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Eu sei que não morrer, nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais 
amenas. Meu filho dorme. Lá fora a sonata seca continua explodindo balas. Neste 
momento, corpos caídos no chão, devem estar esvaindo em sangue. Eu aqui escrevo 
relembro um verso que li um dia. ‘Escrever é uma maneira de sangrar’. Acrescento: 
e de muito sangrar, muito e muito... (EVARISTO, 2016, p. 109). 
 

Compartilhar escritas sobre o pensamento de mulheres negras, do continente africano e 
da diáspora, num contexto de violência letal que atinge nosso sistema mundo, incidindo 
sobremaneira nas populações sobreviventes dos crimes da escravização moderna e 
contemporânea, é continuar sangrando, como poeticamente nos ensina Conceição Evaristo. 
Simultaneamente, é forjar escritas que explicitam existências impossíveis de serem narradas 
tão somente pela lente da dor. 

A pensadora que nos inspira, em seu conto A gente combinamos de não morrer, fala do 
desejo do jovem negro Dorvi, coloca-nos em conexão com os esforços de alinhavarmos 
esperanças e lembranças. Nossa esperança está nos corpos sobreviventes, mas também na 
lembrança dos que tombaram em luta por viver dignamente. Assim, cabe informar desde já 
que, compartilhar estas escritas, é também uma forma de narrar existências por si próprias, 
desde dentro, desde um lugar que lida constantemente com as complexidades gestadas pela 
modernidade incompleta...ou completa, a depender dos interesses que estão em jogo. Uma 
forma de narrar experiências para além da escravidão, dos não-lugares, das incompletudes. 
Uma forma de narrar liberdades insistentes. Esta seção temática – Raça e gênero na 
perspectiva dos pensamentos de mulheres negras – acompanha outras iniciativas que buscam 
compartilhar, ou visibilizar positivamente, a vida e a formalização do pensamento por meio 
da escrita de mulheres negras. Citaremos apenas algumas, dentre essas iniciativas, 
disponíveis aos acessos por meios digitais. Recentemente, a Revista Práxis Educacional, no 
número abril/junho de 2019, publicou um dossiê intitulado Saberes docentes de intelectuais  
negras:  mediações  outras  frente  ao ethos acadêmico, organizado por Claudia Miranda e 
Núbia Regina Moreira (2019, p. 13),  importante socialização que “[...] agrega estudos e 
pesquisas com foco nas experiências e nos conhecimentos acumulados, a partir das 
mediações  experimentadas  por  mulheres  negras pesquisadoras e docentes,  vinculadas às 
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universidades em diferentes lugares, incluindo experiências fora do Brasil”. A ideia de “[...] 
substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando a sua própria 
história”, já está cunhada no Catálogo Intelectuais Negras Visíveis, organizado por Giovana 
Xavier, em 2017. No ano de 2018, a edição 10 do portal de mídia independente, Gênero e 
Número, dirigido por Giulliana Bianconi, divulgou uma série de reportagens sobre Mulheres 
na Ciência, evidenciando a diminuta presença de mulheres negras nos quadros das 
instituições de ensino superior no Brasil, da graduação à pós-graduação, sobressaindo-se a 
intensa desigualdade racializada entre os docentes. Nossa seção temática não trata apenas de 
saberes docentes ou daqueles conhecimentos produzidos na academia, seu diferencial está 
nas escritas que contam de mulheres em distintas espacialidades e temporalidades, 
interseccionando raça e gênero. 

O foco da escrita está nas mulheres negras, em seus pensamentos e movimentos diversos 
e insistentes, pela continuidade da vida, agora convocada a denominar-se como construto 
social – da raça negra1. Mulheres, nem sempre mães ou biológicas mães, mas cujo ímpeto é 
cuidar dos seus e da continuidade de suas existências, num mundo em que a morte – por 
vezes em vida – assola mais alguns do que outros. Quem são os maiores alvos da violência 
no Brasil hoje? 

 Atualmente, os dados do Atlas da Violência no Brasil, compilados e analisados em 
2019, indicam que o país vive o maior nível histórico de letalidade violenta intencional, capaz 
de incidir, sobretudo, na morte de jovens negros. De acordo com os analistas, para além da 
questão da juventude, os dados descritos trazem algumas evidências de um processo 
extremamente preocupante nos últimos anos: o aumento da violência letal contra públicos 
específicos, incluindo negros, população LGBTI e mulheres, nos casos de feminicídio (IPEA, 
2019). As causas dessa mortandade se relacionam com a guerra de facções criminosas, 
deflagrada entre os dois maiores grupos de narcotraficantes do Brasil, em decorrência dos 
incentivos gerados pela paulatina diminuição da produção de cocaína na Colômbia, e o 
aumento da participação da produção peruana e boliviana, que fez com que o Brasil 
assumisse gradualmente uma posição estratégica como entreposto para a exportação da droga 
para a África e a Europa, conforme apontado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crime (UNODC) (IPEA, 2019). 

Assumimos que a temática em evidência nesta publicação está conectada com as 
produções academicamente situadas, que se associam aos saberes construídos nas lutas por 
emancipação, especialmente aqui as lutas das mulheres negras em movimento (GOMES, 
2017). Nosso compromisso é lembrar as encruzilhadas do passado e do presente, 
experimentadas por mulheres negras da diáspora africana e os saberes desestabilizadores por 
elas construídos (GOMES, 2017). A diáspora africana, que nas palavras da socióloga negra 
estadunidense, Patrícia Hill Collins, pode ser compreendida como uma referência às “[...] 
experiências de pessoas que, através da escravidão, colonialismo, imperialismo e migração, 
foram forçadas a deixar suas terras nativas”2 (COLLINS, 2012, p. 112). Porém, não evoca 
uma experiência única ou homogênea, trata-se de “um fenômeno de despedaçamento e de 
invenção” (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 12).  
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A leitora3 encontrará aqui, por exemplo, no texto de Melina Kleinert Perussatto, o 
brilhantismo do pensamento de Sophia Ferreira Chaves como colaboradora de O Exemplo, 
jornal da imprensa negra gaúcha de fins do século XIX e primeiras décadas do XX, para 
enfatizar a dimensão política de sua presença na redação e de sua existência como literata em 
um cenário de profundo analfabetismo e exclusão. As escritas convidam a conhecer histórias 
de negras velhas, afrocentradas, docentes quilombolas, docentes da educação básica, aquelas 
capazes de criar redes de auxílio, desde o período da escravidão até o momento de ingresso 
no mercado de trabalho, através de cotas raciais. Redes estas que têm por característica 
principal oferecer minimamente aquilo que o Estado não faz, redes marcadas pelas 
possibilidades de forjar cidadania e inscrever existências, como transparece no pensamento 
da pedagoga negra gaúcha, Maria Helena Vargas da Silveira.  

Os estudos denotam que aquilo que, a um primeiro olhar, poderia parecer excepcional, 
era muito mais normal do que muitos supõem, realidade que a historiografia do pós-abolição 
nas Américas, somada aos estudos sobre a educação para as relações étnico-raciais, vêm 
demonstrando no cenário acadêmico e para bem além dele. A academia, aliás, tende a denotar 
um esforço contínuo de retroalimentação do mundo externo e interno, mundos estes que 
evidentemente têm fronteiras bem mais fluídas do que aquelas que o pensamento tradicional 
e conservador pressupõe e insiste em assegurar, pensamento, portanto, que se vê 
extremamente fragilizado, sobretudo depois da promulgação da lei 10.639, em 2003, e das 
cotas raciais nas universidades públicas, pela lei federal 12.711, promulgada em 2012. Dois 
marcos que não podem ser compreendidos sem a insistente presença de mulheres negras 
conscientes da coletividade que as legou aos patamares mais altos do mundo acadêmico e 
para o qual elas...nós, olhamos cientes de um compromisso social, como transparece em 
nossas agendas de pesquisa, sabiamente presente, por exemplo, na análise sobre livro didático 
no estado do Pará.  

Conhecer e divulgar essas histórias de mulheres está de acordo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) e para o ensino 
de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (BRASIL, 2004), em suas orientações de 
pesquisa e ensino acerca de personalidades negras, em estreita relação com os saberes 
construídos por lideranças e intelectuais do movimento negro. Tais saberes diaspóricos são 
aqui compreendidos na perspectiva da encruzilhada, na qualidade de potência de mundo 
diretamente ligada ao que pode ser chamado de culturas de síncope (SIMAS; RUFINO, 
2018). As culturas de síncope, conforme Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino (2018, p. 18),  

 
[...] só são possíveis onde a vida seja percebida a partir da ideia dos cruzamentos de 
caminhos. [...] Na prática a síncope rompe com a constância, quebra a sequência 
previsível e proporciona uma sensação de vazio que logo é preenchida de forma 
inesperada. 
 

Os caminhos criados por mulheres negras constituem o cerne da presente seção temática, 
cujo desafio é destacar o protagonismo do seu pensamento, compondo um mosaico de autoria 
de diversas regiões do Brasil, assim como um diálogo incipiente com autoras norte-
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americanas (EUA), sul-americanas (Uruguai e Brasil) e africanas (Moçambique).  O 
protagonismo se revela na potência das escritas e abre espaços de troca de experiências e de 
conhecimentos, a partir de bibliografias que se destacam também pela vasta produção da 
intelectualidade feminina negra, em suas variadas expressões e tensões.  

A condução, a partir da categoria protagonismo, se ancora na forma, quando priorizamos 
a representatividade da escrita das mulheres negras, e no conteúdo, ao destacar a capacidade 
de agenciamento na construção de novas práticas e de novos projetos políticos, exercidas por 
essas atrizes sociais. O agenciamento se destaca na criatividade para a superação de 
condições adversas e de invenção de outras possibilidades de vida. Destaca-se, nesses 
agenciamentos, o foco das ações no direcionamento e na valorização da educação das 
comunidades negras.  

As escritas, ora apresentadas, ressaltam a história de participação das mulheres negras 
em espaços políticos, intelectuais, acadêmicos, socioculturais, religiosos, entre outros. Tal 
participação se destaca pela liderança estabelecida nas experiências dessas mulheres. As 
escritas e a bibliografia referenciada, ao longo das páginas que seguem, evidenciam que a 
liderança feminina negra é uma experiência comum, por exemplo em instituições voltadas à 
educação, como no caso do Asilo São Benedito, de Pelotas, no início do século XX, com a 
proeminência de Luciana Lealdina de Araújo, no caso do estudo de Priscila Nunes Pereira e 
Fernanda Oliveira; ou ainda as doze mulheres negras quilombolas e educadoras com papéis 
centrais em suas comunidades, cientes das responsabilidades de ser uma liderança, na escrita 
de Georgina Helena Nunes e Sônia Maria dos Santos Marques. Ainda há aquelas mulheres 
que conferem vida à experiência africana em terras diaspóricas, preocupadas com a 
sobrevivência efetiva das comunidades negras, tão bem exploradas na experiência do ciclo 
Mulherismo Afreekana, trazida por Aza Njeri (Viviane Moraes) e Katiúscia Ribeiro, que 
evoca aquelas e aqueles mais velhos, em consonância com as vivências contemporâneas. 
Essas tantas reflexões estão na cabeça das negras velhas, que refletem sobre o currículo, 
apresentadas por Nilsa Maria Conceição dos Santos, demonstrando a pujança de um 
pensamento que circula, que lidera e atua nas mais diferentes frentes dos movimentos sociais, 
inclusive naqueles que se fazem por dentro das estruturas acadêmicas, afinal, quem ousará 
dizer que existências coletivas em espaços de poder também não configuram movimentos 
sociais?  

As mulheres apresentam historicamente pautas específicas, dentro e fora dos rótulos de 
movimentos sociais. Igualmente oferecem, segundo Nilma Lino Gomes, em texto que aqui 
também se apresenta, algo de diferenciado, no concernente às formas de exercer poder e 
saber, em distintos espaços, sobretudo na academia ou locais de gestão. No caso da juventude 
negra, por exemplo, destacamos a identificação reivindicada na valorização da estética negra 
e nos saberes corpóreos correlatos (GOMES, 2017), assim como da denúncia da 
hipersexualização e objetificação da mulher negra (SILVA; SILVA, 2016). O avanço desse 
debate interno se estende para uma agenda de lutas que incorpora, segundo Camila Ribeiro 
da Silva e Mariana Gonçalves da Silva (2016, p. 95) 
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[...] as pautas e discussões sobre a dupla opressão sofrida pela mulher negra –
machismo e racismo –, raramente discutida em espaços feministas hegemonicamente 
brancos e academicistas, e também no movimento negro.  
 

O pensamento de mulheres negras na diáspora, na perspectiva da amefricanidade, a qual 
fora pensada pela intelectual negra brasileira, Lélia Gonzalez, como uma categoria que 
explicita as influências indígenas e africanas que histórica  e culturalmente formam a 
América (GONZALEZ, 1988), desvela que o contemporâneo é plural e apresenta tensões, 
pontos em comum e abordagens distintas, que constroem uma perspectiva de encruzilhada, 
caminhos possíveis, segundo Georgina Helena Nunes e Sônia Maria dos Santos Marques. 
Dessa forma, torna-se fundamental pluralizar a categoria mulher, tratando com densidade e 
carinho “[...] 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”, conforme Georgina Helena Nunes e Sônia 
Maria dos Santos Marques. Condição que, a nosso ver, corrobora para que utilizemos a 
perspectiva de pensamento de mulheres negras, desprovida de rótulos outros que, por vezes, 
deixam escapar aquilo que de mais potente existe, a saber, o fato de autonomear-se e de 
transbordar para além daquilo que, sobretudo a academia ocidental eurocêntrica moderna, 
insistiu-se e insiste em colocar-se dentro de categorias que não acompanham uma experiência 
tão diversa quanto a das mulheres negras. Advertimos ainda que essa perspectiva não é nova, 
corroboramos aquilo que outras mulheres ponderam há tempo considerável, e que, 
respeitando o contexto geográfico de onde escrevemos, encontra exemplo na conformação 
de Atinuké4, cuja sequência do nome explicita o que está em questão: grupo de estudos sobre 
o pensamento de mulheres negras.  

Esta escrita é majoritariamente de mulheres negras, por isso uma biografia de cada uma 
é fundamental, acompanhada de seus aportes nesta realização coletiva. Aqui compartilhamos 
a autoria com cada uma das autoras, explicitando aquilo que nos foi repassado em primeira 
pessoa.  

Comecemos apresentando as organizadoras da seção temática. Uma das organizadoras é 
branca, Carla Beatriz Meinerz, docente no Departamento de Ensino e Currículo e no 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). O fato de ainda termos uma representatividade praticamente 
inexistente de mulheres negras na Universidade, na qualidade de docentes, coloca esse 
desafio para as mulheres brancas na academia: questionar e desvelar sua branquitude, aliar-
se na luta antirracista interseccionada com a questão de gênero. Destaca-se, nessa 
organização de autoria branca, o desejo de somar-se no rompimento com o constrangedor 
silêncio das brancas sobre a situação das mulheres negras no Brasil (BENTO, 2002). O 
PPGEdu UFRGS, atualmente, não conta com nenhuma professora negra, por exemplo. A 
autora branca entende-se como a ocupar esse lugar de privilégio e alia-se, na luta pela 
reparação e pela afirmação da presença física, política, intelectual e espiritual das mulheres 
negras no cenário acadêmico, atuando na Comissão de Ações Afirmativas do Programa. Na 
qualidade de orientadora que convive com mulheres negras em sua vida acadêmica e pessoal, 
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destacam-se afetos, demandas e aprendizagens mútuas realizadas. A demanda de pensar a si 
mesma e tratar a branquitude como constitutiva do eu pessoal e profissional; as leituras e os 
saberes desestabilizadores, herdados dos movimentos sociais negros e das mulheres negras 
em movimento, ensinando a necessidade de descolonização das escritas, das referências 
teóricas e metodológicas. Sobretudo, as convivências com jeitos de viver e de pensar 
reconstruídos no tempo-espaço, mas através de um endereço distinto na história: África. 
Fernanda Oliveira, por sua vez, é mulher negra. Estudiosa das organizações negras do Sul do 
Brasil e do Uruguai, pelo viés da história do pós-abolição, desde as primeiras incursões de 
pesquisa se deparou com a preocupação com a educação por parte dos grupos negros que 
investigava, e, na sua mais recente imersão, dedicou especial atenção para a questão da 
educação ao acompanhar a biografia da educadora negra Maria Helena Vargas da Silveira. É 
coordenadora nacional do Grupo de Trabalho (GT) Emancipações e Pós-Abolição da 
Associação Nacional de História (ANPUH), idealizadora e membro de Atinuké, 
comprometida com uma reflexão que alia teoria e prática centrada nas concepções de pessoas 
negras, homens e mulheres, para bem além daquilo que a academia denomina como 
feminismo, alinhada com um pensamento plural que explicita, acima de tudo, possibilidades 
outras de existência em meio às adversidades históricas, e extremamente contemporâneas, 
do racismo que permeia a história das Américas.  

A primeira autora que contribui na seção temática é a historiadora Melina Kleinert 
Perussatto, professora substituta no curso de História da Universidade Federal da Fronteira 
Sul, com atuação na área de ensino de história e no Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
Indígenas (NEABI), entre março de 2018 e julho de 2019; professora da rede básica de ensino 
público, membro do GT Mundos do Trabalho e do GT Emancipações e Pós-Abolição, da 
ANPUH-RS, tendo integrado a coordenação de ambos em gestões anteriores, com atuação 
na editoria da Revista Mundos do Trabalho. A autora destaca que passou a ter um contato 
mais estreito com o pensamento de mulheres negras, tema desta seção, durante o doutorado, 
o que marcou uma importante inflexão em seu trabalho e em sua vida. Como uma mulher 
branca, que ainda muito tem a aprender, enfatizou o grande desafio e honra em participar 
desta seção temática com o artigo Aurora da liberdade: o pós-abolição nos escritos de 
Sophia Ferreira Chaves na imprensa negra (Porto Alegre, 1904-1905). O texto tem uma 
escrita envolvente sobre a presença do pensamento de Sophia Ferreira Chaves como 
colaboradora do jornal O Exemplo, para enfatizar a dimensão política de sua participação na 
redação e de sua existência como literata em um cenário de profundo analfabetismo e 
exclusão. Observa a constituição de um masculino e de um feminino ideal àquele contexto 
de vida da mulher em destaque. Articula categorias como liberdade e instrução, atravessadas 
por intersecções entre gênero, raça e classe. Reflete sobre a produção de conhecimento, 
autoria e ensino.  

A contribuição seguinte advém de uma das organizadoras da seção temática, a 
historiadora Fernanda Oliveira, em um exercício de escrita compartilhada com a historiadora 
e educadora negra Priscila Nunes Pereira. Priscila é negra, mulher, educadora, feminista 
negra, que escolhe falar desses lugares, porém existem tantos outros que podem ser e estar; 
amanhã pode, segundo a pensadora, não mais ocupar nenhum desses lugares e depois de 
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amanhã, talvez, volte a ocupar, afirmando e interditando esses lugares. Desde o ventre de sua 
mãe é Atinuké, a que merece carinho, e hoje compartilha esse lugar de afeto e luta com outras 
mulheres negras do Rio Grande do Sul. Fruto de uma relação inter-racial, viveu e vive 
somente com a família materna (em sua maioria branca), com tios e tias pedreiros e 
domésticas. Até o momento, é a única da família a ingressar no ensino superior, pois até 
então este não era um destino familiar, hoje já se torna uma possibilidade para os e as mais 
novas. Foi cotista no curso de graduação em História na UFRGS e, em seguida, concluiu o 
Mestrado em Educação, no PPGEdu/UFRGS, pesquisando a força e as estratégias das 
mulheres negras educadoras. Ainda segue (re)existindo, inspirada na força de todas as 
mulheres que a circulam. O artigo, Pensamentos de mulheres negras ao sul do sul: das lutas 
coletivas por cidadania à narrativa da existência por meio da educação, tem por objetivo 
observar: “como a educação se coloca como demanda, formal e informal, para mulheres 
negras do sul do Brasil?”. O trabalho traz importante contribuição para os estudos sobre o 
pensamento de mulheres negras no que concerne à educação aliada à atenção à historicidade 
do processo. Enfatiza-se a atenção à produção de epistemologia ou reassentamento no que 
tange às interpretações acerca das práticas educadoras e da educação formal no Pós-Abolição.  

As historiadoras, Deusa Maria de Sousa e Marley Silva, apresentam o terceiro artigo da 
seção. Deusa Maria de Sousa é mulher negra, originária do interior da região do Cerrado 
piauiense. Doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
professora Adjunto da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Abaetetuba, onde atua 
como professora dos cursos de Educação do Campo e História, e tem desenvolvidos projetos 
de pesquisa sobre a implementação da Lei 10.639/2003 e 11.645/2008 nas escolas 
Quilombolas na região de Abaetetuba entre outros. Marley Silva também é mulher negra, 
oriunda das Ilhas das Zona rural de Abaetetuba, região do Baixo Tocantins, da Amazônia 
paraense. Doutoranda em História pelo PPHIST/UFPA, Docente do Instituto Federal do Pará 
(IFPA), em Tucuruí. O artigo, A imagem do negro no livro didático: currículo e ensino de 
história no estado do Pará, faz uma participação distinta na seção, na qualidade de pensar a 
produção de materiais didáticos, no Pará, no campo do ensino de história, a partir de uma 
perspectiva de duas pensadoras e historiadoras negras. As autoras apresentam uma análise de 
importante contribuição para os estudos étnico-raciais e suas relações com o ensino de 
história, sobretudo tendo em vista o currículo aliado ao recorte geográfico da pesquisa. 

Por sua vez, Nilsa Maria Conceição dos Santos, mulher negra, mestre em Educação pela 
UFRGS, integrante do Grupo de Estudos Educação e Envelhecimento do PPGEdu/UFRGS, 
Secretária do Centro Ecumênico Ilê Yá Omi – Axé Yá Bocí, é autora do Livro Saberes das 
negras velhas sobre envelhecimento, trabalho, sexualidade e religiosidade. Suas reflexões 
estão sintetizadas no artigo, Pensamentos de negras velhas sobre feminismo e currículo, ao 
analisar os “[...] pensamentos de mulheres negras e velhas e as interlocuções com 
pensamentos feministas de mulheres negras da diáspora africana, e com o debate atual sobre 
currículo”. O tema apresentado é relevante, abordando o recorte de raça no pensamento de 
mulheres negras mais velhas. Ao se propor a fazer o recorte racial na temática do 
envelhecimento, o texto traz uma contribuição importante ao debate que vem sendo 
empreendido nas epistemologias negras contemporâneas. 
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A quinta contribuição vem de terras de além-mar, com Sónia Ussene, Leonarda Jacinto 
José Maria Menezes e Lodenir Becker Karnopp. Sónia Francisca Mussa Ussene é mulher 
moçambicana e de raça negra, docente na Escola Secundária Estrela Vermelha (Maputo). É 
doutora em Educação pela UFRGS, mestre em Administração e Gestão da Educação pela 
Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, e Licenciada em Ensino de Português pela 
Universidade Pedagógica, em Maputo. Seus trabalhos prendem-se às questões de gênero e 
educação escolar, tendo como enfoque as jovens negras e a zona rural. Leonarda Jacinto José 
Maria Menezes também é uma mulher negra moçambicana. Docente na Universidade 
Eduardo Mondlane, na Faculdade de Letras e Ciências Sociais. É doutora em Letras pela 
Universidade Federal da Bahia, mestre em Didáctica de Línguas na vertente do Português 
Língua Não Materna, pela Universidade de Aveiro, e Licenciada em Ensino de Português 
pela Universidade Pedagógica, em Maputo. Seus trabalhos enfocam a questão do letramento 
bilíngue em Moçambique a alunos da zona rural, direcionados a questões ligadas a 
interferências linguísticas, na área de descrição e análise linguística, com estudos sobre a 
Linguística Aplicada, das línguas bantu no português-língua estrangeira, falado e aprendido 
em contextos rurais com alunos/as de educação bilíngue. Para além de atividades de 
docência, tem participado em eventos de apoio à comunidade acadêmica e estudantil da 
universidade, particularmente com estudantes mais carentes, através do Centro de 
Coordenação dos Assuntos do Género (CeCAGe). Lodenir Becker Karnopp é doutora e 
mestre em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); 
professora do Departamento de Estudos Especializados e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFRGS. Líder do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos 
(GIPES); integrante da Comissão de Políticas Afirmativas do Programa de Pós-Graduação 
da UFRGS; membro da Comissão de Pós-Graduação (COMPÓS/UFRGS). Pesquisadora do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na modalidade de 
Produtividade em Pesquisa 2.  No artigo, Educação versus mulheres: um panorama a partir 
do censo de 2017 em Moçambique, as autoras oferecem uma contribuição fundamental para 
uma reflexão acerca da educação escolar de mulheres no meio rural de Moçambique.  

Mulheres negras e culturas tradicionais: memória e resistência nos faz conhecer as 
maltas, através de Rosângela Costa Araújo - Mestra Janja. A autora é Mestra de Capoeira 
Angola, cofundadora e coordenadora do Instituto Nzinga e Estudos da Capoeira Angola e 
Tradições Educativas Banto no Brasil/INCA. Atua como docente do Departamento de 
Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia (UFBA), professora 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, 
Gênero e Feminismo (PPGNEIM) e do Doutorado em Difusão do Conhecimento (DMMDC-
UFBA). Com ela, compreendemos a complexidade das maltas na qualidade de organizações 
de capoeiristas, articuladoras de lutas políticas e culturas tradicionais, majoritariamente 
estudadas em sua constituição masculina. A pensadora apresenta a existência de maltas 
formadas exclusivamente por mulheres, indicando nelas estratégias distintas, marcadas pela 
“ginga como possibilidade de mobilização das interseccionalidades”. Seu texto aporta 
questões que se apresentam na formação e destituição de fronteiras para pensarmos os 
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feminismos transnacionais, a partir da proposição do feminismo angoleiro, fundamentado na 
construção argumentativa da autora capoeirista. 

O artigo de número sete da seção retoma a perspectiva de escritas coletivas por meio da 
contribuição de Georgina Helena Lima Nunes e Sônia Maria dos Santos Marques. Georgina 
Helena Lima Nunes é Professora Associada do Departamento de Ensino da Faculdade de 
Educação, da Universidade Federal de Pelotas, com doutorado pela UFRGS e Pós-Doutorado 
na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em Educação. Ativista do 
Movimento Social Negro, articula a atividade acadêmica com a possibilidade de construção 
e implementação de políticas para a população negra e quilombola a exemplo da participação 
ativa no processo de construção das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar 
Quilombola e processos específicos para ingressos de quilombolas no ensino superior. 
Coordenou e participou de experiências coletivas de construção de material didático para 
estudantes quilombolas, tanto para a educação básica como para alfabetização de adultos e 
idosos; construção de projeto de escola quilombola e formação de professores/as a partir de 
experiências em comunidade. Atua no processo de avaliação, controle e monitoramento de 
ações afirmativas para acesso ao ensino superior e serviço público e, também, na articulação 
política com os movimentos sociais. Desenvolve trabalhos com foco nas lutas de mulheres 
negras como possibilidade de compreensão dos fazeres e pensares femininos, em 
contraposição às opressões articuladas de raça, classe, gênero, geracional e sexual. Sônia 
Maria dos Santos Marques é coordenadora do Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) na 
UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão. Docente do Curso de Pedagogia e Mestrado em 
Educação da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão. Dentre suas temáticas de pesquisa 
estão: violência contra a mulher, comunidades quilombolas e educação, gênero e violência 
doméstica. No artigo, Narrativas quilombolas, a pluralidade na luta das mulheres e o 
descentramento de estratégias políticas, as autoras nos entregam uma contribuição 
fundamental para a seção, pois ampliam a matriz teórica e conceitual de pensamentos 
femininos e negros, a partir de estudo que destaca o protagonismo de mulheres negras, 
quilombolas e educadoras, de Norte a Sul do Brasil. Por meio de importante referencial 
teórico-conceitual, principalmente, de intelectuais brasileiras e latino-americanas, as autoras 
refletem sobre a distinção entre lugar epistêmico e lugar social no campo da pesquisa. Seu 
trabalho, no que tange à educação escolar quilombola, representa grande contribuição, na 
medida em que os modos de ensinar evocados na pesquisa são próprios de uma episteme a 
ser posta no campo das teorias educacionais. O estudo possibilita, ainda, compreender a 
diversidade da luta das mulheres negras e quilombolas, numa concepção semântica e política 
dessas lutas, que permite observar para além daquilo que costumeiramente identificamos 
como feminismo.  

Aza Njeri e Katiúscia Ribeiro dão sequência às produções coletivas. No artigo, 
Mulherismo africana: práticas na diáspora brasileira, apresentam uma contribuição 
importante ao debate sobre o pensamento de mulheres negras na diáspora brasileira, a partir 
do conceito de mulherismo africana, fundamentadas na perspectiva do afrocentrismo e do 
pan-africanismo. Aza Njeri (Viviane Moraes) é doutora em Literaturas Africanas e 
atualmente faz pós-doutorado em filosofia africana na Universidade Federal do Rio de 
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Janeiro (UFRJ); é professora da Universidade Geraldo Di Biase/NI, coordenadora do 
NEGRAH/UFRJ e do Núcleo de Filosofia Política Africana do laboratório Geru Maa/UFRJ, 
poeta, crítica literária e teatral, mãe. O texto resulta da união de trajetórias de pesquisa: a 
primeira, advém de um pós-doutoramento de Aza Njeri (Viviane Moraes), em filosofia 
Africana, com ênfase em política, a partir de realidades contemporâneas e seus efeitos pós 
colonização; a segunda, origina-se numa pesquisa de bacharelado, monografia, mestrado e 
doutorado em desenvolvimento, por Katiúscia Ribeiro, em filosofia Africana antiga, mais 
propriamente em Kemet – nome original do Egito. As autoras propõem pensar a realidade 
dos sujeitos africanos a partir de outro paradigma ontológico, no qual o ocidente não é a 
centralidade explicativa dos fenômenos da vida. Ambas sinalizam que, dialogar com 
mulheres negras e pensar realidades outras, permite afinar a própria identificação como 
mulheres africanas, assim como atribui valor aos conhecimentos produzidos pelas mulheres 
africanas no continente e na Diáspora.  

Nilma Lino Gomes finaliza, de forma magistral, as contribuições de artigos concebidos 
para esta seção temática. Seu texto, Libertando-se das amarras: reflexões sobre gênero, raça 
e poder, é um diálogo com as ideias compartilhadas pelas autoras nos demais artigos. 
Apresenta uma importante contribuição para reflexão sobre o pensamento de mulheres 
negras, articulando elementos sobre gênero e raça, sem deixar de lado aqueles ligados à 
sexualidade. A autora explicita a ideia de que mulheres negras têm algo a oferecer de 
diferenciado, no concernente às formas de exercer poder e saber, em distintos espaços, 
sobretudo na academia ou locais de gestão. Essa diferença, articulada com sororidade e 
ubuntu, tem beleza e originalidade. Destaca-se ainda a fluidez do texto, que, dentre outros 
elementos, evocam o poder de uma palavra que não se aparta do oral. É um texto que traz o 
vivido nesses tempos difíceis, mas extrapola o presente difícil, por meio de elementos da 
historicidade da opressão do patriarcado, do racismo, do machismo. A pensadora escreve a 
partir de sua experiência como mulher negra e pesquisadora, que ocupou cargos acadêmicos 
e políticos de poder e decisão, no Brasil. Doutora em Antropologia Social e Pós-Doutora em 
Educação e Sociologia, integra o corpo docente da Pós-Graduação em Educação, 
Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Foi Ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(SEPPIR), em 2015, e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos 
Direitos Humanos, em 2015-2016, do governo da presidenta, legitimamente eleita, Dilma 
Rousseff. 

O texto de Gloria Ladson-Billings, da Universidade de Wisconsin, Madison, honra nossa 
seção, graças à autorização de tradução e publicação em Língua Portuguesa, do importante 
artigo da pensadora norte-americana, intitulado Quem você está chamando de cabelo duro?. 
Um olhar da teoria crítica da raça sobre a construção das mulheres negras, originalmente 
publicado em 2009. A partir da análise crítica da teoria da raça, a autora destaca como as 
mães e professoras negras, na experiência de feminilidades afro-americanas, são retratadas e 
negativadas em suas vidas pessoais e profissionais.  

Finalmente, contamos com a instigante entrevista concedida por Patricia Fernández 
Rielli a Martín José Fernández Ramírez. Patrícia é educadora e ativista em movimentos afro-
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uruguaios, umbandista, de ascendência africana, ameríndia e europeia. A pensadora nasceu 
em Durazno, Uruguai. Sua entrevista aconteceu no contexto de um processo de investigação 
realizado por Martín, jovem branco uruguaio, professor de história, que realizou seu mestrado 
no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS, com o título Racismo y Educación 
en el Uruguay Pós-Durban (2001-2018): relatos de experiências de educadores/as 
afrodescendentes. A entrevista nos oportuniza conhecer experiências educativas, dentro e 
fora dos espaços escolares, na perspectiva da educação antirracista e dos compromissos 
assumidos para o combate ao racismo e à discriminação racial no Uruguai. 

Ao fim, gostaríamos de enfatizar o caráter coletivo da seção temática, elemento este que 
corrobora com um dos traços fundamentais dos pensamentos de mulheres negras, que, como 
se verá na sequência, são plurais, advêm de espaços que por vezes negam suas existências, 
fazem-nas lutar sob diferentes bandeiras e, não raras vezes, obrigam-nas a erguer bandeiras 
que ainda não foram sequer nomeadas, preocupam-se com a educação das suas, dos seus e 
de todos os outros – afinal, coletividade importa muito para as vidas negras. Desejamos a 
todas e todos uma ótima leitura!  

 
 

Notas

1  Raça é entendida aqui na sua construção social. Nesse sentido, seguindo escritos anteriores de uma das autoras presentes 
na seção, Nilma Lino Gomes, a ela nos somamos e advertimos que: “O Movimento Negro e alguns sociólogos, quando 
usam o termo raça, não o fazem alicerçados na ideia de raças superiores e inferiores, como originalmente era usada no 
século XIX. Pelo contrário, usam-no com uma nova interpretação, que se baseia na dimensão social e política do referido 
termo. E, ainda, usam-no porque a discriminação racial e o racismo existentes na sociedade brasileira se dão não apenas 
devido aos aspectos culturais dos representantes de diversos grupos étnico-raciais, mas também devido à relação que se 
faz na nossa sociedade entre esses e os aspectos físicos observáveis na estética corporal dos pertencentes às mesmas” 
(GOMES, 2005, p. 45).  

2  Tradução livre.   
3  Utilizaremos o gênero feminino nesta escrita, convidando a pensar que ele faz parte de uma pretensa universalidade que 

assume os marcadores de diferença como parte da experiência humana. 
4  Expressão em Ioruba que significa aquela que merece carinho desde o ventre. O nome fora conferido dentro da 

experiência do batuque (expressão religiosa predominante no sul do Brasil) a Tatiana Renata Machado, hoje já ancestral. 
Logo, o nome é uma homenagem que lida com outra forma de vida de uma mulher negra que legou ensinamentos. O 
grupo foi idealizado em 2016, por Fernanda Oliveira, Nina Fola e Giane Escobar, em Porto Alegre. Desde então realiza 
cursos anuais sobre o pensamento de mulheres negras voltado para mulheres negras, em parceria com organização de 
trabalhadoras e uruguaias.  
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