e pretos! Levamos o 
negro para a casa grande, levamos o branco para a senzala, e fomos desde sempre 
confundidas com nossa sensualidade. E nossa beleza não só nos tornou vítimas de estupro 
e de exploração, como também nos tornou vítimas das outras mulheres, as “santas” 
brancas, as de casar e parir, que nos acusavam de incitar a virilidade de seus varões. 
Coitadas! Todas subordinadas, mas nós, as negras, quatro milhões de vezes mais. 

 De vítimas nos tornávamos rés. Objetos e sem meios de defesa, éramos escravas e nos 
tornamos ponte entre as raças. Nossos corpos pariram os mestiços renegados; nossos 
seios amamentaram os brancos; nossos sexos serviram aos brancos e pretos. Nossa vida, 
nossa sensualidade, o inferno do não-lugar, do não-sujeito, do não-indivíduo. 

 Perdidas, fomos ainda crianças obrigadas à penetração dos membros de nossos senhores. 
Para sobreviver, muitas vezes usamos desta sensualidade atraindo a falsa generosidade 
permeada pelo domínio. É: nossos quadris avantajados, nossos seios avantajados, nossas 
cochas e pernas duras, nosso sexo escuro, tornaram-se o lugar mais penetrado pela 
opressão patriarcal. Nunca tivemos o “luxo” da proteção, como naturalmente se esperava 
dos cavalheiros. Porém, se os cavalheiros nos estupravam, nossos pares negros 
escravizados pouco podiam nos acolher e não poucas vezes nos subjugavam. Seguiam o 
exemplo de seus “superiores” e, mesmo se com dor ou sem querer, foram obrigados à 
cumplicidade. Nossa sensualidade, a um só tempo objeto para o prazer e para a aplicação 
da força do nosso algoz e, por isso, meio para a reprodução da sua riqueza. 

 Assim tratadas, igreja, Estado, escola, família e todas as instituições nos estupraram e 
todas elas violaram nossa sensualidade; e todas elas nos fixaram nela, tiveram-na como 
lugar nosso, reduto permitido para toda sorte de perversão, o lugar sujo onde se poderia 
jogar o “lixo líquido” que aliviaria o pecado. Violar fêmeas pretas era, pois, amenizar as 
ânsias pecaminosas e, de quebra, reproduzir a produção. E nós, a sensualidade nos corpos 
sem indivíduos, tínhamos nas nossas lágrimas uma das poucas coisas que expulsavam a 
dor, a dor sequer reconhecida como tal, pois dor de carne não é dor, dor sem alma não é 
dor. Em nossos corpos, nós e nada de nós; em nossa mente, finíssimos fios de esperança. 

 Mas na agilidade de nossas pernas, na firmeza de nossos pés: o caminho dos quilombos, 
que não chegaram para todas e nem a todas protegiam. Mas lá fomos guerreiras. E não 
somente lá! Fomos guerreiras por sobreviver, embora não-vistas até hoje, nem mesmo na 
“pele morena” nascida à custa de nossos gritos (talvez por isso tão abandonada!), muitas 
vezes contidos no invisível som de nossa dor, obrigada à mudez. 

 E o tempo passou, e aí? As coisas mudaram? Sim, é claro. As senzalas já não são as 
mesmas. As senzalas, dentre outros lugares, são carregadas na nossa pele e nos 
remanescentes quartos de empregadas domésticas, ainda vistas como lugar da primeira 
“descarga” do novo “sinhozim” e outras, de todos os senhores da casa. Mas obtive 
alforria! 

  



Continuo sem cavalheiro (nem sei se preciso, tampouco se quero), ando por aí me virando, 
estou em vários cantos, quase sempre vista com restrições, me tornei “independente”, e 
minha história me especializou na gerência da miséria, tanto que o próprio Estado deixa 
tudo por minha conta; meu corpo “gostoso” se transforma desde cedo no lugar da criança 
que me reproduz, ou no estereótipo da “gostosa” que se come, mas com a qual não se 
casa. Meu corpo escuro, rejeitado na escola, abusado na adolescência, torna-se 
vulnerável, por toda vida, ao outro. O estupro continua me perseguindo... 

 Mas novos tempos quero construir. Descobrir o que tenho descoberto de dor e beleza em 
mim me torna mais forte e resistente do que nunca! Me anima a denunciar, me provoca a 
reconstruir e a dizer que meu lugar são todos os lugares; minha sensualidade é 
sensualidade de indivíduo. Eu a construo e dela quero fazer o que quero. Quero a dança, 
quero o terreiro, o batuque, o rebolado. Quero meu corpo pra mim e pra quem eu quiser, 
se eu quiser. Quero viver a utopia de um tempo onde meu cabelo duro, liso ou enrolado, 
minhas curvas, minha bunda, ou a ausência de tudo isso, não me torne menor, não me 
faça objeto, não tire de mim o meu eu, e nem a alegria de ser muitas. Minha sabedoria e 
meu aprendizado são a força que move a liberdade de mim e do outro, e não mais a do 
outro sobre mim. 

  

1Texto elaborado para apresentação no evento Tribos, Birimbaus e Tambores – II Festival Internacional de 
Capoeira e Tradições Afrodescentes, 04 a 12 de Julho de 2009, Fortaleza-CE, Centro Cultural Água de Beber. 
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