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“Quando nos arrastaram da África para os portos do Haiti, Jamaica, 

Cuba, Mississipi e Brasil, não sabiam que nossos corações separados 

continuaram a bater como se tivessem em um só corpo. E que nossas 

vozes, mesmo fraturadas, continuaram cantando em uníssono.” 

[Evelyn C. Oakland Califórnia Write] 

 

 

A epígrafe acima foi tirada de um dos primeiros textos que 

tive nas mãos após entrar para universidade quando escolhi fazer um 

curso de graduação em Letras em uma universidade privada da 

região serrana do Rio de Janeiro.  

Apesar de ser uma mulher afro-descendente, cujas memórias e 

práticas estão diretamente relacionadas a essas populações, até o 

http://www.lab-eduimagem.pro.br/jornal/artigos.asp?imagem=09&NUM_JORNAL=6&NUM_SECAO=09&ID=192#autor
http://www.lab-eduimagem.pro.br/jornal/img_artigos/ed6/vozdoleitorformatura_3[1].jpg


ano de 2003, o único conhecimento que eu tinha sobre as histórias 

das populações negras no Brasil, estavam atreladas ao escravismo. 

Nas histórias “oficiais” que me foram contadas na escola e pelos 

livros didáticos, as populações originárias de África não pareciam 

ocupar o lugar dos protagonistas, mas sim dos co-adjuvantes, 

carregadas de memórias de sofrimento e de dor. As imagens dos 

homens e mulheres trazidos escravizados se repetiam ao lado de 

grilhões, exclusão, processos de invisibilidade. Só depois de ter 

começado o curso da graduação, pude entender que os povos 

africanos e seus descendentes são possuidores tanto de outras 

histórias diferentes da que nos tem sido contada pela História Oficial 

do país, quanto de outras formas de contar as histórias. Isso foi para 

mim uma descoberta que mudou muita coisa. Foi assim que durante 

os últimos anos, passei boa parte do meu cotidiano entre livros, 

idéias, professores e educadores, sendo uma das poucas mulheres 

negras que freqüentaram, durante aquele período, o ambiente 

universitário do qual eu fazia parte. 

 

Algumas disciplinas que fizeram parte do currículo do curso de 

Letras abordavam a temática das populações negras que foram 

trazidas para o Brasil no período escravista me trouxeram um pouco 

mais de conhecimento, do que até então se resumia ao ensinado 

pelas escolas.  
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Em contato com textos teóricos e literários, debates, palestras, 

discussões promovidas pelos professores da universidade, cresceu em 

mim um desejo de conhecer cada vez mais aquilo que até então 

estava oculto, talvez por falta de informações da realidade dos 

africanos e seus descendentes.  

Terminada a graduação, continuei a pesquisar e fazer leituras 

de textos que protagonizam os sujeitos afro-descendentes. 

Atualmente estou cursando uma Pós-Graduação (Lato Sensu) em 

Lingüística e Literaturas de Língua Portuguesa na Universidade 

Católica de Petrópolis e sou membro de um grupo de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, que tem o objetivo de pesquisar narrativas, 

memórias e imagens da diáspora. 

Após ter lido os mais variados textos desde a graduação, tenho 

percebido como muitos escritores têm se debruçado sobre as relações 

raciais no Brasil. Isso, que por um tempo me parecia uma 

impossibilidade, se descortina nesse momento para mim. Como vem 

se descortinando a obra literária de mulheres brasileiras afro-

descendentes, tais como Conceição Evaristo e Geni Guimarães, 

autoras que conheci em minha trajetória na graduação, trajetória 

essa que acho legítima e que defendo hoje para todas as mulheres 

afro-descendentes desse país. 
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