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Para Leilane Assunção,  

Professora, pós-doutora, mulher trans  

e ativista antiproibicionista 

 

 

Queríamos te chamar para abrir os trabalhos,  

Ficamos com uma pobre homenagem tardia. 

Mas pela sua memória 

Nos impulsa 

Um coração colorido  

e muitas lutas em intersecção. 
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Diagnóstico de Demandas 

Trinta vozes no momento presente  

 

 

Marília Melo de Oliveira1 
marilia.meloo@hotmail.com 

Ana Gretel Echazú Böschemeier2 

gretigre@gmail.com 
Lucas Paulino Marinho3 

lucas_p_marinho@outlook.com 
Waleska Maria Lopes Farias4 

waleskamlfarias@hotmail.com 
 

 

 

A XVII Semana de Antropologia, sediada entre os dias 27 e 29 

de março de 2019 na UFRN, teve como objetivo principal ouvir as 

demandas dos movimentos sociais a antropologia. Para isso convidou 

pessoas que fazem parte de diversos coletivos para compor as mesas 

redondas, rodas de conversas e estandes da feira livre junto com 

intelectuais engajados/as da antropologia e áreas afins. O presente 

texto é uma publicação coletiva composta por trinta vozes que, 

transitando entre as militâncias e a academia, se fazem ouvir e relatam 

o que foi discutido no evento. 

As demandas aqui relatadas foram colocadas nos diversos 

momentos do encontro e fazem parte da colocação dos seguintes 

coletivos: Renfa - Movimento Feminista Antiproibicionista; Coletivo 

                                                 
1 Mestre em Antropologia Social pelo PPGAS/UFRN.  
2 Professora Adjunta do Departamento de Antropologia – UFRN. 
3 Graduando Licenciatura em Ciências Sociais – UFRN 
4 Graduando Licenciatura em Ciências Sociais – UFRN. 
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Afro Feminista “As Carolinas”; Movimento pelo Direito das Pessoas 

com Deficiência; Coletivo LGBT; MNPR/RN - Movimento Nacional da 

População de Rua / RN; MTST - Movimento Nacional dos 

Trabalhadores Sem Teto / CE; Movimento dos familiares afetados pelo 

massacre de Alcaçuz; Movimento Abortista  Socorro Rosa / Arg; 

Movimento das Mulheres de Axé; MST - Movimento Sem Terra; 

Comunidades Indígenas e Quilombolas (Catu, Potiguaras e Guarani); 

Movimento Lula Livre; Movimento Estudantil; Rede de Estudantes 

Africanes no Brasil e o Plural - Movimento Pela Neuro Diversidade. 

Além disso participaram o CONSEPPIR - Conselho Estadual de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Rio Grande do Norte e 

a Mídia Ninja.  

Os eixos discutidos foram: 1) Demandas desde as 

Interseccionalidades; 2) Demandas desde as margens; 3) Demandas 

desde os corpos; 4) Criminalização e resistência de/desde os 

movimentos sociais; 5) Demandas desde o Antropoceno; 6) Artistas 

Potiguares em Oposição ao Fascismo e 7) Organização e 

Fortalecimento do Movimento das Mulheres Negras. Levando em 

conta as necessidades expressadas em cada uma destas instâncias, 

ficam registradas as seguintes demandas: 

- Que existam editais específicos para comunidades tradicionais 

e para população transgênero dentro das universidades; 

- Que a antropologia adira com mais força à perspectiva da 

interseccionalidade; 

- Que a pauta da deficiência seja discutida também dentro dos 

outros movimentos, entre eles o movimento feminista, lgbt e 

movimento negro;  

- A deficiência deve ser compreendida além das limitações do 

corpo. Ela tem que ser analisada dentro de um contexto sócio 

cultural que assim a classifica: é necessário pensar a pauta da 

deficiência a partir das barreiras sociais que a definem; 
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- Que se amplie a possibilidade de apresentar nas mesas 

redondas e espaços de fala por parte de pessoas da educação 

básica e média;  

- Desenvolver estratégias para melhorar o diálogo das 

universidades com o ensino básico e médio; 

- Questionar as barreiras disciplinares da antropologia, e pensá-

la com mais força de forma interdisciplinar; 

- Realizar mais estudos antropológicos/etnográficos sobre as 

dinâmicas das elites; 

- Enquanto pesquisadoras(es) pensar a hierarquia social e se 

colocar inserido nesta; 

- Ouvir as demandas da comunidade durante as atividades de 

extensão. As mesmas devem ser mais incentivadas pelos 

cursos de graduação; 

- Fortalecer a demanda da luta antimanicomial dentro da 

discussão antropológica; 

- Incluir autoras/es africanas/os e da diáspora nas grades 

curriculares docentes;  

- Pensar nas possíveis intersecções entre antropologia e 

neurodiversidade; 

- Considerar políticas não só de inclusão mas também de 

manutenção dos coletivos historicamente excluídos dentro dos 

cursos de graduação da universidade; 

- Formular uma política de permanência escolar que contemple a 

evasão como uma forma de exclusão social; 

- Articular aulas públicas de antropologia em feiras livres, praças 

e presídios com o objetivo de continuar fortalecendo a luta 

desde as bases; 

- Fomentar a inclusão de disciplinas de antropologia em outros 

cursos; 

- Fortalecer as lutas contra a mordaça social, a desmobilização e 

a retirada de direitos dentro e fora de sala de aula; 
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- Que a temática da população em situação de rua entre na 

građe curricular de diferentes cursos dentro das universidades; 

- Pensar pesquisas que contribuam diretamente na luta dos 

movimentos; 

- Lutar contra a reforma da previdência, contra o congelamento 

de gastos e portarias que retiram direitos nas salas de aula e 

nas ruas; 

- Colaborar para instituir e aplicar a políticas públicas para 

população em situação de rua; 

- Fortalecer as políticas públicas voltadas à população em 

situação de rua, tendo em vista o lugar social de exclusão que 

lhes é imposto; 

- Colocar o direito a terra e moradia enquanto pauta levantada 

pelo Movimento Sem Terra e Sem Teto, inclusive este último 

pautando a questão da “habitação de interesse social”;  

- Que o trabalho acadêmico sirva a comunidade de onde o 

trabalho nasce, não somente se utilize do espaço da 

universidade para discussão acadêmica; 

- Articular ações para visibilizar a vivência social dos 

encarcerados, pois ela reflete uma realidade social de 

exclusão, racismo e genocídio da população negra; 

- Pensar o abolicionismo penal como uma forma contundente de 

ir contra o racismo presente nas práticas institucionais; 

- Pesquisar a complexidade de fatores que mantêm as 

populações consideradas minoritárias dentro da marginalidade 

ou encarcerados; 

- Transformar a linguagem acadêmica, tão excludente, em uma 

comunicação que parta do lugar social daqueles que se propõe 

atingir; 

- Questionar a aversão à palavra gênero dentro do campo de 

estudos da deficiência; 
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- Pensar a deficiência como uma característica que não se 

encerra no corpo, ela consiste no produto da relação entre um 

corpo com determinados impedimentos de natureza física, 

intelectual, mental ou sensorial; 

- Considerar a deficiência enquanto categoria identitária e não 

essencial; 

- Observar as maneiras em que as pessoas com deficiência 

estão sendo excluídas social/economicamente devido sua 

improdutividade na sociedade capitalista; 

- Articular ações de saúde mental e cuidados dirigidas à 

população negra; 

- Colocar o racismo como fator de risco para a saúde mental das 

pessoas negras; 

- Incentivar estudos que questionam a noção de corpo como um 

construto canalizado dentro da heteronormatividade;  

- Questionar o senso comum punitivista que ataca os 

movimentos sociais cuja luta por direitos se faz desde baixo;  

- Fortalecer redes, criar formas de proteção para combater a 

criminalização através da popularização das lutas; 

- Discutir com mais força a categoria classe e os processos de 

disputa de classes;  

- Criar espaços para pensar na dinâmica de produção das fake 

news, e como estas chegam em determinados grupos sociais;  

- Contribuir para a cura das feridas abertas na terra de maneira 

interdisciplinar e estratégica; 

- Pensar as demandas dos grupos indígenas que não estão 

aldeados, des-essencializando as identidades indígenas: os 

povos indígenas são mais do que figuras homogêneas em 

paisagens estáticas. Eles são o próprio movimento;  

- Aprender com as retomadas e ocupações como formas de se 

dedicar ao trabalho de viver juntos, de recriar laços de 

comunidade;  
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- Temas relativos à realidade quilombolas não devem se limitar 

apenas a demandas específicas do povo quilombola, mas 

tratar de outras demandas de educação e saúde específicas; 

- Continuar fomentando editais específicos para acesso e 

permanência de quilombolas e indígenas em todos os cursos 

da universidade;  

- Propor maneiras de fazer alternativas ao modelo hegemônico 

de desenvolvimento a partir do Sumak Kawsay [bem viver], 

paradigma das terras altas andinas impresso nos novos 

constitucionalismos boliviano e equatoriano;  

- Questionar o conceito de natureza a partir da ideia, mais 

integradora, de Pachamama [mãe terra], que a coloca como 

sujeito de direitos coletivos; 

- Propor atividades que contribuam a repensar a maneira de 

consumo e transformação dos bens que a terra produz, 

levando em consideração que a luta pela mãe terra é a mãe de 

todas as lutas;  

- À ideia de desenvolvimento, contrastar a proposta do 

"desdesenvolvimento" dos estudos decoloniais latino-

americanos;  

- Macerar práticas que façam possível uma solidariedade radical 

entre os povos do continente. 

 

Como corolário às demandas apresentadas, afirmamos a 

necessidade de reverter as tendências históricas da nossa geração: se 

nosso presente tem se convertido em um tempo de retrocessos, 

precisamos nos posicionar de forma coletiva para: somente a partir do 

atual estado de coisas poderemos construir os próximos presentes 

que queremos enquanto sociedade potiguar, brasileira, latino-

americana e global.  
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Capítulo 1:  

Demandas desde as Intersecções 

 
 

 

Proposta I 

 

Maria Leuça Teixeira Duarte5 
marialeucama@gmail.com 

 

 

 

A XVII Semana de Antropologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte  (UFRN), já começa convocando e querendo 

ouvir as demandas dos Movimentos Sociais a Antropologia. Essa 

escuta deixa claro ao que veio às temáticas propostas, evidenciando 

que o processo do conhecimento teórico não é algo produzido pelo 

sujeito e oposto aos movimentos. Assim a interseccionalidade raça, 

gênero, classe, sexualidades e deficiência se entrelaçaram, 

                                                 
5 RENFA, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas 

mailto:marialeucama@gmail.com
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permeando as falas e evidenciando a existência histórica de um 

conjunto de sujeitos que são relegado(a)s ao abandono e a violência.  

Por não terem lugar de reconhecimento social, criou-se um 

conjunto de violações que determinam regras e criam lugares binários 

permitidos/proibidos para homens-mulheres, brancos-pretos, pobres-

ricos, normais-anormais, heterossexuais-homossexuais. Nessa visão, 

o que está em jogo são os “diferentes”, os de origem popular 

(afrodescendentes, indígenas, comunidades ribeirinhas e tradicionais, 

ciganos) – os pertencentes aos povos originários. Enfim, ― outros que 

não configuram a mesma condição humana hegemonizada pelo 

padrão de homem-mulher branco, heterossexual e europeu. 

Sobrepõe-se uma força hegemônica de ideias tidas como norma – 

diretamente proporcional a negação de outros seres invisibilizados – 

em um movimento de negação, de extermínio ou de cárcere, para os 

que não têm lugar no mundo. 

Os territórios passam a ser demarcados por proibições que 

conferem diferentes posicionamentos, onde vários corpos pretos e 

pobres são escolhidos para morrer, como discutido por Achille 

Mbembe na Necropolítica (2003), a política e a morte se entrecruzam 

em um movimento de genocídio de grupos  vulnerabilizados, por meio 

da seleção de quem deve viver e quem deve morrer, uns possuem 

lugar social e outros são expostos à morte violenta por profissionais 

que deveriam garantir a segurança pública de Estado e à integridade 

física das pessoas. 
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Por fazermos parte de um movimento antiproibicionista, 

priorizamos o diálogo e incidência interseccional, visando reduzir as 

vulnerabilidades criadas pela atual política de drogas. Demandamos 

que o Estado Brasileiro se responsabilize pelos danos sociais 

desencadeados pela política proibicionista de guerra às drogas, onde 

a Lei 11.324/2006, têm nas mulheres a principal vítima desse 

processo. Seja quando são encarceradas ou quando perdem filho(a)s, 

em razão da violência brutal do Estado, dentro das periferias e das 

comunidades de todo país ou, ainda, quando são estigmatizadas e 

impossibilitadas de permanecerem com seus filhos pelo fato de serem 

usuárias de drogas. 

Esse modelo se transformou numa guerra perversa dirigida às 

pessoas pobres e negras. Política essa que toma corpo e forma entre 

nós, ao delegar o extermínio ou a prisão de um grupo em específico, 

evidenciado a vivacidade histórica do passado escravocrata brasileiro.   

Por isso torna-se basilar para a RENFA (Rede Nacional de Feministas 

Antiproibicionistas), discutir encarceramento articulado à questão de 

classe e gênero, por serem as mulheres, tanto cis como transexual, as 

maiores vítimas do cárcere ou da morte.   

São carnes negras que caem no chão! Elas têm cor e classe 

social específica, e mostram como o pensamento da aniquilação é 

perene no momento hodierno. São “novas” formas de higienização que 

vão negando a permanência de corpos tidos como abjetos, poluidores 

dos espaços públicos. A força da ideologia que tem por base a 

interdição de corpos que excluiu/exclui Negro(a)s, índio(a)s, gays, 
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lésbicas, travestis, transexuais, pobres, deficientes, trazendo 

consequência de violações da mente e atordoamento da consciência.  

O crescimento do número de mulheres presas no Brasil é assustador. 

Segundo o Informativo Penitenciário (INFOPEN –Mulheres/2017) – de 

2000 a 2014 – o aumento do encarceramento feminino foi de 570%, 

enquanto a média do crescimento masculino foi 220,20%, no mesmo 

período. A maioria delas possui vinculação penal por envolvimento 

com o tráfico de drogas, perfazendo o total de 64%.  Os serviços que 

desenvolvem nessa atividade são de coadjuvantes, seja realizando 

transporte de pequenas quantidades de substâncias psicoativas, seja 

na atividade de comércio a varejo. Muitas são usuárias, sendo poucas 

as que exercem atividades de gerência e mando no “tráfico”. 50% 

dessas mulheres encarceradas têm entre 18 e 29 anos e 31% são 

chefes de família; 83% têm pelo menos 01 filho e 36% estavam 

algemadas durante o parto. 

O que mais gera o encarceramento de mulheres são os já 

mencionado tráfico de drogas e o furto, ambos destituídos de violência 

ou grave ameaça. Em relação à raça, cor ou etnia, destaca-se a 

proporção de mulheres negras presas (68%) – duas em cada três 

presas são negras.  Também o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania 

(ITTC)/2017, evidencia que entre as razões que explicam esse 

fenômeno, pode ser citadas a prisão baseada  essencialmente no 

flagrante — reforçando o caráter racista da incidência da justiça 

criminal. 

https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
https://idpc.net/pt/profile/instituto-terra-trabalho-cidadania-ittc
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Nós – da RENFA – temos como desafio influenciar outros 

movimentos mistos e de mulheres a acolherem a agenda da reforma 

da política de drogas, enquanto fator estruturante na luta por 

democracia e pelo fim das opressões, pautando outros movimentos na 

construção desse processo. O empoderamento das mulheres 

antiproibicionistas convoca a ocupação de espaços de diálogo que 

permeiam os Direitos Humanos, as pautas antirracistas e 

anticapitalista, os Direitos Sexuais e Reprodutivos, o Controle Social 

por meio de Conselhos Representativos e Deliberativos, a discussão 

de uma Segurança Pública que não acarrete medo à população, a 

Democracia, o Acesso à Justiça, a Comunicação e o Direito à Cidade, 

a Agroecologia e Feminismo.   

Talvez seja importante questionarmos: Quem a sociedade e a 

lei protegem e quem condena? Como a sociedade lida com as 

drogas? Porque a pedagogia do terror vem sobrepondo-se a 

civilidade? Que benefícios trazem essas prisões?  Quem se 

responsabiliza pelos filhxs das presas?  Que mulheres estão sendo 

presas?  A quem pode interessar essa política de massificação da 

prisão, que traz mais danos que benefícios? 

Tais questões nos colocam na posição de demandamos ao 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia social que: 

- Incentive, propicie e impulsione o ensino, a extensão e a pesquisa, 

que reflitam sobre o cárcere, os encarcerados e o que deveria ser o 

sistema de justiça; 
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- Que as literaturas adotadas discutam o que se pretende com as 

punições e as penitenciárias; 

- Que se discuta o Abolicionismo Penal como uma saída para a 

inclusão e a irresponsabilidade do Estado Brasileira, que evidencie a 

disfunção das instituições e dos serviços que relegam condições de 

vida digna do nosso povo, preto, pobre e de periferia. Tendo em vista 

que as leis não acabam com a moral, a cultura e as estruturas de 

poder, ao contrário, nos últimos tempos o sistema de Justiça vem 

funcionando com o poder de polícia e com o poder de um legislativo 

branco, hétero, cis patriarcal. Esse conjunto vem sendo mantenedor 

dessa estrutura criminalizadora e nos coloca em contradição, por 

termos que disputar esse mesmo Estado de Direito; 

- Que as propostas curriculares e que os saberes, também dialoguem 

com a sociedade não acadêmica rompendo, literalmente, o cercado da 

UFRN, como o fez a XVII Semana de Antropologia. E que esse diálogo 

se replique e que se materialize em aulas públicas e rodas de 

conversa – em parceria com os movimentos – em mercados públicos, 

feiras livres, presídios, praças e ruas. 

- Demandamos, por fim, que sejam incluído(a)s autoras e autores 

negras em seus programas de disciplina, a exemplo de Nilma Lino, 

Juliana Borges, Maria Beatriz Nascimento, Angela Davis, Michelle 

Alexander, Erica Lorraine Williams, Sheila Walker, Achille Mbembe,  

que fortalecem e evidenciam a afro descendência da diáspora, e que 

vislumbram aniquilar a sanha punitiva que vem sendo a tônica da 
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opressão de gênero, de raça, de cor, de classe, de etnia, impregnado 

na sociedade brasileira. 
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Proposta II 

 

João Elioberg da Silva Oliveira6  
Elioberg.oliver@hotmail.com 
Murilo de Oliveira Carvalho7 

mukasociais@gmail.com 

  

 

No dia 27 de março de 2019, iniciou-se a XVII Semana de 

Antropologia da UFRN que tinha como objetivo a compilação oriunda 

dos movimentos sociais. A antropologia social da universidade traz as 

pautas que os movimentos sociais se debruçam na atualidade, 

gerando debates de como se portar diante da atual situação política 

brasileiro. 

         A roda de conversa veio com o propósito de aprofundar as 

discussões sobre as demandas das intersecções que perpassam o 

gênero, raça, classe, sexualidade e deficiência, tornando-as mais 

verticais. Possibilitou um diálogo que permeou as vivências daqueles 

que participaram e culminou na troca de conhecimentos entre os 

participantes. A discussão iniciou com a problemática sobre “O que 

são intersecções?”, as perspectivas individuais possibilitaram uma 

melhor compreensão do assunto na problematização dessas 

demandas, entendida como uma relação de fatores, que exclui o 

indivíduo de exercer direitos na sociedade. Fatos que fragmentam as 

                                                 
6 Graduando Licenciatura em Ciências Sociais – UFRN. 
7 Graduando Licenciatura em Ciências Sociais – UFRN. 

mailto:Elioberg.oliver@hotmail.com
mailto:mukasociais@gmail.com
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vivências dos seres interseccionados, fazendo com que as 

particularidades sejam preponderantemente seu fio condutor enquanto 

ser ativo na sociedade. As experiências de uma “bixa” preta da cidade 

de São Paulo será permeada de códigos distintos de uma “bixa” 

branca da mesma cidade, a diferenciação será mais acentuada 

quando equiparada a uma “bixa” preta ou branca nordestina, essas 

distinções que recaem sobre os corpos se mostram como tintas a qual 

cada uma cor constrói uma história particular. 

         Nessa perspectiva, a discussão adentra no privilégio como 

parte integrante das intersecções, esse, participando como meio, a 

exclusão que deriva da interligação de classe, gênero, raça, 

deficiência, que está acoplado a posse do poder. No entanto, deve-se 

apurar o olhar para como cada indivíduo se relaciona com os seus 

privilégios, como foi explanado na discussão, a população negra 

historicamente marginalizada é um grupo essencialmente 

heterogêneo, nesse sentido, existem aqueles que se desdobram no 

privilégio de pertencer a uma classe dominante, logo, a maneira que 

esse enfrentará o racismo é diferente daqueles que pertencem a uma 

classe menos abastada. A exemplo da própria roda de conversa, onde 

tinha diferentes tipos de profissões: professores, psicólogo, advogada, 

mestrandos, já existindo uma intersecção no que tange a posição 

social desses sujeitos.  

         As vivências familiares foram fortes constituintes para visualizar 

como as intersecções são palpáveis no dia-a-dia dos integrantes da 

roda de conversa. A aluna do PPGAS/UFRN, Lênora Peixoto, contou 



27 
 

suas experiências de mulher branca, assumindo um cargo no poder 

judiciário, com  sua capacidade intelectual sendo colocada em 

questionamento. Sua vivência afetiva acentua veementemente as 

intersecções, se relacionando com um homem negro e funcionário do 

poder judiciário, o qual sofre racismo quando, estando em sua 

companhia, é reconhecido constantemente como o réu ou parente 

desta. As expressividades de raça, gênero, idade e sexualidade, é 

presente no discurso da estudante que mesmo ocupando um degrau 

de “privilégio” enquanto branca, não se livra das amarras que 

circunscreve os múltiplos recortes que lhe constitui enquanto mulher. 

No decorrer dessa problematização, é questionado sobre como 

explicar a um sujeito didaticamente que a posição ocupada por ele é 

privilegiada. A dificuldade, que decorre de uma briga político-partidária, 

de estabelecer um diálogo, nos dias atuais, é posto em pauta como 

contratempo para uma conversa saudável e elucidativa. A 

racionalidade, no sentido de escutar o indivíduo que não se enxerga 

na sua posição de privilégio, e conseguir traçar uma linearidade das 

intersecções que constrói esse indivíduo e se utilizar de uma imagem 

situacional para demonstrar os antagonismos que difere os dois 

indivíduos. A intersecção regional, como sinalizou uma das alunas - 

Peti Mama de pós-graduação em antropologia da UFC/ UNILAB, é 

essencial para entender os corpos que ocupam a sociedade, uma 

mulher do leste africano vai passar por experiências diferentes de uma 

mulher do oeste da África.  
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         Quando discutido sobre a regalia, que um certo grupo ou um 

cidadão se beneficia, se instaura a discussão sobre “o que é lugar de 

fala?” e “para quem serve esse lugar?”. É posto em roda a 

necessidade que todos os integrantes da sociedade falem sobre as 

temáticas diversas como um meio de se aproximar das discussões 

que não são habituais no seu dia-a-dia, e assim, consigam 

compreender que sua posição de grupo hegemônico é em detrimento 

da dívida histórica que os grupos marginalizados carregam. Ao mesmo 

tempo, ter a sensibilidade em perceber que os lugares de fala são 

distintos para esses sujeitos, ter a estigmatização do racismo, da 

homofobia, da transfobia, da discriminação por ser deficiente, faz com 

que esse indivíduo tenha argumentos práticos para falar sobre o 

assunto. 

Ao ponto que elencamos a introdução de um grupo que se 

serve do seu privilégio para discutir as demandas de uma população 

marginalizada, foi aberto uma reflexão sobre a militância que esses 

grupos estigmatizados reproduzem e produzem diariamente. A 

invisibilidade da população deficiente impregna um estereótipo de 

incapacidade, refletindo no tratamento que esses recebem, 

culminando em uma visão conservadora para com as demandas 

desses, que apaga qualquer discussão temática sobre gênero, raça, 

sexualidade, feminismo etc. Desse modo, as vivências interseccionais 

desses grupos são altamente apagadas e esses, majoritariamente, 

vivem em um padrão imposto pela sociedade que não cede espaço 

para ouvir a voz do grupo. Como explanou a participante da roda 



29 
 

Priscila Lima “a deficiência biológica não é a que te limita, a deficiência 

social é quem te limita”. 

Fazendo um link de como a educação brasileira, ensino básico 

e universitário, não acompanha os avanços da sociedade, a 

necessidade de abrir espaços para que essa população se faça ativa 

no meio social é apagada minuciosamente. Como explanou a 

participante Ângela: “a escrita de vocês é chata”, essa frase retrata 

como a população de deficientes não são vistos de acordo com suas 

necessidades, é um neocolonialismo que a educação brasileira produz 

em frente a este público. Assim, foi explanada a importância dos 

movimentos sociais/população se inserir nos ambientes 

proporcionados pelos deficientes para que ocorra um sentimento de 

pertencimento à sociedade no geral.    

Em suma, a discussão das múltiplas culturas como parte 

constitutiva do ethos de cada indivíduo, revela e esconde as 

particularidades de cada grupo. Revela no sentido de demonstrar o 

que prepondera na imagem de certo grupo, esconde, no sentido de o 

Brasil ser formado por vastas etnias e isso acaba havendo uma junção 

das culturas e pode influenciar em como ela se mostra, criando 

estereótipos e impondo uma cultura sobre a outra. A reflexão final veio 

da indagação: por que os recortes sociais se tornam mais violentos 

interseccionados? O denominador comum chegado na discussão se 

refere a acumulação da violência sofrida historicamente por cada um 

desses recortes, refletindo na contemporaneidade com a força da sua 

preponderância. 
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Proposta III 

 

Peti Mama Gomes8 

gomespetimama@gmail.com 
 

Artemisa Odila Candé Monteiro9 
artemisaodila@unilab.edu.br 

 

A XVII Semana de Antropologia que ocorreu nos dias 27 a 29 

de março de 2019 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

(UFRN), propôs entre outros temas para os debates e rodas de 

conversas. Tive a oportunidade de participar na roda “as intersecções: 

raça, gênero, classe, sexualidades” para falar da minha experiência 

como uma mulher negra internacional. 

                                                 
8 Mestranda em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia da Universidade Federal do Ceará e Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira-UNILAB. 
9 Professora do Instituto de Humanidades e Letras. Coordenadora da Rede 

Internacional de Mulheres africanas na UNILAB. 

mailto:gomespetimama@gmail.com
mailto:artemisaodila@unilab.edu.br
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Compartilhando 

as “vivências dos seres 

interseccionados”, 

trazendo uma 

experiência de uma 

mulher preta, africana 

guineense no Ceará, 

tomando referência a 

Rede10 de Mulheres 

Africanas da Unilab - 

RIMA.  

Tendo em conta 

o propósito da roda, que é pensar em intersecções, raça e gênero, é 

importante reconhecermos ainda que nem todas as mulheres sofrem 

as mesmas opressões. Isto é, além de raça e gênero, pode-se pensar 

na existências de opressão que envolvem etnia, classe, sexualidade e 

outros. Por isso, a interseccionalidade nos interessa, principalmente, 

                                                 
10 A Rede ÔPÉBAMU (ÔPÉBAMU significa, na língua de são-tomense, 

solidariedade para caminhar juntas). Foi criada no dia 31 de julho de 2017, em 

homenagem ao dia das mulheres africanas. Trata-se de uma iniciativa de 

mulheres africanas na Unilab com vista a dissipar estigmas e estereótipos 

associados às mulheres africanas e a sua diáspora. 
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por ter esta característica  de não “universalizar” nossas vivências, ou 

seja, colocá-las no mesmo pacote como se as nossas lutas não 

fossem diferentes, mas como um movimento diferente onde podemos 

elaborar nossas pautas e ter protagonismo de nossas vivências, 

histórias etc.  

Nós - mulheres africanas,  negras de diferentes nacionalidades 

na Unilab sentimos a necessidade, ou melhor, a carência dos debates 

sobre sororidade e mulherismo no continente africano, em particular 

nos países da língua portuguesa (palop). Consciente da complexidade 

deste assunto, afinal de conta, estou referindo diferentes maneiras de 

ser mulher, de sua história, assim como, a formação da sua 

identidade\pertencimento, de seu lugar, ou melhor, de seus grupos 

sociais, o contexto familiar, étnico. 

Surgiu desta maneira a RIMA para fortalecer o debate sobre 

sororidade e mulherismo. Estes conceitos foram socializados e 

problematizados durante os encontros que a Rede promove de 

formação e qualificação de mulheres na Unilab. Entendemos que falar 

de mulherismo é debruçar sobre mundo da vida das mulheres 

africanas, suas experiências de resiliência e seus cotidiano diários. 

Importante ressaltar que a RIMA se preocupa com uma luta apenas de 

mulheres, mas incentiva a participação dos homens nos encontros que 
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acontecem, palestras, rodas e formações - claro, sem tirar o 

protagonismo das mulheres. 

Para fortalecermos essa luta, precisamos de união, por isso a 

palavra sororidade está em todo o quadrante da criação da Rede. 

Constitui a alicerce de todos os propósitos, pela necessidade que se 

tem na Unilab de criar relações positivas e saudáveis entre as 

mulheres africanas de diferentes nacionalidades e culturas, 

construindo apoio mútuo rumo ao empoderamento vital de cada 

mulher. 

Por isso, a sororidade possibilita criar mecanismos de 

integração entre as mulheres e defesa às agressões e a qualquer 

forma de violência, além de valorizar a figura feminina que têm sido 

tão desvalorizada e dar suporte uma às outras em todos os aspetos 

necessários. Nessa tarefa, a Rede tem composição masculina, por 

entender que, a luta contra a violência doméstica e afins, também é do 

interesse necessário dos homens. 

E, sendo assim, os debates em torno das análises das relações 

raciais, gênero, classe e identidades étnicas, a partir de 2017, faço-a, 

lançando mão de dois conceitos da Sociologia, ou seja, outsiders, de 

Norbert Elias e poder simbólico, de Pierre Bourdieu. É através dos dois 

conceitos que a RIMA vem descrevendo as relações de sociabilidade, 

de demarcação de espaço e poder entre os/as africanos/as e os/as 

brasileiros/as.  
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Nesta diferenciação em relação de poder Elias (2002), designa 

como estabelecidos a um grupo que se auto percebe que é 

reconhecido como membros de uma “boa sociedade”, mais poderosa 

e melhor, cuja identidade social é construída a partir de uma 

combinação singular de tradição, autoridade e influência, enfim, que 

funda e legitima o seu poder no fato de constituir um modelo moral 

para os outros grupos. Já, como outsiders, são considerados os que 

estão fora dessa “boa sociedade”, estigmatizados por todos os 

atributos associados à anomia, como violência, desintegração, 

delinquência etc..  

Na mesma linha, que o poder simbólico de Pierre Bourdieu 

(1988), é apresentado como um construto que opera a transformação 

do mundo. Sendo assim, “o poder simbólico equivale ao poder de 

construir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de 

confirmar ou transformar a visão de mundo e, deste modo, a ação 

sobre o mundo” (BOURDIEU, 1988, p. 14). Trago esses dois conceitos 

para descrever a tensão no “espaço acadêmico” entre os negros 

africanos e os “brasileiros” no tocante à discriminação racial e 

estigmatização social enfrentada pelos primeiros. Sem dúvida, o 

contexto etnográfico construído por Elias (2002) é um bom exemplo 

para descrever as relações entre africanos e brasileiros na Unilab. Os 

outsiders nos ajudam a compreender como atores sociais de uma 

mesma descendência – no caso sob exame, num mesmo projeto 

político de integração, entre outros aspectos – são distinguidos pela 

cor da pele e outros atributos somáticos. Elias descreve como as 
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relações de poder podem ganhar dimensões que perpassam diversos 

níveis da vida social entre grupos cuja origem histórica e social é a 

mesma, ou seja, as diferenças são estabelecidas à luz da aparência e 

posição histórica. 

Nesta direção, afirma Norbert Elias: As chamadas ‘relações 

raciais’ constituem relações de estabelecidos-outsiders de um tipo 

particular. O fato de os membros de dois grupos diferem em sua 

aparência física ou de os membros de um grupo falarem com um 

sotaque e uma fluência diferentes a língua em que ambos se 

expressam, serve apenas como sinal de reforço, que torna os 

membros do grupo estigmatizado mais fáceis de reconhecer sua 

condição (...) a estigmatização e a exclusão dos outsiders pelo grupo 

dos estabelecidos eram armas poderosas para que este último 

preservasse sua identidade e afirmasse sua superioridade mantendo 

os outros firmemente em seu lugar. (ELIAS, 2002, p. 32).  

No caso unilabiano, o impacto da chegada dos africanos na 

cidade de Redenção  e Acarape/CE e adjacências, num estado que 

nega laços históricos com o continente africano, por um lado, 

evidenciou a sua estigmatização e exclusão, na medida em que 

suscitou ataques racistas e xenofóbicos. Por outro, a relação proposta 

por Norbert Elias entre estabelecidos e outsiders nos ajuda não só a 
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compreender a relação entre africanos e brasileiros no que refere ao 

desconforto causado pelos conflitos de sociabilidade e de gênero, mas 

também entender a relação de tensão que se estabeleceu entre os 

habitantes dos municípios nos quais a Unilab está inserida, no 

processo da instalação dos africanos na região. 

Retomando a Oyeronke Oyegumi (2016), no livro What Gender 

is Motherhood, se o gênero é socialmente construído, precisamos 

pesquisar quando tal construção aconteceu. A autobiografia como 

escolha metodológica permite trabalhar com as formas nas quais o 

gênero é construído e racializado, e também as formas ou 

mecanismos através dos quais é naturalizado, incluindo a identidade, 

como forma de estabilização. De acordo com a visão interactiva, a 

identidade é formada na “interação” entre o “interior” e “exterior” – 

entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a 

“nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em que 

internalizamos seus significados e valores, tornando-os “ parte de nós” 

contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares 

objetivos que ocupamos no mundo social e cultural (HALL, 2006, p. 7-

22). Tal pertenças, no entanto, podem ser inerentemente ambíguas, 

contraditórias e múltiplas, de fronteira (ANZALDÚA, 1999). É nesta 

perspectiva interativa que se pretende inserir o estudo das identidades 
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e trajetórias de vida dos estudantes africanos e brasileiros nas 

universidades federais. 

Enfim, demanda-se que, aceitar e conviver com diferenças é 

ainda um desafio que talvez possa ser superado a partir de novas e 

necessárias pesquisas que se debruçam sobre o lócus que as 

diferenças ocupam nos imaginários de africanos e afro-descendentes 

que partilham heranças que vão além da cor de pele negra e de traços 

anatômicos semelhantes. 
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Proposta IV 

A deficiência desde as intersecções 

 

Anahi Guedes de Mello11 

anahigm75@gmail.com 

 

 

 O presente texto é resultado das minhas reflexões na mesa 

redonda “Demandas desde as intersecções: raça, gênero, classe, 

sexualidades e deficiência”, durante a XVII Semana de Antropologia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, entre os 

dias 27 a 29 de março de 2019. O objetivo com este texto é mostrar 

alguns pontos de intersecção entre a experiência da deficiência e os 

demais marcadores sociais da diferença.  

 Em seu texto “A Invenção da Mulata”, a antropóloga Mariza 

Corrêa (1996) observa o paradoxo que os estudos sobre marcadores 

sociais da diferença representam para as antropólogas feministas, 

uma vez que enquanto antropólogas tendemos a negar 

veementemente “o estatuto determinante, ou preferencial, de qualquer 

                                                 
11 Doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), pesquisadora colaboradora vinculada ao Núcleo de Estudos sobre Deficiência 
(NED) da UFSC. Tem experiência em Estudos sobre Deficiência, desenvolvendo 
pesquisas em torno dos seguintes temas: modelo social da deficiência no Brasil; 
gênero, sexualidade e deficiência; políticas públicas e deficiência; violências contra 
mulheres com deficiência e teoria crip. 
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marcador social de diferenças dado e, enquanto feministas, tentarmos 

estabelecer, também de modo veemente, a prioridade do gênero como 

marcador social relevante em todas as circunstâncias” (CORRÊA, 

1996, p. 38). Prossegue a autora ao afirmar que:  

 
Se gênero se refere às múltiplas conotações sociais atribuídas ao 
dimorfismo sexual, é como se saltássemos um degrau na sequência 

de análise dessa multiplicidade ao nos perguntarmos diretamente de 
que modo esse dimorfismo é tematizado pelos grupos sociais cujo 
comportamento analisamos, concedendo assim, a priori, atenção 

privilegiada a ele antes de investigarmos, como diria Bourdieu, quais 
são as “formas de poder e tipos de capital eficientes no universo 
considerado”. Mas, se não podemos pedir ao marcador de gênero 
mais do que ele pode oferecer em termos de consequências teóricas, 

talvez estejamos deixando de explorar seus limites, ao deixar de 
explorar suas fronteiras, ou seja, suas afinidades e conflitos com 
outros marcadores sociais. (CORRÊA, 1996, p. 38) 

 

 Como mulher surda, muitas vezes meu lugar situado 

(HARAWAY, 1995) na pesquisa indica que não é o gênero, mas a 

deficiência (surdez) a categoria que permeia minha subjetividade na 

pesquisa acadêmica de cunho feminista. Nesse sentido, se a 

deficiência12 se revela, para mim, como o marcador social de diferença 

                                                 
12 Há dois “modelos clássicos” da deficiência, o modelo médico e o modelo social. Em 
linhas gerais, no modelo médico a deficiência está no corpo do indivíduo; portanto, o 
foco é concebê-la como um “problema” do indivíduo, objetivando-se a cura ou 
medicalização do corpo deficiente; no modelo social, a deficiência vai além do corpo, é 
o produto da relação entre um corpo com impedimentos de natureza física, visual, 
auditiva, intelectual ou psicossocial e um ambiente incapaz de lhe prover 
acessibilidade (MELLO; NUERNBERG; BLOCK, 2014). Essa perspectiva desloca a 
compreensão da deficiência do corpo do indivíduo para o contexto, apontando para as 
barreiras sociais impostas pelo ambiente. Desse modo, no modelo social a deficiência 
passa a ser percebida como um “problema” do Estado e da sociedade. Por isso, 
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“primário”, importa ampliar seu alcance ao observar e refletir, quando 

necessário, sobre possíveis relações com outros marcadores sociais 

da diferença, apontando afinidades e conflitos de um modo que 

desvelem enlaces. No entanto, isso não implica perseguir a deficiência 

como uma “diferença concreta” (PLATERO, 2012, p. 17) merecedora 

do status de “maior opressão” dentre todos os marcadores sociais de 

diferença, ou ainda pretender dar-lhe um lugar privilegiado nos 

estudos intersecionais frente ao gênero ou à raça/etnia ou ainda à 

sexualidade, e vice-versa. Trata-se de, transpondo os termos do 

debate interseccional preferencial sobre sexualidades não 

normativas13 em Lucas Platero (2012), “una elección consciente y 

estratégica” (Loc. cit.) para dar visibilidade à deficiência, “y no ser uma 

coletilla más en la lista de desigualdades u organizadores sociales de 

las vidas de las personas que se pierde junto al etcétera” (Loc. cit.).     

 Desde meu lugar é importante esclarecer que como 

antropóloga também trago no meu corpo as marcas do gênero (ser 

mulher), da sexualidade (ser lésbica), da classe (ser proveniente da 

classe média), da raça/etnia (ser branca) etc., todas elas entrelaçadas 

à deficiência (ser surda), embora seja a deficiência o “estigma” que a 

estrutura social mais tende a colocar em evidência. Essa constatação 

                                                                                                                     
importa aqui o contexto social na definição da deficiência, quando esta passa a ser 
considerada também uma diferença ou uma forma de opressão social que opera com 
outras categorias sociais como gênero, raça/etnia, classe, sexualidade etc.  
13 As “sexualidades não normativas” ou “sexualidades dissidentes”, friso, não se 

reduzem à população LGBT, posto que as pessoas com deficiência também fazem 

parte desse rol (Cf. FIDUCCIA, 1999; KANGAUDE, 2009; ÁVILA, 2014).  
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implica um sujeito situado em que a surdez tem a primazia da 

“violência da interpelação” (BUTLER, 2015): sou primeiramente vista 

ou interpelada como “a surda”. Mesmo antes de ser antropóloga e 

feminista, sou “a surda”, porquanto “relatamos a nós mesmos 

simplesmente porque somos interpelados como seres que foram 

obrigados a fazer um relato de si mesmos por um sistema de justiça e 

castigo” (Idem, ibidem, p. 22). Isso me leva a pensar na necessidade 

reflexiva de desmantelar o “dispositivo da capacidade” (MOSCOSO, 

2009) que opera nas teorias e práticas antropológicas, feministas e 

queer, sendo este atrelado ao “imperativo da normalidade”:  

 

Entiendo por imperativo normal el conjunto de 

dispositivos socioculturales que inducen a la 
población a ajustarse a ciertos patrones de 
funcionalidad y apariencia, y que al amparo del 

discurso biomédico y bajo el pretexto de la 
salud, cuando no de la felicidad o de la 
autorrealización, informan prácticas 
institucionales y proyectos de vida. 

(MOSCOSO, 2009, p. 61) 
  

 Na mesma linha de argumentação, Eliana Ávila (2014) pondera 

sobre a urgência de incluir o capacitismo como parte da matriz de 

discriminação intersecional nas teorias feministas, decoloniais e queer: 

 

[...] a dinâmica que Patricia Hill Collins denominou “matriz de 

dominação”, composta pelo sexismo, racismo, heterossexismo e 

classismo, é constituída também, e fundamentalmente, pelo 

capacitismo, que, conforme outros autores já argumentaram com 
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consistência, ancora todos os sistemas interdependentes e 

interconstitutivos de exclusão. [...] Incorporar o capacitismo aos 

estudos interseccionais significa reconhecer a deficiência como um 

componente constitutivo primordial das lutas antirracistas, decoloniais, 

feministas e quer – sem falar nas lutas contra opressões ainda menos 

nomeadas. No entanto, a deficiência está longe de ser reconhecida 

como qualquer posicionamento que não seja abjeto, já que a 

experiência da deficiência é fundida e confundida com sua definição 

capacitista. [...] Sharon Snyder e David Mitchell argumentam com 

consistência que a fantasia de uma deficiência pré-existente aos 

sistemas culturais que a materializam “reforça a deficiência como 

sendo a anomalia ‘real’ da qual todos os grupos não normativos 

precisarão se distanciar”. Essa “anomalia 'real'” é a matriz primordial 

de toda inferiorização que, assim reiterada, dissimula-se ao adquirir 

formas cambiantes, renovando-se e perpetuando-se insidiosamente 

(MITCHELL; SNYDER, 1997, p. 6). Em outras palavras, instala-se um 

ciclo vicioso pelo qual se re-alimenta o pilar do preconceito capacitista 

contra todos os grupos inferiorizados. Não deveria ser necessário 

ressaltar que a luta anticapacitista é legítima em si, ou seja, não é 

exclusivamente por funcionar como âncora do racismo, assim como de 

ideologias excludentes ainda menos nomeadas, que o capacitismo 

deve ser exposto e desmantelado. O pressuposto comum de que a 

luta anticapacitista é secundária às lutas feministas, mesmo às 

antirracistas, anticlassistas, decoloniais e queer, é não só equivocado 

como também instituído discursivamente: faz parte do que se 

denomina hostilidade horizontal, termo este criado por Lorde para 

denunciar os discursos que reduzem alguns projetos emancipatórios 

como sendo menos urgentes que outros, inviabilizando, assim, o 

potencial político de interromper a proliferação de campos de opressão 

ao separá-los entre si. (ÁVILA, 2014, p. 133-134; 140-141) 
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 Esclarecida a interdependência entre o capacitismo e os 

demais sistemas de opressão, percebe-se como estratégica a inserção 

da deficiência no rol dos marcadores sociais de diferença. A 

incorporação da transversalidade implica a capacidade metodológica 

de operar relações que sejam de fato interseccionais e não como uma 

“soma de opressões sociais”, em que a diferença é reduzida à 

desigualdade, como se ambas fossem sinônimos. 

 Nesse momento gostaria de destacar de modo resumido 

alguns temas potenciais de pesquisas a partir de uma perspectiva 

interseccional que considere as relações da deficiência com os demais 

marcadores sociais da diferença: 

 

1.  HIV/AIDS e deficiência: a AIDS é uma síndrome que pode 

provocar o aparecimento de inúmeras deficiências e doenças 

oportunistas em vários grupos sociais, como as mulheres, 

negros(as), pessoas LGBTI14 e pessoas com deficiência, 

podendo todos esses segmentos coexistirem ou não em um 

mesmo sujeito. Há pessoas com deficiência que são LGBTI ou 

não e há aquelas que são LGBTI ou não que se tornam 

pessoas com deficiência, de modo que as lutas contra a AIDS 

é um tema que intersecciona gênero, sexualidade e deficiência, 

seja no que diz respeito à vulnerabilidade das pessoas com 

deficiência ao HIV/AIDS, seja em relação à “deficientização da 

AIDS” (para além da “feminização da AIDS”), fenômeno que 

                                                 
14 Abreviação para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais.   
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desponta quando pessoas vivendo com HIV/AIDS tornam-se 

pessoas com deficiência (GROCE, 2003, 2005; HANASS-

HANCOCK; NIXON, 2009; GROCE et. al., 2013).  

 

2. Violências de gênero e deficiência: conforme Mello (2016, 

2017) uma lacuna a ser preenchida no campo dos estudos das 

violências de gênero diz respeito ao fato de que violências 

podem produzir lesões que geram deficiências. Nesse sentido, 

quando mulheres em situação ou com histórico de violência 

tornam(ram)-se pessoas com deficiência há uma intersecção 

entre gênero, ‘violência’15 e deficiência que precisa ser 

considerada também pelo campo da saúde, porquanto a 

categoria lesão, bem como a possibilidade de dados sobre o 

perfil socioeconômico da mulher em situação de violência 

podem sugerir informações sobre a deficiência. Isso porque 

violências que resultam em lesões corporais graves ou 

gravíssimas16 podem produzir deficiências, respectivamente 

temporárias ou permanentes, contribuindo para aumentar o 

contingente de novas pessoas com deficiência no Brasil. Outra 

                                                 
15 Theophilos Rifiotis (1999) sugere usar o termo ‘violência’ no plural, posto que existe 
uma pluralidade de fenômenos ou atos violentos enquadrados sob o rótulo geral de 
‘violência’. 
16 No Direito Penal brasileiro, a deficiência aparece no tipo penal “lesão corporal 

gravíssima”, porquanto “permanente”, ou seja, implica em impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Já o tipo penal “lesão 

corporal grave” diz respeito aos impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou 

sensoriais que se dão temporariamente. 
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questão a acrescentar diz respeito às violências perpetradas 

contra pessoas com deficiência em contextos permeados por 

relações de cuidado, com a participação ora de familiares 

responsáveis pelo seu cuidado, ora de profissionais das áreas 

de saúde ligadas ao cuidado.  

 

3. Aborto em contexto de zika e deficiência: o anúncio do 

aumento de casos de crianças nascidas com a condição clínica 

de microcefalia no Nordeste (DINIZ, 2016a, 2016b), uma das 

singularidades associadas à síndrome neurológica congênita 

do vírus zika, levou o Ministério da Saúde a decretar, em 

novembro de 2015, estado de emergência nacional em saúde 

pública. A Anis - Instituto de Bioética, atenta aos 

desdobramentos da epidemia do vírus zika, articulou uma ação 

judicial junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre 

planejamento familiar, proteção à maternidade e à infância, 

proposta pela Associação Nacional de Defensores Públicos 

(ANADEP). Uma das medidas da ação propõe que as mulheres 

grávidas infectadas pelo vírus zika e em sofrimento mental 

possam escolher interromper a gestação. A mesma ação 

também propõe um conjunto de medidas de proteção social e 

de cuidados específicos em saúde para mães e suas crianças 

com essa singularidade. No entanto, a ação contribuiu para 

desvelar pontos de tensão entre feminismo e deficiência 

(PORTO; MOURA, 2017; SCOTT et al., 2017), especialmente 
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por conta da acusação de que o aborto nesse contexto de 

epidemia do vírus zika seria uma prática eugênica contra 

pessoas com deficiência (Cf. DINIZ, 2016c). Assim, apontamos 

para a importância de se discutir, a partir de argumentos e 

conceitos dos campos dos estudos sobre deficiência e dos 

estudos feministas e de gênero, as diferenças em torno dos 

efeitos políticos que se forjam no debate sobre a autonomia 

reprodutiva das mulheres, desde a compreensão de que não 

há incompatibilidade entre os direitos sexuais e reprodutivos 

das mulheres e os direitos das pessoas com deficiência. 

 

4. Assistência sexual e deficiência: a polêmica suscitada em 

redes sociais como o Facebook e a lista de discussão da Rede 

Nacional de Mulheres com Deficiência, hospedada no 

yahoogrupos, em torno de matérias sobre a formação 

diplomada de “assistentes sexuais” para pessoas com 

deficiência17 ou a uma demanda de parte do movimento de 

pessoas com deficiência na França por “assistentes sexuais”18 

gerou divisão e desconforto entre os/as participantes com 

deficiência e algumas feministas francesas que associam a 

                                                 
17 Vide a matéria “Direito à sexualidade, apesar da deficiência”, disponível em 

<www.swissinfo.ch/por/reportagens/Direito_a_sexualidade,_apesar_da_deficiencia.ht

ml?view=print&cid=888436>. Acesso em: 10 mar. 2019. 
18 Ver, por exemplo, a matéria intitulada “França debate assistência sexual para 

pessoas com deficiência”, disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/midiaglobal/lemonde/2013/03/13/franca-debate-

assistencia-sexual-para-pessoas-com-deficiencia.htm>. Acesso em: 30 abr. 2019. 
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assistência sexual a pessoas com deficiência à prostituição. 

Isso se deve ao fato das feministas abolicionistas considerarem 

a prostituição a representação da mercantilização, violência e 

subjugação patriarcal das mulheres, além de estar articulada 

com tráfico de pessoas, corrupção e outros tipos de crime 

organizado (Cf. PISCITELLI, 2005, 2007). Para além da 

dicotomia santas versus putas, o debate da assistência sexual 

para pessoas com deficiência (FERNANDEZ; FERREIRA, 

2016; DE ASÍS, 2017) revelou a problemática da sexualidade 

dissidente desse grupo social, em especial daquelas com 

deficiências mais severas, uma vez que as formas de opressão 

sexual que operam contra as pessoas com deficiência 

decorrem da percepção social de que os corpos deficientes, 

por serem “repulsivos”, “feios”, “assexuados” ou 

“hipersexuados” e desprovidos de sex appeal, são incapazes 

de desejar, provocar desejo e de ter relações sexuais. No caso 

de mulheres com deficiência física, essa opressão se torna 

mais evidente quando opera a dimensão de gênero no contexto 

do acesso às experiências sexuais. O acesso à sexualidade 

pressupõe, antes de tudo, o acesso ao próprio corpo. Partindo 

desse pressuposto, Ken Plummer (2003) designa por 

“cidadania íntima” o poder de controle e agenciamento sobre o 

corpo, os sentimentos e a vida sexual, assim como do acesso 

ao mundo exterior e às escolhas individuais em relação ao 

corpo, ao prazer e à sexualidade, perpassando No caso da 
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sexualidade das pessoas com deficiência, a sua “cidadania 

íntima” costuma perpassar as fronteiras entre o público e o 

privado.  

 

5. Deficiência e a despatologização de identidades: a produção 

de excluídos e daqueles que não devem existir como sujeitos 

condiciona determinados corpos como abjetos. As pessoas 

com deficiência e LGBTI (especialmente as identidades trans e 

intersex) têm em comum as lutas pela despatologização de 

seus corpos e subjetividades. Nesse sentido, esses grupos 

sociais valem-se do uso de estratégias idênticas de 

subjetivação para resistir ao biopoder, recusando-se a 

tentativas de “cura”, de normatização e hierarquização de 

corpos considerados dissidentes. É por isso que as pessoas 

com deficiência e LGBTI compõem, ao lado das pessoas 

negras e pobres, o que Arjun Appadurai chama de “identidades 

predatórias”, que são “aquelas identidades cuja construção 

social e mobilização exige a extinção de outra” (APPADURAI, 

2006, p. 51). Nesse sentido, temer e ver o outro como uma 

ameaça possibilita o surgimento de “identidades predatórias”.  

 

6.  Raça e deficiência: Para os estudos sobre deficiência, os 

“transtornos mentais” são passíveis de serem classificados 

como deficiência. Conforme sustenta Mello (2014, p. 42), “a 

loucura passa, pois, a ser nomeada como deficiência 
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psicossocial ou psiquiátrica com a entrada definitiva dos 

ativistas “sobreviventes da psiquiatria” e usuários dos serviços 

de saúde mental nos movimentos sociais da deficiência.” 

Nessa configuração contemporânea, a loucura ou “deficiência 

psicossocial” emerge como uma nova forma de identidade 

política (Pickens, 2019). As experiências raciais coloniais e 

pós-coloniais, documentadas em vários trabalhos 

antropológicos contemporâneos, marcaram profundamente o 

modo como a sociedade brasileira corporificou a questão da 

raça/etnia e sua interseção com categorias sociais como a 

classe, o gênero e a sexualidade desde o final do século XIX. 

De outro lado, há estudos que evidenciam a intersecção 

racializada da loucura no contexto da produção literária 

brasileira, como é o caso de “Triste Fim de Policarpo 

Quaresma”, “Diário do Hospício” e “O Cemitério dos Vivos”, de 

autoria do escritor negro Lima Barreto (2010, 2011). Essas 

obras literárias figuram o hospício e satirizam a loucura, 

denunciando um movimento eugênico que se deflagrou na 

Psiquiatria brasileira sob o argumento da “purificação da raça”. 

Entretanto, a interseção entre raça/etnia e deficiência no 

contexto da produção sobre a loucura ou das teorias críticas 

sobre raça/etnia, não é percebida nesses estudos como 

“estudos sobre deficiência”. Os trabalhos da antropóloga Lilia 

Moritz Schwarcz (2011, 2012, 2013), por exemplo, apontam 

para as experiências racializadas da deficiência de Lima 
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Barreto, revelando um interessante potencial analítico ainda 

não plenamente explorado no Brasil, tanto no campo dos 

estudos das relações interétnicas quanto no campo dos 

estudos sobre deficiência. Nesse sentido, esses estudos 

emergentes produzidos no Brasil, seja na “racialização da 

deficiência” ou na “deficientização da raça”, podem ser 

classificados como “estudos sobre deficiência”. 
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Capítulo 2 

Demandas desde as margens 

Proposta I 

Juliette Scarlet Galvão Aires Santos19   
scarletnichols13@gmail.com 

 

Lucas Paulino Marinho20  
lucas_p_marinho@outlook.com 

 

Natália Yolanda de Carvalho Araújo21  
natalia_yolanda@hotmail.com 

 

Telma Jordânia Rodrigues Bezerra22 
telmajrb@gmail.com   

 

 

 

A “Mesa redonda II: “Demandas desde as margens” realizada 

na XVII Semana de Antropologia na Universidade do Rio Grande do 

Norte (UFRN), aconteceu no dia 27 de março de 2019 e tinha como 

objetivo principal elencar e reconhecer as demandas de grupos sociais 

que estão à margem da sociedade. 

                                                 
19 Mestranda em Antropologia – PPGAS/UFRN. 
20 Graduando Licenciatura em Ciências Sociais – UFRN. 
21 Graduanda Licenciatura em Ciências Sociais – UFRN 
22 Mestranda em Antropologia – PPGAS/UFRN 
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Anteriormente ao início da mesa, a construção do ambiente no 

qual ocorria evento era formada de forma cada vez mais latente, 

podia-se sentir o clima de “palestra” - que inclui no imaginário dos 

frequentadores das universidades de forma geral a expectativa de 

acadêmicos falando e meros humanos sedentos por conhecimento 

acerca de um tema considerado importante (principalmente dentro da 

faculdade, já que é o local do evento) e que você não tem domínio 

suficiente para discutir.  Contudo, a construção física e visual do 

evento, feita desde a decoração da mesa com seus tecidos de 

estampas africanas, perpassando também as pessoas que passaram 

a compor esta (representando o público presente) passávamos a 

perceber que esta seria uma mesa redonda diferente. Sendo esta a 

segunda mesa redonda do evento, teve como corpo constitutivo da 

discussão representantes: do Movimento Sem Teto, a Pastoral 

Carcerária, o Conselho Estadual de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial e o Movimento Nacional da População de Rua, o 

qual abriu a mesa. 

A importância de uma antropologia que ouça os movimentos 

sociais e aprenda com esses foi uma das principais bases norteadores 

que formaram a discussão do evento. Essa questão surge na medida 

em que academia se vê frente às demandas existentes nos 

movimentos sociais, e por diversas vezes não se preocupa com essas 

além da objetivação de utilização delas para fins acadêmicos pessoais 

ou as julga como não dignas do “pensamento científico”, pois acredita 

que foram superadas, tornando-se latente o preenchimento de 
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lacunas, ainda necessário na relação entre as pesquisas acadêmicas 

e o cotidiano de muitos “marginais” da sociedade. Esses aspectos se 

fizeram evidentes nas falas de muitos participantes, inclusive na do 

primeiro integrante da mesa. 

 Anteriormente ao início da mesa em si, a discussão acerca das 

demandas dos movimentos sociais à antropologia já foi apresentada 

com o pedido de representantes da ABECS (Associação Brasileira de 

Ensino de Ciências Sociais) para realizar uma fala acerca da entidade, 

pedindo o contato de interessados numa lista. A partir disso foi nítida a 

necessidade de espaços de debate acerca dos movimentos sociais na 

medida das ciências sociais no geral, e principalmente, a abertura 

ampla de fala nesses espaços que gerem visibilidade para esses 

movimentos, fator fundamental para perpetuar a sua existência e sua 

legitimidade, já que também é comum nas ciências sociais de que 

esses movimentos não fazem parte dessa, numa diferenciação 

comparada a água e ao óleo: dois líquidos (os dois tratando de 

aspectos sociais), mas com composições e características totalmente 

diferentes (um é visto enquanto ciência social, e o outro enquanto 

“apenas” social). Apesar de perdurar na academia, esse fato quebra 

novas perspectivas que surgem dentro das ciências sociais assim 

como novas demandas que surgem no caso, à antropologia. 

             A discussão da mesa redonda inicialmente é feita por 

Vanilson Torres, representante do Movimento Nacional da População 

de Rua. Vanilson faz uma reflexão sobre como a população em 

situação de morador(a) de rua ainda se encontra em um “não-lugar” 
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dentro da sociedade brasileira. A partir da fala do representante, é 

perceptível a necessidade de instituir e aplicar políticas públicas para 

população de rua, a fim de contornar esse “não-pertencimento”. Além 

disso, Torres retrata sobre a situação das pessoas que se encontram 

naquela condição, explanando a respeito da negligência do Estado em 

reconhecer essa população e encará-los enquanto seres com 

necessidades que esse deveria enxergar e principalmente, atender.  

Nessa perspectiva, o enunciador retrata a visão desse público 

ora como estorvo, ora como dados estatísticos a serem utilizados pelo 

Estado. O palestrante relata também suas vivências, especialmente 

acerca da diversidade de seres que habitam as ruas de forma 

contínua; assim como comenta da sua experiência na qualidade de 

presidente do Movimento Nacional da População de Rua de Natal, de 

como chegou até o cargo e da crescente da sua politização à medida 

que se engajou nos movimentos sociais, narrativa a qual demonstra o 

impacto dos movimentos sociais na consciência das pessoas. Vanilson 

esclarece mais uma demanda fundamental do seu movimento, a qual 

se relaciona expressamente com a academia: a temática de que 

“população em situação de rua” entre nas grades curriculares das 

universidades e para além disso, que tenham editais específicos para 

esse público. 

Posteriormente, Vanilson lê um cordel o qual faz uma reflexão 

sobre a reforma da previdência, colocando-se totalmente contrário a 

ela e convocando os ouvintes a também lutarem contra a reforma, 

contra o congelamento dos gastos e das portarias que retiram direitos 
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que já foram conquistados pelos movimentos sociais a ampliando a 

discussão para além das margens e demonstra nesse sentido que as 

margens estão mais próximas do que a separação e hierarquização 

social tenda a analisar. Consegue-se observar que as lutas são reais e 

com objetivos palpáveis, diferentemente do processo mais lento do 

pensamento e da produção acadêmica, a qual demora meses e até 

anos ou décadas para construir suas perspectivas e possíveis ações; 

com isso em mente se faz possível perceber uma outra demanda: 

repensar as políticas públicas voltadas a população de rua, tendo em 

vista o lugar social a que eles pertencem. 

De maneira atípica, Vanilson Torres encerra sua participação 

cantando (a pedido de ouvintes na plateia), o jingle que representante 

da sua candidatura à presidência do movimento. Maria do Carmo, 

representante  do Conselho Estadual de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (CONSEPPIR), dá continuidade à discussão acerca 

das margens, iniciando sua fala com um comentário sobre as 

vivências dos seus parceiros de mesa. 

Maria do Carmo abordou principalmente o desmonte à 

educação, a retirada de direitos e a mordaça social que se tem 

construído para o professor. A representante disserta sobre como a 

educação brasileira vem sofrendo ataques de diversas maneiras, com 

o congelamento de gastos anteriormente citados, e como a “escola 

sem partido” pode se tornar uma mordaça social para o professor, que 

já se encontra numa realidade de desmotivação e pouquíssimo 

reconhecimento. Nesse mesmo momento ao ser instigada por outro 
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companheiro da mesa, comentou da importância da demanda de 

fortalecer e continuar fortalecendo a luta nas bases, com os 

secundaristas, estudantes e fora da academia. 

Em sua colocação, a integrante da mesa fez referências às 

falas dos companheiros e reitera diversos pontos já citados, identifica-

se que Do Carmo dá mais espaço para esses falarem e 

complementarem a sua própria fala. A componente se mostra muito 

preocupada com a educação, mas não deixa de comentar sobre o 

CONSEPPIR e como este vem atuando frente a diversos casos de 

racismo e aos retrocessos, segundo ela, advindos do novo governo. O 

Conselho que tem como missão “promover no  âmbito estadual, 

políticas que proporcionem à igualdade racial, assegurando condições 

de igualdade e liberdade de direitos e a plena participação nas 

atividades políticas, econômicas e culturais do Estado” (CONSEPPIR, 

2018); se mostra muito presente em diversos acontecimentos na 

sociedade, e atuou fortemente contra qualquer manifestação do 

racismo que viesse a se tornar pública, nos fazendo atentar para o 

impacto palpável que os movimentos e organizações sociais causam. 

Rapidamente a participante já se encaminha para a conclusão, 

e pode-se reparar na simplicidade na oratória (em relação à 

parâmetros acadêmicos), o que não gera prejuízo algum da riqueza de 

conhecimento propiciado, mas torta consideravelmente mais fácil a 

comunicação entre palestrantes e ouvintes, algo que não acontece 

frequentemente na academia. Para muitos dos participantes da 

Semana de Antropologia, que são oriundos “das margens”, foi um 
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ponto positivo no sentido de gerar uma conexão maior entre 

palestrante e público. Ela conclui sua fala convidando as pessoas à 

luta e a se engajarem, quebrando as barreiras existentes entre a 

academia e a sociedade prática. 

O próximo expositor foi Joel Oliveira de Araújo, estudante da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

– UNILAB, representando o Movimento Sem Teto. Joel retrata sua 

experiência enquanto participante das “margens”, assim como da 

importância de conhecer, e participar dos movimentos sociais, 

explicando em que consistia o MTST e de como a academia toma 

posse da realidade dos movimentos sociais e de comunidades 

carentes sem devolver nenhum retorno à esses. 

Inicialmente, Joel dissertou sobre a principal luta dos 

Movimento Sem Terra (MST) e do Movimento Sem Teto (MTST), os 

quais não possuem enquanto base só no desejo de “terra e teto”, mas 

sim, respectivamente, que esses movimentos repensam 

principalmente na maneira de produção, transformação e distribuição 

da terra; e principalmente na qualidade de vida para além do direito à 

moradia. O estudante da UNILAB trouxe diversos vídeos que ilustram 

sua fala, e levaram o público a refletir sobre a relevância desses 

movimentos. 

É fundamental que objetivando incluir as margens e diminuir 

pelo menos momentaneamente o caráter de exclusão enfrentado por 

essas, a mesa contou também com intérpretes de LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais) para contemplar todo o público. No decorrer dos 
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vídeos apresentados por Joel, como de costume alguém apagou as 

luzes do auditório, o que impossibilitou a tradução feita pelos 

intérpretes, os quais tomaram seus assentos enquanto o vídeo corria 

sem legendas. As luzes foram acesas rapidamente ao percebermos a 

situação, contudo, esse episódio representa também a dificuldade 

existente em nós para lidar com os diversos tipos de margens e a falta 

de conhecimento das suas demandas, que vão das mais simples às 

mais complexas, que são as vezes acender a luz. 

Último expositor da mesa, Carlos Renato representante da 

Pastoral Carcerária emocionou muito ouvintes com suas palavras de 

preocupação e lamento. Em seu discurso fica nítida a diferença da 

preocupação entre os ditos “acadêmicos” e as pessoas que integram 

os movimentos sociais, pois estas preocupações desses partem da 

realidade, uma realidade triste e revoltante, que o Renato bem como 

muitos outros elementos que constroem os movimentos sociais 

vivenciam. O enunciador frisou ainda a importância da academia no 

auxílio aos direitos dos penitenciários, incluindo antropólogos, o que 

confirma também a importância da atenção da antropologia às 

demandas que surgem em sua frente. 

É possível inferir uma demanda importante a partir da fala do 

Renato: pensar como a vivência social dos encarcerados reflete uma 

realidade social, de como o sistema se alimenta dessa lógica e produz 

ainda mais presos. Nesse momento o locutor da mesa faz um recorte 

importante quando se refere a cor daqueles que são presos: “a 

população carcerária tem cor, endereço e idade”; o recorte retrata 
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também uma conexão entre a academia e a sociedade, que permite a 

construção desses dados a partir de estudos e pesquisas. O 

representante instiga os ouvintes a se apropriar da realidade dos 

encarcerados para produzir estudos que contemplem essa vivência e 

de alguma maneira retorne algo para os mesmos. Renato relata com 

lágrimas nos olhos da experiências que observou de quatro jovens 

negros de Mãe Luíza – favela da Zona Leste de Natal – que não 

conseguiam ingressar no mercado de trabalho, o próprio Renato 

entregou os currículos dos jovens mas nenhum deles era chamado. 

Após um tempo ao retornar para Mãe Luíza, chegou a seu 

conhecimento que dois deles haviam falecido, um estava preso e outro 

“na igreja”. O palestrante não desvincula o caráter religioso de seu 

discurso e enxerga as situações a partir dessa perspectiva, sempre de 

uma proximidade muito íntima e afetiva. 

Roda de conversa: 

Pensando inicialmente a partir do entendimento de que as 

rodas de conversa do evento foram pensadas sob a perspectiva de 

serem ecos das mesas – estas por sua vez intituladas com os mesmos 

nomes das rodas de conversa –, a proposta que assumimos tomou por 

critério principal a autogestão e auto-organização do tempo de fala e 

dos demais costumes hegemônicos, o que possibilitou um espaço rico 

de discussões, que versam sobretudo a respeito das demandas 

apresentadas por movimentos sociais coletivos quanto movimentos 

individuais das/dos indivíduos na sociedade. A princípio, o espaço 
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apresentou-nos o desafio de permanecer ou não como uma roda 

separada, visto que estávamos um pouco afastadas dos outros 

espaços de atividades, algo contornado ao passo que prontamente 

decidimos por ocupar aquele espaço disponível na vastidão de 

possibilidades do Centro de Convivência da UFRN. Sendo assim, após 

tomarmos assentos, distribuímos inicialmente um breve texto que 

produzimos sobre a temática “Demanda desde às margens”, em 

seguida, as apresentações (por nome, instituição, idade e o que mais 

fosse possível ter acesso em um primeiro momento) foram surgindo de 

forma espontânea e aberta, garantindo que entre brasileiras oriundas 

de periferias, de povos tradicionais e estrangeiros da África 

encontrassem pontos cruciais em comum e reconhecessem 

simultaneamente as diferentes visões e perspectivas, envolto em um 

caráter informal, conforme o ambiente permitia. Após as 

apresentações, começamos uma discussão na qual cada um/a expôs 

sua compreensão sobre margem o que nos possibilitou o 

entendimento de onde cada uma e cada um falava. A pergunta 

norteadora do debate “por quê as margens?”, possibilitou que as 

seguintes demandas se “proliferassem”, sendo elas: a importância da 

inclusão de estudantes secundaristas nos espaços e discussões 

antropológicas, a questão da fragmentação da esquerda, a 

participação dos estrangeiros na política, a latente e permanente 

necessidade de retornar para/com às bases, o distanciamento da 

academia das favelas (“e se essa mesa fosse na favela?”), a 

Universidade do “pós-colonial” (existe essa Universidade pós-
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colonial?), a/o antropóloga/o como comunicador e os desafios para 

esta comunicação, as “traduções” (do fazer antropológico), a relação 

do que é escrito e o retorno para aqueles a qual as pesquisas se 

debruçam. Sobre os questionamentos surgidos na roda, houveram 

tanto os natureza local sobre a relação da Universidade com a 

“legitimidade” do conhecimento (“o conhecimento se perde?”, “Qual 

tipo de conhecimento é legítimo?”, “Por quê cabe à Universidade o 

papel de legitimar?”), sobre a própria UFRN e de onde ela se aproxima 

(do Norte ou do Sul global?). Houveram também as questões que 

enviezaram para uma perspectiva global, questões sobre a conjuntura 

nacional (“Como esse cenário fascista chegou ao poder?”), a 

autocrítica da esquerda (e/ou a ausência dessa autocrítica) e a 

problemática de uma esquerda pautada mais para a crítica identitária, 

acima das pautas coletivas dos movimentos. Surgiram também os 

apontamentos sobre o conhecimento como libertação e a necessidade 

da valorização dos outros conhecimentos não-legitimados, pois não-

produzidos pela/para a Universidade. Outra questão marcante foi o 

debate sobre como os povos tradicionais são explorados e sugados 

pela Antropologia (tradicional) que atua em suas bancas universitárias 

tratando-os como objetos. A questão da comunicação fragmentada em 

espaços como aldeias e quilombos, que em muito prejudica uma maior 

articulação entre esses povos, e por fim foram concluídas as ações 

com a reflexão das Universidades como sementes para um futuro com 

mais esperança para todas e todos. 
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Capítulo 3 

Demandas desde os corpos 

 

Proposta I 

 

Domingas da Silva23 

domidomidasilva24@hotmail.com 

 

A roda de conversa “Demandas desde os corpos” discutido na 

XVII Semana de Antropologia na Universidade Federal de Rio Grande 

do Norte (UFRN), realizado nos dias 27 a 29 de Março de 2019 no 

espaço de convivência dessa Universidade. A proposta dessa roda, 

visa apresentar os processos que revelam as contradições de corpos 

que atravessam as questões de classe social e não só, como também 

as especificidades diferentes de corpos nas diversidades culturais 

como: hegemonia da estética negra e africana, desigualdade política, 

                                                 
23 Estudante de Graduação em Antropologia na Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 
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que se constituiria numa realidade presente em nossas sociedade. 

Neste sentido essa roda de conversa tem como finalidade discutir as 

questões relevante que encarcera alguns grupos sociais heterogêneas 

nesse cenário e procuramos um entendimento concreta de como isso 

pode ser extinguido no espaço social e partimos uma sociedade mais 

justa com a inclusão de igualdade entre as mulheres de características 

sociais diferentes. 

Antes do início das nossas conversa, os participantes de 

grupos reuniram-se numa roda, rodeado de uma mesa com cadeiras e 

inicialmente os monitores da roda apresentaram pessoalmente e a 

proposta da roda “Demandas desde os Corpos”, após a apresentação 

dos monitores dirigimos as falas para os participantes da roda 

apresentaram pessoalmente e depois iniciamos com  a conversa. 

Bom, a proposta de roda não contempla a formalidade da fala, ou 

melhor numa organização mais formal, mas, sim, é admitido para os 

participantes falarem livremente e trazerem suas demandas para esta 

temática. 

As demandas que foram levantadas nessa roda, contempla 

com várias discussões críticas importante, de como os “corpos das 

mulheres negras e africanas” vem assumindo uma luta de conquista 

por uma questões hegemônicas em nossa sociedade e principalmente 

no que tange a representatividade e como também a inserção desse 

corpo na política e seu lugar da fala.   

Neste ensejo, algumas demandas importantes que foram 

postas pelo movimentos sociais é que, a sociedade em que nós 
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estamos inserido atualmente ainda está repleto de uma construção 

histórica hegemônica  difícil de combater os problemas sociais que 

afetam o nosso seio, uma vez que a nossa construção social colonial 

ainda se perpetua na mente do povo colonizado e não colonizado que 

merece uma atenção especial para ser extinguido. 

Nesta fatídica, os movimentos sociais acreditam que é muito 

tarde fazer extinção de construção social colonial na mente dos 

“jovens” devido uma forte desigualdade no mundo que visa 

menosprezar as mulheres negras, africanas da sua convivência  com 

outro, ou melhor colocar numa posição igual com suas parceiras 

brancas. Mas sim acreditamos que é possível rever o sistema 

educacional hegemônica e começarmos desde já na educação das 

crianças, mostrando-as que existem a diferença entre os seres 

humanos – essa diferença merece ser respeitado e todos seres 

humanos no mundo tendem mostrar suas parcialidade pelos outros, 

uma vez que as crianças reproduz que ela vive e vê. 

Entretanto, é possível falar as crianças sobre o gênero na 

educação e mostrando-as o conceito de gênero como uma construção 

social e política que não é posta na sua categoria biológica, mas sim,  

visa separar as mulheres dos homens como seres diferente no mundo.  

Em outras palavras – mostrando-as a diferença que a mulher negra e 

Africana possuíam com suas parceiras brancas – desde o tratamento 

dos seus corpos, na política e violência do corpo. Tudo isso, devem 

ser ensinado de melhor forma possível que facilita um entendimento 

melhor - e de como isso podem ser extinguido em nossa sociedade. 
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Uma outra questão – devemos pensar no sistema de cotas no 

Brasil. Para os movimentos sociais a política de ação afirmativa, 

também fomenta a desigualdade entre as populações e principalmente 

para as mulheres negras não beneficiário dessa política. Porém, 

embora que isso pode contribuir na permanência dos alunos e como 

também das populações que busca outros fins social no Brasil, mas 

podemos pensar também nas questões que essa política traz para 

separar as populações de classes sociais diferentes- uma outra coisa, 

para os movimentos sociais se todos nós somos cidadãos com direito 

a voto e democracia e porque que não podemos ter uma política que 

não é de cotas para igualar todas populações brasileiras evitamos a 

separação de classe - quem é pobre merece uma atenção específico e 

lutando diariamente para alcançar essa atenção enquanto que os ricos 

são mais privilegiados no seu meio social. 

Tudo isso demonstra uma crítica colocadas pelos movimento 

sociais e devem ser trabalhada -  para que ajamos a igualdade social  

e respeito as diferença. Em outras palavras, foi demanda as questões 

de empoeiramento feminino da sua estética, espaço de conquista, na 

política, direito, liberdade entre outros aspectos que silencia as 

mulheres negras - e posicionaram firmes nas suas lutas ao alcance de 

seus lugares da fala contra-hegemônicos. 
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Proposta II 

 

 

Lucrecia Greco  

lucregre@yahoo.com.ar 

 

Na mesa redonda tivemos depoimentos desde as existências, 

como pessoas no mundo, e como pessoas no mundo acadêmico. A 

mesa dispus corpos diversos a falar e potencializar nossas posições e 

nossas existências na produção de saberes  

Participei da mesa como consegui, sendo mãe múltipla, 

levando minhas crias, sem produzir discurso sobre o assunto mas 

mostrando com nossas presenças corpóreas, fundidas pela 

amamentação e a dependência dos cuidados, a importância de 

sabermos sempre pessoas incorporadas, corpos situados. Assim, essa 

semana da antropologia realmente permitiu encarnar no pódio das 

palestras acadêmicas todas as corporalidades rejeitadas pela 

academia hegemônica: corpos que evidenciam sua situacionalidade e 

lugar de enunciação com a sua presença. Corpos que mostram como 

produzimos conhecimentos situados e posicionados no mundo,  

Na exposição tentamos (digo em plural porque me considero 

uma ser múltipla, não só por ser mãe, mas por ser constituída por 

múltiplas afecções) ressaltar como a antropologia focada na 

corporeidade e nas performances como um “movimento” legítimo, é 

um passo relativamente novo nas danças antropológicas. Entender 
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que  corporeidade e movimento são parte da política do cotidiano, são 

fatores constitutivos da pessoa foi fruto de um esforço de legitimação 

dentro do âmbito acadêmico, esforço nutrido de danças de abraço com 

outros campos de conhecimento, vindos dos movimentos sociais, dos 

povos originários, dos setores populares e de outros campos 

disciplinares. 

Mesmo existindo uma longa história da corporeidade na 

antropologia, desde clássicos como Mauss, Bourdieu, Mead, até 

posições consolidadas na atualidade como a de Csordas, em alguns 

âmbitos acadêmicos existe ainda um certo provincianismo 

logocêntrico, que entende que a produção de conhecimento se situa 

no cérebro, e no máximo nos olhos que vêem, nas orelhas que ouvem 

e nas mãos que escrevem ou na boca que fala, desconsiderando que 

todas essas partes estão encarnadas nos nossos corpos e que todos 

os nossos corpos estão situados. Sempre vale a pena fazer esse 

“aquecimento” na nossa dança quando enfocamos nas corporeidades.  

Por exemplo, na Universidade de Buenos Aires, Argentina, a 

antropologia “econômica” e “política” desconsiderou muitos anos 

qualquer tentativa de estudar corpos e performances por achar que 

esses elementos eram “superestruturais” e não teriam nada a 

contribuir na compreensão de fenômenos sociais. Assim, mesmo num 

campo politizado, as corporeidades foram excluídas ou consideradas 

objetos menores ou acessórios de pesquisa, (podemos fazer um 

paralelo a como a reflexão sobre corpos genderificados e racializados 
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e cosmopolitismo, ecofeministas, foram excluídxs dos movimentos 

sociais durante anos) .  

Nestas andanças hoje em dia existe todo um campo de 

estudos enfocado no corpo e legitimando as próprias corporeidades 

dxs pesquisadores como ferramenta de pesquisa. Nesse sentido 

existe hoje uma rede de antropologia de e desde os corpos que acolhe 

a todos os dançantes e inquietos antropólogos que querem mexer o 

esqueleto, o sangue, os músculos quando fazem pesquisa. E que 

consideram que mexendo os corpos com sentido político podemos sim 

gerar transformações.  

Afortunadamente tanto nos movimentos sociais quanto na 

academia hoje existe uma forte experiência e sentipensamento que 

considera o corpo como locus privilegiado da resistência. Nosso 

desafio como pesquisadorxs é poder gerar ferramentas analíticas e 

modos de comunicar no âmbito acadêmico e extra acadêmico  como 

os corpos são bons para sentipensar problemáticas antropológicas. 

Pensar o que que podemos dançar e dizer como antropólogxs sobre 

as corporalidades. Desde minha própria experiência e a do esquipe de 

Antropologia del Cuerpo da Universidad de Buenos Aires apresentei  

algumas propostas metodológicas para que a pesquisa seja 

“incorporada”, e para encarnar nossas reflexões.  

Eu expus particularmente meu trabalho de graduação com 

capoeiristas do RS, por considerar que o grupo ao longo dos anos 

experimentou mudanças cosmo. micro e macro políticas no que refere 

as corporalidades racializadas e generificadas dxs capoeiristas.  Trata 
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se de um grupo que começou como masculino e brigão, mas sempre 

popular e gratuito e hoje e integrativo, queer, feminista e continua 

sendo popular e gratuito! Eu foquei na história do grupo e no modo em 

que o treino específico na capoeira com sentido político emancipatório 

foi mudando percepções, experiências e posições dxs capoeiristas.  

As propostas teórico-metodológicas gerais para trabalhar 

desde as corporalidades consistem em entendermos e sermos 

sentipensantes desde os nossos corpos-territórios, como espaços de 

resistência, trilhando diversos caminhos ao fazermos pesquisa social. 

Trata se de modos de observar e estar em campo e no território de 

luta para dar mais espaço ás corporalidades, tanto na descrição 

quanto na prática.  

A proposta é pensarmos sentirmos sempre situados. Observar 

e interagir corporalmente nos territórios onde pesquisamos saber e 

ressaltar que o pensamento e o olhar está sempre encarnado, 

sabendo nós pesquisadores e sujeitxs desde perspectivas parciais 

situadas entender nossas sensibilidades, abrir ouvidos aos diversos 

modos somáticos de atenção (tal como a proposta de Csordas) 

habilitados por específicos modos de existencia. Somos corpos 

situados, mulheres negras, mães, pessoas trans: temos posições de 

enunciação que ganham seu espaço e falam alto, buscando espaço 

para ser ouvidas. 
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Proposta III 

 

Camila de Pieri Benedito24 

camis.benedito@gmail.com 

 

No dia 28 de março tive a oportunidade de integrar a mesa 

“Demandas desde os corpos” e apresentei alguns pontos de minha 

pesquisa de doutoramento na intersecção entre gênero e religião para 

o estudo do Santo Daime, na qual busco pensar onde estão as 

mulheres, as pessoas homoafetivas, não binárias e as transexuais no 

Santo Daime, assim como qual o impacto dos discursos nativos de 

gênero sobre elas. 

Aproveito o espaço aqui no drive para compartilhar essa 

minha apresentação e para apresentar a demanda por mais pesquisas 

que pensem as religiões ayahuasqueiras – e, além delas, o uso de 

psicoativos em contextos rituais ou não – a partir de gênero. 

Segundo a narrativa hegemônica da comunidade daimista 

que foi meu estudo de caso, o universo foi criado pela união entre 

Deus Mãe e Deus Pai – casamento primordial que definiu a natureza 

entre feminino e masculino. Segundo essa cosmologia, o universo é 

baseado nesse par binário primordial que existe em oposição e 

complementaridade. Homens, racional, sol, pontiagudo. Em oposição 

e complementaridade às mulheres, à intuição, à lua, ao receptáculo. 

Unindo-se à concepção cristã, o feminino e o masculino se relacionam 

ao arquétipo da sagrada família. Então ser homem necessariamente 

demanda a performance da masculinidade, marcada pela atividade de 

                                                 
24 Universidade Federal de São Carlos.  
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provimento e pela força bruta; enquanto ser mulher demanda a 

performance da feminilidade, conectada ao universo dos cuidados, da 

maternidade sagrada, e do sofrimento paciente. 

Esse binarismo, sagrado e germinal, organiza os corpos, que 

devem ser separados durante os rituais e vestidos de formas 

específicas. Também há tarefas femininas e masculinas durante os 

rituais e na vida cotidiana da comunidade. Mas o feitio, quando o 

sacramento é produzido, é o momento do calendário litúrgico que mais 

fortalece “homem” e “mulher”, suas essências e sua existência binária 

em oposição e complementaridade. 

O cipó jagube é, inclusive, considerado como uma planta 

masculina. A folha chacrona, uma planta feminina. A união deles 

emula o casamento sagrado entre Deus Pai e Deus Mãe, e sua força 

sagrada está nessa formação alquímica que, para acontecer, 

demanda que os participantes, homens e mulheres, também estejam 

“firmados em seus lugares”, ou seja, sendo homens e sendo mulheres.  

As mulheres cuidam da colheita das folhas, da alimentação 

dos participantes, do cuidado com as crianças. Os homens da colheita 

do jagube e do próprio processo de feitio da bebida. As mulheres 

cuidam da comunidade enquanto os homens provem a ela de daime. 

No cotidiano da comunidade essa divisão permanece e o 

feitio é rememorado como o valor que define como as coisas devem 

ser. Como está tudo no âmbito do discurso do sagrado, não há 

possibilidade de masculinidades e feminilidades que vão além desses 

papéis específicos. 

Maria é considerada como a quintessência do feminino. “Ser 

mulher” é, estritamente, ser uma mulher mariana. Como acredita-se 

nela como a matrona do Santo Daime, o Céu do Gamarra considera o 

culto enquanto uma doutrina “feminina” e “feminista”, mas feminista do 

bem, por pautar a valorização da mulher a partir dos dons marianos. 

Nesse sentido, críticas ao modelo – da divisão, que acabei de 
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descrever - são isoladas enquanto um feminismo radical ou violento, 

que veria os homens como inimigos e que seria contraproducente. 

Também a partir da centralidade mariana emerge a 

valorização da família através da sagrada família. Nesse sentido, ser 

homem e ser mulher é algo que deve se realizar no casamento 

reprodutivo. Na família o homem provém e a mulher cuida. O 

casamento é tão central que, novamente, na organização dos corpos, 

ele se apresenta. O salão, além de separar homens de mulheres, 

também têm batalhões: de casados e solteiros e de casadas e 

solteiras e, por vezes, até virgens. 

Neste ponto, apresenta-se uma heteronormatividade 

reprodutiva no culto, que tem seus impactos sobre a homoafetividade. 

Em campo as pessoas questionam a possibilidade da homoafetividade 

no Santo Daime a partir de questões tais quais: Como dois homens ou 

duas mulheres que são homoafetivos se distribuiriam espacialmente 

no espaço ritual? No mesmo batalhão? O que isso significa 

energeticamente? Isso é possível? 

A possibilidade da existência de pessoas homoafetivas no 

Santo Daime se dá desde que elas emulem os casais heterossexuais 

reprodutivos, de forma semelhante como Rubin apontou em seu 

trabalho “Pensando o sexo”. Ainda assim, um discurso nativo que 

propõem homossexuais como essencialmente mais promíscuos que 

heterossexuais, imprimem uma hierarquia de valores sobre eles. 

As questões se aprofundam quando da questão de pessoas 

não binárias e transexuais. Eles rompem, com seus corpos, os limites 

espaciais do gênero e da sexualidade no culto. A simples existência 

dessas pessoas quebra com a cosmogonia da comunidade: o 

casamento sagrado entre Deus Pai e Deus Mãe e a genderificação do 

universo. Como o não binário caberia num universo binário? Como o 

gênero distinto do sexo caberia numa cosmogonia sexualizada? 

Por fim, digo que essas questões todas restringem as 

diferenças no universo do Santo Daime que, a partir de sua própria 
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cosmogonia impossibilita a existência do que vai além do discurso de 

feminino e masculino que apresentei aqui hoje. Como impossibilita? 

Conflitos, isolamento, e a própria inexistência de um espaço físico 

além desse binarismo essencial. 

A partir desse estudo de caso e da revisão histórica do culto 

eu pude vislumbrar o porquê da proeminência de lideranças 

masculinas no Santo Daime e mesmo os discursos que propiciam 

hierarquizações de gênero que podem levar à existência de lideranças 

abusivas sobre minorias de gênero e sexualidade. 
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Capítulo 4 

Criminalização e resistência de/desde 

os movimentos sociais 

 

 

Lênora Santos Peixoto25 
leny_rn@hotmail.com 

 

A “Mesa redonda IV: “Criminalização e resistência de/desde os 

movimentos sociais” realizada na XVII Semana de Antropologia na 

Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN), aconteceu na noite do 

dia 28 de março de 2019 e teve como objetivo principal expor os 

desafios e demandas de movimentos sociais e de seus atores em 

tempos de perseguições físicas, virtuais, materiais, simbólicas, 

estruturais e institucionais, desvelando e expondo as vivências de 

militantes e dos seus exercícios de resistência. 

Como debatedora da mesa, relatei um pouco da minha 

vivência junto ao movimento estudantil e na presidência do Centro 

Acadêmico de Direito Rose Mary, compartilhando as diversas 

perseguições que eu e os meus companheiros sofremos desde a 

participação em protestos como o “Primavera sem borboleta”, “Revolta 

do busão”, “Movimento Passe Livre”, “Movimento Pau de Arara” e nas 

                                                 
25 Mestranda em Antropologia Social pela UFRN. 
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ocupações da Câmara Municipal, Centro Administrativo e Reitoria da 

UERN, chegando ao ponto de sermos investigados criminalmente 

apenas por impetrarmos um Habeas Corpus, direito 

constitucionalmente garantido a todos e todas, em favor dos 

estudantes que ocupavam a Câmara Municipal. 

Após a minha apresentação, passei a coordenar as falas dos 

palestrantes que impulsionaram reflexões sobre como o Estado tem 

tentado através da criação de leis, da deturpação constitucional e da 

atuação/omissão dos seus agentes criminalizar as demandas sociais 

que se contrapõe ao ideal de “ordem” e aos interesses daqueles que 

ocupam, hegemonicamente, os espaços de poder e que representam 

primordialmente o poder econômico. Os debates também se voltaram 

para as formas de resistência que os movimentos têm encontrado para 

lidar com essas perseguições institucionalizadas e também com 

aquelas que mesmo sendo paraestatais, como as executadas por 

milícias, acabam sendo endossadas pelo discurso reproduzido por 

agente públicos e até mesmo abraçadas por parte da população que 

os seguem,  que mesmo sem conhecer a verdadeira atuação de quem 

luta e é perseguido por defender demandas em benefício de toda uma 

coletividade, acaba por demonizá-los e estereotipá-los. 

Nesse lumiar, ouvimos as elucidativas explanações de Cícero 

Araújo, filho de assentados da Reforma Agrária no município de 

Touros e também militante e advogado do MST, formado em direito 

pela Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS/BA, através 

do PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) 
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e atualmente membro do Setor de Direitos Humanos do Movimento e 

atuante na sua assessoria jurídica do Rio Grande do Norte. Cícero 

apresentou o Movimento dos Sem Terra aos estudantes e apontou as 

perseguições que eles têm vivido nos último anos, desde a 

propagação de desconhecimentos e informações inverídicas até a 

perseguição física e assassinato dos seus ativistas. 

Após, foi dada a palavra a palestrante Melisa Tejerina que 

participa do Movimento Socorro Rosa (ARG), é Especialista em Saúde 

Pública e Mestranda em Políticas Públicas, concentrando a sua fala na 

apresentação do movimento de mulheres que ela participa, voltado à 

luta pela descriminalização do aborto e pela a conscientização de 

diversas meninas e mulheres que sofrem inúmeras violências do 

Estado ao terem o direito ao seu próprio corpo mitigado em uma 

política que resulta na morte de milhares de mulheres, principalmente 

das mais pobres. Melisa trouxe dados importantíssimos sobre o tema 

e mostrou como o Movimento Socorro Rosa tem crescido e ajudado a 

proteger e empoderar diversas mulheres. As falas foram traduzidas do 

espanhol para o português pela aluna do curso de Ciências Sociais, 

Marie Castaneda, que também é ativista em movimentos feministas e 

soube compreender e repassar com precisão e grande desenvoltura 

os pontos abordados por Melisa. 

Em seguida, foi dada a palavra a Márcia Mello, midiativista, 

publicitária, gestora do Coletivo Feminista de Comunicação Arretadas 

e colaboradora do Mídia Ninja-RN, que abordou a importância da luta 

e da mobilização apesar da repressão e da proposição de leis que 
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visam criminalizar os movimentos. Ela fez um histórico do que levou 

ao desmandos que estamos vivendo hoje e de como é nocivo o uso 

das redes sociais para compartilhamento de Fake News, sendo elas 

capazes de eleger candidatos em campanhas totalmente mentirosas. 

Um dos seus encaminhamentos foi a necessidade de corrigirmos 

essas informações, de compartilharmos notícias verdadeiras, 

verificarmos nossas fontes e de produzirmos conhecimento voltado a 

retratar a verdade. Ao fim, ela ressaltou que a luta pelo Estado 

Democrático de Direito perpassa pela luta contra prisões políticas e 

arbitrárias, o que implica em reconhecer os desvirtuamentos da 

construção do processo de prisão do Presidente Lula e de como isso 

representa uma ameaça à democracia e a liberdade no nosso país.   

Encerrando a primeira rodada de debates, houve uma 

emocionante explanação de Mary Regina dos Santos Costa, mais 

conhecida como Sargento Regina, que foi presidente da Associação 

de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, Vereadora de Natal e, 

atualmente, é Coordenadora Política do Instituto Ancestral de 

Mulheres de Axé do RN - Instituto AMA e integrante do Grupo de 

Policiais Antifascimo do RN. Sargento Regina relatou como é difícil ser 

uma policial mulher, lésbica, de uma religião de matriz africana e 

contrária a qualquer tipo de opressão e violência, compondo o Grupo 

de Policiais Antifascistas do Estado. A sua militância e denúncias 

fizeram com que ela sofresse mais de sete tentativas de assassinato, 

sendo constantemente ameaçada até hoje. Relembrou um dos seus 

colegas policiais que militava no mesmo coletivo, o João Maria, que 
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infelizmente foi assassinado, ressaltando que é por todas as vítimas 

que eles não podem se calar. Ela também relembrou a ocupação da 

Câmara Municipal por estudantes durante o período em que foi 

vereadora, destacando que ela foi uma das pessoas que tentou 

assegurar a preservação da integridade dos estudantes, impedindo os 

avanços da polícia ou guarda municipal. Ao final, concluiu com um 

apelo a todos e todas por engajamento e maior participação política, 

em tempos em que tanto  tentam nos silenciar. 

Houveram diversas intervenções da plateia nos debates 

ocorridos após as falas dos palestrantes. Yago, um dos representantes 

do DCE e membro da UJS, se posicionou pela necessidade da 

participação de membros do movimento estudantil em eventos como 

esse, destacando que as vivências e demandas dos estudantes 

também merecem ser ressaltadas nesses espaços. 

Nesse momento, enquanto debatedora, fiz questão de destacar 

que a XVII Semana de Antropologia foi construída, justamente, a partir 

das demandas colocadas pelos estudantes e que uma boa parte deles 

e delas eram oriundos do movimento estudantil, inclusive eu, que 

estava coordenando a mesa. 

A aluna do mestrado em Antropologia Social Juliette Scarlet 

Galvão também se posicionou ressaltando a intensa participação dos 

estudantes na organização e construção do evento, afirmando ser algo 

histórico tanto para o Departamento de Antropologia, quanto para a 

UFRN. Outrossim, ela rememorou em sua fala que a lei antiterrorismo 

instituída durante o ano de 2016 e intensamente discutida durante o 
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ano de 2014 também foi forjada como represália às manifestações que 

ocorreram desde 2013 e contra as que aconteceram contra a 

realização dos eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas e que 

não poderíamos comprar o discurso de foi uma lei criada em razão de 

uma pressão internacional sob o governo, mas sim, como política de 

criminalização dos protestos e dos movimentos sociais. 

A aluna Marie do curso de Ciências Sociais também se 

posicionou ressaltando que, em tempos de tantos ataques, os órgãos 

de representação estudantil têm que estar para além dos púlpitos e 

mesas de eventos, devendo focar em trabalhos de base e sabendo 

sentar no chão e debater as demandas estudantis a partir da escuta 

do outro. Ela também trouxe um pouco da sua experiência no 

movimento Pão e Rosas, destacando a importância da participação e 

força das mulheres nos movimentos sociais. 

Ao fim, os debatedores agradeceram todas as intervenções e 

destacaram a importância da união e da resistência em tempos de 

tanta opressão e mitigação de direitos. 

O auditório da Biblioteca Central Zila Mamede, onde ocorreu a 

mesa, estava lotado e composto de alunos de diversos cursos da 

graduação, pós-graduação da UFRN e de outras instituições de 

ensino, o Professor Rogério Alcoforado, do curso de Direito da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, contou que levou 

toda a sua turma da disciplina sociologia do direito para assistir aos 

debates e que todos ficaram bastante satisfeitos. Ele disse que 

experiências como essas precisam ser discutidas nas Universidades e 
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que iria levar o exemplo da Semana de Antropologia para a 

organização de novos eventos na UERN. 

A aluna Paula Renata de Castro, do primeiro período do curso 

de Biomedicina da UFRN, falou que o evento foi a sua primeira 

experiência em congressos na instituição e que ficou encantada pelos 

debates e reflexões propiciados pela mesa, em especial pela fala da 

palestrante Melisa Tejerina, que trouxe dados muito importantes que 

fizeram ela ter um novo olhar sobre a problemática da criminalização 

do aborto e, principalmente, do número de mortes de mulheres mais 

pobres. 

A recém-formada no curso de Engenharia de Alimentos da 

UFRN, Nayara Tâmissa Alves, disse que eventos como esses são 

importantes para mostrar a realidade dos movimentos sociais, que são 

sempre tão deturpados pela imprensa. Ela disse que foi a primeira vez 

que ela teve a oportunidade de ouvir a vivência de um integrante do 

Movimento dos Sem Terra (MST) e que agora ela pode construir uma 

nova visão sobre o movimento e se sente uma profissional mais 

preparada para lidar com os aspectos humanos que as ciências exatas 

por vezes, não se detêm suficientemente. 

Participaram também do evento os alunos da disciplina de 

Direitos humanos, diversidade cultural e relações étnico raciais que 

avaliaram a mesa redonda como “muito enriquecedora” e como “uma 

verdadeira aula sobre direitos humanos”. 

O evento foi encerrado sob uma grande salva de palmas e com 

a sensação de que diversas sementes foram plantadas no cultivo por 
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uma comunidade acadêmica mais participativa, engajada, com 

conhecimento e vontade de lutar e de resistir, pois a nossa força e 

esperança são bem mais fortes que a política do medo que tentam nos 

infligir. 
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Capítulo 5 

Demandas desde o Antropoceno 

Proposta I 

Taisa Lewitzki26 

taisa.cabocla@gmail.com 

 

 

A programação da XVII Semana de Antropologia: Demandas 

dos Movimentos Sociais à Antropologia, realizada entre os dias 27 e 

29 de março de 2019 na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, propôs entre outros temas, a reflexão acerca das “Demandas 

desde o Antropoceno”. A partir das concepções, experiências, 

conflitos, aprendizados, pesquisas e perspectivas de movimentos 

sociais e da comunidade acadêmica em relação a interação entre 

seres humanos e não-humanos (animais, plantas, espíritos, eventos 

meteorológicos, entre outros), buscou-se deslocar e problematizar o 

conceito prático, analítico e político de “antropoceno” através da 

visibilidade de modos de ser e viver que se afastam da noção em voga 

                                                 
26 Estudante de Pós-Graduação em Antropologia Social na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
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acerca da responsabilização homogênea da exploração e destruição 

humana dos recursos naturais, como propõe tal conceito. 

 

As discussões apresentaram perspectivas críticas desde os 

povos indígenas, comunidades quilombolas, ativistas decoloniais, 

pesquisadoras e pesquisadores do Brasil e da Argentina sobre o papel 

dos humanos no aceleramento das mudanças ecológicas, e os 

impactos de tais transformações ambientais aos modos de vida de 

inúmeros povos, inclusive dos países do sul global. A mesa redonda 

viabilizou o intercâmbio de experiências de grupos sociais que 

transcendem a dicotomia entre sociedade e natureza, assim como a 

cosmopolítica dos povos indígenas e originários que apresentam 

formas específicas de diálogo, cuidado e interação com a natureza. 

Neste sentido, emergiram demandas que ultrapassam a 

questão ambiental em si, considerando que as mudanças nas formas 

de relação com a natureza, assim como a disponibilidade dos recursos 

naturais afetam o modo de vida das populações tradicionais em sua 

totalidade. Desta forma, o acesso ao ensino superior pelas 

comunidades quilombolas, é colocada por Cândido Júnior - quilombola 

e estudante de antropologia -, como um tema importante para 

manutenção do modo de vida tradicional quilombola. Problematizando, 

as dificuldades para o ingresso e permanência na universidade, bem 

como o estabelecimento de diálogos simétricos entre academia e 

comunidades, como destacado pela estudante indígena de 

antropologia Tayse Campos que também é coordenadora da 
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Articulação dos Povos Indígenas do Rio Grande do Norte. Ambos 

militantes e pesquisadores, refletem sobre a importância em construir 

pesquisas desde o lugar que ocupam em suas organizações sociais e 

a necessidade de políticas públicas que atendam as demandas e 

diversidades de seus povos. Para tanto, consideram preponderante o 

papel da antropologia na elaboração conjunta de saberes que possam 

contribuir nesse sentido. 

Os conflitos de acesso e manutenção dos territórios 

tradicionalmente ocupados é uma das lutas cotidianas dos povos 

indígenas do Nordeste, como exposto pelo Cacique Luiz Katu acerca 

do enfrentamento do “mar verde”, isto é, o avanço dos monocultivos 

de cana-de-açúcar que tensionam as fronteiras da Aldeia Indígena 

Katu na Comunidade de Eleutérios. Assim como, a desconstrução do 

imaginário social acerca dos povos indígenas como “preguiçosos” ao 

não reconhecer uma forma singular de relação com a natureza que 

não é pautada pela lógica produtiva como observamos no modelo 

convencional de produção de commodities. Por outro lado, Taize 

Campos ao relatar situações de detenção e multa ambiental na Aldeia 

Sagi, denuncia a violação dos direitos indígenas através da legislação 

ambiental que não reconhece as práticas locais de uso e manejo dos 

recursos naturais, criminalizando os sujeitos que promovem por meio 

de seus modos de vida a conservação da natureza. 

Nesse caminho, o pesquisador Thiago Motta complexifica o 

conceito de antropoceno, propondo o deslocamento do lugar comum 

atribuído a sociedade como um todo, acerca da responsabilização 
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humana do aceleramento das mudanças climáticas, indagando: 

antropoceno de quem? Quem são os promotores de ações 

antropocêntricas? Empresários e ribeirinhos ocupam o mesmo lugar 

nessa relação? Deste modo, ele argumenta sobre a necessidade 

pensar em modos de vida que mantêm e constroem naturezas, 

através do enriquecimento a recuperação da biodiversidade. Tais 

processos configuram “retomadas territoriais” que podem ser 

concebidas como lutas contra o antropoceno, porque retomam a vida 

pela ação dos povos e comunidades tradicionais que com suas 

práticas e saberes reconstroem ambientes degradados pelos 

empreendimentos capitalistas, trazendo a vida de volta. 

De forma similar, a pesquisadora Eugenia Flores apresenta 

experiências desde as Terras Altas e Terras Baixas acerca do buen-

vivir, conceito chave para entender “A defesa da vida, a proposta de 

uma ética do "Bem Viver", a recuperação do equilíbrio do ecossistema 

e a importância do coletivo versus individualismo” a partir da crítica à 

modernidade e a restauração da relação com a natureza. Tal conceito 

se traduz nas terras andinas pela noção Sumak Kawsay, ontologia que 

concebe a terra quanto mãe e viabiliza a gestão comunitária do 

território. Enquanto que nas Terras Baixas os guarani apresentam o 

conceito Nandereko: 

 

Pode então ser traduzida como "nosso modo de 
ser", mas contém também outros significados 
que apontam para as grandes virtudes dos 

guaranis que são: o bem (tekó porá), a justiça 
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(tekó jojá), o bem palavras (ñeé porá), as 
palavras justas (ñeé jojá), o amor recíproco 

(joayhú), a diligência e disponibilidade (kyrey), a 
paz íntima (pya guapy), a serenidade (tekó 
ñemboroy), um interior limpo sem Dobras (pyá 
potí). (FLORES, 2019,p.12) 

 

Na perspectiva do reconhecimento de ontologias outras, que 

permitem pensar em outras formas de vida que consistem em 

reciprocidade entre humanos e não-humanos, a pesquisadora enfatiza 

o papel da antropologia no trabalho conjunto com movimentos sociais 

de povos originários. Expõe os trabalhos realizados no Noroeste da 

Argentina, em que antropólogas e antropólogos atuam no apoio a 

organizações indígenas em suas diferentes categorias, através do 

acompanhamento logístico e legal, elaboração de laudos periciais, 

relatórios sóciosanitários e educacionais, construção de material 

pedagógico para escolas bilíngues, registro das situações de 

desapropriação territorial, pesquisa sobre religiosidade e as novas 

espiritualidades indígenas, e visibilidade às diferentes demandas de 

infraestrutura e acesso à justiça. 

A contribuição da professora e ativista decolonial Sandra 

Erickson propõe como síntese dos diálogos apresentados o 

“decrecimento” como uma prática de cuidado e cura da Mãe Terra, 

criticando a noção do crescimento como ameaça a continuidade da 

vida. Desafia as e os participantes a um exercício possível para todas 

e todos, o reconhecimento e apoio a outras formas de vida que não 

agridem a Mãe Terra e a adoção de práticas e hábitos diários que 
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diminuam a produção de resíduos e impactos aos bens comuns. 

Propondo ações em várias escalas, a começar pelo apoio aos 

movimentos sociais e causas coletivas, indicando a mobilização 

acadêmica para viabilidade da participação dos povos indígenas 

riograndenses no Acampamento Terra Livre que acontecerá em abril 

de 2019 na cidade de Brasília, atividade que faz parte do calendário de 

lutas do movimento nacional indígena. 

A diversidade de perspectivas apresentadas na mesa de 

debates acerca do antropoceno resultam em demandas à antropologia 

que perpassam a produção do conhecimento engajado, tendo em 

conta que a ciência acadêmica é um campo político em disputa, em 

que o conceito de antropoceno demanda recusa e reelaboração. 

Nesse caminho, o diálogo constante e a parceria com os movimentos 

sociais é um dos caminhos para que a produção antropológica 

contribua com os processos de retomadas de vidas, levadas adiante 

pelos povos e comunidades tradicionais em um movimento contra 

antropoceno. 
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Proposta II 

 

Francisca Jeannié Gomes Carneiro27 

jeanniegomes@hotmail.com 

  

A XVII Semana de Antropologia: Demandas dos Movimentos 

Sociais à Antropologia, realizada entre os dias 27 e 29 de março de 

2019 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trouxe 

diversos temas para a discussão, entre eles, o Antropoceno, discutido 

tanto no formato de mesa redonda, quanto roda de conversa ambas 

intituladas “Demandas desde o Antropoceno”. A roda de conversa, 

configurou como mais um espaço de diálogo acerca do antrpoceno e 

as diversas relações que estão imbricadas nele. Partindo de 

concepções, e, porque não dizer, curiosidade, frente ao que venha ser 

tal definição, procurou-se dialogar, de modo a considerar para além do 

que o próprio termo sugere, a ação do homem, as questões 

socioculturais e políticas. Dessa forma, a roda de conversa propiciou 

um espaço de diálogo em que os diferentes indivíduos pertencentes 

ou não a um determinado movimento social, puderam conversar sobre 

o tema proposto. 

                                                 
27 Doutoranda em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) 
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Buscando uma reflexão mais igual, a organização desta, 

mostrou um pouco mais informal, visto os padrões comuns que 

costumeiramente presenciamos.  Dessa forma, não houve uma 

definição a respeito ao tempo de fala dos participantes, como também 

não teve a concentração do diálogo em um único indivíduo, nem tão 

pouco nas responsáveis pela condução da roda. O movimento foi 

apenas no sentido de fazer uma mediação diante do estava sendo 

colocando pelos participantes. Ao mostrar-se como um espaço mais 

aberto, sem perder a cientificidade, mas com um diálogo menos 

teórico, buscando mais da experiência dos participantes, foi possível 

compartilhá-las, bem como as inquietações trazidas, fazendo uma 

grande reflexão sobre os mais diversos aspectos dessa relação 

homem e mudança ambiental. Inicialmente, sem ordem definida, foi 

realizada uma apresentação, por nome, instituição e/ou movimento 

social, apresentando para os demais o seu lugar de fala, bem como as 

primeiras impressões sobre o Antrpoceno 

Nesse sentido, sendo o antropoceno, termo utilizado para 

referir-se a um período consideravelmente em que há uma 

sobreposição humana que tem afetado de modo local e global o 

planeta, ao propor uma reflexão a respeito, intencionamos pensar 

acerca dos impactos das atividades humanas, bem como as ações a 

serem desenvolvidas para minimiza-los, observando ainda como 

acontecem as diferentes relações entre humanos e não-humanos e 

como os diferentes povos se relacionam com ambiente em que vivem, 
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como por exemplo, os indígenas e demais povos tradicionais no Brasil, 

mas ampliando esse olhar para outros países. 

Como sabemos, as diversas transformações acontecidas 

sobretudo a partir da década de 1850 que se intensificaram com a 

Revolução Industrial, acarretaram mudanças significativas e com ritmo 

acelerado no modo como tem acontecido a ação humana sobre os 

diferentes ambientes. Diante disso, seguimos reflexionando a partir de 

duas questões que serviram para nortear o debate Primeiramente, no 

sentido de pensar quais seriam os principais impactos causados pelo 

homem e como isso tem repercutido transformando, social, cultural, 

ambiental e politicamente os modos de vida de diferentes povos, 

estendendo também, para a relação além dos não humanos. A outra, 

apontar quais caminhos podem ser possíveis para minimizar tais 

problemas. 

Uma das problematizações que gerou concordância e 

discordância e que estendeu bastante a discussão foi a dicotomia 

entre sociedade e natureza. Pensar a natureza dissociado da cultura, 

não é mais possível. É nosso papel repensar urgentemente essa 

separação. O que é da natureza e o que é da cultura? Não seria 

também o homem natureza e cultura ao mesmo tempo? Como e 

porque acontece a transformação da natureza natural pelo homem, ou 

seja, qual a intenção que existe por traz? Os efeitos dessa intervenção 

podem ser vistos diante do grande desmatamento de floresta para o 

plantio agrícola em larga em escala, o uso de agrotóxico, o desvio de 

água para as grandes construções e irrigação, entre outros. 
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Uma outra questão apontada, foi problematizar que homem é 

esse que está sendo colocado? De que homem estamos nos 

referindo? Ao tencionar isso, o debate trouxe a importância de 

contextualizar, fazendo não somente o recorte de gênero, mas 

também de classe. Afinal, quando coloca o homem enquanto centro, 

estamos falando, primeiro de homem no sentido de ser masculino, 

hétero e branco. Colocar isso é refletir de que e de quem antropoceno 

estamos falando? É necessário pensar nisso quem tem promovido 

essas ações, destacando as relações de poder que estão imbricadas, 

por exemplo, entre grandes empresas e as populações indígenas e 

ribeirinhos, entre homens e mulheres, ou seja, as várias interseções 

que existem e que em sua maioria, acabam por serem minimizadas ou 

esquecidas. 

Se de um lado, existe um homem que causa destruição, por 

outro, há inúmeros modos de povos que estão lutando contra a 

devastação, mantendo e quase sempre reconstruindo essa natureza 

tão desgastada, através de uso de recursos naturais de modo mais 

consciente, buscando recuperar a floresta, os rios, através de práticas 

e saberes que tem sido responsável por manter o pouco que ainda 

temos hoje. Essa luta de povos e comunidades tradicionais deve ser 

pensada como ação de contra partida ao antropoceno, sendo, 

portanto, necessário pensar que para além do homem que destrói, 

existe, uma batalha diária que custa inclusive vidas, contra os grandes 

empreendimentos que apenas preocupam-se com o retorno financeiro, 

esquecendo que a degradação do solo, o assoreamento dos rios, os 
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desmatamento, vai gerar uma reposta da natureza, afetando não 

somente ela e os humanos, mas outros seres não humanos e as 

relações que estes estabelecem com alguns povos que não apenas 

habitam esses ambientes, mas agenciam . 

Pensando pois, o que podemos fazer, os apontamentos, 

sugeriram a necessidade da valorização dos outros conhecimentos 

não-legitimados, ou seja, aqueles que não estão dentro do contexto 

das universidades, como é o caso dos povos e comunidades 

tradicionais que ao longo do tempo, tem sido, poderíamos dizer, uma 

barreira de impedimento da destruição.  

Ouvir e aprender com tais práticas, possibilitaria desenvolver 

novos hábitos, incluindo a defesa de outras formas de vida que 

consistem em reciprocidade entre humanos e não-humanos. O desafio 

é pois, que cada um tome consciência de que nossas ações 

contribuem positiva e negativamente e por isso é necessário que 

repensemos nossos hábitos, que possamos levar para outros espaços, 

sobretudo a educação, já que essa é fundamental para difundir uma 

nova forma de ser e estar no mundo. Por fim, a troca de homem, por 

ser humano, para que assim, possamos descentralizar esse padrão de 

homem já construído socialmente.  
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Capítulo 6 

Cultura Underground e oposição artística ao 

fascismo 

 

Thiago Jonas Nascimento de Souza28 

tjbass2013@gmail.com 

 

 A XVII Semana de Antropologia, ocorrida durante os dias 27, 

28 e 29 de Março de 2019, teve dentro de sua programação, rodas de 

conversa e oficinas que permitiram aos/as participantes externos e 

internos da Universidade uma oportunidade de ouvir e serem ouvidxs 

com maior proximidade que somente estes tipos de atividades 

poderiam permitir. Eu próprio, em minha experiência como monitor, 

pude ter o luxo de participar de um destes momentos bastante ricos e 

enriquecedores. 

 A mesa da qual pude fazer parte foi de uma oficina de rima 

ministrada por uma rapper potiguar, ativista e cientista social, a incrível 

Jujux. Confesso que minha ignorância da própria cena underground de 

Natal – apesar de ser frequentador, embora não muito assíduo – 

                                                 
28 Graduando em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) 
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cerceou a magia de conhecê-la, mas só até àquele momento. Jujux é 

a resistência viva e tudo aquilo que as lutas, ao longo da história, vêm 

tecendo num movimento, a muitos custos e muitas vitórias, em busca 

de cada uma de suas utopias (total emancipação feminina, fim do 

racismo, fim da LGBTfobia, fim do capitalismo e os meios de produção 

de volta nas mãos do povo). O primeiro impacto com o trabalho dela 

se deu na licença que a artista pediu para poder declamar a letra de 

um de seus sons, o “Esse som é nosso”. Resultado disso: aquilo que 

chamamos no meio underground de “pedrada”, ou como nos rolés da 

rua, um “tiro”, que foi mais que certeiro, pois atingiu a mente.  

 A força com que a Jujux se impõe ao cantar – pude apreciar 

seu trabalho na internet, mais tarde – é intensa como a própria vida 

exige que seja para todas as mulheres que resistem por simplesmente 

existirem. Sua voz é importante, pois ela tem aberto um caminho que 

há muito é trilhado e desbravado apenas por homens, que narram 

suas vivências, que são relevantes, mas que não têm local de fala 

para compor a resistência da vida que é ser uma mulher. Eu, como 

homem, não posso tomar lugar e dizer que simplesmente entendo. Eu 

não entendo o que uma mulher sofre, não sou mulher, então me calo e 

apenas ouço. Foi isso que a nossa rapper permitiu para mim, a 

oportunidade de ouvir, de forma direta, reta, a voz de uma mulher que 

se impõe com muito respeito, respeito de si própria, respeito a todas 

as mulheres (a palavra mais forte de seu rap é SORORIDADE) num 

meio que não foi construído para ela, mas que está sendo ocupado e 
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transformado, porque existir é seu direito, e ela faz isso através de seu 

resistir. 

 Na oficina de rima a todxs xs presentes foi dado o espaço de 

pensar, interagir com a artista e de se imaginar fazendo o que ela faz. 

Num primeiro momento, nos apresentamos, contamos rapidamente 

nossa trajetória de vida ou simplesmente na universidade, falamos de 

nossos gostos e do nosso contato com as palavras rimadas. Depois foi 

feita uma dinâmica, onde pudemos interagir mais uns com xs outrxs, 

numa brincadeira divertida que serviu para que quebrássemos os 

muros que nos cercavam e nos impediam de dialogar com mais 

suavidade. 

 A dinâmica consistia em grupos que estavam a mercê no “mar” 

imaginário, com poucas ilhas (cartolinas e papeis no chão que 

marcavam estes pontos de segurança), onde quando gritado alguma 

palavra que simbolizasse um retrocesso de direitos (como por 

exemplo: “fascismo” e “ditadura”), todos teriam que correr até uma ilha 

e se proteger. Mas cada ilha com o tempo foi sendo tomada pela água 

e sumindo, até que sobrassem apenas uma, em que todos teriam que 

dividir aquele único espaço pequeno. Nessa brincadeira, fomos 

chamados a refletir sobre a importância da união na luta contra tudo e 

todos que ameaçam nossos direitos e as conquistas de mais direitos, 

independente de nossas diferenças que reflitam também em diferentes 

necessidades. Depois, demos voz ao nosso pensamento, em uma 

dinâmica que envolvia uma interação divertida e, mais tarde, um 

momento em que ouvimos o som da Jujux e com base nisso 
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construímos um mural com palavras que chamaram nossa atenção. 

Baseados nesse contato com as palavras, construímos coletivamente 

várias linhas de outras palavras que rimavam com cada palavra 

escolhida para compor aquele mural. Finalizada esta parte, passamos 

à ação de produzir cada um a sua própria rima com, segundo suas 

ideias, mas utilizando de algumas das palavras que estavam a 

disposição naquele mural. Para fechar o ciclo da atividade, cada 

participante pode apresentar aquilo que havia produzido – embora 

todos tivessem receosos quanto a isso, tudo ocorreu bem no final.  

 A experiência tirada nisso tudo é mais sobre a importância que 

a cena underground precisa para resistir aos ataques conservadores, 

neofascistas, que todos aqueles que compõem a resistência têm 

sofrido. É importante reconhecer a importância da união da cena, pois 

ela é feita por pessoas. Não somos ilhas, e se às vezes pensemos ser 

e até pareça, nos enxerguemos como arquipélagos. Embora as 

diferenças, divergências possíveis, sem negar a crítica, o movimento 

para resistir está em ver que, mesmo com estes fatores, não há a 

impossibilidade de uma luta unida. Que o rap das minas, dos manos e 

monas tenha mais junção. Que o hardcore, o punk e o trash 

consciente, construam esta frente que virá com bastante força para 

mover o mundo. O objetivo é um só, emancipar o povo e para isso é 

preciso a organização – muito discutida na Semana de Antropologia, 

nas demandas dos movimentos sociais – e dar voz ao próprio povo, 

falar do povo e falar para o povo. 
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 Este ensaio teve a intenção de ser o menos academicista 

possível, pois chega desse discurso elitista, difícil de entender por 

quem não é do meio. A Universidade pública, apesar de não ser de 

fato, é espaço do povo, de todos. Que todos os conceitos sejam 

entendíveis! Ciência que se fecha em si própria – sobretudo, a que se 

diz ser “ciência humana” – não se desenvolve, vira senso comum e 

morre. 
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Capítulo 7 

Organização e Fortalecimento do Movimento 

das Mulheres Negras  

 

Elizabeth Lima da Silva29  

elizabethkilombo@yahoo.com.br 

Giselma Omilê30  

umbutu07@hotmail.com 

 

A XVII Semana de Antropologia: Demandas dos Movimentos 

Sociais à Antropologia, realizou-se de 27 a 29 de março de 2019 na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e debateu diversos 

temas oriundos dos movimentos sociais, seja por meio de mesa 

redonda ou rodas de conversas. Neste sentido, ocorreu no setor de 

convivência desta Universidade a Roda de Conversa: Organização do 

Movimento de Mulheres Negras, que contou com a participação de 

negras acadêmicas ativistas do movimento de Mulheres Negras no 

                                                 
29  
30  
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Brasil e de diferentes países da África, como: Guiné Bissau; Cabo 

Verde e São Tomé e Príncipe. 

Deu-se início aos trabalhos com as apresentações das 

coordenadoras Elizabeth Lima e Giselma Omilê, expondo o objetivo da 

roda de conversa que seria fazer alguns apontamentos acerca da 

organização do movimento de mulheres no Brasil e na diáspora tendo 

em vista a participação das estudantes africanas da UNILAB/UFC. 

Ressaltando a informalidade do debate numa roda de conversa, porém 

não menos importante a relevância do tema a ser abordado. Em 

seguida houve continuidade das apresentações das demais presentes: 

Giza Gertrudes, da Guiné Bissau, estudante de antropologia; Maria da 

Luz F. Carvalho/São Tomé e Príncipe/: Tânia Veras/Cabo Verde; 

Domingas da Silva/Guiné Bissau; Iadira Antônio/ Guiné Bissau... 

A Roda de Conversa teve como norte o processo de 

organização das mulheres negras, que no momento teve início com as 

falas das mulheres negras brasileiras, o ponto de partida foi a 

diáspora, na travessia do atlântico com as marcas da colonização; 

seguido da apresentação de marcos legais e os processos de luta do 

movimento negro e do movimento de mulheres negras. 

E assim, de forma resumida, reafirmamos que o processo 

organizativo das mulheres negras no Brasil, foi a partir da chegada 

forçada destas mulheres no Brasil, na abolição da escravatura, em 

1888. No entanto, em todos os períodos históricos até o presente 

momento as mulheres negras foram peças chaves construindo seu 

legado, suas histórias, personalidades e as diferentes formas de luta 
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para enfrentar e vencer o racismo em suas diversas manifestações e 

nestes espaços se destacaram, dentre muitas, podemos citar: 

Akotirene; Aqualtune; Tia Ciata; Auta de Souza; Luiza Mahin; Lélia 

Conzalez; Mãe Beata de Yemonja; Makota Valdina, etc. 

Nesta perspectiva de luta, ressaltamos ainda que foi na década 

70 que surgiu o conceito do feminismo negro a partir das reflexões de 

feministas negras dos Estados Unidos e Europa, chegando ao Brasil 

mais tardiamente. E um grande marco importante para organização 

das Mulheres Negras Brasileira foi a realização do 1º Encontro 

Nacional de Mulheres Negras, ocorrido em 1988, em Valença/RJ (RN 

esteve presente com a participação das militantes negras Chrisnir e 

Elizabeth Lima). A este evento precederam encontros e seminários em 

vários Estados e também ainda nas décadas de 80 e 90 foram criadas 

ONG de Mulheres Negras como Geledés; Criola; Fala Preta; Mãe 

Andressa, Maria do Egito, entre outras. 

E sabedoras somos, que a Organização das Mulheres no Brasil 

surgiu para contrapor o Movimento Negro, formado em sua maioria por 

homens negros e ao Movimento Feminista brasileiro, os dois 

movimentos não conseguiam entender a pauta das mulheres negras e 

a diversidade existentes entre as mulheres. Assim, a intersecção entre 

Raça, Gênero e Classe foi crucial para se compreender e dar 

respostas efetivas as demandas especificas das Mulheres Negras 

brasileira. Desta forma, como suas demandas não estavam sendo 

contemplada e colocadas em situações secundárias, as mulheres 

negras brasileiras buscaram sua autonomia e se constituíram em 
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novas sujeitas políticas no enfrentamento ao sexismo e o racismo, 

presente na sociedade brasileira. 

Na sequência das discussões na roda de conversa, as 

abordagens apresentadas pelas mulheres negras africanas se deram 

com base nas suas experiências no Brasil, na condição de estudantes 

de graduação e pós-graduação e da comparação dessa experiência 

com as suas vivências em seu país. Ouvimos o relato de cada um, 

mostrando como e em qual estagio organizativo se encontra o 

movimento das mulheres africana nos países acima descrito. E 

segundo seus depoimentos se encontram em diferentes processos, 

organizativos. O que na realidade brasileira é importante para as 

mulheres negras brasileiras, necessariamente não seria para as 

mulheres das sociedades africanas. 

Um exemplo relatado foi a questão do enfrentamento ao 

racismo, em seus países não sofre e não passa por situações de 

constrangimento, de racismo, como é tão evidente no Brasil. As 

pessoas são negras e pronto, diferente no Brasil que dependendo 

muitas vezes da quantidade de melanina e nuances as pessoas 

sofrem mais ou menos racismo, ou seja, ser aceita ou não dentro dos 

padrões estabelecidos e muitas ficam fora em várias áreas, por não se 

enquadrar no modelo eurocêntrico adotado pela sociedade brasileira e 

estão à margem, na maioria das vezes sem acesso as políticas 

públicas. 

Em relação ao processo organizativo das mulheres africanas 

desde de sempre existiram, no seu cotidiano, na luta pela 
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sustentabilidade dos filhos, por acesso à universidade, pela 

sobrevivência econômica e etc. E por outro lado existem organizações 

políticas de referência, umas mais antigas outras mais recente, como 

exemplo citaram na Guiné Bissau: UDEMON-Organização de 

Mulheres; Grupo “MANDJUANDADE” conhecidas como organização 

das mulheres em cada bairro, com objetivo de juntar para comemorar 

e trocar experiências de serem mulheres. 

E ainda foi relatado que na Guine Bissau existem várias 

Organizações de Mulheres, mas não especificamente de mulheres 

negras, é um país onde todas se consideram negras e sinalizam 

outras como a: Plataforma Política de Mulheres (PPM); Movimento 

Mais Mulheres; União Democrática das Mulheres (UDEMU), entre 

outras. 

Por fim, concluindo a roda de conversa: Organização 

Movimento de Mulheres, na avaliação das presentes foi muito rica na 

troca de experiência e conhecimento das mulheres negras brasileira e 

as africanas, muito pontos em comuns e outros não, decorrente e 

inerente ao espaço geográfico de pertencimento. Mas um ponto 

debatido que ficou marcante, explicito e que é inerente a sociedade 

brasileira, são as diversas formas de manifestação do racismo, como 

este se estabelece em suas diferentes nuances e neste momento nos 

unificam nas vivências diárias em todas as áreas no que se refere ao 

enfrentamento ao racismo brasileiro. 

E finalizamos, parafraseando a afirmação feita por Lélia 

GONZALES (1982:97) ”ser negro e mulher no Brasil, é um objeto de 
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tripla discriminação”, uma vez que os estereótipos gerados pelo 

racismo e pelo sexismo os colocam no mais baixo nível de opressão. 
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dos autores. 


