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TRAJETÓRIAS DELAS, REFLEXOS EM MIM  

 

Juliete da Paixão Vidal
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INTRODUÇÃO  

“Não basta existir. É preciso saber encher a vida do colorido do bem.” 

Antonieta de Barros
2
 

 

Pele negra, nariz largo, lábios grossos, cabelo crespo: marcadores da raça! Parece que 

é aqui que seu lugar na sociedade em diferentes aspectos é demarcado. É através desses que 

medem sua capacidade intelectual, que validam ou não sua participação e representação 

positiva na sociedade. Se isso é uma totalizante? Claro que não! Mas isso foi evidenciado nos 

meus trajetos desde a infância e adolescência? Claro que sim! Não apenas em mim, mas em 

tantas outras. Outras? Sim! Porque o gênero também demarca!  

E é deste lugar, de mulher negra, professora de história e sociologia, educadora, 

pesquisadora e estudante de direito; espírita, espiritualista e espiritualizada; filha, irmã e tia; 

amiga e colega... desse lugar de tantos EU(s) que inicio a minha produção sobre elas. Claro, 

sobre elas, para depois perceber estes reflexos em mim!  

 

“Se quero definir-me, sou obrigada inicialmente a declarar: Sou uma mulher NEGRA.” 

Giovana Xavier 
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MULHERES NEGRAS NA HISTÓRIA: ANTONIETA DE BARROS EM UM ONTEM  

 

“A grandeza da vida, a magnitude da vida, gira em todo da educação.” 

Antonieta de Barros
3
 

Como professora de história, ainda que seja a disciplina comumente conhecida por 

frequentemente dialogar sobre personalidades negras, a disciplina responsável por trabalhar os 

conteúdos sobre África no Brasil. Sentia falta, sentia falta de mais. Precisava falar de 

mulheres negras intelectuais, mulheres negras que fizeram história na política, na educação e 

que nos representaram em diferentes momentos históricos, mas, foram invisibilizadas. Sobre 

Antonieta de Barros já falaram com as melhores palavras e criaram a melhor poesia: 

“Era 1934 

E não bastava ser mulher 

Era mulher e pobre 

E não bastava ser mulher e pobre 

Era mulher, pobre e negra 

Ainda assim conseguiu ter voz 

Ela foi a primeira parlamentar mulher do Brasil”
4
 

 

Para Antonieta de Barros não bastava apenas ser uma mulher ou mais uma mulher, 

para mim também não, para mim também não! Não bastava trabalhar a Era Vargas no Brasil 

(meu conteúdo preferido de História do Brasil) apenas sob a perspectiva dos homens brancos 

e representantes/representados na sociedade da época. Não bastava! A época, as(os) 

representantes, as(os) representadas(os), todas(os) precisavam dela! Foi através dessa busca 

que a encontrei. Encontrei na sua história tudo o que precisava para melhor dialogar com as 

turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II na Escola Geigy durante o ano de 2020.  

Visitando o Canal Hysteria no Youtube encontrei em Antonieta de Barros os melhores 

diálogos para a abordagem acerca da mulher negra parlamentar, professora, cronista e 
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feminista no Curta Mulheres 02 – ‘Antonieta’ dirigido por Flávia Person. Para além de buscar 

uma mulher negra que tivera sido importante para a política brasileira numa perspectiva 

histórica, buscando ainda alguém que pudesse sensibilizar e fazer as minhas alunas se 

encontrarem, se sentirem refletidas ali. Aos alunos, objetivei trazer para eles a percepção 

quanto a importância da figura feminina negra para a história.  

Precisava falar da mulher negra para além da temática da escravidão, para além dos 

espaços subalternos que eram ocupados. A experiência foi incrível, sensível! Todas e todos 

analisaram o vídeo antes encaminhado pelo e-mail, nas falas, discussão, demonstram-se 

surpresos, pois não tinham – ainda – tido acesso a informações sobre os estudos das mulheres 

negras na história, conforme suas falas.  

Aqui, vou me concentrar especialmente na reação das meninas às atividades propostas. 

Solicitei uma produção escrita e após esta, uma explanação oral. Os olhos estavam molhados, 

as falas mais altas, mais empoderadas, dentre elas ouvia-se das minhas alunas: “Professora, eu 

não sabia da importância de a gente falar sobre mulheres negras”; “Professora, fiquei curiosa 

sobre ela, depois que assisti o vídeo quis pesquisar mais e mais...”; “Professora, para mim, 

como menina e mulher negra, isso é tão importante...”. Já os meus olhos marejados foram 

percebidos após suas falas e as manifestações de gratidão através do “Muito 

obrigada/obrigado!” “Parabéns por essa aula!”. A posteriori, a palavra “felicidade” resumia 

tudo! Percebi que ali, fora da minha zona de conforto pude,através de um conteúdo de 

História, aproximar estudantes de elementos e personagens da história que não tem sua 

trajetória contada. 

Em mim, os diálogos delas/deles e dela (Antonieta de Barros) refletiram na minha 

prática profissional, mas em especial, refletiram em mim! Levaram-me para minha sala de 

aula, para os conteúdos de história e para a discussão do “mais do mesmo” – aquilo que 

sempre fora criticado por mim, das mesmas aulas, dos mesmos conteúdos, dos mesmos 

personagens históricos, dos homens brancos heróis e da falta de representação nos livros de 

História – ,para o esgotamento e o cansaço, para a falta! A percepção que tinha era de que 

faltava algo, da indignação que sentia dos marcadores da raça aqui supracitados e o marcador 

de gênero ter me dito o meu lugar, através das falas comumente escutadas no interior do 
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Recôncavo da Bahia, na interiorana São Felipe-BA. E é aqui, nesse diálogo sobre mim a partir 

das aproximações com Antonieta de Barros e com as falas das estudantes após os seus 

respectivos encontros com Antonieta, que também insiro outra mulher negra de suma 

importância para minha trajetória em amplos sentidos, Giovana Xavier.  

 

MULHERES NEGRAS NA HISTÓRIA: GIOVANA XAVIER EM UM HOJE E OS 

REFLEXOS EM MIM 

 

“[...] a gente também vai aprendendo que [...] o pé na porta pode ser dado de diversas 

formas.” 

Giovana Xavier 

Quando fui convidada para ministrar a disciplina Política e Financiamento da Educação 

no Brasil para o curso de Pedagogia, 5º semestre da Faculdade de Ciências Educacionais 

(FACE), aceitei. Na prática, embora tivesse passado por importantes experiências na graduação 

e na pós-graduação em Estudos Culturais, História e Linguagens, percebi que ainda faltavam 

elementos de mim para serem conhecidos por mim mesma. Conhecer, planejar e dialogar sobre 

a política e o financiamento da Educação no Brasil foi de grande importância para mim, mas o 

mais importante foi perceber os olhares de admiração, das mulheres e homens. Estava ali de 

volta ao meu local de origem, interior do Recôncavo Baiano, algumas das alunas tinham sido 

minhas colegas durante o Ensino Médio. Dentre os alunos, alguns eram da mesma cidade que 

eu, muitos me conheciam como a filha de Nalva, a menina que foi morar em Salvador para 

estudar, mas poucos sabiam que eu poderia estar ali.  

Durante as aulas, falávamos sobre a Educação no Brasil, como ela funciona, quem 

financia, qual a atuação dos entes federados. Pasmem! O grupo chegou à conclusão de que a 

Educação é financiada por nós mesmos, os entes federados que administram esses recursos. 

Dentre as aprendizagens do grupo ao longo dessas aulas, uma evidência relevante está 

relacionada ao momento em que falávamos sobre Educação no Brasil, em que, ao abordarmos 

sobre os processos históricos para o financiamento da Educação, víamos o quanto este estava 
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diretamente relacionado ao poder político, as diferentes relações de poder que sempre 

hierarquizaram a sociedade brasileira.  

Ao questionar o grupo quanto aos problemas na educação disse: “Tá! E por que a 

Educação no Brasil não ‘funciona’? Qual a falha?”, “Por que nas tirinhas levadas pela 

professora– por mim – tinha sempre representantes negros questionando o funcionamento da 

Educação no Brasil?” Trouxemos os diversos demarcadores de gênero e raça para “explicar” o 

porquê de – ainda – a educação, seja a nível básico ou superior, de qualidade estar acessível a 

um grupo hegemônico específico.  

Falando para futuras professoras, futuros professores, da base, da Educação Infantil, foi 

que pude perceber o quanto poderia contribuir, o quanto poderia falar das mulheres negras, dos 

homens negros e da identidade negra. E nessas reflexões sobre o nosso lugar de fala, os olhos 

tornaram a marejar quando no último dia de aula as homenagens foram múltiplas, os olhares de 

gratidão eram sempre seguidos de abraços apertados. Encontrei nas alunas, nos alunos, muito de 

mim, dos meus: minhas irmãs, meu irmão, minha mãe, meu pai, minha avó, meus amigos, entre 

outras e outros que fazem parte do meu convívio. Estavam todas/todos ali naquele local, 

encantadas/os e encantando-me sem ao menos saberem. Utilizaram palavras como “Meu sonho 

é ser uma profissional como você”, “Orgulho”, “Gratidão”, “Intelectual...”. A intelectual negra 

poderia ser eu! A intelectual negra estava espelhada em mim! O desafio agora é continuar 

representando e fazê-los representar-se em todas suas práticas como estudiosas/os e 

educadoras/es, ou gestoras/es. 

Foi nela, em Giovana Xavier, que encontrei a base para dialogar sobre esses temas. Foi 

através da leitura sobre ela, das suas produções que percebi essa intelectual negra em mim! O 

NEGRA após o intelectual indica a – ainda, e parece que sempre – necessidade de visibilizar, de 

trazer à tona sobre elas, sobre nós! Perceber-se como intelectual a partir das falas de Giovana 

Xavier, bem como a partir das reações de estudantes tanto na experiência com alunas e alunos 

da educação básica e do ensino superior, refletem em mim de tal modo que hoje em minhas 

atuações profissionais, produções acadêmicas, considero o quanto é importante o meu lugar de 

fala, o que este lugar, defendido pelas minhas ancestrais, assim como, por mulheres negras 

contemporâneas a mim, a exemplo da Giovana Xavier. 
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CONTINUA...  

 

“Dizer que mulheres negras são intelectuais e precisam ser posicionadas como pensadoras 

relevantes para a História do Brasil é inovação científica dentro da Academia. E é um tipo de 

inovação científica que incomoda, porque mexe com as estruturas e com os lugares 

consolidados de privilégio”. 

Giovana Xavier 

 

A pele negra, nariz largo, lábios grossos, capelo crespo não apenas demarcavam a 

minha raça, demarcavam a minha identidade, na verdade, minhas múltiplas identidades, todas 

estas em constante construção! Através dessas mulheres, Antonieta e Barros e Giovana 

Xavier, os diálogos vindos de mim apresentavam e representavam todas elas, todas as 

mulheres negras e suas diversas contribuições para a ciência, direito, história, política, entre 

outras áreas, em especial educação! Sigamos sempre juntas, com elas, conosco... mas sempre 

juntas! 

 

“Educar é ensinar os outros a viver; é iluminar caminhos alheios; é amparar debilitados, 

transformando-os em fortes.” 

Antonieta de Barros
5
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