
82 BIANCHINI  |  novembro 2013

consciêncianegra

Forças de
ébano

Elas trazem na pele a história 
de um povo. Ignoradas, 
segregadas ou, até mesmo, 
violentadas, as mulheres 
negras, em diversos momentos 
da história e em diferentes 
lugares da geografia, se 
tornaram referência de 
resiliência e, poderosas, ícones 
para todas as mulheres atuais 
POR SAMI MAZARIN

Harriet A. Jacobs
Órfã de mãe aos seis anos, Harriet A. Jacobs (1813-

1897) foi uma das únicas escravas de sua época a 
aprender a ler e escrever. Nascida na Carolina do Nor-
te, no sul dos Estados Unidos, ela é responsável por 
um marco na produção histórica sobre o período es-

cravagista, o livro Incidentes na vida de uma escrava, publicado em 
1861, sob o pseudônimo de Linda Brent.

Segundo a professora universitária e mestre em Comunicação 
e Cultura Thífani Postali, “sabemos 
da história, mas não temos acesso a 
relatos próprios que mostrem os an-
seios e a luta desse povo”.

Escritora, ativista abolicionista e 
escrava fugitiva, Harriet chegou a ser 
ameaçada de ter seus filhos vendidos, 
caso não cedesse aos abusos sexuais de 
um de seus donos. São conflitos como 
este, comuns às escravas na época, que 
são abordados no livro. “Talvez Harriet 
seja um dos nomes mais importantes 
a serem lembrados pela consciência 
negra, pois produziu uma fonte valiosa 
sobre o período em que viveu, expli-
cando situações que a maioria dos li-
vros escolares e demais produções não 
apresentam”, defende Thífani.

Bessie 
Smith

Em um momen-
to da história norte-

-americana em que as mulheres negras se 
encontravam no nível mais baixo da escala 
social, a cantora Bessie Smith, a Imperatriz do 
Blues, “apresentava uma personalidade forte, 
encarando a aceitabilidade social como um 
desafio”, lembra Thífani Postali, que também é 
pesquisadora da história do blues. 

“Ela foi exceção. Cantava ao lado de grandes no-
mes, como Louis Armstrong, além de administrar a 
sua carreira, o que para a época era algo totalmen-
te inusitado”, afirma. Bessie se tornou a cantora de 
blues mais famosa das décadas de 20 e 30. 

Reconhecida pelo Grammy Awards e Rock and Roll Hall of Fame, a cantora 
é considerada um exemplo de perseverança e luta social até o momento de sua 
morte, de acordo com a pesquisadora. Após um grave acidente de carro, Bessie 
teria morrido “porque a ela foi negado o tratamento médico imediato por causa 
de sua cor, já que a ambulância a levou para um ‘hospital de brancos’”. 

Ruth de Souza
Aos 92 anos, Ruth de Souza tem em seu portfólio conquistas que ultrapassam o seu legado 

de mais de 30 filmes. A primeira atriz brasileira a receber uma indicação ao prêmio do Leão de 
Ouro, do Festival de Veneza, em 1954, disputando com Katherine Hepburn, “fez da boca de cena 

sua trincheira particular para lutar por mais e melhores papéis para atores negros”, afirma Ana Maria Souza 
Mendes, pesquisadora da cultura negra. Ela estudou teatro nos Estados Unidos e foi a primeira protagonista 
negra na teledramaturgia brasileira, em A Cabana do Pai Tomas, de 1969. Em uma época em que o negro era 
negligenciado pela arte, Ruth de Souza se apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e foi escolhida 
pelo próprio Jorge Amado para participar da peça Terras do Sem Fim, da qual era autor. Hoje, continua acom-
panhando a evolução da dramaturgia, trabalhando com diretores como Walter Salles e Aluisio Abranches.

“Problemas, problemas, tenho em 
todos os meus dias. Parece que 
problemas me seguirão até o túmulo” 
Bessie Smith na canção Downhearted Blues
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Michelle Obama
A primeira primeira-dama negra na história dos Estados 

Unidos é o símbolo máximo do “sonho americano”: descen-
dente de escravos do estado da Carolina do Sul e filha de um 

encanador com uma dona de casa, estudou em escolas públicas e se for-
mou em duas das principais universidades dos Estados Unidos, Princeton 
e Harvard, onde estudou sociologia, estudos afroamericanos e direito.

Para o sociólogo Olavo Henrique Pudenci Furtado, mestre em Ciên-
cias Políticas e doutor em Ciências Sociais, ao contrário do histórico 
de primeiras-damas que sempre ficaram a margem de seus maridos, 
“ela se envolve em causas sociais e em questões importantes da cul-
tura norte-americana”. Uma das principais causas a que ela se dedica 
é o combate à obesidade infantil.

Michele lançou, em janeiro de 2010, a campanha Let’s Move. O 
projeto incluiu revisar os cardápios escolares e desenvolver um plano 
de ação para reverter a obesidade, proporcionando comidas mais 
saudáveis nas escolas, incentivando a prática de atividades físicas e 
tornando os alimentos saudáveis acessíveis em todo o país.

“Sendo negra, obviamente, ela tem uma responsabilidade muito 
grande com essa comunidade, principalmente nos EUA, onde as dife-
renças sociais e raciais são muito grandes”, declara Furtado. 

No começo de 2013, durante o African First Ladies Summit, 
evento acontecido na Tanzania para promover o papel das primeiras-
-damas como arquitetas de mudanças sociais, Michelle disse em seu 
discurso: “Enquanto as pessoas estão se preocupando com nossos 
sapatos e cabelos, nós pegamos nossas franjas e nos posicionamos em 
frente a coisas importantes que o mundo precisa enxergar. Eventu-
almente, elas param de se preocupar com a nossa franja e prestam 
atenção em que estamos nos posicionando”.

Donyale Luna
Por mais trágico que possa ter sido a morte por overdose 

de heroína da modelo norte-americana Donyale Luna, aos 
32 anos, seu nome ficou marcado na história da moda. Ela 
foi a primeira modelo negra a alcançar grande sucesso e es-

tampar um editorial de moda na Harper’s Bazaar, em 
1965. Até então, negras norte-americanas só eram fo-
tografadas para revistas direcionadas aos negros. “O 
sucesso dela, provavelmente, se dá em razão das mu-
danças relativas aos direitos civis nos EUA – em 1964 

foi aprovada a Lei dos Direitos Civis que colocava fim 
à segregação racial”, analisa a professora universitária de história da moda Ma-

ria Claudia Bonadio. Mas nem toda repercussão do editorial da Harper’s foi positiva: alguns 
anunciantes retiraram seus anúncios da revista e leitores cancelaram suas assinaturas.

Donyale foi a primeira negra a estampar uma capa da VOGUE britânica, em 1966, teve uma 
perfil na revista Time, no mesmo ano, intitulado The Luna Year, e chegou a ser chamada por 
Salvador Dalí de “a reencarnação de Nefertiti”.

De acordo com Maria 
Claudia, um indício da re-
percussão do sucesso de 
Donyale é que seu nome, 
provavelmente, inspirou o 
codinome da primeira modelo negra brasileira, a baiana Luana. “O verdadeiro nome era Si-
mone Raimunda e ela realizou alguns trabalhos no Brasil, entre 1966 e 1967, antes de mudar 
para Paris, onde seguiu carreira”, conta a professora.

“Estarei no topo do mundo nem que 
custe cada respiro que eu dê, cada 
músculo do meu corpo magro” Donyale Luna
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Chica da Silva
“Muito rica e invejada, temida e odiada”, descreve a música de 

Jorge Ben Jor para a mítica figura da escrava alforriada Francisca 
da Silva. Mas como não é de se surpreender, parte da personalida-

de poderosa de Chica faz parte de uma construção literária. Ela, realmente, 
estabeleceu uma união estável com o contratador de diamantes português João 
Fernandes de Oliveira, com quem teve 13 filhos, mas não teria sido a figura 
lasciva e benfeitora dos escravos da história popular.

No livro Chica da Silva e o Contratador de Diamantes – O Outro Lado do 
Mito, a historiadora mineira Júnia Ferreira Furtado defende uma mulher fiel e 

que acumulava escravos, assim como 
outras alforriadas da época. Mitos a 
parte, sua figura, de fato, foi famosa no 
Arraial do Tijuco do século 18, atual 
Diamantina, em Minas Gerais. Depois 
que João Fernandes precisou voltar a 
Portugal, no ano da morte do pai, em 
1770, Chica nunca mais o viu, mas 
também não teria se relacionado com 
outro homem.

A escrava teria tentado diminuir o 
estigma que a cor e a escravidão impu-
nham no Brasil colonial ao lutar pela 
ascensão social dos filhos, conforme de-
fende o Dicionário Mulheres do Brasil 
– De 1500 até a atualidade (biográfico 
e ilustrado) (Editora Zahar).

Oprah Winfrey
Trata-se do nome mais citado pela revista Time em todas as suas listas de 100 

mais: pessoas mais ricas do mundo, mais influentes do ano, mais influentes do século 
XX e a personalidade mais influente da mídia. A jornalista, apresentadora de TV, 

atriz e filantropa Oprah Winfrey tem uma fortuna estimada em mais de 2,7 bilhões de dólares 
e o programa de televisão The Oprah Winfrey Show foi exibido durante 25 anos, diariamente, 

na TV norte-americana, atingindo uma audiência de 6,5 milhões de telespectadores.
Após mais de quatro mil episódios e 29 mil entrevistados, Oprah encerrou seu pro-

grama para se dedicar, exclusivamente, à estreia de seu canal de TV a cabo, em 2011, 
OWN: The Oprah Winfrey Network. Em entrevista à apresentadora Barbara Walters, 

ela declarou: “A televisão se tornou banal, insípida e as pessoas merecem ter programas 
valiosos e inspiracionais”. Tão impressionante quanto a trajetória profissional é a história 

pessoal da apresentadora.
Vítima de abuso sexual dos 9 aos 13 anos de idade, Oprah foi enviada para morar com o pai, 

separado da mãe, aos 14, devido as constantes fugas de casa. Em 2007, ela revelou ter engra-
vidado aos 14 anos, mas perdido a criança, que nasceu prematura. “Eu não tinha nenhuma 

conexão com aquele bebê. Não senti nada além de alívio porque, antes dele nascer, eu pensei 
em me matar”, declarou a apresentadora ao jornalista Piers Morgan, da CNN, em 2011.

Seu trabalho de filantropia já teria doado mais de meio bilhão de dólares para a 
educação em projetos ao redor do mundo. Ano passado, ela comemorou a graduação 

da primeira turma de garotas formadas em uma escola criada por ela, na África do Sul, 
The Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls. A escola foi construída para dar uma 

“oportunidade para garotas que tenham uma luz tão grande que nem a pobreza possa 
apága-la”, declarou na inauguração, em 2007, que teve a presença de celebridades de 

Hollywood e do ex-presidente Nelson Mandela.

Sueli Carneiro
Com mais de 150 artigos publicados em 

veículos de comunicação e doutora em Filo-
sofia da Educação, Sueli Carneiro é um dos 
nomes mais fortes do movimento em defesa 

dos direitos da mulher negra do Brasil, atualmente. Fun-
dou, em 1988, a Geledés – Instituto da Mulher Negra, 
no qual permanece como diretora, e é autora do livro 
Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil (Editora Selo 
Negro). A frente do Instituto, Sueli luta contra o racismo 
e o sexismo, através de assistência legal para vítimas de 
racismo e discriminação racial, e valorização da imagem 
da mulher negra, assim como do negro em geral, com 
cursos de capacitação, formação política e de cidadania.

consciêncianegra

Quadro de Chica pelo 
artista plástico Marcial Ávila, 
especializado em estudos 
africanos e afrobrasileiros

“Manter-se 
indignado diante 
da injustiça é pré-
requisito para a 

gente permanecer 
ser humano”6
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Chimamanda Adichie
As primeiras histórias da nigeriana Chimamanda Adichie 

foram escritas aos sete anos de idade e acompanhavam ilustra-
ções com giz de cera. Seus personagens eram brancos, de olhos 

claros, bebiam cerveja e brincavam na neve. Aos 19 anos, se mudou para os Estados 
Unidos para estudar comunicação e ciências políticas na faculdade e completar dois 
mestrados em escrita criativa e estudos africanos. Desde então, se tornou conhecida 
ao divulgar “os perigos de contar uma única história”. Assim como seus livros de 
infância, que tinham personagens com os quais ela não se identificava, mas que 
estavam lá porque achava que era a única maneira de se criar histórias, acreditamos 
em estereótipos, que tomamos como verdades absolutas, por não nos confrontarmos 
com diferentes histórias sobre um mesmo fato, defende Chimamanda, filha de um 
professor universitário e uma administradora.

Seus livros “conduzem o leitor à descoberta de outra face do continente africano, 
longe do exótico da fauna e da paisagem, ou dos esquálidos corpos resultantes da 
fome.  Ela nos conduz a conhecer quem é o africano, que nada tem de indolente, 
irresponsável, pouco inteligente e expectante de todas as migalhas que porventura 
sobrarem do mundo chamado civilizado”, analisa a pesquisadora Ana Maria Souza 
Mendes, coordenadora do Núcleo de Cultura Afrobrasileira (Nucab), da Universi-
dade de Sorocaba.

Sua produção literária de ficção realista inclui os romances Hibisco Roxo, Sol 
Meio Amarelo e, o mais recente, Africanah. Seu trabalho fala sobre como nossas 
vidas são afetadas por decisões tomadas por alguém em algum lugar e inclui per-
sonagens distantes dos estereótipos africanos. A seu modo, analisa Ana Mendes, ela 
faz política ao tratar de temas, como a raça, do ponto de vista social, que acaba por 
produzir racismo, discriminação e xenofobia. “Chimamanda Adichie se revela uma 
forte esperança na literatura para este século”.

Clementina de Jesus
Foram precisos mais de 60 anos para que o grito da voz de Clementina de 

Jesus pudesse ser ouvido. Negra, pobre, dona de casa e empregada doméstica, 
ela foi descoberta pelo músico Hermínio Bello de Carvalho e conquistou artistas 
como João Bosco, Pixinguinha, Milton Nascimento e Alceu Valença, na década de 

60. Neta de escravos, aprendeu com a mãe os cantos de trabalho e os jongos (estilo musical 
africano que influenciou o samba), e teve uma discografia curta, com apenas cinco trabalhos 
solos em, aproximadamente, 20 anos de carreia.

Ainda que não tenha atuado como compositora, a música que cantava falava sobre temas distin-
tos, mas sempre relacionados ao cotidiano. De acordo com o jornalista e produtor cultural Wertinton 
Kermes, diretor do documentário Clementina de Jesus: Rainha Quelé,  “Clementina representa a ima-
gem de uma mulher que, com o poder de seu canto, com o seu talento, além de causar um abalo 
nas estruturas da música popular brasileira, representou uma quebra de paradigmas. Ela trazia em si 
um manancial de memória ancestral afro-brasileira. Ela representou e representa um depositário de 
vários tempos, que provam que passado, presente e futuro convivem”.

O documentarista ressalta a força da qual Clementina era possuidora. “Existe algo que 
representa uma força não apenas da nossa natureza como seres humanos, mas da natureza 
das coisas, e que fazem sobreviver a cultura”. O trabalho desta negra, que faleceu em1987, foi 
como um “tsunami” para a história da música nacional. Kermes acredita que ela foi responsá-
vel por recolocar a memória africana e a diversidade da cultura brasileira em um lugar central, 
rompendo barreiras e mostrando que ela não comporta dicotomias pré-estabelecidas de feio/
bonito, pobre/rico, erudito/popular.
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