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Resumo 
Este artigo é resultado de pesquisa realizada no estágio Pós-Doutoral, na Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, Campus Francisco Beltrão, cujo objetivo foi analisar a forma como, através do 
protagonismo de mulheres negras, quilombolas e educadoras, seria possível ampliar a matriz 
teórico-conceitual de pensamentos femininos e negros. Para tanto, valeu-se da pluralidade de 
experiências femininas presentes em territórios quilombolas do Norte a Sul do Brasil. Por meio de 
entrevistas semiestruturadas, explicitam-se mecanismos acerca de como elas se constituíram 
lideranças em suas comunidades, o impacto desse movimento político nas suas docências e as 
narrativas do que significa a luta das mulheres. Essa luta tem como princípio, quase hegemônico, o 
fato de que seus fazeres e agires convergem com um sentido de dignidade contido nas reivindicações 
do movimento de mulheres negras em geral, no entanto, com metodologias de enfrentamento 
concernentes com o tempo e espaço sociocultural e político nos quais se constituíram 
individualidades e coletividades ao longo de suas vidas. Tal estudo procurou aprofundar o 
pensamento teórico-conceitual, principalmente, de intelectuais brasileiras, latino-americanas e 
daquelas cujas perspectivas, ao não cindirem as opressões de gênero, raça/etnia, classe social e 
geracional, constroem uma diversidade de conhecimentos sistemáticos à descolonização do saber-
poder: as mulheres negras e quilombolas. O adjetivo inquietação se constituiu um elemento forte 
para demarcar o modo como elas, coletivamente, se (re)constroem individualmente e como grupo, 
obstante suas diversidades. 
Palavras-chave: mulheres; quilombos; educação; liderança. 

Abstract 
This article is a result of the research carried out in the Post-Doctoral stage, at the University of the 
West of Paraná, Campus Francisco Beltrão, whose objective was to analyze how, through the 
protagonism of black women, quilombolas and educators, theoretical and conceptual analysis of 
black feminist thoughts. In order to do so, it was based on the plurality of female experiences in 
quilombola territories from the North to the South of Brazil, which, through semi-structured 
interviews, explicited mechanisms about how they became leaders in their communities, the impact 
of this political movement on their teaching and the narratives of what the struggle of women means. 
This struggle has as its almost hegemonic principle that its actions converge with a sense of dignity 
contained in the demands of the black women's movement in general, however, with methodologies 
of confrontation concerning the time and socio-cultural and political space that constituted 
individualities and collectivities throughout their lives. This study sought to deepen the theoretical-
conceptual thinking, mainly of Brazilian and Latin American intellectuals, and of those who reach 
out to prospects who, by not breaking the oppressions of gender, race / ethnicity, social class and 
generational, construct a diversity from systematic knowledge to the decolonization of know-how: 
black women and quilombolas. The adjective restlessness has been a strong element to demarcate 
the way in which they collectively (re) construct individually and as a group, despite their diversities. 
Keywords: women; quilombos; education; leadership. 
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1. Os caminhos que levam a elas: mulheres singulares, plurais e a organicidade 
da escrita 
 

A experiência da inserção em comunidades quilombolas, nas mais diversas regiões do 
Brasil, se estende por mais de uma década. As razões acadêmicas e profissionais, que se 
apresentaram, tiveram como centralidade processos educativos que são, cotidianamente, 
engendrados por esse segmento da população negra brasileira. Uma realidade que, após a 
constitucionalidade do direito à titularidade do território, traz à tona uma complexa rede de 
relações assentadas em heranças geracionais que exacerbam a tarefa científica, 
inevitavelmente conduzida pela dúvida. 

Frente à violência sofrida pelo vasto contingente populacional de africanos/as 
escravizados/as que constituíram a diáspora brasileira, a compreensão acerca do modo como 
homens e mulheres, em terras que lhes eram estranhas e em condições adversas, se refizeram  
como agente de pretensas liberdades, pode ser buscada, mas de forma não exclusiva, na 
maneira como  quilombos1 urbanos e rurais, históricos e contemporâneos, registram, em suas 
memórias de fundação e continuidades, os sentidos do aquilombar-se.   

Esses sentidos desafiam racionalidades na medida em que, historicamente, quilombos e 
quilombolas, no pré e pós-abolição, foram reduzidos/as a uma clandestinidade fugitiva ou a 
uma invisibilidade forjada pelo descaso. Uma condição referente à falta de políticas para 
àqueles/as que, desassistidos/as, viram-se imersos/as em uma liberdade paradoxalmente 
cerceada das condições mínimas para viver com dignidade (Gomes, 2015). 

Compreender processos educativos, nas comunidades quilombolas, torna-se um desafio, 
não pela inexistência de tais processos, mas pela habilidade que tais pessoas têm de fracionar 
as experiências como pertencentes a mundos distintos, excludentes ou, no limite, duais: 
mundo dos adultos do mundo das crianças, do trabalho e do lazer, de homens e de mulheres, 
do sagrado e do profano, da festa e do recolhimento. Desafios possíveis, potentes e 
inspiradores para a construção de diferentes práticas, pedagogias dialógicas e humanitárias a 
partir e para além dos territórios quilombolas. 

 O indissociável tripé acadêmico – pesquisa, ensino, extensão –, quando direciona o/a 
docente pesquisador/a para ações in locu, sofre tensionamentos no que diz respeito a 
metodologias, técnicas, conceitos e teorias, que são alguns dos elementos do trabalho 
intelectual. Esse dinamismo é provocado pelo fato de que existem diferenças “[...] entre o 
lugar epistêmico e o lugar social [...]”, por isso “[...] afirmar o lócus de anunciação significa 
ir na contramão dos paradigmas eurocêntricos hegemônicos que, mesmo falando de uma 
localização particular, assumiram-se como universais, desinteressados e não situados” 
(Bernardino-Costa; Grosfoguel, 2016, p. 19). 

Quilombos são contextos sociais e detentores de formas peculiares de consolidar suas 
existências, porque são cerca de cinco mil comunidades quilombolas identificadas, 3018 
certificadas e 220 com títulos emitidos2. O movimento quilombola consolidou, nas últimas 
décadas, um processo reivindicatório que agrega, junto à urgência da regularidade das terras 
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de uso comum, a supressão das necessidades vitais, tanto sob o ponto de vista material como 
cultural e simbólico.  

A supressão dessas necessidades, para além de um ostensivo investimento em políticas 
públicas e sociais, é permeada pela certeza de que uma educação inerente aos quilombos, de 
natureza não formal, deve ser fortalecida por uma educação escolar quilombola3 que viabilize 
a construção de redes de aprendizagens que valorize a diversidade presente no seu interior. 
Diversidade esta que “ [...] vai além do simples registro da variedade das aparências, porque 
o olhar, ao mesmo tempo que percebe, atribui um valor e, claro, determinada orientação de 
conduta” (Sodré, 2006, p. 07). O olhar atribuído às comunidades quilombolas, geralmente, 
se faz estereotipado frente às desigualdades econômicas e sociais a que estão sujeitas ao 
situarem-se, demograficamente, entre os grupos populacionais mais vulneráveis 
economicamente4.   

Não obstante essa realidade socioeconômica, pode-se acreditar que o protagonismo 
desses grupos, frente à vida de adversidades, têm sido alvo de reconhecimento acerca do 
modo como essas dificuldades propiciaram alternativas de sobrevivência e resistência através 
de práticas de reciprocidade. Tais práticas foram imprescindíveis para a produção de 
existências ancoradas em estreitas relações interpessoais e usufruto comedido dos bens 
naturais. Criou-se uma economia de subsistência em situações diversificadas, por vezes, em 
pequenos conglomerados de terras ou naqueles contextos cuja abundância não significa, 
necessariamente, terra para uso; seja pela dificuldade em relação aos meios de produção, seja 
nas decisões acerca dos fins que se deseja para aquele chão, porque o território quilombola é 
pensado para além de terra como produção de excedentes. Perspectivas 
etnodesenvolvimentistas têm sido construídas como projetos de desenvolvimento sustentável 
para as comunidades quilombolas. 

A atribuição das finalidades para o território se dá consoante ao conjunto de prioridades 
que são estabelecidas através de uma lógica que não se constrói, exclusivamente, como fruto 
de uma racionalidade econômica. Logo, é um conjunto de escolhas definidas pela cultura do 
lugar.  

A crescente organização dos quilombos tem se caracterizado pela condução política dada 
ao território por meio dos espaços de decisão e organização que se consolidam de forma 
muito particularizada. As comunidades têm construído espaços de representação em âmbito 
nacional, regional e local; esses espaços possuem estratificações conforme a necessidade de 
organização. Em algumas comunidades, a exemplo da Comunidade Quilombola Conceição 
de Crioulas, localizada em Salgueiro, sertão central de Pernambuco, a Associação 
Quilombola subdivide suas frentes de trabalho em comissões que se responsabilizam por 
agilizar determinadas demandas, ainda que as grandes decisões sejam tomadas pelo coletivo. 

O que chama a atenção nessa organização política dos territórios, e que se constituiu na 
centralidade da pesquisa realizada no estágio Pós-Doutoral e sobre a qual versa esta escrita, 
é a presença das mulheres, principalmente, em condição de liderança. Liderança que é 
construída não por uma característica de personalidade individual, mas pelo conjunto de 
ideias, geralmente coletivas, que dão coerência para determinadas pessoas assumirem tal 
posto. É notória a complexidade com que se colocam nas frentes de luta, com diferentes 
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discursos e estratégias dos movimentos de mulheres ou feministas já consolidadas por suas 
atuações políticas e considerável produção acadêmica em âmbito nacional e internacional.  

A maioria das lideranças que se constituíram sujeitas deste estudo, e serão apresentadas 
a seguir, possuem formação acadêmica em âmbito de graduação e pós-graduação e circulam 
por espaços em que a discussão teórica acerca do feminismo, com acento na dimensão étnico-
racial, que é o diferenciador das lutas das mulheres em geral, está presente. Para Collins 
(2016, p. 101) “[...] o pensamento feminista negro consiste em ideias produzidas por 
mulheres negras que elucidam um ponto de vista de e para mulheres negras”.   
 
 
2. Aproximações ao campo de estudo: ser líder, ser mulher, professoras e a 
compreensão destas experiências  
 

A diversidade de pensamentos e práticas, acerca das lutas das mulheres, pode ser 
adjetivada como um caos para Gargallo (2004, p. 16), pois prima por diversidade das formas 
de lutar e não se pauta em taxionomias de como efetivar a luta contestatória, sejam elas 
masculinas ou mesmo femininas:  

 
O caos, de acordo com Pitágoras, é a contrapartida do cosmos, que não é senão o 
caos delimitado, medido, arbitrariamente convertido em algo previsível; e está 
relacionado com a noite, com os números pares, com as mulheres. Quando quero 
pensar em algo que me agrada, penso no sangue menstrual que bagunça as dietas dos 
nutricionistas mais estudados, a noite que engendra os sonhos, os hermafroditas que 
lutam para que parem de mutilá-los, convertendo-os em um dos sexos socialmente 
reconhecidos, a lava quando desce sobre cidades poluídas e devolve seus nutrientes 
à terra que queima [...]. 
 

A forma como as mulheres-lideranças e quilombolas conduzem pautas reivindicatórias  
que abarcam multiplicidades de questões comuns a todas, principalmente às mulheres 
negras5, e que incluem, sobremaneira, a forma como as masculinidades e as diversidades 
sexuais  também estruturam relações de poder no interior do território, chama a atenção pela 
maneira como instituem outros arranjos discursivos, metodológicos, estratégicos e políticos 
de combate ao racismo, machismo, sexismo, enfim, ao caráter interseccional (Crenshaw, 
1989), através dos quais as violências se apresentam.  

As experiências vividas pelas mulheres quilombolas, ancorando-se na percepção de 
Sudbury (2003, p. 63), só podem ser analisadas frente ao conjunto de relações históricas em 
que estão registradas, nesse sentido, 

 
[...] não é mais possível falar ‘de forma inocente’ das experiências das mulheres 
negras; em vez disso, precisamos saber como a posição de determinadas mulheres 
em sistemas múltiplos de subordinação define o meio pelo qual elas se apresentam 
como indivíduos e como grupo. Essa ‘política de posicionamento’ difere da política 
de identidade, uma vez que insiste em determinados limites históricos, geográficos, 
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culturais, físicos e imaginativos que determinam as nossas definições de eu e de 
outro.  
 

Haraway (2009, p. 52) também utiliza o termo inocente no sentido de desmistificar a 
categoria mulher, ao afirmar que:  

 
Não conheço nenhuma outra época na história na qual tenha havido uma maior 
necessidade de unidade política, a fim de enfrentar, de forma eficaz, as 
denominações de ‘raça’, de ‘gênero’, de ‘sexualidade’ e de ‘classe’. [...] Nenhuma 
de ‘nós’ tem mais a capacidade material para ditar a ‘elas’, a quaisquer delas, a forma 
que a realidade deve ter. [...] As mulheres brancas, incluindo as feministas 
socialistas, descobriram a não inocência da categoria ‘mulher’ [...]. Essa consciência 
muda a geografia de todas as categorias anteriores; ela as desnatura, da mesma forma 
que o calor desnatura uma antropologia frágil.  
 

Nessa perspectiva, a escuta das narrativas de mulheres negras e quilombolas teve como 
pressuposto apreender a maneira como elas se constituem lideranças cujas formas de sê-lo 
não se constroem a partir de receita, porque  
 
[...] não é a mesma coisa que você diz, eu quero ser professora daí você vai para escola, vai se formar e ser 
professora. Agora liderança não... você vai participando, as pessoas vão se identificando com a sua atuação. 
Quando você vê, você nem percebe e as pessoas já lhe veem como liderança. Ah, não dá para dizer assim: hoje 
eu sou uma liderança, amanhã eu não quero ser mais e dizer vai ser a Márcia na minha vaga. Márcia não vai 
ocupar o meu lugar; ela vai fazer uma liderança na comunidade dela, do jeito dela, o fazer dela. Não porque eu 
disse: ‘Márcia, agora é você’. A presidência até que a gente elege, mas a liderança não porque em nem todas 
as organizações as lideranças e as coordenações são presidentes. Às vezes liderança está em outra pessoa que 
não está nessa instituição e tem acontecido muito isso nessa nova forma de associativismo. Muito isso, porque 
as comunidades já têm a sua organização e critério, regra, regra e regra... critério e precisa ter estudo. Tem 
estudo mas não é uma liderança. É a minha história, meu envolvimento que faz as pessoas me verem como tal 
(MD, Conceição de Crioulas/PE).    
 

O empenho, na tentativa de sistematizar as diferentes conformações que as conduziram 
a serem mulheres-lideranças, é favorecido pela compreensão de que uma diversidade,  

 
[...] não existe na forma de pensamento puro, existe somente na medida em que é 
praticado, articulado, manifestado e disseminado dentro dos espaços sociais 
marginais. [...] os espaços sociais em que esse discurso oculto cresce, são, por si 
mesmos uma conquista da resistência que se ganha e se defende nas faces do poder 
(Jabardo Velasco, 2012, p. 39). 

 
As faces do poder feminino, revelado nas artes do fazer (Certeau, 2001), produzem 

lideranças a partir das cotidianidades que são resistências imprescindíveis no âmbito do 
vivido, a exemplo do aprender a cantar em romarias e se tornar uma referência:  
 
Então falando da romaria de São Gonçalo, a Vó Joana6 e o meu padrinho Tio José, ele e ela, a vida inteira me 
incentivando: ‘Fia você canta bem, vamos cantar com a gente. Fia, vamo cantar’! Eu e ela porque a gente faz 
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parte do coral da igreja. Vamos cantar, então a gente tinha essa coragem. Eu fui participar, então eu participei 
e é isso que eu quero (GL, C. Q. João Surá). 
 

Existem muitas formas de se vivenciar o processo investigativo: tem-se algumas 
hipóteses iniciais, as expectativas de referendá-las ou não e um arcabouço teórico-conceitual 
que sustente e que alavanque a entrada no campo. Existe, também, minimamente os desejos 
do/a pesquisador/a de que o campo seja ameno, no sentido de que a pulsão de vida seja 
captada para além dos sons das palavras, enfim, de silêncios, olhares, expressões que também 
são linguagens do corpo e da alma. Tem-se a convicção de que as conclusões serão sempre 
parciais, porque concluir, fechar o pensamento em verdades absolutas é o mais 
desaconselhável na única certeza: da temporalidade das verdades científicas  

A escolha das mulheres e o lócus de investigação – os quilombos – foi consequência de 
uma trajetória, conforme já referido. Na condição de pesquisadora, mulher, negra e não 
quilombola, compreende-se que as narrativas dos feminismos negros urbanos, por mais 
transgressores que sejam no enfrentamento ao racismo, sexismo e machismo e 
academicamente ou relativamente aceitos, não abarcam (e nem pretendem) a quantidade de 
experiências femininas e negras presentes na sociedade brasileira e no mundo. É perceptível 
que existe uma conexão ou relação de interdependência entre as mulheres negras que ocupam 
diferentes espaços, no sentido de que mudanças trazem em si uma inesgotável compreensão 
de reciprocidade de totalidade e de solidariedades, na medida em que 

 
[...] feministas negras que veem a simultaneidade de opressões que afetam mulheres 
negras, aparentam ser mais sensíveis em ver também como esses mesmos sistemas 
de opressão afetam homens afro-americanos, pessoas de cor, mulheres e o próprio 
grupo dominante. Portanto, ativistas femininas negras podem trabalhar em prol de 
mulheres negras, raramente elaboram situações separatistas para a opressão de 
mulheres negras. Ao contrário, suas visões, [...] ‘baseiam-se na solidariedade da 
humanidade’ (Collins, 2016, p. 110).  
 

Nesse contexto, torna-se imperativo pluralizar a categoria mulher, as suas lutas e até 
mesmo a forma de nomeá-las: feministas, feministas negras, feministas interseccionais, 
mulherismo africana, movimento de mulheres, como forma de se validar um legado que se 
estende a cada geração. E, talvez, não apenas de mulheres, mas também de alguns homens 
que questionam as violentas hierarquias de poder construídas na desqualificação das 
diferenças entre sexos (Gargallo, 2004; Bankole, 2009; Carneiro apud Santana 2017; Collins, 
2017; hooks, 2016).  

Nessa perspectiva, inicialmente compreendeu-se que, ao final da investigação, as 
narrativas poderiam estabelecer aquilo que se chamou, inicialmente, de contornos 
epistêmicos de uma concepção decolonial de feminismo negro, visto que a América Latina 
tem se anunciado como intérprete, oposição e enfrentamento às relações de poder da 
modernidade/colonialidade (Quijano 2010; Grosfoguel, 2016), nomeando-se como um 
projeto decolonial que se traduz “[...] pelo compromisso ético político em elaborar um 
conhecimento contra-hegemônico” (Bernardino-Costa; Grosfoguel, 2016, p. 19). 
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Assim sendo:  
 
Um feminismo atento à decolonialidade, apresenta tantos desafios para a teoria 
colonial quanto para a própria teoria decolonial [...] desta forma, é construída  uma 
conversa frutífera entre feminismo e decolonialidade, que nutre o pensamento 
decolonial com as contribuições que o feminismo tem feito na compreensão não só 
do gênero e do patriarcado, mas também em relação ao poder, democracia, lei, o 
Estado, subjetividades, economia, espiritualidade, modernidade, entre outras 
explorações  teóricas que a produção feminista vem fazendo (Miñoso et al., 2014, p. 
34). 
 

Para tanto, ou portanto, às mulheres que são sujeitas da pesquisa e educadoras em suas 
comunidades lança-se um olhar convicto de que produzem conhecimentos potentes frente à 
multiplicidade de lugares sociais, políticos e culturais que habitam. Produzem um vasto 
repertório de pensamentos e ações que refutam a concepção de que elas só podem ser 
descritas como “[...] mão-de-obra sub-humana e, portanto, incapazes de ideias abstratas e 
pensamentos independentes” (Omolade apud Sudbury, 2003, p. 65), decorrente de um 
imaginário em que “[...] a ‘verdadeira’ mulher negra é sempre aquela que fala do fundo da 
‘alma’, que com plena razão valoriza o concreto acima do abstrato, o material acima do 
teórico” (hooks apud Sudbury, 2003, p. 65).  

Ao dialogar com doze mulheres negras e quilombolas, e outra que não é moradora do 
quilombo e nem é quilombola, mas por sua inusitada atuação junto à escola quilombola, a 
pedido das lideranças, foi entrevistada igualmente, concorda-se com Sudbury (2003, p. 65) 
quando se propõe  

 
[...] a desafiar essa falsa dicotomização de teoria e prática ao reconhecer que as 
ativistas negras engajadas em organizações de mulheres negras estão envolvidas em 
atos diários de teorização. O ativismo de mulheres negras não ocorre apenas de 
forma espontânea, ele é o resultado de análises cuidadosas sobre a natureza das 
desigualdades sócio-econômicas, da intersecção de racismo, gênero e classe e dos 
meios de transformação social. 
  

A categoria inquietação, trazida pela quilombola MD (Conceição de Crioulas/PE), 
sugere o movimento de percorrer estágios entre teórico-prático, abstrato-concreto, enfim, 
aprimorar suas lutas tendo as mulheres como referenciais: “É primeiro, se inquietar; [...] e 
esta inquietação não surge porque mandam você se inquietar, isto vem no processo […]. Elas 
vão se inquietando com a questão do dia a dia e começam a interferir, estudar, questionar, 
falar, brigar”.  

Essa inquietação as leva, majoritariamente a interferir, estudar, questionar, falar e 
brigar! Verbos potentes que se conjugam em reflexões e ações que formam um conhecimento 
que transcende o vivido. A luta pelo território implica na necessidade de reivindicar todas as 
outras condições de vida, de dignidade, tais como trabalho, mobilidade, saúde, educação e 
lazer e, acima de tudo, falar de e por si próprios/as.  
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A educação, por exemplo, foi uma das pautas centrais nas reivindicações históricas dos 
quilombos e, na atualidade, se faz realidade por meio de dispositivos legais, desde a educação 
básica até o ensino superior, respectivamente, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Escolar Quilombola e com um  número crescente de universidades que adotaram 
processos seletivos específicos para acesso de remanescentes de quilombos  na Graduação e 
Pós-Graduação7.  

Narrativas femininas produziram outras formas de textos que se transformam em 
escritas, feitas de si, mas não restritas e, muito menos, para si mesmas. É um registro que 
mexe com hegemonias acerca de quem historicamente pôde escrever, fixado numa 
perspectiva acadêmica que reduz, principalmente, mulheres a objetos, porque  

 
Entre o patriarcado e o imperialismo, a constituição do sujeito e a formação do 
objeto, a figura da mulher desaparece, não em um vazio imaculado, mas em um 
violento arremesso que é a figuração deslocada da Mulher do Terceiro Mundo, 
encurralada entre a tradição e a modernidade (Spivak, 2010, p. 119).  
 

Ocupar o lugar de sujeito, na produção acadêmica, é uma prática que tende a se contrapor 
a violências epistêmicas. Essas violências são formas de construir sujeitos como outros/as 
(Spivak, 2010); tornam-se outros/as através da invisibilidade e expropriação de seus sistemas 
simbólicos de subjetivação, representação e memórias de suas experiências (Miñoso et al., 
2016).  

Para concluir esta seção, acredita-se que elas, sujeitas da pesquisa, cotidianamente 
constroem no interior de suas comunidades, nas suas práticas docentes e intelectuais, nos 
seus manifestos de lutas, sob a forma física, como jornais comunitários, monografias, 
dissertações, teses ou quaisquer outros registros (poesia, versos, cantigos), um tipo de escrita 
chamada, por Anzaldúa (2000, p. 234), de escrita orgânica, porque  

 
Não é no papel que você cria, mas no seu interior, nas vísceras e nos tecidos vivos – 
[...] Um poema funciona para mim não quando diz o que eu quero que diga, nem 
quando evoca o que eu quero que evoque. Ele funciona quando o assunto com o qual 
iniciei se metamorfoseia alquimicamente em outro, outro que foi descoberto pelo 
poema. Ele funciona quando me surpreende quando me diz o que reprimi ou finge 
não saber. O significado e o valor da minha escrita é medido pela maneira como me 
coloco no texto e pelo nível de nudez revelada.  
 

Apresenta-se, a seguir, a perspectiva metodológica utilizada para analisar as 
compreensões das lutas de mulheres quilombolas na interface de suas posições como 
educadoras e lideranças em suas comunidades. São comunidades que estão localizadas em 
diferentes regiões do Brasil e que, não apenas por questões geográficas, mas pelas mais 
diversas relações sociais estabelecidas, produzem diversificado repertório de significados, 
que, parafraseando Bairros (1995), tornam os feminismos revisitados.  
 
 



 
GEORGINA HELENA LIMA NUNES e SÔNIA MARIA DOS SANTOS MARQUES 
 
 

 
574 

3. A construção metodológica como prática de adequação entre o que o 
método e a cotidianidade em campo sugerem: delimitações e larguezas     
 

A feitura de uma investigação pressupõe uma construção metodológica que oriente o/a 
pesquisador/a. Essa orientação, por mais que esteja ancorada em instrumentos científicos que 
permitam a apreensão dos dados, sempre deixa brechas para o inusitado, principalmente 
quando se dá in loco, ou seja, em contextos tão diversos como as comunidades remanescentes 
de quilombos.   

Procurou-se contemplar a diversidade de regiões brasileiras de modo a considerar que 
especificidades regionais alteram, sem precisar em que medida, o conjunto das relações que 
se estabelecem entre o ser mulher e as lutas cotidianas que protagonizam. Nesse sentido, 
foram contempladas as Regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Nordeste; não foi possível incluir 
neste estudo a Região Sudeste. As comunidades quilombolas representadas por suas 
lideranças-professoras foram: Passo do Lourenço (Rio Grande do Sul), Conceição de 
Crioulas (Pernambuco), João Surá (Paraná), Palmares e Bom Jardim (Pará), Poconé (Mato 
Grosso) e Extrema (Goiás).  

As comunidades, selecionadas para este estudo, atenderam diferentes critérios. As 
comunidades da Região Sul e Norte já faziam parte da trajetória de estudos em quilombos; a 
comunidade da Região Nordeste é referência política pela construção e atuação na 
Confederação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas (Conaq) e pelo 
protagonismo de um processo de educação diferenciada e, por fim, as comunidades da Região 
Centro-Oeste foram escolhidas como forma de poder conciliar outras agendas acadêmicas – 
formação docente, palestras e seminários – com a pesquisa. 

A metodologia que orienta esta pesquisa, ao pretender acolher narrativas de mulheres 
negras, quilombolas, lideranças e educadoras, de modo a observar os pensamentos negros 
femininos e/ou feministas, frente ao exíguo tempo do Estágio Pós-Doutoral de doze meses, 
orientou-se por alguns princípios. O principal deles foi o de estabelecer um foco para a 
obtenção dos dados, exclusivamente por meio das narrativas, e tentar, de alguma forma, 
quando as entrevistas fossem realizadas na comunidade, evitar de trazê-las na sua 
complexidade territorial, cultural e histórica, no sentido de possibilitar a adequação da 
investigação ao tempo destinado.  

Tal escolha justifica-se porque a descrição de situações, lugares, práticas e artefatos é, 
de alguma forma, também a narrativa das mulheres em questão.  

Foram escutadas, através de entrevistas semiestruturadas, 13 mulheres e um homem. A 
entrevista do homem se deu por indicação das entrevistadas da comunidade de Conceição de 
Crioulas/PE, que compreenderam que essa fala, destoante do universo feminino, poderia, de 
alguma forma, convergir com aquilo que elas mesmas indicavam como parâmetro para as 
relações de gênero, que conferem ao seu território um lugar no qual, desde a sua constituição 
histórica, é inquestionável a figura das mulheres como protagonistas de mudanças. Avaliza 
ainda, de alguma forma, que os homens não se sentem e nem são colocados como sujeitos 
em um segundo plano.  
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Em verdade, as mulheres quilombolas apontaram tal protagonismo como natural e 
entenderam a necessidade de reafirmar suas convicções a partir de uma outra voz: “[...] Esta 
questão do avanço feminino, na participação feminina já existia mas só que era uma coisa 
tão natural que a gente não se tocava, nada de incomum [...]” (AD, Conceição de 
Crioulas/PE). 

Das 12 mulheres negras, uma delas não é quilombola. Da mesma forma que foi feita a 
indicação da figura masculina, outras quilombolas, professoras da Comunidade João 
Surá/PR, convidaram para a entrevista uma professora que atua na comunidade e que, 
anterior ao processo de contratação de pessoas do local, pela Secretaria Municipal de 
Educação, se efetivara na escola quilombola, Colégio Diogo Ramos8, e hoje se constitui 
liderança pedagógica e sindical, no sentido de colaborar, decisivamente, para que uma 
educação diferenciada9 ocorra.  

As mulheres entrevistadas variaram entre a faixa etária de 24 a 52 anos; quatro casadas, 
três divorciadas e cinco solteiras. Apenas uma com ensino superior incompleto; quatro 
cursaram Letras, cinco Pedagogia, uma Matemática e Artes visuais. Três são mestres e uma 
é mestranda; duas não possuem filhos/as e, as demais, possuem uma média entre dois e três 
filhos/as; todas atuam no Ensino Fundamental e uma atua na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). O único homem possui 36 anos, casado, uma filha e graduação em Letras.  

As entrevistas foram realizadas segundo um modelo semiestruturado, que procurou 
abranger os seguintes aspectos: breve histórico de vida, processo de construção do ser 
liderança, constituição do ser mulher, compreensão acerca da luta das mulheres, transposição 
das experiências à docência, diversidade sexual nos quilombos e a dimensão onírica de cada 
um/a. As entrevistas específicas para o estágio pós-doutoral foram realizadas de junho a 
dezembro de 2017, percorrendo os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Goiás 
e Mato Grosso.  

Para este estudo, foram aproveitadas algumas entrevistas realizadas com as quilombolas 
do Pará, em 2015, e outras realizadas com as quilombolas de Conceição de Crioulas/PE, no 
III Seminário Nacional de Educação Escolar Quilombola, realizado pela Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI), em Brasília/DF, no ano de 
2014. Essas entrevistas, realizadas anteriormente ao ano de 2017, deram o suporte para a 
construção do projeto de pesquisa.  

Nas entrevistas, se sobressai o aspecto interseccional das vivências e a emergência de 
dimensões, tais como a religião, que, de certa forma, foi o espaço em que ocorreu a formação 
política inicial de 11 das 13 mulheres. Vinculadas à Igreja Católica, como agentes das 
Pastorais da Criança, Negra, da Saúde e da Juventude, sofreram a influência das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que, frente ao seu caráter progressista inspirado na 
Teologia da Libertação, foi responsável, nas décadas de 1970 e 1980, pela formação e 
organização política dos movimentos sociais brasileiros. 

Na atualidade, as entrevistadas dividem os cargos das associações quilombolas, como 
presidentes ou membros da direção. Compartilham a liderança local com outros lugares 
políticos em âmbito estadual ou nacional. 
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Optou-se por trazer apenas as letras iniciais dos nomes dos/as depoentes, no sentido de 
manter a originalidade de suas identidades nominais e, ao mesmo tempo, evitar a exposição 
demasiada de seus nomes. 

Uma das premissas do estudo é compreender a diversidade dos feminismos negros ou da 
luta das mulheres negras e quilombolas, visto que não é consenso que suas disputas estejam 
atreladas à concepção, que não é apenas uma questão semântica, mas também política, de 
feminismo. A grande maioria se percebe na luta das mulheres e pelas mulheres.  

Gargallo (2004) aponta a diferenciação entre organização de mulheres e movimento 
feminista, ao analisar o impacto do neoliberalismo que, na década de 1990, exacerbou a 
chamada feminização da pobreza. Como consequência, segundo a autora, as mulheres se 
reuniram em organizações na condição de,  

 
[...] camponeses, esmoleiros, pessoas da cidade, pescadores e até trabalhadores mal 
pagos sem direitos laborais nas fábricas, refugiados e deslocados por razões 
ecológicas (secas, inundações) ou político-sociais (guerras de guerrilhas, lutas 
étnicas, terrorismo causada por companhias petrolíferas). As organizações de 
mulheres se multiplicaram, mas não tiveram relação com o movimento feminista 
(Gargallo, 2004, p. 123). 
 

As mulheres investigadas travam inúmeras frentes de lutas, entre elas, em oposição ao 
machismo e sexismo, conjugada com a necessidade e desejo de permanecer em um território 
que se faz extensão de seus próprios corpos e, nesse sentido,   

 
Quando as mulheres lutam para não sair do lugar em que muitas delas nasceram e 
vivem até os dias de hoje, é porque desejam continuar a gestar a vida por dentro, o 
que não significa, necessariamente, ir na contramão da bandeira de luta, que aponta 
o lar como lugar de imposição de diversas formas de dominação masculina (Nunes, 
2014, p. 188).  
 

A escuta dessas vozes femininas não proporcionou respostas a problemas que dizem 
respeito não apenas a si, mas que assolam sociedades em escalas locais e globais. De forma 
bastante transparente e, pode-se dizer, sem os escudos que estrategicamente são utilizados 
sob o ponto de vista discursivo, teórico ou político, as lideranças-professoras não negaram a 
dificuldade de enfrentamento a questões que, para outros formatos de ação política, 
apresentam caminhos aparentemente mais evidentes, ainda que nada fáceis de serem 
transitados.  

São todas mulheres que já podem acessar leituras feministas em virtude de suas 
formações acadêmicas e políticas, ainda que apontem as limitações geográficas para 
participar de reuniões, eventos, seminários, enfim, mobilizações mais coletivas que 
transcendem, muitas vezes, o espaço da própria comunidade. Percebem-se com pautas 
semelhantes às das mulheres negras urbanas, acadêmicas ou não. No entanto, a construção 
social das formas de enfrentamento ao rol de adversidades faz sobressair diferenças que, na 
compreensão de Lorde (1984, p. 111), 
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[...] é aquela conexão crua e poderosa na qual nosso poder pessoal é forjado. Como 
mulheres fomos ensinadas ou a ignorar nossas diferenças, ou vê-las como as causas 
da separação e suspeição, ao invés de forças para mudança. Sem comunidade não há 
liberação. Só há o mais vulnerável e temporário armistício entre uma pessoa e sua 
opressão. Mas comunidade não deve significar uma supressão de nossas diferenças, 
nem a pretensão patética de que essas diferenças não existem.  
 

A metodologia não se restringiu a captar dados isolados, que não se veiculassem a 
processos de construção e reconstrução de sentidos para sobreviver a sistemas entrelaçados 
de opressão vividos por mulheres negras, que se constituem “[...] comunidade a partir da 
heterogeneidade e não da mesmice” (Collins, 2017, p. 111). É um exercício de se permitir 
mergulhar na teoria científica já existente e reconhecer que a “[...] responsabilidade com as 
múltiplas vozes das mulheres negras é manter um ceticismo saudável em relação às vozes 
centradas e festivas que parecem falar às ‘mulheres negras’ [...] e perguntar ‘quais mulheres 
negras’, ‘quando’ [...]?” (Sudbury, 2003, p. 82).  

As entrevistas trouxeram narrativas convergentes e divergentes entre as 13 mulheres, 
todavia, organizá-las em categorias de análises requer que estejam presentes as contradições 
resultantes dos diferentes modos com que se constituíram líderes de comunidades, 
professoras, enfim, as mulheres que são. Forjaram-se líderes, na maioria das vezes, do 
conflito de viver em sociedades racializadas, cujos espaços de viver tornam-se, 
primeiramente, espaços de resistir e, posteriormente, de vislumbrar outras formas de vida que 
sejam sustentáveis sob o ponto de vista material e cultural. 
 
 
4. As narrativas como rupturas, conhecimento, lutas e reconhecimento 
 

A dimensão cultural presente nos quilombos, do Norte ao Sul do Brasil, é diversificada. 
Contudo, frente ao incremento ocorrido nas políticas destinadas às comunidades, em virtude 
do artigo 68 da Constituição Federal, que torna obrigação do Estado brasileiro titular as 
terras, é hegemônica a percepção de que a identidade quilombola fortaleceu laços do presente 
que, cotidianamente, acessam o passado e que, irredutivelmente, projetam novos futuros. 

 Esse passado é reatualizado na perspectiva de que, ao não esquecer os/as que vieram 
antes, as suas histórias, se constrói um legado de continuidade que não é a reedição do velho, 
mas a projeção do novo, conciliador de possibilidades que não advêm de um vão histórico, 
silenciado por discursos de verdade ideologicamente construídos.  

Todas as mulheres se sentem formadas para ocupar os lugares que ocupam através do 
reconhecimento das histórias de constituição dos seus quilombos; contam-nas inúmeras 
vezes, como se fossem um motor para buscar outros saberes, de modo a salvaguardar o 
espaço da memória como condição de vida, conhecimento e autoconhecimento.  

Para as entrevistadas, foi e é preciso ocupar outros espaços, que ampliem seus saberes, 
a exemplo da universidade. Não apenas para fortalecer seus sentimentos de pertença, de 
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negritude e de fazerem-se mulheres negras na contramão de hegemonias masculinas, 
femininas, negras e não negras, mas também uma respeitabilidade através de uma autoridade 
argumentativa:  
 
[...] quero estudar, estudar, estudar, conhecer... poder conversar com os que dizem que são autoridade e que às 
vezes nem são. Só sabem ser autoritários mas às vezes. De igual para igual. [...] eu quero continuar estudando, 
ou na formalidade ou por outros caminhos, para que que eu continue ou consiga ser, ter argumento para 
conversar com as pessoas para quando alguém vier dizer: ‘Você não pode isso, por causa disso...’, eu possa 
dizer que ‘posso por causa disso’. Assim, de ter conhecimento das coisas para saber de meu direito, do direito 
da minha comunidade... eu quero cada vez mais isso. Conhecer, conhecer, conhecer. Lutar, lutar, lutar e vencer. 
A gente cansa também de só lutar. Eu quero que um dia essa comunidade seja mais respeitada mesmo, nos 
olhe como pessoas de direito. Cidadãos e cidadãs de direitos e de deveres também. [...] quando conseguirmos 
ser respeitados, não haverá nada de imposição [...] (MD, Conceição de Crioulas/PE).    
 

Todas elas educaram-se, primeiramente, em espaços não formais de educação. Na 
relação, por exemplo, com os trabalhos manuais, fossem braçais, nas roças dos patrões ou 
nos seus próprios roçados; fossem artesanais, nas transformações dos barros, palhas, vigas, 
sementes em produtos úteis à vida doméstica ou às estéticas.  

Elas aprenderam, nas cozinhas, misturas alquímicas que conferem sabores com gosto de 
saberes, enfim, reconhecem nas rezas, ladainhas, benzeduras, uma crença e potência que,  
embora vinculadas a religiões, ampliam as dimensões desse sagrado instituído, porque, viver 
em lugares cuja biodiversidade é tão presente, possibilita sacralizar relações entre o mundo 
material e outros mundos mais perenes, invisíveis e transgressores de supostas 
racionalidades, que desejam engessar o universo das religiosidades humanas.  
 
 
4.1. O conhecer é, epistemologicamente, se inscrever em lugares de saberes e 
poderes! 
 

Quando se tem, como sujeitas das narrativas, mulheres, negras, quilombolas, e que 
ultrapassam alguns limites preestabelecidos pela estatística da miséria, do analfabetismo e 
das violências que se avolumam na relação de disputa territorial que é histórica no Brasil 
(Terra de Direitos; Coordenação..., 2018), tem-se como pressuposto que existe um discurso 
que, talvez, possa ser adjetivado como alinhado ou restrito a formas hegemônicas de combate 
a sistemas estruturados de opressão.  

Esse discurso alinhado, muitas vezes, invisibiliza algumas microatitudes, talvez 
desprovidas do alcance ideológico e político daquele que está consolidado. Isso dificulta a 
possibilidade de insurgência de novos paradigmas da luta antissexista, antirracista e 
anticapitalista, que acontecem no âmbito da experiência diária, dos enfrentamentos daquelas 
que, geograficamente longe dos grandes centros de discussões, lançam outros olhares, 
metaforicamente bélicos, às causas em pauta.  
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A sensibilidade na escuta, no olhar, no sentir para poder melhor apreender a 
profundidade dos depoimentos, demandou um vasto esforço intelectual, na medida em que a 
ruptura do enquadramento na certeza, foi constante.  

Dialogar na leveza de partilha, sem os escudos que apontam as fragilidades que podem, 
também, ser chamadas de fortalezas, foi a tônica. Tentou-se fazer a triangulação entre os 
relatos, os objetivos das questões propostas e os desafios que essas questões lançaram para a 
pesquisadora e o campo em estudo. E, para além do campo de estudo, o campo do vivido por 
outras mulheres negras espalhadas, principalmente, nas diásporas africanas feminizadas, tão 
questionadoras, dificultam a tradução escrita desse pensamento inquieto, no dizer de MD 
(Conceição de Crioulas/PE).   

Tem-se, em certa medida, acompanhado relativo crescimento da literatura que versa 
sobre os movimentos políticos das mulheres negras, intitulado como feminismos negros 
(Bairros, 1995; Werneck, 2010; Jabardo Velasco, 2012; Davis, 2016; 2017; Collins, 2017; 
hooks, 2016; Carneiro apud Santana, 2017). Ganham visibilidade algumas manifestações 
políticas e históricas, tais como a Primeira Marcha de Mulheres Negras10, que reuniu 
aproximadamente 30 mil pessoas, que caminharam pelas vias públicas da capital do País, 
Brasília, se contrapondo ao racismo, à violência e reivindicando a necessidade de um bem-
viver. E, também, é notória a ênfase na construção e implementação de políticas públicas 
relativas, principalmente, à saúde, educação e trabalho com recortes de raça e gênero. Enfim, 
são tentativas de amenizar os efeitos de poder, ou subversão de poderes transfronteiriços 
sobre, principalmente, os corpos das mulheres negras. 

É um protagonismo inusitado do conjunto de mulheres, cujas diásporas negras 
hifenizadas pelo afro (afro-latinas, afro-americanas, afro-caribenhas, afro-brasileiras...) 
desmobilizam inúmeras colonizações do saber/poder, com formas peculiares de organização 
e que precisam ser melhor compreendidas, até mesmo entre elas próprias (Collins, 2017).  

Tem-se um constructo do que significa ser mulher e negra que é comum àquelas que 
passaram e, ainda hoje, de outras formas, passam por processos que se pretendiam e 
pretendem exterminadores de suas singularidades (Bankole, 2009; Jabardo Velasco, 2012; 
Davis, 2016; 2017).   

De igual forma, tem-se uma diversidade de pensamentos femininos e negros, advindos 
de sobrevivências que não se constituem uma habilidade acadêmica. No dizer de Lorde 
(1988), tão ou mais primordiais do que formulações conceituais são as maneiras como tais 
pensamentos devem ser socializadas, sob a forma de escrita, com o propósito de serem 
elucidativos, reflexivos ou compreendidos como ponto de vista de “[...] mulheres negras para 
mulheres negras” (Collins, 2016, p. 102), e cuja mutualidade é um compromisso tácito de 
solidariedades emancipatórias. 

 A narrativa abaixo vai ao encontro dessa perspectiva, no sentido de gestar autonomia de 
escrita em um texto de dissertação de mestrado (Nascimento, 2017), a ser lido/vivido por 
outras mulheres e pela comunidade de origem:     
 
Quando a minha orientadora falou nesse nome, nesse conceito, interseccionalidade, aí elas, junto com outras 
professoras nos deram um encontro, um seminário lá em Brasília que tinha exatamente esse nome, [...]. Aí eu 
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estava lá em Brasília e eu fiquei curiosa e eu entendi e ela também me explicou o que era e eu fiquei... que 
danada é esse? Eu vi que é mais ou menos um conceito, um nome que é criado dentro da academia, da 
universidade que não é necessariamente para eu trabalhar no meu texto com esse nome entendeu? Porque a 
gente vive isso há muito tempo: de ser mulher, além de ser mulher ser negra, pobre e então são uma série de 
questões.  Se aprofunda mais na questão das violências que a sociedade faz contra a gente [...]. Essa coisa da 
negação da história, de sofrer o machismo, a desigualdade social, então esses elementos eles... essas questões 
aí se aprofundam mais quando se é mulher, se é pobre, se é quilombola, da área rural, isso vai pesando. Então 
eu achei desnecessário falar dessa forma, com esses termos porque da forma que eu fiz o meu texto essas coisas 
aparecem, não com esses conceitos que a universidade cria, que na época foi apresentado com autoria de uma 
norte-americana [...]. É se apegar muito a um academicismo que muitas vezes não é bom... de trazer coisas que 
muitas vezes a gente não entende; não vai fortalecer o aprendizado da comunidade. [...] Não só para ficar lá na 
universidade, para os pesquisadores, mas para ter um acesso para as pessoas daqui... nem é um trabalho meu, 
é nosso, entendeu? (MC, Conceição de Crioulas/PE).  
 

A direcionalidade dada a um processo de construção de conhecimento, em que a 
autonomia de escolha sobre a forma como se deseja ser lida prevalece, não é concebida como 
um descaso à teoria. Bhabha (2001, p. 48) sugere que “[...] a dinâmica da escrita e da 
textualidade exige que repensemos a lógica da causalidade e da determinação através das 
quais reconhecemos o ‘político’ como uma forma de cálculo e ação estratégica dedicada à 
transformação social”.  

Esse, talvez, seja um dos pontos importantes de se atentar na perspectiva de 
epistemologias negras que se evidenciam a partir de um outro lugar de enunciação11, porque 
“[...] o novo lugar de enunciação político e histórico transforma os significados da herança 
colonial nos signos libertários de um povo livre e do futuro” (Bhabha, 2001, p. 68).  

Estar na universidade é fundamental para que possam ser professoras nas suas próprias 
comunidades; para que possam, também, conforme mencionam as quilombolas MD e MA, 
respectivamente, de Conceição de Crioulas/PE e Extrema/GO, chegarem a ser professoras 
universitárias e incidirem sobre a formação docente. Estar em uma universidade marcada por 
teorias sociais, cujo “[...] privilégio epistêmico e a inferioridade epistêmica são dois lados da 
mesma moeda. A moeda é chamada racismo/sexismo epistêmico (Grosfoguel, 2012), na qual 
uma face se considera superior a outra [...]” (Grosfoguel, 2016, p. 27), é um desafio 
reconhecido e enfrentado conforme relato que se segue, sobre a experiência em um curso 
considerado inovador:   
 
Apesar de ser um curso que tem uma estrutura diferenciada ele, de certa forma é uma lógica inovadora, mas 
não é 100% inovada; ela tem as suas raízes na burocracia. E lá a gente pôde viver uma experiência que não 
tenho como desenvolver em palavras [...] E aí, assim, quando a gente chegou era todo muito muito amigo, tudo 
muito certo assim, até ...ah, aquela coisa exótica né? Não parece muito que seja um respeito, uma admiração 
mesmo... mas pelo diferente. [...] aí a gente foi para cima para brigar pelo espaço da fala. Para poder dizer que 
a gente está aqui, o problema é nosso, da sociedade, mas a sociedade não toma como seu, então o problema é 
nosso, então somos nós quem vamos pautar. Ou certo ou errado, ou dito ou dizido, somos nós quem vamos 
falar (MD, Conceição de Crioulas/PE).  
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O direito à fala em espaços cujas pessoas muitas vezes são estudadas e até reconhecidas 
como sujeitos, pode ser problematizado na medida em que “[...] dizer que um sujeito é um 
texto não autoriza a proposição inversa: o texto verbal é um sujeito” (Spivak, 2010, p. 92).  

Falas, escritas e pedagogias atentas às dinâmicas do território, que se refletem na sala de 
aula, são vistas como inspiração para outras relações dialógicas entre escola e comunidade. 
Inspiradoras, principalmente, para outras formas de docência que foram encontradas, na 
maioria das vezes, nos movimentos sociais, que incitam para que o aprender seja, igualmente, 
se autorreconhecer e, a partir disso, lidar com a aquisição de conhecimentos conjugada a fins 
pessoais ou coletivos:  
 
[...] fiz a quarta série, com 17 anos. Aos dezoito anos eu fiz uma seleção para professora sem vontade, eu não 
queria, eu era a pessoa mais tímida do mundo [...]. [...] e lá na sala de aula, só com quarto ano, eu percebi que 
a sala de aula era meu mundo, mas eu queria mais...eu queria conhecer outras coisas, histórias e povos e não 
queria ser aquela professorinha de colar e copiar, eu queria mais. Daí eu me envolvi em vários movimentos, 
pastoral da Juventude, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais [...] aprendi muito (MD, Conceição de 
Crioulas/PE).    
 
Eu estudei até a quarta série em sala multisseriada, eu tinha aula com minha mãe. Então eu tive muitos contatos 
com livros. [...] Eu pensava: ‘Eu quero ser uma conhecedora desses estudos, eu quero conhecer’ [...] Eu ficava 
nessa vontade de ser essa conhecedora. Este contexto tudo me motivou, me instigou a ser uma militante porque 
a minha avó contava histórias que ela vivia e aí a gente perguntava (BE, Poconé/MT).   
 
O meu sonho é dar aula na universidade para professores especialmente se fosse na minha comunidade, o 
pessoal do meu município porque eu vejo essa necessidade sabe? De repensar as práticas de professores [...] 
(MA, Extrema/GO).  
 

Das memórias como estudantes, na condição de professoras, frente à trajetória  
ascendente em relação a tornarem-se pesquisadoras (três já são mestres e uma outra está com 
o curso em vias de finalização), a formação a partir dos diferentes movimentos sociais, 
principalmente os vinculados à Igreja Católica, colocou essas mulheres na vida política desde 
muito jovens, com um reconhecimento difuso acerca de como denominam as suas ações  
políticas, cujos resultados, paulatinamente, revelam vitórias e, ainda, muitos obstáculos. 
Obstáculos para os quais, enraizados nas dinâmicas estruturais do racismo e do machismo, 
as soluções não serão imediatas.  

Nesse sentido, não apenas no que tange à violência física ou simbólica, mas, também, o 
aspecto relativo à forma como as mulheres vivenciam suas sexualidades e agenciam seus 
corpos tornou-se uma das questões centrais para compreender o modo como se relacionam 
com essa especificidade de luta, que, muitas vezes, fica subsumida numa luta maior, que é a 
gestão do território.  
 
4.2. A ‘natureza’ com que se constroem líderes: sobrevivência como habilidade 
femininamente vivida 
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As escolas quilombolas, numa perspectiva diferenciada, trazem em seus Projetos 
Pedagógicos12 a presença das mulheres e a necessidade da discussão de gênero no currículo 
escolar. As mulheres, na qualidade de fundadoras dos territórios, benzedeiras, parteiras, 
rezadeiras e, mesmo na dimensão mitológica, como protetoras das matas, dos rios, dos 
igarapés, dos cruzeiros, são reverenciadas no interior dos grupos e, naturalmente, tomam 
frente a decisões de todos os cunhos.   

Essa, naturalmente, é uma das explicações quando questionadas sobre o porquê de as 
mesmas liderarem seus quilombos.   

 
Vem havendo um processo muito acelerado em Conceição de Crioulas no que toca a conhecimento. Assim, 
muitas coisas, muitas coisas elas foram sendo apenas percebidas, já existiram e foram apenas percebidas, essa 
questão do avanço, da emancipação feminina ela já existia. Só que era uma coisa tão natural que a gente não 
se tocava... nada incomum, nada para a gente... é como a gente se acostuma àquilo e, aquilo, era impactante, 
aquilo era revolucionário. A partir de quando a gente vê a educação a gente começa a enxergar de outras formas 
(AD, Conceição de Crioulas/PE). 

 
Justificar como natural de forma alguma esvazia a concretude do formar-se lideranças, 

pelo contrário, evoca a certeza de que a vida apresenta um fluxo ininterrupto de demandas, 
muitas delas urgentes, de sobrevivência, que, de certo modo, são bastante atinentes às pessoas 
definidas como diferentes. Sobreviver é uma habilidade que, muitas vezes, desencadeia 
alguns automatismos, em virtude de que 

 
[...] aquelas de nós que estão fora do círculo do que essa sociedade define como 
mulheres aceitáveis, aquelas de nós que foram forjadas nos caldeirões da diferença 
– aquelas de nós que somos lésbicas, que somos negras, que somos velhas – sabemos 
que a sobrevivência não é uma habilidade acadêmica. É aprender a estar sozinha, 
impopular e às vezes insultada, e a fazer causa comum com aquelas outras 
identificadas como externas às estruturas, para definir e buscar um mundo no qual 
todos nós possamos florescer. É aprender a tomar nossas diferenças e torná-las força 
(Lorde, 1984, p. 110, grifos no original). 
 

Essas diferenças, que estigmatizam, que tolhem e, muitas vezes, dolorosamente são 
ensinadas desde os processos iniciais de escolarização, tornaram-se força. Esses estágios de 
supressão da autoestima, de sobrevivência a tudo o que a miserabilidade acarreta, de uma 
vida ceifada de direitos, são descritos abaixo:   
 
[...] A gente ia para o recreio e era uma risada. Não tinha amigos para brincar nem nada. [...] Educação Física 
tinha jogo chamavam o time e nós ficávamos de fora. Um dia teve uma escolha de rainha e os guris, de 
brincadeira, votaram na VA e a diretora disse que não. Aí a minha dificuldade de falar em público... eu tinha 
que responder alguma coisa e era uma risada só (EL, Passo do Lourenço/RS). 
 
[...] A minha infância foi muito dolorosa (choro). [...] eu era xingada de negra do cabelo duro, aquela canção 
do Chiclete com Banana as pessoas cantavam para mim. De crioula, de beiçuda, de neguinha... e eu nunca 
consegui reagir sabe? Eu me calei. Então eu cresci com este complexo de ser negra sabe? (MA, Extrema/GO). 
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Muito difícil, muito difícil mesmo, a gente passava necessidade mesmo; a gente passou fome. O que ele (pai) 
conseguia era aquela coisa pouquinha que a gente comia e muitas vezes não era o suficiente né?  E, aí, assim... 
foi, foi, foi. [..] a gente queria estudar, mas meu pai não tinha condições. Quando ele comprava assim, uma 
sandália, eu ia para a escola pela manhã e chegava eu passava para a minha irmã. Um lápis mesmo a gente 
partia ao meio (PA, Conceição de Crioulas/PE).  
  

Esses excertos-vida, ao serem únicos para quem os vivenciou, são histórias que não são 
exclusivas das relatoras (Antunes; Nunes, 2015). As opressões sofridas por razões de 
raça/gênero e as desigualdades econômicas ainda são impeditivos, ora para que se permaneça 
na escola, ora para que se consiga, a exemplo das entrevistadas, chegar ao ensino 
universitário sem as marcas tão profundas que, ao narrarem, ainda fazem doer porque são 
vivas.  

Sem dúvida, as dores são transformadas em força mediante a herança transgeracional de 
preconceitos e discriminações, ainda vigentes, por mais que sejam computados avanços na 
pauta racista. Houve avanço no combate ao racismo? A resposta é afirmativa, principalmente 
no sistema educacional, quando foram promulgadas as Lei 10.639/03, que obriga o ensino 
da história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica, e a Lei 12.711/12, Lei das 
Cotas, que destina uma reserva de vagas para acesso nas Instituições Federais de Ensino 
Superior para negros/as e indígenas, políticas valorativa e afirmativa, respectivamente, que 
contribuem para a promoção da igualdade racial. Insuficientes? Ainda insuficientes, mas não 
insignificantes. Uma cadeia de políticas específicas favoreceu a formação acadêmica das 
mulheres em tela.  
 
 
4.3. Ser ou não ser feminista: lutas são lutas 
   

Resistir, em outros tempos, significa construir estratégias de ação compatíveis às suas 
histórias e realidades, cientes de que, se as lutas são diversas, as formas de compreendê-las e 
enfrentá-las também o são. Frente a isso, mulheres negras se unificam no princípio de que é 
necessário erguerem-se13 enquanto sobem (Davis, 2017, p. 17), tema que se tornou central 
nas Marchas de Mulheres Negras desde 2015: “Uma sobe e puxa a outra”!  

De forma radicalmente diferente às denúncias estendidas a um feminismo branco, 
eurocentrado, que não contemplava mulheres negras (Miñoso et al. 2014, p. 13), as narrativas 
trazem elementos importantes para serem repensados sob o ponto de vista da amplitude no 
trato das reivindicações, bem como do campo da teorização.  

As sujeitas do estudo não se identificam, na totalidade, com a matriz discursiva do 
feminismo negro hegemônico, que, por vezes, constrói um jeito de ser mulher que confere 
invisibilidade a outras formas de sê-lo e de vivê-lo. À pergunta se reconhecem-se como 
feministas, apenas duas das 13 mulheres afirmaram tal posicionamento. 

O sim, voltado para exemplos práticos, que se aproximam mais à negação de padrões 
impostos do que a uma relação mais sistemática e coletiva de movimento político:  
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Eu sim, Deus me livre, quando eu vejo assim uma coisa de um lado machista eu já vou para o meu lado 
feminino defender a mulher de qualquer jeito, de qualquer jeito. Como assim? Por que a mulher é fraca, não 
tem capacidade disso? Eu sempre fui assim. Hoje eu tenho mais autonomia, quando eu escuto alguma coisa. 
Até em casa, o meu  Piá14 né? Ele tem doze anos, treze anos, quando ele está com alguma forma de machismo 
lá vai a feminista aqui, dar uma lição de moral nele. [...] hoje ele usa rosa porque eu ensinei a ele que rosa não 
quer dizer que seja... feminino né? (GL, João Surá/PR).  
 

O não, como uma identidade que não se adequa, em um primeiro momento pode se 
assemelhar ao que Miñoso et al. (2014, p. 22) disserta em relação a um encontro realizado 
no México, entre mulheres indígenas, cuja diversidade as levou a comparar, tamanha 
diferença, à uma torre de Babel. As autoras trazem a interpelação de uma integrante indígena, 
pertencente a um dos grupos de mulheres considerados orgânicos em comparação às 
companheiras feministas, universitárias e metropolitanas, que dispara as seguintes palavras: 
“Companheiras, sua palavra é muito dura e meu coração não a entende”.  

Tal citação, ao ser interpretada como um desnível de afetos no jeito que indígenas falam 
sobre o mesmo assunto, a partir de diferentes lugares de luta, revela uma necessidade   de 
tornar as palavras audíveis para que possam chegar ao âmago do lugar onde as traduções 
obrigatoriamente se efetivam: no coração, talvez, sede dos sentimentos mais revolucionários. 
Sobre o que se opor, existe consenso, a forma de fazê-lo, que não se pode considerar como 
dissenso, seria uma precipitação. 

Podem ser várias as formas de encontro na atualidade; a comunicação virtual tem 
aproximado as pessoas no sentido do que Milton Santos (2001) consideraria os efeitos 
positivos de uma globalização contra-hegemônica. As lutas se fortalecem em tempos virtuais. 
Em tempos reais, materializar-se-á na unidade requerida, desde que, de forma alguma, ocorra 
o desperdício da multiplicidade de experiências vividas (Santos, 2007).  
 
Eu tentei entender qual era a lógica mesmo. Mas eu não consegui, eu me encaixo como mulher, eu sei que eu 
sei do meu lugar. Do meu lugar não, do lugar que eu quero estar, porque eu acho que não tem um lugar... o 
lugar é o que faz você se sentir bem. Eu sei do meu papel, o que eu acredito e quero continuar exercendo. Mas 
eu não consigo me enxergar dentro da lógica feminino assim, porque quando a gente escuta uma fala do 
feminismo assim, tem hora que é um feminismo que fere algumas coisas que você acredita também. Eu não 
consigo me enquadrar naquilo. E não só nas falas; é nas práticas também. [...] Porque assim, o TEM, o verbo 
TER me incomoda muito. Não é o TER de possuir, mas o ter de obrigação. Porque eu acho que ninguém tem 
que ter obrigação... mulher tem que isso [...]. [...] você tem que TER por direito, necessidade, vontade, por 
prazer, por qualquer coisa, mas não por obrigação (MD, Conceição de Crioulas/PE).  
  

A agenda feminina está presente nas comunidades representadas neste texto, via escola, 
movimento social, Clube de Mulheres, associações e organizações não governamentais. Em 
tais espaços, as pautas, muitas vezes, estão subsumidas em outras questões sem a 
especificidade necessitada. A autonomia requerida na narrativa acima parte do pressuposto 
soberano de que a liberdade é incompatível com qualquer espécie de tutela. Se, 
historicamente, as mulheres têm sido vítimas de imposições sociais, os movimentos 
feministas devem ter cuidados de modo a não fragilizar os processos educativos que tais lutas 
engendram.  
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A existência de alguns discursos radicais, nos movimentos feministas negros, não 
diminui o desejo de participar dessa construção: “No encontro das mulheres em Brasília (ano 
2013), nós vimos isso. Muito radical o discurso delas. Mas não deixamos de ser felizes e nem 
de fazer as mulheres irem lá” (AG, Palmares/PA). 
 
 
4.4. Violências, sexualidades e transgressões possíveis! 
 

A questão da violência em relação à mulher, para os grupos estudados, é considerada um 
problema antigo. Na atualidade, saiu do anonimato e, em alguns casos, tal fato é resolvido 
como comunidade15. Atitudes mais drásticas são tomadas quando se percebe que as pessoas 
vitimadas não conseguem mais, sozinhas, se desvencilhar desse ciclo de agressão, seja ela 
psíquica ou corporal.  

O ideal seria que a partilha de tais situações fosse espontânea. Nem sempre isso ocorre, 
por tal motivo muitas professoras-lideranças, até mesmo de forma preventiva, constroem 
espaço dialógico, de trocas:   
 
[...] quando nós estamos entre nós a gente se identifica, se abre mesmo, conta os problemas, as dificuldades e 
uma vai ajudando a outra a resolver os problemas. Às vezes meu problema é o mesmo dela. [...] Eu quando 
estou na escola estou querendo trabalhar com as mães destes alunos [...] (AG, Palmares/PA). 
 
Em Santarém só existe o Movimento de Mulheres Negras Quilombolas; elas estão à frente de tudo.  A luta das 
mulheres é a mesma, mas tem a questão do lugar que as diferencia (RA, Murumurutuba/PA). 
 

No caso das comunidades quilombolas de Santarém (PA), o único movimento de 
mulheres negras existente é o das quilombolas rurais, o urbano inexiste. No entanto, é 
salientada algumas interdições da participação de mulheres negras nos movimentos, 
contraditoriamente, quando seus companheiros se constituem líderes de suas comunidades. 
Mas o enfrentamento a essas atitudes é rebatido com estratégias, pode-se dizer, envolventes:  
 
O que se deseja não é que elas deixem seus companheiros e sim que vivam uma vida tranquila. Que saiam das 
cozinhas e participem do movimento também. Se ele tem direito de colocar a roupa melhor no sábado e 
domingo e ir para o futebol, por que elas não podem?  Se quando elas não querem sexo, por que elas precisam 
fazer?  Tudo isso a gente conversa com elas. Temos feito encontro de mulheres e chamado os homens para 
irem para a cozinha em auxílio. Lá na Comunidade de São Benedito, eles até mataram galinha caipira (AG, 
Palmares/PA). 
 
Nas reuniões éramos chamadas para fazer a ata, ocupar os cargos de secretarias. Passamos a não querer mais 
ser secretárias; ficávamos sempre fora das decisões e discussões preocupadas em fazer a relatoria e não nos 
colocávamos nas pautas (CA, João Surá/PR). 
 

A vivência de suas sexualidades também recebe cerceamentos, principalmente, por suas 
vinculações religiosas. Poucas conseguem fazer um enfrentamento mais radical à Igreja, mas 
alguns casos foram relatados e contribuem para flexibilizar tais condicionamentos:  
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Existe um grupo de mulheres que eu acho demais essas mulheres. São mulheres já adultas, têm filhos e netos, 
é um grupo de oito, seis e elas vão para o bar, bebe cachaça e ficam na rua. São da igreja, são missionárias da 
igreja e vão e todo o mundo fica falando. Até a gente mesmo tem hora que fala né? Nossa, é tão forte dizer que 
a mulher tem que ser assim né? Elas vão com blusinha de camisola para a rua, os filhos ficam falando e elas 
não estão nem aí, não querem saber. Eu acho assim, arretadas! Aí, depois vão para a igreja rezar! Estabelecem 
uma relação de liberdade, de ser... (MC, Conceição Crioulas/PE). 
 

São tempos, segundo as depoentes, de mudanças de mentalidades e atitudes; são tempos 
de decisões e escolhas que são boas para si. Valem-se de sapiência para poder negociar com 
sistemas nos quais estão inseridas por fé, por tradição, por respeito aos mais velhos/as, no 
entanto, desacatos ocorrem em conformidade com a habilidade de cada uma para sustentá-
los.  

Uma das professoras é envolvida com as atividades da Igreja, inclusive, já havia sido 
convidada para ser ministra. Desde criança, ainda com 12 anos, trabalhou como doméstica 
na cidade, foi mãe solteira, estudou e, hoje, aos 50 anos de idade, se realiza no movimento 
de mulheres quilombolas. Aprendeu a preservar sua individualidade mantendo-a afastada dos 
olhos da comunidade quilombola e escolar. Quando deseja namorar, ficar, dançar, se sente 
melhor vivendo essas experiências longe dos julgamentos da instituição Igreja ou da 
vizinhança. É um mecanismo de subversão e de proteção em sociedades que estão em 
mudança, porque   
 
[...] existe muito estereótipo da sociedade em relação ao feminismo [...] um dia desses teve um rapaz aqui que 
disse: Você é muito feminista, como se tivessem xingando a pessoa, entendeu? Como se fosse uma coisa ruim. 
Elas queriam bater nele!  [...] A luta das mulheres de Conceição não está ligada a esse feminismo que existe... 
está ligada à liberdade! (MC, Conceição de Crioulas/PE).  
 

Muitas narrativas trouxeram histórias de separações, dos controles sobre roupas e corpos, 
das suas vidas como mães solteiras e a dificuldade de lidar com assuntos que não são temas, 
mas que são realidades no que diz respeito às homossexualidades e lesbianidades.   
 
Bastante conservadora né?  Desde a forma da gente se vestir não é? A Vó vê a gente colocando um vestido 
mais curtinho e diz: ‘Fia você é casada, não pode se vestir assim’. E as meninas também né? A minha mãe 
briga muito com a minha pequenininha: Viu você pode colocar uma bermuda, um short mais comprido porque 
depois você vai se acostumar com essa coisa horrorosa e como vai sair assim? Você é mulher, não pode sair 
assim (GL, João Surá/PR). 
 
Minha mãe estava comentando esses dias a questão do rio. Hoje em dia a gente vai no Ribeirão, tomar banho. 
Hoje em dia eu vou com meu marido e com minha filha. Antigamente mulher que ia para o rio com rapaz ou 
com menino era mulher da vida. Hoje em dia é outra realidade (CA, João Surá/PR).  
 
Eu era mãe solteira, bah... eu não saía de casa, meu pai quase morreu, minha mãe chorava noite e dia. [...] Eu 
era escondida, todos iam para festa e eu ficava em casa cuidando da casa. Eu achava que minha vida havia 
afundado [...]. Hoje a principal questão é de igreja. A gente descobriu na nossa comunidade a questão da 
repressão quando na missa o padre chamou as famílias e só queria fotografia dos casados.  [...] a gente via 
casais que os maridos batiam nas mulheres, que traíam e estas eram as famílias, os casais (EL, Passo do 
Lourenço/RS). 
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No que tange às lesbianidades ou outras formas de relações entre pessoas do mesmo 

sexo, esse é o terreno onde o silêncio impera. É assegurado que as comunidades estão 
aprendendo a lidar com essa situação, mas é na escola que a motivação para compreender e 
pedagogizar essas identidades têm sido tensionadas pelos próprios sujeitos.  

 
Teve um caso muito sério que eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu fui contar uma história na minha sala 
falando assim, da questão da diferença. De você querer ser uma coisa ou então querer diminuir o outro. O 
menino que é homossexual é muito discriminado e aí uma menina disse uma piada com ele. Daí ele disse:  
‘Professora eu posso falar uma coisa?’ Naquele dia o menino disse que não aguentava mais isso, chorou... que 
perguntavam para ele o que ele era mesmo?  (MC, Conceição Crioulas/PE). 
 
Não se fala essa questão e lá é visto como algo de outro mundo. Lá em Canguçu eu vejo esta necessidade...  
Em Moçambique teve um aluno que conversou comigo. Ele sofre muito preconceito ainda mais agora que a 
maioria do povo estava para a igreja evangélica. Ele sentia assim que estava fazendo uma coisa muito 
horrorosa; ele chorava e dizia que achava que estavam maltratando a família dele (EL, Passo do Lourenço/RS).  

 

Desconstruir imaginários sexistas, viver a vida de todos os dias na contramão é, 
reconhecidamente, difícil. Do mesmo modo, enfrentar a tudo e a todos. Mas também é 
habilidosa a política de enfrentamento com que as mulheres abrem brechas, produzem 
fissuras nas estruturas de poder e vivenciam suas sexualidades, seus medos, seus prazeres, 
dentro de um possível que vai sendo distendido, à medida que amadurecem os meios para 
realizá-lo e consolidar uma dignidade que alcançará a todos/as, indistintamente.   

AD (Conceição de Crioulas/PE) narra o percurso daquelas que o nomearam para falar:  
 
Não, feministas não. Empoderadas!  Estas mulheres não estão totalmente libertas, mas evoluídas nessa questão. 
A ponto de não se ver mais a existência de carelise, formol, chapinha. [...] como será esta pessoa que vai ser 
livre sem precisar conviver com este estigma? Feminismo é uma necessidade, um instrumento de luta. 
Conceição de Crioulas não evoluiu na questão do feminismo, mas sim na questão do gênero, do aceitar não o 
novo, mas o diferente.  
 

AD ressalta o feminismo como uma necessidade, um instrumento de luta, e que o embate 
sempre foi feito, uma disputa, sem que fosse identificada nominalmente. E mais, uma luta 
que não é nova, mas travada em nome da necessidade de compreender o diferente e as 
regulações que incidem sobre estes/as.  

 A voz masculina que nasceu e se criou em uma comunidade fundada e administrada por 
mulheres, filho de uma mulher que lhe ensinou segredos de como extrair das terras de 
Conceição o barro16, que se transforma nas cerâmicas. Ritual envolto de cuidados, que são 
ancestrais ou mitológicos, no dizer do quilombola, na medida em que o mato onde se busca 
o barro não é percebido apenas como fonte de matéria-prima. É um lugar no qual a 
espiritualidade equilibra o território e, para isso, deve-se atentar para as fases da lua, que 
regula as pessoas que podem estar ou não no barreiro, o cuidado com as palavras que 
afrontam o sagrado (palavrões, maldições, zombarias), atitudes que não permanecem intactas 
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ao longo do tempo, consequência do dinamismo da cultura, mas que se reinstalam no 
imaginário coletivo, estabelecendo outros limites e possibilidades. 

 A consciência de que é preciso conservar para não faltar é viva, por isso “o artesanal 
ensina. O artesanal não é só produção de renda, é produção de consciência” (AD, Conceição 
de Crioulas/PE).  

É produção de consciência acerca dos mecanismos de fortalecimento de comunidades 
com baixa intensidade de divisão sexual de trabalho, porque as condições de 
desenvolvimento econômico ainda não são otimizadas por investimentos públicos, por isso, 
cabe às mulheres se envolver em atividades produtivas, que gerem renda, ao mesmo tempo 
que também assumem a lida doméstica, enquanto muitos homens afastam-se do território 
para procurar sustento onde for possível encontrá-lo.   

Essa é uma preocupação, porque a via econômica é imprescindível para outras formas 
de liberdade. O uso das mãos em atividades laborais aparece como força que não se 
transforma apenas em moeda, é uma história que está veiculada ao saber fazer, ao transformar 
matérias-primas do lugar em produtos que, muitas vezes, são as histórias das mulheres, a 
exemplo de artesanato feito da fibra de caroá, em Conceição de Crioulas/PE: “[...] o caroá é 
planta nativa e resistente, assim como a comunidade é resistente há muitos anos. É resistente 
à luta, é resistente à história. Não dá lucro, dá sustento” (VL17, Conceição de Crioulas/PE).  
 
 
5. Palavras finais, mas não conclusivas: diálogo que não se encerra, apenas 
se pausa! 
 

Finalizar uma escrita que comporta tantas vozes femininas e potentes é, realmente, 
assumir que se fará uma pausa para, em outro momento, aprofundar questões que incitam a 
ir além, tamanha as suas complexidades. A continuidade sempre é o horizonte, tanto no plano 
das ideias, das teorias, como das realidades concretas.  

Para as mulheres que estão em liderança, e de outras que já cederam seus lugares, existe 
a certeza de que a renovação é a chave inequívoca para a continuidade, por isso, o estímulo 
às jovens para uma vida mais politizada: “[...] eu era muito jovem, não queria ir para a cidade. 
A minha mãe me empurrava para eu ir para as pastorais” (CA, João Surá/PR).   
 
Eu já vinha da trajetória deste processo das CEBs desde os 14, 15 anos; em 1995 teve um encontro que a gente 
tinha parceria com o Centro Solano Trindade (Recife) e a mamãe participou em 1995 do Encontro das/os 
Educadores/as Negras/as. Aí em 1996 mamãe disse: você vai! Eu disse: não vou não! Aí eu fui e comecei a 
participar... as mulheres fizeram diferença na minha vida [...] (MC, Conceição de Crioulas/PE).    
 

Enfim, é uma “ [...] luta que começa no quilombo para quando elas puderem sair já 
tenham confiança. Que participem do Movimento Nacional de Mulheres; que saibam que 
esta luta vem de sempre: Lélia, Benedita da Silva e que elas possam dar continuidade à essa 
luta” (AG, Palmares/PA).   
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As mulheres, que tramitam em lugares formais e não formais de educação, relataram as 
suas histórias pessoais, de outras mulheres de suas comunidades e daquele sentido de ser 
mulher, que é tão universal e diferenciado. 

O caráter da unidade e da diversidade, principalmente no que diz respeito às diferentes 
formas de combate às triplas opressões, situa-se, principalmente, nas estratégias de fazê-lo e, 
muito menos, na forma de nomear o movimento de luta ou vesti-lo em uma nomenclatura 
politicamente reconhecida.  

As mulheres quilombolas constroem, por meio de suas práticas e territórios, narrativas 
que descolonizam víveres cotidianos e que são despretensiosas no sentido de tornarem-se 
narrativas mestras. Mais uma vez, os femininos quilombos brasileiros abrem possibilidade 
de se refletir e agir sem cercas, a exemplo da realidade de seus territórios, seus modos 
inquietos de se construírem e reconstruírem a partir de vários referenciais de luta: escritos, 
vividos, parafraseados a partir daquelas que movimentam todos os mundos, visíveis e 
invisíveis, com suas presenças.  

Para as mulheres quilombolas, a inquietação pode ser considerada não como sinônimo, 
mas similar à impaciência, porque, 
 

Não temos nos resignado, conformado ou adaptado. Não estamos dispostas a aceitar 
a ideia de que a liberação é um processo tão longo e lento que jamais tocará a nossa 
vida cotidiana. A utopia tem para nós um caráter urgente porque queremos gozar de 
nossas vidas, por isso a despatriarcalização não é um estado definitivo, sim uma ação 
permanente de desestruturação [...] (Galindo, s/d, p. 172). 

 
Aprender a multiplicidade das formas como mulheres anônimas precisam enfrentar 

estruturas tão densas como o racismo, capitalismo, patriarcado, é compreender que suas 
inquietações e/ou impaciências, frente a esses modelos, se podem ser vistas como grandes 
desafios, devem ser vistas, igualmente, como grandes ensinamentos, inquestionáveis 
aprendizados.  
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Notas 

1  Segundo O’Dwyer (2016, p. 45), “[...] o termo quilombo tem assumido novos significados na literatura especializada e 
também para grupos, indivíduos e organizações. Ainda que tenha um conteúdo histórico, ele vem sendo ressemantizado 
para designar a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos do Brasil. [...] um exemplo 
disso é o termo ‘remanescente de quilombos’, instituído pela Constituição de 1988, que vem sendo utilizado pelos 
grupos para designar um legado, uma herança cultural e material que lhes confere uma referência presencial no 
sentimento de ser e pertencer a um lugar e a um grupo específico”. 

2  Informações disponíveis nos sites da Fundação Cultural Palmares (FCP) e Instituto Nacional de Reforma 
Agrária (INCRA), respectivamente. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551>. 
Acesso em: 06 jun. 2018. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-
perguntasrespostas-a4.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2018.  

3  As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola foram homologadas pelo 
Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação no ano de 2012, conforme Resolução 8/2012 e 
Parecer 16/2102. 

4  O diferencial de rendimentos entre os grupos de cor ou raça é bem conhecido nos estudos demográficos 
brasileiros. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, o rendimento mensal médio dos 
brancos (R$ 1574) e amarelos (R$ 1538) era quase o dobro do observado entre os pretos (R$ 834), pardos 
(R$ 845) e indígenas (R$735). Ao compararmos esses dados com os levantados por este estudo, é possível 
observar que a população dos setores censitários pertencentes aos TQs teve rendimento bem menor que 
todos os outros grupos: R$ 504, que representa 31,5% menos do que o rendimento médio da população 
indígena, que possui, de acordo com o IBGE, os menores ganhos em âmbito nacional. Esses dados mostram 
que o rendimento médio mensal dos brancos é 305% maior do que aquele observado na população negra 
dos TQs analisados (Arruti et.al., 2014, p. 10). 

5   Segundo dados do Atlas da Violência de 2018, realizado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), o 
índice de violência para a população negra persiste discrepante em relação à população não negra. A taxa 
de homicídio de negros é de 40,2%, de não negros de 16%; em dez anos, a taxa de homicídio de mulheres 
negras aumentou em 15,4% e, das não negras, houve uma redução de 8%.  

6  D. Joana era a matriarca da comunidade; foi a óbito recentemente, em abril de 2018. Devota de São Gonçalo, 
agregava diferentes gerações às celebrações de São Gonçalo, que era uma cerimônia de acolhida à 
comunidade (ladainhas, cortejo e outros rituais de fé). Dissipava uma força que ia além do corpo biológico. 
Na ocasião de uma formação de professores, promovida pela Secretaria Estadual de Educação, no ano de 
2006, na C.Q. João Surá, a anciã conduziu o cortejo por quase uma hora, à frente, deixando a todos/as a 
interrogação acerca das reservas e fontes de energias vitais que movimentaram aquele corpo, que não dava 
sinais de cansaço.     

7  As Universidades Federais que contam com políticas específicas para quilombolas são: Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Pará (UFPA), 
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade Federal de Tocantins (UFT), Universidade 
Federal de Goiás (UFG) e Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). 

8  “O Colégio Diogo Ramos está localizado na Comunidade Remanescente de Quilombo João Surá. No 
município de Adrianópolis, próximo às margens do Rio Pardo, que divide os estados do Paraná e São Paulo. 
[…] Em dezembro de 2008, a partir da resolução n.5548/08, foi criado o Colégio Estadual ‘Diogo Ramos’, 
iniciando as aulas no início do ano letivo de 2009” (Dados extraídos do Projeto Pedagógico do Colégio 
Diogo Ramos, p. 5 e 9).  O Colégio atende os anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação 
de Jovens e Adultos.  
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9  Silva (2012, p. 110) afirma que as escolas que realizam uma educação diferenciada “[…] estão ligadas não 

só ao fazer em sala de aula, mas, sobretudo, à forma como a proposta de educação se constitui e se relaciona 
com as lutas, anseios e perspectivas existentes no território. Uma educação que possa absorver as dinâmicas, 
as práticas e saberes constituídos coletivamente pela comunidade [...]”.   

10  Marcha realizada em 18/11/2015, em Brasília.  
11    O conceito de enunciação utilizado corresponde à perspectiva de Michel Foucault (2002), no sentido de que 

as mulheres negras falam a partir de algumas liberdades, conquistadas por elas mesmas, ao falarem de si, 
para si e para outros/as, ainda que se percebam condicionadas a sistemas de opressão que, embora vigentes, 
encontram-se na seara da disputa para sua erradicação. Para Foucault (2002, p. 99), o enunciado “[...] não é 
em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e unidades possíveis 
e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, o tempo e no espaço”.  

12  Projeto Pedagógico das escolas das comunidades quilombolas de Conceição de Crioulas e João Surá  
13   Para Davis (2017, p. 17), esse princípio se traduz pelo fato de que “[...] devemos subir de modo a garantir 

que todas as nossas irmãs, independente da classe social, assim como todos os nossos irmãos, subam 
conosco. Essa deve ser a dinâmica essencial da nossa busca de poder – um princípio que deve, não apenas 
determinar nossas lutas enquanto mulheres afro-americanas, mas também governar todas as lutas autênticas 
das pessoas despossuídas”.  

14   Designação regional que é sinônimo de garoto, menino ou guri. 
15  “[...] teve um caso muito forte e toda a comunidade já sabia daquilo e a mulher não conseguia romper aquele 

ciclo da violência porque ela já tinha passado pela violência psicológica, violência moral, física, patrimonial. 
Ela tinha passado por tudo e não conseguia romper. Inclusive a polícia chegou lá e ela negava tudo. Teve 
briga com os filhos porque o filho queria fazer coisa errada com o pai [...]. foi tudo muito forte e tudo isso 
é família, somos todos parentes ali e teve um momento que a comunidade teve que fazer alguma coisa, 
juntaram alguns homens na comunidade e de uns tempos para cá não aconteceu mais nada” (MA, Extrema/ 
GO).  

16  “A gente só arrancaria em lua crescente e cheia; como nós estamos em lua nova não dá. Da minguante indo 
para a nova, então, quanto mais nova mais ela não está boa. Não é bom para arrancar, não é bom para assar, 
não é bom para fazer a peça. Isso sustentando a mitologia de antes. Também se fosse pela mitologia de 
antes, vocês nem aqui estariam. O barro seria... o barreiro teria um canto muito reservado que não é para 
toda a pessoa que entrava, não era todo o olho que entrava, então, se crianças assim... quem é que controla 
‘pum’ de criança né? Se der um ‘pum’ dentro de barreiro estraga o barro. Mulher em ciclo não viria para 
dentro do barreiro certo? É tudo uma questão de sagrado... nomes, palavrões, não é? Então as pessoas 
sustentaram esta mitologia muito forte” (AD, Conceição de Crioulas/PE).  

17  VL é uma das bonecas feitas de caroá; artesanato comercializado na comunidade. Ela e outras nove mulheres 
se transformam em bonecas devido à representatividade histórica que possuem. Diferenciam-se por algum 
traço estético, como cabelos, adereços, roupas; constituem-se em artefato cultural e político pelos seus dons 
como professoras, parteiras, cozinheiras, contadoras de história, artesãs, rezadeiras, religiosas e outros.  
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