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O presente trabalho pretende discutir a partir de uma historiografia contemporânea, 

como as mulheres negras, aparentemente coadjuvantes, foram na realidade, em muitos 

momentos, protagonistas na construção do país, mesmo tendo sua presença sido 

sistematicamente omitida ou enfraquecida na história oficial. Nessa pesquisa busco as pistas 

dessa atuação a partir de bibliografia especializada e álbuns de fotografias onde encontro 

mulheres negras, entendendo a fotografia como fonte de pesquisa histórica e os álbuns como 

álbuns de “família de mulheres negras”. Uso como material empírico: álbuns de fotografias, 

coletâneas de revistas, e mais recente as publicações dirigidas às crianças, onde todos os 

personagens são afro-descendentes.  

A principal questão da minha pesquisa de doutorado é perceber, como as mulheres 

negras criam suas identidades, sabendo que a identidade não é inata e que, ao contrário ela é 

tecida em determinado contexto histórico e cultural a partir da memória coletiva. É essa 

memória, registrada em álbuns que recentemente vêm sendo organizados, que forma o 

‘corpus’ da minha pesquisa. Acredito na importância do trabalho a ser feito com o uso da 

imagem e peço licença a Ciavatta (2004: 9-10) para fazer de suas palavras as minhas, quando 

explica o porquê de trabalhar em pesquisa social com o uso de imagens, ela diz: 

Primeiro, que muitos caminhos da produção do conhecimento ainda estão 
sendo feitos e não têm uma resposta única, simples. Segundo, há 
insuficiência de pesquisa sobre o uso do instrumento, o desafio inquietante 
da imagem que, como fonte de conhecimento, não se revela senão por um 
détour, apenas indo além do visual, do aparente, e adentrando no que está 
oculto na sua produção. Terceiro, seu uso intenso na cultura de nosso tempo, 
sua diversidade de usos e de técnicas, apresenta-se como um painel onde 
temas e formas se multiplicam, criando novas formas de expressão na arte, 
na ciência, no cotidiano – a era da reprodutibilidade técnica, da massificação 
do acesso, da reversão dos conceitos tradicionais de criatividade e 
genialidade. 
 

Diversidade essa que me permite pesquisar a mulher negra, pois durante algum tempo, 

nada ou quase nada era escrito para contar sua história, tudo ficava por conta da oralidade, 

que durante muitos anos não tinha a credibilidade do documento escrito. E a disposição de 

buscar outras possibilidades de diálogo para uma melhor leitura e compreensão dos fatos, me 

permite pesquisar a totalidade das múltiplas relações que se constituíram na busca dessa 

identidade. Ciavatta (id. 41) nos diz que a fotografia é um: 
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testemunho visual das aparências, como informação e como fonte de 
recordação e emoção, a imagem fotográfica associa-se à memória e introduz 
uma nova dimensão no conhecimento histórico, tradicionalmente obtido por 
meio da linguagem oral e, principalmente, da linguagem escrita. 
 

Como posso pensar em contar um pouco da história das mulheres negras a partir de 

um álbum coletivo? Muitas nunca se viram ou viveu uma mesma época. Mas as vejo como 

uma família, não qualquer família, mas aquela formada de uma rede social complexa que se 

encaixa em tipologias simples, formadas por limites e deslocamentos geográficos, cruzando 

mares, trocando culturas, clareando ou escurecendo peles, mas formando famílias, ou melhor, 

formando a família brasileira onde sua riqueza reside na diversidade. Nesse tipo de álbum 

existe um resgate da memória familiar dos grupos sociais, representando o sistema de vida em 

determinado contexto e para, além disso, como era a visão dos autores das fotografias da 

época retratada a partir do enquadramento escolhido. 

A questão espacial no texto nos dá pistas da realidade ou não do fato, estudando os 

contextos, as datas, ou seja, as ditas verdades que são na maioria das vezes comprovadas por 

documentos escritos ou icnográficos. 

Continuo minha pesquisa sobre as mulheres e nesses movimentos e processos, são 

tecidas novas redes, na apropriação, reprodução, criação e re-significação de conhecimentos 

práticoteóricopráticos
1, tornando os diversos espaçostempos educacionais diferentes do que 

eram anteriormente, com a incorporação de cotidianos para além do que é entendido como 

‘escola’, procurando entender o que acontece dentrofora da escola, faço uma interlocução 

com Hall (1997: 16) para o entendimento desses conhecimentos produzidos em diferentes 

espaços, quando ele examina a questão da centralidade cultural, ele diz 

Por que a cultura se encontra no centro das tantas discussões e debates, no 
presente momento?Em certo sentido, a cultura sempre foi importante. As 
ciências humanas e sociais há muito reconhecem isso. Nas humanidades, o 
estudo das linguagens, a literatura, as artes, as idéias filosóficas, os sistemas 
de crença morais e religiosos, constituíram o conteúdo fundamental, embora 
a idéia de que tudo isso compusesse um conjunto diferenciado de 

                                                           
1
 Explica Alves (2000): Essa foi a melhor forma que encontrei, depois de usar outras, para dizer da unidade 

indissociável de seus dois componentes, que na verdade precisam ser entendidos como um só, na tentativa de 

superar a visão dicotomizada que herdamos da modernidade.E essa explicação da autora é compreendida no 

meu grupo de pesquisa como a melhor. 
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significados -uma cultura- não foi uma idéia tão comum como poderíamos 
supor (...) a ação social é significativa tanto para aqueles que a praticam 
quanto para os que a observam: não em si mesma, mas em razão dos muitos 
e variados sistemas de significado que os seres humanos utilizam para 
definir o que significam as coisas e para codificar, organizar e regular sua 
conduta em relação aos outros. 

 

O autor fala da importância da expansão da cultura na segunda metade do século XX e 

sobre seu papel significativo em todos os aspectos da vida social, e explica que a partir esses 

sistemas de significado dão sentido as nossas ações, que tomados em conjunto eles constituem 

as nossas culturas. E essa expansão nos permite pesquisar sobre a questão do gênero, raça, 

etnia, crenças e religiões, é nesse espaço que desenvolvo minha pesquisa. 

Pensando primeiro na questão do gênero em um processo contínuo de buscar respostas 

para minhas questões encontro outras tantas levantadas por Perrot (2005), quando diz ser 

normal a mulher ter como postura, a escuta, a espera e o silêncio, que não é o simples silêncio 

da fala, mas o da expressão, gestual ou escrituraria. A autora completa dizendo que: 

As mulheres não estão sozinhas neste silêncio profundo. Ele envolve o 
continente perdido das vidas tragadas pelo esquecimento em que se aniquila 
a massa da humanidade. Mas ele pesa mais fortemente sobre elas, em razão 
da desigualdade dos sexos (...). As mulheres são mais imaginadas do que 
descritas ou contadas, e fazer a sua história é, antes de tudo, inevitavelmente, 
chocar-se contra este bloco de representações que as cobre e que é preciso 
necessariamente analisar, sem saber como elas mesmas as viam e as 
viviam.(idem: 11). 

 Pesquisar a história das mulheres é antes de tudo um buscar de outras fontes que não 

as oficiais, hoje utilizamos a história oral, as imagens, os artefatos e outras tantas pistas. E 

segundo Perrot, o silêncio é mais pesado para as classes menos privilegiadas, como as 

operárias, camponesas, as donas de casa e pergunto se para além dessa condição ela for 

negra? 

Quanto às mulheres do povo, fala-se delas somente quando seus murmúrios 
inquietam em caso de pão caro, quando fazem algazarra contra os 
comerciantes ou os senhorios, quando começam a subverter com sua 
violência, uma passeata de grevistas. (ibdem: 34-35). 
 

Em suma, a observação das mulheres de outrora obedece a critérios de ordem e de 

papel. Ela concerne os discursos mais do que as práticas. Interessa-se pelas mulheres 

singulares, desprovidas de existência e mais à “mulher”, entidade coletiva e abstrata à qual se 

atribuem caracteres de convenção. Sobre elas, não há nenhuma verdadeira pesquisa, mas 

somente a constatação de seu eventual deslocamento para fora de suas zonas reservadas.  
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Minha pesquisa tem como instrumento e objeto de pesquisa as fotografias agrupadas 

em álbuns coletivos e uma metodologia baseada em três etapas: a busca de imagens 

fotográficas que ajudem a escrever a minha tese acima citada, na busca de um tempo 

histórico, social e econômico. Tentar analisar a qualidade das fotos e seus autores e a 

diversidade temática e agrupá-las a partir de um eixo comum, tais como, mulheres: nas 

escolas, nos movimentos sociais, na mídia e na história do nosso país, e finalmente análise do 

material e as possíveis conclusões. 

Giard (1996:224) fala que as vozes que revelam sem pretensão, com palavras do 

cotidiano, práticas comuns. Vozes de mulheres que revelam a vida das pessoas e das coisas. 

Vozes simplesmente vozes. Complementando, Louro (1997) diz que essas vozes foram 

silenciadas frente a uma ciência que fala por todos e de todos, representando toda 

humanidade, e que foi feita pelos homens brancos ocidentais da classe dominante, e que uma 

das justificativas e um dos encaminhamentos da investigação feminista tem sido ouvir a voz 

de quem foi silenciada, denunciando e explicando esse silenciamento e consequentemente, 

através da problematização, desafiar a própria forma de fazer ciência até então hegemônica. 

Nessa minha busca de material para pesquisa encontro o lançamento da “Coleção 

Folha - Grandes fotógrafos”, feita pelo jornal ‘Folha de São Paulo’, constituída de quatorze 

volumes, cada um referente a uma temática que são: Metrópoles, Guerra, Trabalho, Cinema, 

Mulheres, Religiões, Revoluções, Brasil, Infância, Refugiados, Vilarejos, Arte, Mar e 

finalmente Esportes. Com meu olhar de pesquisadora, vou à busca de fotografia de mulheres 

negras e fico decepcionada com o que encontro, a presença delas é mínima, insisto e percebo 

que a de mulheres de uma maneira geral também é pequena. Pretendo nesse trabalho fazer 

uma discussão sobre esse material onde encontramos fotografias maravilhosas de grandes 

fotógrafos, mas que mais uma vez a mulher é deixada na maioria delas de fora e em outras 

fazendo figuração e o que dizer então das mulheres negras. 

No primeiro número, Metrópoles, os artistas, retratam o cotidiano do ambiente urbano, 

em especial Paris, Nova York e Londres, das vinte e três fotografias escolhidas para esse 

volume encontro a presença da mulher em apenas nove, sendo que dessas nove fotos, apenas 

uma delas a mulher é o foco principal, nos principais centros urbanos, segundo os fotógrafos 

escolheram, não encontramos nenhuma mulher negra. 

No segundo número, Guerra, com vinte duas fotografias, conta um pouco das 

tragédias do mundo, ressalta o desenvolvimento do fotojornalismo no início do século XX, 
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durante a Guerra Civil Espanhola(1936-1939) e logo depois com a Segunda Guerra 

Mundial(1939-1945), e como esse artefato foi utilizado pelos nazistas como material de 

persuasão, na tentativa de mostrar aos alemães como todos a Europa ficava feliz com a 

passagem deles. Nesse volume, encontramos apenas quatro fotografias de mulheres: fugindo, 

abandonada, castigada e refugiadas. A mulher que trabalhou no lugar dos homens que foram à 

guerra, as que cuidaram dos feridos não receberam destaque. E as mulheres negras que pelo 

que podemos entender, nem sabem que as guerras aconteceram. Ao longo da história é 

possível encontrar, mulheres negras em todas as frentes, em número bem reduzido, mas esse 

quadro está se modificando. Schumaher e Vital Brazil (2007:271-291) trazem o relato de 

mulheres negras, participando da Segunda Guerra Mundial no contingente de enfermeiras que 

foram adaptadas para trabalhar na frente de batalha e, mesmo contrariando o comando norte-

americano para não enviar “pessoas de cor”. 

No terceiro número, Trabalho, encontro seis fotografias de mulheres nas vinte e duas 

publicadas que tentam retratar o trabalhador anônimo durante as transformações da sociedade, 

com suas conquistas e explorações. As seis fotografias de mulheres retratam as mesmas no 

trabalho do campo, fazendo colheita e plantando, uma retrata a prostituição, recurso utilizado 

por muitas mulheres pelas circunstâncias adversas do pós-guerra e finalmente uma fotografia 

homenageando uma enfermeira negra em plena função. 

 No Brasil, durante o período da colonização às africanas cabia todo tipo de trabalho e 

eram obrigadas a fazer desde as tarefas domésticas, tais como: cozinhar, lavar, costurar, e até 

servir os senhores de seus prazeres carnais, até a lida diária nas extensões de terra, que em sua 

maioria serviram à monocultura da cana-de-açúcar, plantavam, semeavam e colhiam. As 

escravas foram exploradas à exaustão, roubando delas parte da liberdade e muitas vidas, mas 

não a memória e os traços de identidade. Lutaram, resistiram em busca de soluções, plantaram 

e semearam valores que floresceram e deram frutos, agregando saberes e sabores, passando 

seus conhecimentos de geração em geração, mas parece que esse trabalho era de menor 

importância, pois nenhuma fotografia sobre o assunto foi publicada.  

As contribuições das mulheres negras com determinadas profissões, na área da saúde 

temos o relato de conhecidas curandeiras, que como toda sabedoria popular, aprendeu a lidar 

com as ervas, plantas no cotidiano através de relatos passados de mães para filhas, hoje muito 

dessas receitas são utilizadas em grande escala. As parteiras, mulheres que acompanham toda 

gravidez, e com seus instrumentos rústicos ajudam ao nascimento de várias crianças que, 
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ainda hoje, podemos encontrar no interior do Brasil, tentando suprir a falta de assistência. 

Schumaher e Vital Brazil (2007:177) contam que: 

Muitos foram os nomes dados às mulheres que dedicavam a essas tarefas. 
Aparadoras, parteiras, curandeiras, benzendeiras, entre outros. Embora 
apagadas dos autos da história médica oficial, as evidências mostram que, 
nas casas grandes, foram elas, na condição de cativas-mucamas, amas-de-
leite ou “mães pretas”- as primeiras responsáveis, ao lado das índias, pelos 
cuidados com a manutenção da saúde e pelo combate às doenças da família 
brasileira. (...) As condições nefastas do cativeiro e a marginalização, na pós-
emancipação, impediram que africanas e crioulas, escravizadas ou livres, 
deixassem documentados suas experiências na área da cura. 
 

Transpondo os obstáculos do preconceito, vislumbra-se o acesso à educação, se para 

uma mulher branca sair de casa para estudar foi difícil. Segundo Almeida (1998:26-39): 

Portanto, apesar de conceder-se às mulheres algumas parcelas do saber, tanto 
este como o poder não se distribuíram eqüitativamente, nem sequer 
significaram a liberação das mulheres. Apenas a sociedade humanizou-se ao 
consentir na sua instrução, embora atendendo aos interesses do segmento 
masculino. (...) Logicamente, isso estava restrito às mulheres das classes 
privilegiadas. Para as mulheres do povo, a ausência de instrução e o trabalho 
pela sobrevivência sempre foram uma dura realidade. O mesmo pode ser 
dito a respeito da raça e, para as mulheres negras, o estigma da escravidão 
perdurou por muito tempo, só lhes restando os trabalhos de nível inferior e a 
total ausência de instrução. 
 

Logo a mulher negra, estigmatizada pela escravidão, ficou fora do processo 

educacional. Sua inserção na escola ocorre tardiamente, mas a garra e determinação dessas 

mulheres têm subvertido essa ordem. Romper com essa ordem das coisas foi um processo de 

muita luta e resistência, que muitas encontravam dentro da própria família, que acreditavam 

não ser para elas aquele espaço, o escolar. Mas o que antes era chamado de branqueamento 

das escolas está mudando, graças aos movimentos organizados por essas mulheres negras e 

suas conquistas no espaço político. 

O quarto número, Cinema, os fotógrafos buscam o olhar por trás das câmeras dos 

diretores, as imagens até então eram aquelas escolhidas por eles, eles tentam mostras o 

cotidiano no set de filmagem, a angustia, o cansaço, a espera e a ação. Das vinte e duas 

fotografias escolhidas em dez as mulheres estão presentes, nenhuma negra, apesar das 

inúmeras atrizes negras, internacionais e nacionais. 

O quinto número, Mulheres, foi aguardado com muita expectativa, pois acreditava 

encontrar um maior número de fotografias para a minha pesquisa, das vinte três fotografias, 

em vinte e duas as mulheres estão presentes e uma apenas sugere a presença da mulher, desse 
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total apenas duas fotografias de mulheres negras, uma prostituta e outra trabalhando na 

seleção de folhas do fumo, um trabalho braçal. Esse é o verdadeiro percentual de mulheres 

negras na nossa sociedade? Sei que não, por esse motivo continuo a minha pesquisa. 

Elas, as mulheres negras, não querem brigar, querem apenas viver com dignidade 

serem respeitadas nas suas diferenças e igualdades e esse é o objetivo nesse trabalho tentar 

mostrar, que mesmo que tentem silenciá-la, maltratá-la, ignorá-la não vão acabar com a sua 

memória nem sua identidade. Suas saias rodadas de cores vistosas, seus penteados diferentes, 

suas mãos fortes, seu rosto marcado pelo trabalho, sua alegria de dançar, cantar estarão 

registradas nas fotografias, como documento junto com as narrativas. E como no período da 

escravidão a subordinação imposta é subvertida e elas vêm como doutoras, atletas, ativistas, 

compositoras, escritoras, militantes e outras tantas coisas desafiando o processo de exclusão. 

Religiões é o título do sexto número que traz na introdução do volume uma definição 

retirada do dicionário que diz que a religião é: Um sistema de idéias e crenças que organizam 

as relações dos membros de uma comunidade a Tarter da expressão cultural do sobrenatural. 

Com um conjunto de vinte e três fotografias encontro mulheres em apenas oito, mulheres 

negras em nenhuma. Outro fato que chamou minha atenção foi a ausência das religiões de 

origens africanas, como candomblé, umbanda, vudu entre outras, sendo que o papel da mulher 

negra nessas religiões é de grande destaque, são elas as grandes  “Mães” dos terreiros, elas 

organizam, fazem as comidas dos santos, são sacerdotisas e responsáveis pela perpetuação da 

história com sua arte de ‘contar histórias’. 

Para diferentes grupos a religião constituiu fator de preservação da identidade do 

negro, mesmo estando mesclada a outras heranças, como, por exemplo, a religião católica. As 

religiões trazidas por seus antepassados e algumas se misturando a outros rituais já existentes 

deram origem a outras formas de culturas religiosas.  

No espaço religioso a mulher tinha um papel de destaque, o que permitiu às mulheres 

negras dentro de uma sociedade que é histórica a exclusão das mulheres, ainda mais agravada 

por sua origem social e étnica, encontrasse nos terreiros, além do exercício sagrado, um lugar 

de afirmação, foram elas que souberam abrir caminhos e espaços nas esferas sociais e política 

que tolhiam à diferença. Joaquim (2001: 113) explica que: 

A mãe-de-santo, como liderança religiosa, cultural e social, possui duas 
funções; de um lado, é a sacerdotisa que medeia a comunicação entre os 
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membros da comunidade e os Orixás, mãe pelo santo2 que deverá cultuar os 
deuses; por outro lado, precisará reatualizar a cultura afro-brasileira, de 
maneira a propiciar que os negros preservem suas identidades, que se 
encontram na síntese entre a África idealizada e o cotidiano vivenciado pelas 
pessoas 
 

A religião propiciou às mulheres um modelo de organização social, quando elas se 

juntam para formar as Irmandades, associações religiosas que primavam pela sua autonomia, 

demonstrando o poder político associativo dos negros que para aqui vieram, nelas também é 

forte a presença da mulher negra no comando (Schumaher e Vital Brazil, 2007, Verger, 2008, 

Joaquim, 2001). Ainda hoje algumas Irmandades permanecem como uma das maiores formas 

expressivas de resistência, sendo que uma delas é formada apenas por mulheres negras, 

conhecida por Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira, no estado da Bahia. 

Existe relato de outras Irmandades, mas pelo que pude constatar na minha pesquisa, essa é a 

que melhor representa esse modelo de organização. O surgimento dessa irmandade é 

explicado por Verger (2002:28) da seguinte maneira: 

A instituição de confrarias religiosas, sob a égide da Igreja Católica, 
separava as etnias africanas (...). Os nagôs, cuja maioria pertencia à nação 
Kêto, formavam duas irmandades: uma de mulheres, a de Nossa de Boa 
Morte; outra reservada aos homens, a de Nosso Senhor dos Martírios. 
  

Também nesse volume a presença e a existência das mulheres negras foram 

esquecidas. 

No capítulo sobre as Revoluções, o de numero sete, encontro vinte e uma fotografias, 

dessas apenas duas com mulheres presente, nenhuma negra. Como se todas as revoluções 

ocorridas no continente Africano fossem menos importantes, e em outros lugares as mulheres 

não participassem dos movimentos políticos. 

Durante muitos anos, no Brasil, acreditou-se na passividade do africano escravizado 

frente aos maus tratos sofridos. Essa crença perpassa o imaginário criado em nossa sociedade, 

interferindo de maneira direta ou indireta na formação da identidade dos antepassados e seus 

descendentes que recontam a história do negro com uma visão de quem foi dominado, até 

então se escreveu o que se queria acreditar. 

A idéia de passividade sustenta-se por alguns fatores, a existência, ainda, do racismo 

na nossa sociedade, produzindo e reproduzindo uma visão negativa, sobre o negro; o 

                                                           
2 Grifo da autora 
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desconhecimento de uma grande parte da sociedade brasileira sobre os processos de luta e 

organização dos africanos escravizados e a falta de divulgação de pesquisas e livros. Talvez 

por esse motivo também tenham se esquecido de colocar documentos icnográficos sobre as 

revoluções das quais os negros participaram, a começar pelos movimentos sociais de 

mulheres negras. 

Nos movimentos sociais aconteceram dois momentos marcantes, primeiro surge um 

movimento das mulheres na sua totalidade, reivindicando direitos, espaços e igualdade de 

tratamento. Em outro momento surgem os movimentos negros, mas as mulheres negras, não 

viam nesses dois movimentos a questão ‘mulher negra’ ser discutida, porque uma coisa é você 

ser uma mulher branca e brigar, por exemplo, de condições iguais de trabalho, seria uma 

hipocrisia dizer que elas entram em igualdade de condições e o mesmo em relação ao homem 

negro e a mulher negra. Até onde vai nossa compreensão de sociedade o homem sempre teve 

mais espaço, independente da raça. 

Chegamos ao capítulo direcionado para as imagens do Brasil, o número oito, que 

maravilha, espero encontrar a beleza da mulher brasileira tão cantada em verso e prosa em 

várias fotografias, outra decepção, das vinte e duas fotos apenas duas de mulheres, sendo uma 

negra. 

O capítulo seguinte, o número nove, retrata a infância em vinte duas fotos, entre elas 

em seis vemos meninas, nenhuma negra. Onde elas estão? Elas não tem infância? Ou não são 

importantes para retratar a sociedade e contar suas histórias?  

No capítulo sobre ‘Os Refugiados’ com vinte e três fotografias encontramos sete com 

mulheres, destas três de negras, eu considero as fotos mais bonitas, apesar da tristeza e 

miséria, que traduzem a força dessa mulher que para além das diásporas que essas mulheres 

enfrentam, são elas que carregam suas famílias, que se tornam chefes de famílias. 

O décimo primeiro capítulo, intitulado “Vilarejos”, retrata o cotidiano de pequenas 

cidades, das vinte e uma fotos, encontro as mulheres em nove delas, mas nenhuma negra, esse 

é um espaço que dizem ser o espaço feminino, onde mulheres ficam conversando, pois não 

trabalham e os homens apenas os idosos marcam presença, são considerados inúteis para o 

mundo do trabalho. Se fosse uma coletânea de fotos de alguma comunidade pobre, ou umas 

periferias certamente teriam como personagem principal mulheres negras. 

Arte é o título do décimo segundo capítulo, que é constituído de vinte e duas fotos, 

delas em cinco a figura da mulher, como apreciadora da arte ou produzindo. A mulher negra 



 

 

 

 

10

que tem uma produção importante em diferentes estilos artísticos mais uma vez não está 

contemplada nessa importante publicação. 

A arte vinda da África, afirmou-se, durante algum tempo que por ser tribal era também 

anônima, mas nos últimos estudos isso já foi desmentido, é possível identificar alguns estilos 

que foram passados de geração para geração. Contam que os escravos tinham domínio da 

escultura de madeira e também da metalurgia, material que eles tinham acesso, a madeira 

encontrada nas matas e o metal dos artefatos utilizados para prendê-los, quando conseguiam 

fugir faziam uso deles para seu trabalho. As mulheres especificamente trabalhavam com tear, 

fazendo seus ‘panos da costa’, na confecção de colares. Mas ainda tem muito para ser 

pesquisado, como explica Conduru (2007: 14) 

Delinear a especificidade dessa contribuição artística é difícil, pois além da 
imposição de formas européias, a diversidade étnica e cultural dos africanos 
escravizados no Brasil não recomenda supor a existência de uma única e 
coesa maneira africana de sentir, pensar, agir. (...) Entretanto, além das 
misturas e restrições, que inviabilizam configurações puras, a pequena 
quantidade de registros dificulta o estudo de permanências e mudanças das 
contribuições africanas à arte no Brasil, inibindo a percepção nítida dessas 
misturas culturais em ambos os lados do Atlântico e além. Embora seja 
sentida como uma forte presença na comida, na fala, na música, na dança e 
nos gestos. 
 

A música e a dança tiveram grande contribuição através dos tambores vindos da 

África. O samba que domina o espaço musical brasileiro abriu espaço e mercado de trabalho 

para mulheres negras, que em sua maioria viviam e vivem em comunidades carentes, de onde 

surgiram as rodas de samba e excelentes sambistas. Mas para além do samba, ritmo mais 

característico da região sudeste do país, nas regiões norte e nordeste encontraram a Congada, 

a Roda de Crioula, o Jongo entre outros. Nada disso foi exposto nesse volume. 

A beleza do Mar é contemplada no décimo terceiro capítulo, nele foram publicadas 

vinte e uma fotografias, sendo que em seis as mulheres estão presente e em apenas uma  

podemos admirar a beleza de uma mulher do Congo, apesar de estar carregando na cabeça um 

tubarão, ela mostra sua elegância, alegria e dignidade. 

O último capítulo, relativo aos esportes, me enche de esperança, pois dizem que 

praticar esporte é uma alternativa para pessoas que dizem pertencer aos famosos grupos das 

minorias, como mulheres, negros, índios, homossexuais entre outros. Mas das vinte e três 

fotografias apenas três retratam as mulheres e em apenas uma retratam meninas negras 

pulando corda no Harlem, bairro americano conhecido por sua população negra, diz a legenda 
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ser esse esporte muito popular, talvez por esse motivo tenha sido escolhida. Mas é notória a 

presença de mulheres negras nos esportes, inclusive em países declarados racistas. 

Buscando compreender como essas tantas questões sobre gênero, raça e crença se 

encontram na forma de pensar de muitas mulheres negras que não tem acesso, em um grande 

número, à educação, mas que tem astúcia para buscar em outros tantos espaços, formando a 

sua maneira o seu ‘capital cultural’ (Pierre Bourdieu), através de táticas e usos, como 

praticantes do cotidiano que são no entender de Certeau. Hall nos ajuda a compreender como 

esse processo se dá quando explica que 

A expressão “centralidade da cultura indica aqui a forma como a cultura 
penetre em cada recanto da vida social contemporânea, fazendo proliferar 
ambientes secundários, mediando tudo. A cultura está presente nas vozes e 
imagens incorpóreas que nos interpelam das telas, nos postos de gasolina. 
Ela é um elemento-chave no modo como o meio ambiente doméstico é 
atrelado, pelo consumo, às tendências e as modas mundiais. (1997:22) 
 

Sem querer colocar um ponto final, mas deixar para pensar um pouco mais sobre a 

força da cultura e das mulheres negras, lembro que as escravas (mulheres negras) foram 

exploradas à exaustão, roubando delas parte da liberdade e muitas vidas, mas não a memória e 

os traços das identidades3. Lutaram, resistiram em busca de soluções, plantaram e semearam 

valores que floresceram e deram frutos, agregando saberes e sabores, passando seus 

conhecimentos de geração em geração.  

Resolvo escrever sobre essa publicação de um jornal de grande circulação, pelo seu 

não comprometimento com a verdade histórica em uma época em que tanto se fala de 

inclusão, direitos iguais. No momento que elegeram um presidente negro no país mais 

declaradamente racista, os Estados Unidos da América, quando foi necessário um terremoto 

avassalador no Haiti, para o mundo voltasse seus olhos para a miséria do seu povo negro, que 

depois de sofrerem com a diáspora africana, teriam agora que passar por mais uma diáspora, a 

haitiana. Os olhos do mundo parecem fechados para a população negra, e mais ainda , para as 

mulheres negras, mas vou continuar a minha busca por imagens que tragam a tona a 

verdadeira história dessa grandes mulheres. 

                                                           

3
   A idéia de identidades é a mesma de Hall (1997:27): Nossas identidades são, em resumo, formadas 
culturalmente (...). Elas são o resultado de um processo de identificação que permite que nos 
posicionemos no interior das definições que os discursos culturais (exteriores) fornecem ou que nos 
subjetivemos (dentro deles). 
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