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      A organização deste caderno de escrevivências compõe o
segundo livro, edição da Coletânea (Afro) diálogos vivenciadas
no Projeto Afrocientista, sediado pelo Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros e Indígenas(NEABi PONTAL). A coletânea buscará
descrever as experiências vivenciadas no ano de 2022,
apresentando o desenvolvimento de atividades realizadas entre
os meses de março a abril de 2022, pela Associação BAOBÁ e
pelo no   NEABi PONTAL da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), Campus Pontal, na cidade de Ituiutaba. 
      Este livro, especialmente, é uma coleção edição da coletânea
de poemas elaborados por estudantes bolsistas Afrocientistas,
projeto é nacional, coordenado pela Associação Brasileira de
Pesquisadores/as negros/as (ABPN), e financiado pelo Instituto
Unibanco. Trará os conhecimentos adquiridos de forma coletiva e
compartilhadas neste espaço.
     Os textos focam em apresentarem mulheres negras e suas
diversas formas de resistência. Desejamos que saboreiem os
primeiros versos e rimas de estudantes que, mesmo cursando o
Ensino Médio, ousam a materializar seus estudos teóricos de
forma poética.
   Na busca por compreender as nuances do racismo nas
vivências cotidianas dos Afrocientistas, foi realizada uma
dinâmica de construção de suas escrevivências, respondendo à
seguinte questão: "O QUE É O RACISMO PARA MIM?".
Decidimos expor de forma poética as vivências e experiências
dos Afrocientistas buscando instrumentalizá-los sobre como
identificar e combater ações racistas cotidianas.

APRESENTAÇÃO



      Acreditamos que a escrita criativa é um modo de externar os
sentimentos avessos a tal comportamento excludente. Tomamos
por base as falas e desabafos de pessoas tanto fora quanto
dentro de seu ciclo social, coletamos depoimentos e observamos
as ações desenvolvidas no projeto até este momento.        
    As ilustrações presentes nesta obra são de autoria de Cristiano
Siqueira e dão vida a mulheres negras que lutaram por nosso
país e hoje são fonte de inspiração para a construção, das
biografias escritas pelos bolsistas do projeto em consonância
com os poemas que contam suas trajetórias. 
     Assim, “escrever” “vivendo”, na concepção de Conceição
Evaristo, é a forma com que estes jovens nos apresentam suas
formas de ver-ler o mundo. Boa leitura.

 

 
Herlan Oliveira Matildes

Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira
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Dandara, mulher, preta, quilombola, lutou contra o sistema
escravagista no século XVII, sendo símbolo de resistência. O
quilombo em que vivia está localizado na Serra da Barriga onde,
atualmente, localiza-se o estado de Alagoas. 

Tem uma trajetória de resistência e luta pela liberdade dos
negros e negras brasileiras, mas somente no ano de 2019,
resguardada pela Lei nº 13.816, Dandara dos Palmares foi
legitimada como uma heroína na luta pela liberdade no Brasil. 
 Este processo fez com que seu nome fosse escrito no livro dos
heróis e heroínas da pátria, o Livro de Aço, como também é
chamado, que fica depositado no panteão Tancredo Neves, em
Brasília.

Dandara foi uma guerreira de todas as maneiras e formas,
possuindo conhecimentos de tiro e capoeira, além de liderar
grupos de homens e mulheres, sendo uma referência dentro e
fora dos quilombos. Era, também, um alvo claro dos
escravocratas, tudo em meio a proporcionar a liberdade e
resguardar o seu povo do processo de escravização da coroa. 

Dandara com Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos de
luta conta a escravização de nosso país, foi mãe de três filhos,
Motumbo, Aristogíton e Harmódio.

No dia 06 de fevereiro de 1694 Dandara vem a óbito, jogando-se

DANDARA
POR, LARISSA DE

MATTOS PEDRO
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de uma pedreira, como forma de resistência, para que não fosse
escravizada. 

Após esta ação trágica, nascem muitas Dandaras no Brasil que
eternizam a luta e resistência esta mulher negra guerreira. 

REFERÊNCIAS 
SILVA, D. S. da. Resistência negra brasileira, o 20/11: Dia
Nacional da “Consciência Negra”, 2019. Disponível em:
<https://www.geledes.org.br/resistencia-negra-brasileira-o-20-11-
dia-nacional-da-consciencia-negra/>. Acessado: 30 de out. de
2022.
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Não importa a cor

Não importa de onde eu vim 

Importa o que eu sou 

Você aprendeu que preto é ladrão 

Você aprendeu que preto é escravo 

Mas, cuidado com esse branco

parado ao seu lado 

    

Porque ao invés de olhar pra nossa

pele, tu não olhas pro nosso   

coração?

É difícil?

Pois você nos enxerga como

ladrão! 

O racismo ainda existe, mas...

Se fôssemos conscientes

Jamais faria dele, em nosso

mundo,  tão presente. 

o  q u e  é  o  r a c i s m o  p a r a  m i m ?
 EDIMA EURIPES RIBEIRO DIAS 

Fonte: https://twitter.com/crisvector/status/1266097618695983104
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Suely Carneiro hoje é considerada uma das figuras mais
relevantes, quando pensamos o movimento feminista negro no
Brasil. Aparecida Sueli Carneiro, mais conhecida como Sueli
Carneiro, nasceu em 24 de junho de 1950, filha mais velha de
Eva e José Horácio, foi alfabetizada pela mãe, sua infância foi
marcada por dificuldades, o racismo se fez presente durante toda
sua vida, e fez-se forte para lutar contra ele. Sueli expõe isto em
sua biografia que leva o nome: "Contínuo Preta – A vida de Sueli
Carneiro”. 

Sua trajetória é marcada pela luta antirracista, seu ativismo
latente é fruto de seus trabalhos desenvolvidos em suas tantas
obras literárias. Mas, para além de ser ativista, é Doutora em
Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), escritora e
fundadora do GELEDES: Instituto da mulher negra, primeira
organização negra e feminista independente de São Paulo,
possui uma extensa produção com mais de 150 artigos sobre
gênero, raça e direitos humanos publicados em jornais, revistas
entre outras fontes de publicação, somando 17 livros de sua
autoria. 

Sueli Carneiro tem seu primeiro livro lançado em 1985, chamado
“Mulher Negra”, onde expõe dados de gênero, classe e raça em
suas análises.

Sueli lutou contra a ditadura militar sendo fichada no DOPS em
São Paulo, após isto, no ano de 1988, inicio da redemocratização 

S U E L Y  C A R N E I R O
POR, EDIMA EURIPES

RIBEIRO DIAS 
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do Brasil, Sueli em conjunto a outros ativistas e parlamentares
negros e negras, contribuiu para o racismo ser reconhecido como
crime, estando presente em nossa Constituição Federal, levando-
o a ser considerado um crime inafiançável e imprescritível. 

No ano de 2010 teve uma importante participação na aprovação
da política de cotas raciais como instrumentos de reparação
histórica para a população negra no ensino superior.

Em suas falas traz a memória e história do povo preto. Em um
tom poético consegue mostrar a realidade diária do povo preto
brasileiro:  “Uma das características do racismo é a maneira pela
qual ele aprisiona o outro em imagens fixas e estereotipadas,
enquanto reserva para os racialmente hegemônicos o privilégio
de serem representados em sua diversidade. Assim, para os
publicitários, por exemplo, basta enfiar um negro no meio de uma
multidão de brancos em um comercial para assegurar suposto
respeito e valorização da diversidade étnica e racial e livrar-se de
possíveis acusações de exclusão racial das minorias. Um negro
ou japonês solitários em propaganda povoada de brancos
representam o conjunto de suas coletividades. Afinal, negro e
japonês são todos iguais, não é?” (Sueli Carneiro). 

No ano de 2009 Sueli publica o estudo “Mulheres negras e poder:
um ensaio sobre a ausência”, que em seu movimento trazia de
maneira denunciativa a presença majoritária masculina de
pessoas brancas nos espaços de poder, destacando a realidade
de mulheres negras nos espaços de poder, com ênfase nos
espaços políticos, promovendo um debate com muitas reflexões
que se dividiam entre as problemáticas que estavam entre gênero
e raça no Brasil. 

14



Sueli Carneiro é uma mulher preta, que refez milhares de
histórias, e ainda luta para que mulheres pretas de todos os
gêneros tenham voz, e possam melhorar suas condições de vida
em diversos espaços. Precisamos de mulheres fortes, assim
como tem sido Sueli Carneiro, enorme referência em questões de
gênero e raça para esta geração e muitas outras que estão por
vir.

REFERÊNCIAS
C, S. Escritos de uma vida. Pólen Produção Editorial LTDA, 2019.

C, M, and Alan Augusto Moraes Ribeiro. "Homem Negro, Negro
Homem: masculinidades e feminismo negro em debate." Revista
Estudos Feministas, 2017.

F, I; RACIAL, Baobá - Fundo Para Equidade. Sueli Carneiro
completa 72 anos. 2021. Disponível em:
https://baoba.org.br/sueli-carneiro-completa-72-anos/. Acessado:
30 de out. de 2022.

P, A. "Atravessando fronteiras: teorias pós-coloniais e leituras
antropológicas sobre feminismos, gênero e mercados do sexo no
Brasil." Contemporânea-Revista de Sociologia da UFSCar, 2013.
 

REPÚBLICA DO AMANHÃ (São Paulo) (org.). Feminismos
Negros – Sueli Carneiro e Bianca Santana. 2021. Disponível em:
https://republicadoamanha.org/feminismos-negros-sueli-carneiro-
e-bianca-santana/. Acessado: 30 de out. de 2022.

S, S. Sueli Carneiro. 2022. Disponível em:
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoas/sueli-carneiro.
Acessado: 30 de out. de 2022.
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S, C. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2022. Disponível em:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa641373/sueli-
carneiro. Acessado: 30 de out. de 2022.
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Uma forma de opressão

Uma coisa feita de má-fé

Uma coisa de cuzão

Racismo é uma discriminação racial

Fazendo com que os negros tenham

menos direitos

Tendo diminuição na moral

Por isso lutas foram feitas

Para terem mais equidade

E melhora em suas vidas 

Mas ainda faltam muitas batalhas 

Até chegarem lá

O racismo pode ser feito de várias

formas

Nas escolas principalmente 

Em forma de bullying, brincadeiras

Que nos fazem sentir humilhados e

tristes.

r a c i s m o  p A r a  m i m  é .
ARTUR PEREIRA DE OLIVEIRA 

Fonte: https://twitter.com/crisvector/status/1266097618695983104
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Não se sabe ao certo o local de nascimento de Tereza de
Benguela, se foi no Brasil ou em algum local em África. Ela vivia
no século XVIII e era casada com um chefe Quilombola chamado
José Piolho, cujo quilombo chamava-se Quilombo do Quariterê  e
ficava em Mato Grosso. Mas com a morte de seu marido (José
Piolho) por colonos Tereza se tornou a líder do Quilombo e com
sua ajuda a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão
por duas décadas, passando assim a ser chamada de Rainha
Tereza.

O Quilombo, por ser um território de difícil acesso, era bom para 
 que Tereza o coordenasse, com um forte aparato de defesa, de
maneira a formar um parlamento para discutir e decidir em grupo
as ações da comunidade Quilombola. Era a Tereza que decidia
questões sobre na política, economia e administrativas do
Quilombo, a fim de continuar um sistema de defesa de troca de
armas com os brancos ou roubando de outras vilas. Como o
Quilombo era governado de forma parlamentar, tinha-se um local
destinado ao conselho, ao qual os deputados participavam e
decidiam como resolver os problemas da comunidade.

Faleceu em torno de 1770, sem saber ao certo a causa de sua
morte. Existem versões em que se matou após ser capturada por
bandeirantes sob ordens da capitania de Mato Grosso, e ainda
versões de que foi assassinada e teve sua cabeça exposta no
centro do Quilombo. O Quilombo foi 

T E R E Z A  D E  B E N G U E L A
POR, ARTUR PEREIRA

DE OLIVEIRA 
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destruído em 1770 pelas forças de Luís Pinto de Sousa Coutinho.
Nessa época a comunidade era constituída por 79 negros e 30
índios.

Em homenagem a essa grande mulher, o dia 25 de julho é
oficialmente no Brasil o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da
Mulher Negra. E essa data comemorativa foi instituída pela Lei n°
12.987/2014.
 
REFERÊNCIA 
BIBLIOTECA  DO CECULT.  Tereza de Benguela: a escrava que
virou rainha e liderou um quilombo de negros e índios. Disponível
em: https://www.ufrb.edu.br/bibliotecacecult/noticias/220-tereza-
de-benguela-a-escrava-que-virou-rainha-e-liderou-um-quilombo-
de-negros-e-indios. Acessado: 30 de out. de 2022.
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Ah, o que é o racismo? 

Uma longa história meus amigos... 

Repetitiva e cansativa... 

 

Mais uma vez se repete a mesma

história... 

Um preto que morre 

E uma mãe que chora 

E há PM que deu um tiro perdido 

Mas com o destino certo.

 

Um jovem negro procurando um

emprego 

Mas não acha por causa de seu

cabelo 

E mais uma vez se repete a mesma

história... 

 

A mulher esconde a mochila 

Quando um preto passa 

E se for um tipo de brincadeira 

Desculpa, eu não vejo graça 

 

É que tem disso né? 

Racismo em forma de piada uma

atitude de gente mal criada 

Mal criada e mal amada.

o  Q U E  É  O  R A C I S M O ?
ISABELLA CRISTINA TELES LOPES 

Fonte: https://twitter.com/crisvector/status/1266097618695983104
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Maria Beatriz Nascimento, nascida em 17 de julho de 1942, na
cidade de Aracaju, Sergipe, foi a oitava filha de nove do casal
Rubina Pereira do Nascimento e Francisco Xavier do
Nascimento. Sua trajetória é relatada sob a ótica de Tolentino
(2021), uma mulher preta historiadora. 

No ano de 1949 foi para a região Sudeste, morar no bairro de
Cordovil, no subúrbio do Rio de Janeiro. Em 1969, aos 28 anos,
Beatriz foi aprovada para o vestibular do curso de História da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), concluindo seu
curso de graduação no ano de 1971.

Sua trajetória é marcada por sua atuação militante que se
relacionava com sua vida acadêmica, construindo parcerias
atuantes com pesquisadores negros, parceria que deu origem ao
grupo de trabalho André Rebouças na Universidade Federal
Fluminense (UFF). No ano de 1981 concluiu o curso de pós-
graduação Latu Sensu em História do Brasil também na UFF.

Sua atuação junto ao Movimento Negro intensifica-se no início
dos anos 80, sendo Beatriz uma presença constante no
fortalecimento dos movimentos sociais negros organizados, tendo
vínculo com o Movimento Negro Contra a Discriminação Racial
(MNUCDR).

Dedicou-se aos estudos de formação dos quilombos no Brasil,  

B E A T R I Z  N A S C I M E N T O
POR, ISABELLA CRISTINA

TELES LOPES 
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repensando este espaço como território de resistência de
maneira científica, lutando pela titulação e defendendo o
reconhecimento de terras quilombolas, alcançou a conclusão de
que durante o período colonial, os quilombos tiverem capacidade
de incluir cerca de 5  mil a 15 mil pessoas, tendo como base para
seus estudos o Quilombo dos Palmares.

Aos 52 anos, Beatriz é assassinada a tiros em uma lanchonete
no Rio de Janeiro, pelo namorado de uma amiga, a motivação 
 para o crime ocorre por Beatriz aconselhar sua amiga a terminar
o relacionamento em que vinha sofrendo violência doméstica.

REFERÊNCIA
TOLENTINO. L. Beatriz Nascimento: uma intelectual que todo
mundo precisa (re)conhecer, 2021. Disponível em:
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/beatriz-nascimento-uma-
intelectual-que-todo-mundo-precisa-reconhecer/. Acessado: 30
de out. de 2022.
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Para mim o racismo é...

Quando vou em uma loja e vejo um segurança me seguindo 

Para mim o racismo é...

Quando vejo uma pessoa preta raspando seus dreads para

arrumar um emprego 

Para mim o racismo é... 

Quando uma garota branca coloca tranças africanas e todos

dizem que é bonito, mas, quando uma garota preta coloca

tranças todos dizem que e feio, que é fedido. 

Por que na “padrãozinha” é bonito e em mim não?

Para mim o racismo é...

Quando um policial da um tapa na minha cara só pelo fato

da minha pele ser escura 

Para mim o racismo é...

Quando eu entro em uma universidade e não encontro

pessoas negras 

Para mim o racismo é... 

Quando você deixa seu cabelo com menos volume com medo

de não arrumar um emprego 

Para mim o racismo é...

Quando homens brancos acham que as mulheres negras são

mais “fáceis” .

Para mim o racismo é...

Quando um negro vai em algum lugar chique e todo mundo

que está no local começa a olhar torto para ele. 

P A r a  m i m  o  r a c i s m o  é :  
THAYNARA APARECIDA

BOAVENTURA DE OLIVEIRA
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Antonieta Barros, mulher preta e política. Nascida no Estado de
Santa Catarina, na cidade de Florianópolis no ano de 1901. Sua
atuação social é marcada em meio as ações políticas que
realizou em sua vida, ansiando sempre pela inclusão de pessoas
negras nos espaços políticos. Sua atuação sofre uma grande
repressão durante a ditadura militar, e ganha destaque após a
criação de Constituição de 1988, trazendo o debate de raça e de
questões de gênero, repensando a mulher na política. Antonieta
alertava para questões de gênero, etnia e classe social.

Antonieta traz em suas memórias uma infância marcada por
dificuldades, filha de uma lavadeira e órfã de pai, sofreu
dificuldades acompanhadas do racismo que impera na sociedade
até os dias atuais. Ingressou aos 17 anos, na Escola Normal
Catarinense, formando-se em 1921 como professora de
Português e Literatura, uma das poucas modalidades que
permitia que as mulheres pudessem circular socialmente em
espaços públicos, sendo aceita. 

Em 1922, funda o “Curso Particular Antonieta de Barros” visando
alfabetizar a população carente, segunda ela “analfabetismo
impedia a gente de ser gente”.

Antonieta foi uma mulher à frente de seu tempo, e via na política
meios para melhorar a vida de pessoas menos favorecidas. Sua 

A N T O N I E T A  B A R R O S
POR, THAYNARA APARECIDA

BOAVENTURA DE OLIVEIRA
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atuação social a levou a ser uma das primeiras mulheres eleitas
no Brasil, carregava a bandeira política do poder revolucionário e
libertador para todos. No ano de 1934 foi eleita deputada
estadual por Santa Catarina.

REFERÊNCIAS
FALCARI, G. Antonieta de Barros: protagonista de uma mudança.
2015. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/antonieta-de-
barros-protagonista-de-uma-mudanca/>. Acessado: 30 de out. de
2022.
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Racismo pra mim é... 

Aqueles que julgam minha fé

Racismo pra muito é...

Quando me julgam a minha

cor

Sem pelo menos ter o pudor 

Porque esse preconceito com a

minha cor? 

E sim, eu tenho rancor!

Todos os dias acordo pensando

Que minha “batata tá

assando”

Porque se perguntam do que

meus ancestrais são feitos? 

Isso tudo por conta de um

branco alheio? 

Aaah, os brancos europeus

disseram 

E todos fizeram?

r a c i s m o
ANA  LAURA BOAVENTURA SANTOS

27

Fonte: https://twitter.com/crisvector/status/1266097618695983104



Maria Escolástica da Conceição Nazaré, mais conhecida como
Mãe Menininha de Gantois, nasceu no estado de Salvador no
ano de 1894, filha única de Joaquim Assunção e Maria da Glória
Nazareth, se tornou ainda criança Ialorixá (mãe-de-santo) no
terreiro llê lá Omi Axé Lamassê, herança familiar deixada por sua
bisavó, Maria Júlia da Conceição Nazaré, assumindo este posto
no ano de 1922, sucedendo sua tia-avó Pulquéria Maria da
Conceição. O apelido menininha surge por assumir o terreiro 
 ainda muito jovem. 

Assumir este compromisso frente ao templo religioso de matriz
africana fez com que encontrasse barreiras, as quais enfrentou
com resistência. Denominava-se católica, sendo devota de
santos católicos, buscava no estado de Salvador o direito de
participar das missas utilizando sua indumentária de Candomblé. 

Sua trajetória se inicia aos 08 anos, e ao longo e sua trajetória
alcança notoriedade nacional se tornando a quarta lalorixá do
Terreiro do Gantois e uma das mais famosas Ialorixá brasileiras.

Sua posse foi marcada pelas práticas de sua casa, considerando
a história e memória de seus ancestrais, ocorrendo por meio do
jogo de búzios, onde os orixás Oxóssi, Xangô, Oxum e Obaluaiê
se manifestam atestando a escolha de Mãe Menininha como a
regente deste espaço, ocorrendo especificamente no dia 18 de 
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fevereiro de 1922.

Sua atuação junto a religião de matriz africana possui destaque
na década de 30, época em que as resistências, bem como a Lei
de Jogos e Costumes, foram travadas com o intuito de que as
batidas policiais nos terreiros, assim como a maneira de
abordagem, que acabava até mesmo em agressões, foram as
motivadoras para que Mãe Menininha lutasse por seu término, se
tornando uma das principais articuladoras neste movimento de
resistência. 

Deixa-nos uma frase para podermos refletir "Isso é uma tradição
ancestral, doutor", ponderava a ialorixá diante do chefe da
Delegacia de Jogos e Costumes. "Venha dar uma olhadinha o
senhor também."
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Uma pessoa excluir a outra por causa da

cor

Dizer que é feio, que parece macaco,

causando grande dor

Dor essa, não por se sentir rebaixado,

Mas, por ver que em pleno século XXI,

existem pessoas de mente tão pequena,

que não perceberam que a escravidão

acabou

Racismo também é, dar apelidos sem

graça, ao cabelo afro

Não existe cabelo de bombril, esponja de

aço ou pixaim

Quem dá esse tipo de nome está enganado

Existe Black Power, o enrolado e o

cacheado

Não importa o nome, o que importa é o

cabelo com sua história ser honrado

E a religião?

Essa, sim, sofre racismo, ó meu Deus,

desde a época da escravidão

Não existe demonstração da sociedade

que mudanças acontecerão

Mas, nossos ancestrais nunca desistiram

Não seremos nós que deixaremos essa luta

em vão.

r a c i s m o  é . . .
THIAGO DANIEL OLIVEIRA COSTA
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Laudelina Campos de Melo, é mineira, natural de Poços de
Caldas, nascida em 1904, data próxima à abolição da
escravatura que acontece em 1888. 

Sua vida é marcada pelo trabalho, sendo a provedora de seu lar,
começa a trabalhar com 07 anos, sendo levada a abandonar a
escola para se dedicar ao trabalho. Aos 16 anos passou a
integrar organizações sociais do movimento negro.  

Laudelina se alista para trabalhar como auxiliar na Segunda
Guerra Mundial (1939-1946), motivada por uma fala de Hitler que
buscava a opressão de todas as raças, incluindo a motivação de
perseguição a pessoas negras. 

Foi uma forte contribuinte na luta das pessoas que trabalhavam
como domésticas, sendo fundadora da Associação de
Trabalhadores Domésticos do Brasil. Com o movimento da
ditadura neste período a Associação precisa se abrigar no partido
UDN (União Democrática Nacional), para garantir seu direito de
funcionamento. 

Em 1960 Laudelina se afasta de sua entidade, retornando no fim
da ditadura, a pedido de seus companheiros de militância. No
ano de 1988, com a promulgação da nova Constituição, a
associação se tornaria um sindicato.
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No ano de 1991 Laudelina nos deixa, aos 86 anos, vindo a óbito
na cidade de Campinas.  

Após 22 anos de seu falecimento, é aprovada a PEC das
Domésticas, trazendo direitos as pessoas que trabalham como
domésticas, repensando carga horária e direito a horas, direitos
antes não conquistados. 

Laudelina é uma das grandes causadoras destes direitos,
deixando um legado de trabalho e militância, olhando para a
classe de pessoas que são consideradas minorias sociais. 

REFERÊNCIA
NORBIATA, L. P. Instituto Moreira Salles promove homenagem a
Laudelina de Campos Mello (1904-1991), pioneira na luta por
direitos das trabalhadoras domésticas. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/geral-54507024. Acessado: 30
de out. de 2022.

32



Dar apelidos aos outros por sua cor

Como, por exemplo, fuscão preto

Ó meu Deus, que dor!

Dor essa por ver

Que mesmo depois de tanto tempo de

abolição, ainda perdemos nossa

identidade, como no tempo da

escravidão

Nem se fala sobre o cabelo 

Que ganha tantos nomes que às vezes é

difícil de aceitar olhando no espelho

Pois, é chamado de Bombril, pixaim e

vários outros, que nem vale a pena

citar

O que vale a pena dizer, é que o cabelo,

é meu e tenho orgulho de carregar

Também há racismo quando não

respeitam a minha religião

É de matriz africana? Sim. E daí?

Deus não escolheu religião, perante ele

somos todos irmãos

Cada pessoa carrega com você sua

cultura e suas tradições, 

Que o outro não precisa aceitar, mas,

devem respeitar.

r a c i s m o  p A r a  m i m  é .
RAYANNE YASMIM DE OLIVEIRA COSTA 
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Aqualtune Ezgondidu Mahamud, nascida no reino do Congo, filha
do Manikongo Nkanga a Lukeni a Nzenze a Ntumba e irmã do
Manikongo que foi morta na batalha de Mbwila, mãe de três filhos
Ganga Zumba, Ganga Zona e Sabina, Aqualtune tinha dois netos
Zumbi dos Palmares e Toculo, teve três bisnetos Motumbo,
Harmódio dos Palmares e Aristogiton dos Palmares, é uma
princesa de África sequestrada e escravizada no Brasil. 

Aqualtune foi sequestrada, marcada com um ferro quente em
seus seios e levada para ser vendida por portugueses. Ao ser
vendida vem para o Brasil, indo para o Recife, tentando uma fuga
sem sucesso pelo mar. Foi vendida para o senhor de Porto Calvo
no leste do estado de Alagoas. 

Por seu porte físico saudável, foi destinada à função de
reprodução, sendo estuprada constantemente por outros
escravizados com o intuito de procriação. Visando lucro, os
senhores de engenho vendiam as crianças, submetendo suas
mães a inúmeras violências. 

Em meio a essa situação, Aqualtune descobre Palmares, uma
terra de africanos livres, que também era chamada de Angola
Janga (“Minha Angola pequena”). Grávida, entra na mata junto a
cerca de 200 homens negros escravizados e chega a Palmares,
espaço reconhecido como liderança, assumindo um papel político
que a reconhecia como a princesa que era. 

A Q U A L T U N E
POR, RAYANNE YASMIM

DE OLIVEIRA COSTA 

34



Deste momento em diante, passa a assumir um papel de defesa
do quilombo dos Palmares, se fazendo resistência para o
fortalecimento deste local. Em meio as batalhas travadas contra
os escravizadores, Aqualtune foi mãe de importantes
representantes na luta contra o processo de escravização, Ganga
Zumba, Ganga Zona, e Sabina - mãe de Zumbi dos Palmares.
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Racismo para mim é...

Um monte de moleque folgado que fica

de "migué"

Que não sabe o que fala e não sabe o

que diz 

Não sabe o que é ser preto e não sabe a

nossa raiz 

Para muitos não existe racismo

Mas não é isso que eu digo

São tantos pretos que sofrem por isso

E os brancos quase nunca ligam pra

isso

Muitos falam que nós somos iguais 

Mas pelo fato da minha cor de pele eu

sou passado para trás

Meu pai sempre dizia que a vida não é

fácil pra gente

Mas a luta é diária e frequente 

O racismo ainda existe 

Apesar de muitos lamentos 

Nós negros somos excluídos 

E sofremos muitos tormentos. 

r a c i s m o  P A R A  M I M  é . . .
GUILHERME HENRIQUE SILVA SANTOS 
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Clementina de Jesus, mulher, negra, mãe, cantora, dona de uma
voz preponderante, cheia de memória e história do povo
brasileiro. Nasceu em Valença, Rio de Janeiro, era filha da
parteira Amélia de Jesus dos Santos e de Paulo Batista dos
Santos, capoeira e violeiro da região. A artista fluminense foi
revelada em 1964 aos 63 anos no show "O Menestrel". Em 1966,
a artista ganha notoriedade internacional se apresentando no I
Festival Mundial de Artes Negras, no Senegal, e em show no
Festival de Cannes, na França. 

Quelé, a voz da cor, biografia de Clementina construída por
Munhoz (2016), traz as histórias, memórias e o talento de uma
artista preta, de sua trajetória no interior do Rio de Janeiro, em
1901, até sua morte, na capital do estado, em 1987. 

Clementina traz a mulher brasileira, guerreira, aguerrida, que luta
contra o racismo e as injustiças diárias que acontecem com
homens e mulheres negros e negras. Sua arte foi responsável
por avivar os cantos negros tradicionais e  popularizar o samba. 

Clementina é história e memória viva. 
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Anastácia é símbolo de resistência. Descendente dos povos
bantus, filha de Delmira, que foi trazida de África em um navio
negreiro com mais de 100 homens e mulheres negros e negras
bantus, originários do Congo. Anastácia é fruto de um estupro
realizado pelo senhor de escravos que comprou Delmira. Nasce
Anastácia de pele negra, traços negroides e olhos azuis. 

Ativa na luta contra as violentas investidas contra ela e o povo
preto escravizado, era conhecida por não receber as violências
de seus senhores sem lutar. Seu símbolo de resistência é
exemplificado nesta imagem acima, utilização da máscara de
ferro na boca, que a foi designada a usar como castigo por ela
nunca ter sido “domesticada”. 

Santificada por algumas religiões, tem em sua história o histórico
de curar pessoas apenas com sua presença. Anastácia, adoeceu
sendo levada para o Rio de Janeiro, vindo a óbito. Foi sepultada
na igreja do Rosário que foi destruída por um incêndio, motivo
pelo qual não se tem documentos que poderiam elucidar mais
sobre essa Princesa Bantu. 
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