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A DOR COMPREENDIDA  

Habitam vários Eu(s) dentro do meu ser e cada Eu tem uma história, uma dor, uma 

alegria e um aprendizado. Em um modo imaginativo, os Eus do meu passado estão 

aplaudindo o meu Eu de hoje, um Eu mais forte, mais maduro, mais consciente de minhas 

subjetividades e de minha atuação como indivíduo na sociedade. Hoje eu sou Ketlin Cristina 

Mouzinho Santos, uma mulher negra, filha de Andréa Bispo dos Santos e Marcos Cleber 

Mouzinho Santos, neta de Josefa Bispo dos Santos e André Bispo dos Santos (maternos in 

memoriam) e, por parte paterna, neta de Osmalinda Mouzinho Santos e Modesto José dos 

Santos (in memoriam). 

Falar sobre as minhas avós, é resgatar uma parte de mim. Foram duas mulheres 

guerreiras/sobrecarregadas que não se curvaram diante dos tabus empregados nas suas 

décadas juvenis, mesmo tendo um marido ao lado, criaram suas/seus filhas/os sozinhas. 

Ambas tiveram maridos com problemas de alcoolismo e trabalharam para criar a 

independência dos seus filhos. 

A perda da minha avó Josefa foi muito dolorosa, eu tinha 12 anos. Fiz uma viagem à 

Salvador - BA para visitar os familiares do meu avô, acompanhada da minha tia Ângela, meu 

avô André e minha prima Maria Isabel (filha da Ângela). Minha mãe havia ficado em casa 

com minha avó e durante a viagem recebemos uma ligação dela pedindo que nós voltássemos, 

pois minha avó estava doente. Ao menos essa foi a história contada por minha tia para 

justificar nossa volta antes do tempo previsto. 
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Voltei com uma angústia, só não entendia o motivo ainda. Ao chegar em Brasília-DF, 

recebi a notícia do falecimento da minha avó. No caminho para casa eu pensei que ela 

falecera naquela hora, mas ao chegar em casa vi um monte de gente, até o meu pai, e foi o 

momento de a realidade bater na porta, aquela cena já era o velório dela e o corpo já estava 

sendo velado na igreja. Isso foi como um soco no meu estômago. Só passava na minha cabeça 

a lembrança da noite antes da viagem, ela me ajudando a arrumar a mala, no dia da viagem eu 

pedindo a sua benção, entrando no carro e dando tchau para ela até o carro virar a esquina, e 

quando volto, eu a encontro em um caixão, foi doloroso e traumatizante. Fiquei um bom 

tempo com medo de viajar.  

As mulheres da minha vida sempre me deram forças para conquistar os meus sonhos. 

Dona Osmalinda é uma avó maravilhosa, me incentivava a estudar juntamente com minha 

mãe. Eu a amo e amo sua liberdade. Ela se permitiu ir às festas, viajar e namorar. E não há 

neto/a ou filho/a que a segure. Já minha avó Josefa e a minha tia Ângela sempre me 

incentivaram a dançar, onde hoje eu expresso a minha alma.  

Por outro lado, tem os meus avôs. Eles não eram maridos exemplares, porém, para 

mim eles foram avôs exemplares. Eles trouxeram mais o lado da afetividade da construção do 

meu Eu. Perdi meu avô Modesto aos cinco anos, e mesmo tendo passado pouco tempo da 

minha vida com ele e guardo embaraçadas lembranças das nossas risadas e brincadeiras. Eu 

senti/sinto muito a sua perda. Durante esses cinco anos eu tive uma ligação muito forte com 

ele, não sei explicar, só sentir mesmo. Em seu velório, eu lembro nitidamente a minha mão 

em sua testa por todo o tempo. No momento que foram fechar o caixão e meu pai me pegou 

no colo, eu comecei a berrar sem parar. Até hoje a minha mãe diz não entender como uma 

criança de cinco anos sofreu e entendeu tanto o significado da morte, da perda.  

Perdi o meu avô André aos meus 17 anos. Ele sempre foi muito amoroso comigo. Ele 

faleceu em 2015 devido às complicações do Alzheimer, um processo triste de vivenciar. 

Senti/sinto a sua perda. Os meus avós são a minha conexão com o passado, é o amor dobrado 

de um pai ou de uma mãe. E esse amor eu recebo e recebi. Eles são a minha força para 

continuar a busca pelos os meus sonhos.  
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Entender-me como uma mulher negra e seu significado é um processo doloroso. 

Desde a infância a sociedade fez questão de lembrar a minha negritude, ainda que a minha 

configuração familiar seja de pai branco e de uma mãe preta. Um exemplo do meu passado, 

na minha infância eu brincava com a minha prima Jéssica (branca), e nos momentos de 

conversas com os outros colegas, quando eu apontava dizendo aquele era o meu pai e a 

Jéssica era a minha prima, sempre me negaram dizendo que eu não fazia parte daquela família 

e devido à minha cor eu era adotada. Sempre eu pedia chorando para a minha prima afirmar o 

fato de eu ser filha do meu pai. 

Infelizmente revivi essa dor na minha fase jovem. Em uma viagem com o meu pai (seu 

apelido entre os amigos era “testinha”), seus amigos e o meu namorado, em determinado 

momento um amigo do meu pai perguntou várias vezes com desconfiança se eu era mesmo 

filha do meu pai e dizia: “Não sabia que o testinha tinha uma filha pretinha”. Com dor de ter 

uma ferida aberta novamente eu o questionei perguntando qual era o problema, e sempre 

vinha o sorriso de deboche e o silêncio. Esses questionamentos ficavam mais fortes ao 

descobrirem o fato do meu pai ter duas filhas, a minha irmã Larissa (branca) e Eu, por eu ser 

preta vinha sempre uma desconfiança com brincadeiras dando a entender que eu era fruto de 

um golpe da barriga. Não vou adentrar mais nas piadas relacionadas à relação dos meus pais. 

Por fim, perceber todas essas dores e essas alegrias fazem parte do meu processo de liberdade 

presente, pois eu abracei todas as Ketlin(s) do meu passado e as integrei ao meu ser, e essa 

integração foi e continua sendo a minha liberdade. 

Um dos meus despertares marcantes se iniciou com a disciplina Tópicos em Ciências 

Naturais no primeiro semestre de 2019, na Faculdade UnB Planaltina (FUP). Eu cheguei na 

disciplina por meio da propaganda de um amigo dizendo que seria algo relacionado com 

Biologia. No primeiro dia de aula fui entender que a disciplina abordava questões 

relacionadas à Ciência, Gênero e Raça. Fiquei encantada e curiosa pelo fato de sempre ter me 

interessado pelo assunto e considerá-lo muito pertinente e necessário nas escolas, como 

também um enriquecimento do meu Eu. Ao longo da disciplina fomos lendo alguns artigos. A 

princípio pensei que seria aquela coisa “mais do mesmo”, na qual a professora passaria textos 

longos para ler e depois uma discussão superficial sobre o texto. 
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Entretanto, a professora começou a passar textos longos e propondo rodas de conversa 

para discutir de uma forma profunda sobre os textos. No início achei estranho. Como assim a 

gente está discutindo parágrafo por parágrafo, página por página? Como assim eu sou 

questionada e instigada a construir a minha linha de raciocínio, na qual eu sou a protagonista 

na construção de conceitos? No início fiquei bem incomodada, pois eu nunca sabia se estava 

seguindo o caminho certo do raciocínio, depois fui compreender a sua didática, a sua forma de 

construir e desconstruir os conceitos ser de uma forma guiada. Ela apenas apresentava as 

ferramentas e nos provocava, mas éramos nós que entrávamos em um conflito com nós 

mesmas, com as nossas ideias pré-construídas. Isso me enlouquecia e com o tempo eu me 

percebi entrando em um processo de catarse. Em uma sala de aula eu nunca me senti tão 

confortável em falar, expor a minha opinião e até em errar. Para mim aquelas aulas tinham um 

espaço para eu me expressar. 

A nossa querida professora ia nos apresentando conceitos que não desconstruía as 

teorias com a finalidade de aplicar em sala de aula, e sim nos apresentava um processo de 

desconstrução. As aulas eram conectadas com o nosso emocional, ao final de cada encontro 

cada um podia expressar em uma palavra como estávamos saindo daquela aula e tínhamos a 

liberdade de expressar se estávamos cansadas, com fome, alegres, tristes, provocadas, entre 

outros. Essa liberdade de expressão não seria julgada de forma linear, na qual a aluna aprende 

e a professora ensina. Agradeço à professora por seu olhar humano, trazendo conhecimentos e 

afetos. Todos os encontros foram importantes e sempre saímos instigados a algo, como se 

precisássemos de mais para poder montar o quebra-cabeça. Entretanto, as aulas mais 

impactantes foram quando ficamos em volta de uma árvore e o tema era sobre cabides, termos 

usados no texto da Linda Nicholson, Interpretando o gênero descrito abaixo:  

 

Tal concepção do relacionamento entre biologia e socialização torna possível o que 

pode ser descrito como uma espécie de noção "porta-casacos" da identidade: o corpo 

é visto como um tipo de cabide de pé no qual são jogados diferentes artefatos 

culturais, especificamente os relativos a personalidade e comportamento. [...]Quando 

se pensa o corpo como um " cabide" no qual são "jogados" certos aspectos de 

personalidade e comportamento, pode-se pensar no relacionamento entre os dados 

do "cabide" e aquilo que nele é jogado como algo mais fraco do que determinista, 

porém mais forte do que acidental. Não se é obrigado a jogar sobretudos e cachecóis 
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num porta-casacos; [...]basta mudar suficientemente a natureza material do cabide. 

(NICHOLSON, 2000, p. 4) 

 

Como foi difícil entender o conceito desse cabide e ainda nem sei se compreendi bem. 

No geral, esse debate me mostrou a necessidade de entender e internalizar o amor próprio, 

compreender e aceitar as minhas mudanças, mesmo sendo boas ou más, pois as feridas 

também fazem parte do meu ser.  

Em outra aula discutimos sobre o texto Conceituando o gênero: os fundamentos 

eurocêntricos dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas da 

professora, pesquisadora e feminista Oyèrónké Oyěwùmí (2004). O texto apresentava visões 

de gênero de um determinado grupo africano e os conceitos de gênero desse grupo eram 

fluidos. Isso explodiu e expandiu a minha mente, pois eu consegui sair da minha bolha 

cultural regada por símbolos e tradições, e compreendi que não posso padronizar a cultura ou 

gênero de uma sociedade.  

Esse entendimento elaborado coletivamente em sala entrou em sintonia com o 

conceito de gênero debatido e construído segundo as alunas em uma dinâmica em sala de aula 

antes desse texto da Oyěwùmí (2004). Esse conceito foi baseado nos textos da Scott (1989) 

“Gênero: uma categoria útil para análise histórica” e Nicholson (2000) “Interpretando o 

gênero”, na qual a definição construída foi: gênero é a construção do eu e/no social não 

determinada em contínuo processo de transformação e ressignificação que afeta e é afetada 

pelas atribuições simbólicas, normativas e hierárquicas ao longo do tempo.  

Outro momento importante para mim durante a disciplina foi a atividade dos 

seminários sobre mulheres cientistas. Cada aluna/o tinha que trazer a história de uma mulher 

cientista e os seus trabalhos. As apresentações foram incríveis, carregadas com muita emoção 

e, para algumas, identificação. O meu processo de busca por uma cientista foi por um 

caminho mais identitário, a princípio escolhi uma cientista que eu não conseguia ter um 

vínculo emocional, um vínculo identitário. Eu encontrei esse sentimento na cientista Mae 

Jemison, foi amor à primeira vista. Esse sentimento foi transcendido na hora da apresentação, 

a minha alegria e emoção para contar a sua história eram nítidas. 
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Ao final da disciplina eu havia me transformado em outra Ketlin. Uma Ketlin 

apaixonada pelas autoras que foram apresentadas e com anseio de querer buscar mais. Uma 

Ketlin que, em um processo de desconstrução e construção, pode perceber a necessidade da 

constância da autorreflexão. Todo esse processo mudou o meu Eu como indivíduo e meu Eu 

como professora. Saí mais consciente de como quero me comportar, tratar os meus alunos e 

como serão as minhas abordagens em sala de aula, compartilhando experiências e 

conhecimentos. Essa troca tem que fazer parte do processo de aprendizagem entre a/o aluna/o 

e a/o professor/a, ela deve vir carregada com a afetividade. É o olhar para o aluno como 

indivíduo social com suas pluralidades de vivências. 

O primeiro semestre de 2019 da minha graduação foi o mais cansativo e o mais 

produtivo, onde nasceram projetos frutíferos. Entretanto, essa sobrecarga de trabalho refletiu 

no meu segundo semestre de 2019. Estava terminando o meu primeiro trabalho de iniciação 

científica e iniciando o meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), senti um cansaço físico 

e mental e isso afetou drasticamente a minha produtividade. Desejando preservar a minha 

saúde mental, eu me permiti adiar o meu TCC, mas ainda estive presente em alguns projetos 

da UnB. Entrei para a minha segunda iniciação científica e me permiti fazer uma viagem para 

Belo Horizonte, participando de um simpósio na Universidade Federal de Minas Gerais com 

as minhas amigas do laboratório, Thaís e Rayane. Essa viagem foi o meu surto prazeroso, foi 

a viagem do meu respiro mental. É isso, o meu suporte, meu acalento, as minhas fugas 

afetivas foram os meus familiares, meu namorado e os meus amigos. Eles são o meu apoio.  

Partindo de todas as vivências do meu subjetivo, considerando que esta Ketlin que 

escreve é múltipla no tempo-espaço, considerando os meus suportes de afeto com os quais 

posso contar e o meu processo de autoconhecimento, foi possível delinear caminhos que 

retratem esta Ketlin de hoje como professora e cientista em formação. Ser professora e ser 

cientista é trabalhar em função da sociedade em busca do progresso humano, é o fluxo 

sinuoso de ensinar e compartilhar. 

 

BAGUNÇAR PARA ARRUMAR 
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Entrei no ano de 2020 brindando com os amigos e familiares e “jogando para o 

universo” como o ano do sucesso, ano em que eu iria juntar todas as forças para fazer o meu 

melhor. Planejei estudar com determinação para concursos, me formar no meio do ano, noivar 

em setembro, fazer uma viagem para a praia e passar o ano novo fora de Brasília. Estava tão 

determinada e com forças, eu bobinha, não sabia os planos do universo para o mundo. Por 

fim, chegou um vírus letal que ocasionou a doença COVID-19, causada pelo coronavírus, 

denominado SARS-CoV-2, sendo a causa de uma pandemia e obrigando o mundo a entrar em 

isolamento social. Todos os comércios fecharam, as faculdades públicas e privadas, as escolas 

públicas e privadas tiveram que fechar as portas. Tudo para tentar conter esse vírus. Na 

mesma semana que seria aplicada a prova do concurso para a qual tive a disciplina de estudar, 

Brasília decretou o isolamento, ou seja, a minha prova também foi adiada. 

Com tudo isso acontecendo mundialmente, no Brasil ainda havia algo adicional: 

estávamos/estamos passando por uma crise política que afetou o desempenho do país ao 

combate a COVID-19. Enfim, formou-se o caos. E eu? Destruída. A minha saúde mental e os 

meus planos foram para no lixo. O cenário caótico formado me afetou, tive picos silenciosos 

de ansiedade, ou seja, além de me isolar socialmente, me isolei de mim mesma, não conseguia 

nem externalizar fisicamente os sintomas da ansiedade. Fiquei sem perspectiva para nada. 

Como fuga do mundo caótico, comecei a limpar a casa e mudar os móveis compulsivamente, 

cozinhar, plantar, enfim, estava buscando atividades que me deixassem o mais longe daquilo 

possível, mas segundo a Lei da entropia, os sistemas entram em desordem para entrar em 

ordem. 

No meio de toda a desordem, recebi um convite inesperado para participar do projeto 

de intervenção “Quais cientistas negras você conhece?” que havia iniciado no segundo 

semestre de 2019.O projeto aconteceu por meio de encontros via Skype, com discussões de 

textos para a elaboração de um artigo. Sabíamos que o cenário pandêmico não era convidativo 

para nos empenharmos em produções acadêmicas, sabíamos da necessidade do autocuidado, e 

as nossas reuniões sempre foram pautadas no cuidado individual e coletivo. Esses encontros e 

o processo da escrita de forma coletiva e afetiva foram a busca por ordem no meu mundo 

entrópico 
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SE DESCOBRIR É TODO DIA 

Após a submissão do artigo, eu senti pela primeira vez um orgulho de mim, me dei 

valor por algo. É uma sensação muito estranha, pois agora descrevendo uma parte da minha 

vida e relatando as sensações dos processos dos meus trabalhos, pude perceber o tanto que eu 

fiz e o tanto que ainda eu posso fazer. Senti-me importante, não para os outros, mas para mim, 

eu me dei importância, eu me dei valor. 

No meio disso tudo e das nossas reuniões surgiram novos projetos. Eu fui convidada 

para um encontro sobre escritas mediadas pelo afeto o que proporcionou novas percepções em 

relação aos meus sentimentos na escrita. Além do projeto “Cite 5 cientistas negras da 

atualidade, e aí? Você consegue?”, uma reflexão levantada em uma das reuniões para o artigo, 

mas a nossa professora solidificou essa ideia e fez acontecer em uma live na semana de 

extensão da UnB. Esse fórum me fez sentir várias emoções, ver a potência do coletivo de 

várias mulheres negras discutindo, compartilhando suas vivências, contando suas histórias e 

sendo ouvidas naquele espaço me fez perceber o poder de ação do coletivo e como esse poder 

me afetou na transformação de um novo Eu. E a minha vida vai continuar sendo assim, a cada 

dia me libertando, a cada dia me descobrindo e me desconstruindo. Não posso mais me 

permitir ser sombra, preciso a cada dia ser o meu sol. 
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