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mas, de qualquer forma, o importante é
que estamos aqui! com artistas brilhantes
e poemas, contos, prosas e fotografias
que nos fazem descansar da luta diária.
axé!
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As fotos ao longo desta
edição são de:

Tiago
Santana

Tiago Alexandre Santana começou a
fotografar profissionalmente em 2009 na área

do fotojornalismo (Agência Estado,
Fotosindicalismo). Formado em produção
audiovisual (FMU) e técnico em processos
fotográficos (Senac). Especializou-se em fazer
retratos de pessoas negras e desenvolve
projetos visuais e expositivos. Ministra oficinas
em diversos aparelhos (SESC, Fábricas de
Cultura, Instituto Tomie Ohtake). É membro
fundador do Afrotometria, coletivo afrocentrado
de fotografia.
@_tiggaz_
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Mika
Andrade

autorretrato
três décadas sem entender
o que eu sou

não feche os olhos

talvez eu seja um questionamento
ou uma inquietação

We can make it
If you want it

me ajude, sozinho eu penso merda
pra carai

uma insatisfação que não se desfaz
não se desfaz e
me persegue

enxugo tuas lágrimas
apesar Childish continuar Redbone
e isso me faz pensar
na possibilidade de explodir
esse mundo para
construir uma nova
morada pra nós

te aconchego em meu peito

eu não reconheço esse rosto
a minha memória
é ilha deserta
areia e mormaço
minha identidade é um assombro
eu sou o fantasma de mim mesma
quieta, silenciada
com uma história apagada
como descobrir esse rosto
uma face assim tão vaga
que é constantemente
matada
a minha incerteza cruza o atlântico
e as minhas raízes se perdem em terras
devastadas

amor, queria poder fazer mais
ir bem longe
e na volta, quem sabe,
passar pelo interior
ficar lá até de noitinha
vendo as estrelas estendidas

somos nós contra tudo
eu seguro tua mão
ouço teu coração
sinto paz por ouvir esse
som ritmado que me
faz lembrar
de lutar e seguir em frente

deitados no chão
te conto minha teoria
sobre o nosso tesão
você sorrir até com os olhos
não os feche
precisamos estar atentos
segura na minha mão
deixa Brown nos nossos fones

eu sou uma dúvida
e vocês
uma dívida eterna
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sem título

uma prece

permanecer com raiva
destruir tua presença

não foi possível deitar sem antes desejar sua pele,
desejar uma carícia,
lamber seu corpo como quem rega delicadamente
a pétala de uma rosa já murcha

a labareda do fogo
lambendo
minha mão
ver teu rosto
contorcido
queimar
arder em dor
pele e osso
cabelos
e dentes
até restar só
o pó (branco)

tanto cuidado para não te acordar
tanto cuidado para te fazer ficar
sussurro meu poema preferido
i love a black man em seu ouvido
como quem faz uma prece
encosto a cabeça em seu peito
escuto o ritmo do seu coração
adormeço com o som da sua existência

Mika Andrade é poeta e pesquisadora.
publicou poemas obsessivos (ed. da autora,
2017) de forma independente e organizou
a antologia erótica de poetas cearenses
O Olho de Lilith (Selo Ferina, 2019). Tem
textos publicados nas antologias Antologia
de contos literatura br - org. Nathan
Matos e Marco Severo (Moinhos, 2016),
Coletânea de contos vol. IV (Sesc, 2017),
Eu, Mulher, existo e resisto - org. Maria
Vitória (Independente, 2019), Ofò - Antologia
Poética Pretarau (Independente, 2020) e 69
poemas e alguns ensaios (Editora Oficina
& Editora Jandaíra, 2020), em sites e zines.
Faz parte da coletiva de artistas negras
Pretarau - Sarau das Pretas. Colabora pro
site LiteraturaBr e edita o projeto Escritoras
CE. Sua última publicação é a plaquete
O que acontece com esse corpo? (ed. da
autora, 2021).
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Edimilson
de Almeida
Pereira

Livro Dos Mortos
Estamos por nossa conta.
– a cobrarmos
e nos chamarem de ofensa

Gênese
Nesse momento, escrevem-se histórias
a sangue e fogo.
Teus ancestrais levaram esse peso
nos ombros.
Tu.
Provavelmente teus filhos.
Com ele, a vida
e a incompreensão do seu preço.
Nesse momento, um braço ergue o arame.
Um pássaro erra o domingo.

– a não cobrarmos
e jamais nos chamarem
elegemos a não-farsa.
		*
Estamos por nossa conta
amparados
pelo fio da navalha.
Cortemos no talo.
Nada que não seja risco
nos devolve
à história.

A dois passos de ti explode outra fraude.
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Edimilson De Almeida Pereira

Fúria
Sobrevivente
		
Tão urgente quanto dizer o que
somos é dizer o que não somos.
		
Ao mesmo tempo em que devemos chorar os nossos mortos, precisamos
nutrir e alegrar os
nossos vivos.
O resultado de ambas as equações:
não-esquecer.

anossaeditora.com

Se desatares, não será
num golpe

O dia em que desatares
– lótus

de cólera.
Não será ao modo

que vai, aos poucos,
rompendo

fera
de quem doma por

o cemitério-barco,
serás

desmando.
Não será no segundo

o que
não se espera

anterior
ao grito – ignoro

da ira,
quando eclode.
desmando.
Não será no segundo

se romperás o casulo
e o pranto.

anterior
ao grito – ignoro

se romperás o casulo
e o pranto.
O dia em que desatares
– lótus
que vai, aos poucos,
rompendo
o cemitério-barco,
serás
o que
não se espera
da ira,
quando eclode.
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Geração
Numa caixa, tudo
que o poeta escreveu está mudo.
Há uma explosão, lá fora,
contra ela
a palavra não vinga.
Reuniu e sabe porque o fez o poeta.
Depois do artefato,
sedamos o assombro: a vez
é sempre a dos outros,
é deles, em pedaços,
que as autoridades cuidam.
Apesar da inércia, giram
na caixa
a jovem
e o professor de paletó escuro,
de vestido amarelo
a mãe,
o velho e a nuvem, um gato,
o mito
de um discurso. Tudo no poema,
quando
os mortos são apenas números.
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Edimilson de Almeida Pereira nasceu em
Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1963.
É docente de Literatura Portuguesa
e Literaturas Africanas de Língua
Portuguesa na Faculdade de Letras
da Universidade Federal de Juiz
de Fora. Na área de antropologia
social publicou, dentre outros, os
livros Mundo encaixado: significação
da cultura popular (Mazza Edições, Belo
Horizonte, 1992) e Do presépio à balança:
representações sociais da vida religiosa
(Mazza Edições, Belo Horizonte, 1995), A
saliva da fala: notas sobre a poética bantocatólica no Brasil (Azougue, Rio de Janeiro,
2017) e Entre Orfe(x)u e Exunouveau:
análise de uma epistemologia de base
afrodiaspórica na Literatura Brasileira
(Azougue, Rio de Janeiro, 2017). Na área
de literatura infantil e infantojuvenil editou,
dentre outros, Os reizinhos de Congo
(Paulinas, São Paulo, 2004) O primeiro
menino (Mazza Edições, Belo Horizonte,
2013); Poemas para ler com palmas (Mazza
Edições, Belo Horizonte, 2017). Sua obra
poética foi reunida nos volumes Zeosório
blues (2002), Lugares ares (2003), Casa
da palavra (2003) e As coisas arcas (2003),
homeless (Mazza, Belo Horizonte, 2010).
Seus livros de poesia mais recentes são
Relva (Mazza Edições, Belo Horizonte,
2016), Guelras (Mazza Edições, Belo
Horizonte, 2016), E (Patuá, São Paulo,
2017), Qvasi – segundo caderno (Editora
34, São Paulo, 2017), Poesia + antologia
2015-2019 (Ed. 34, São Paulo, 2019).
Sua obra ficção editada em 2020 inclui
Front (Nós Editora, São Paulo), O Ausente
(Relicário, Belo Horizonte) e Um corpo à
deriva (Edições Macondo, Juiz de Fora).
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Jericho
Brown
por

Rafael
Mendes
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Another Elegy
[Expect death in
every line]

Outra elegia
[Espere a morte em
cada linha]

lExpect death. In every line,
Death is a metaphor that stands
For nothing, represents itself,
No goods for sale. It enters
Whether or not your house
Is dirty. Whether or not
You are clean, you arrive late
Because you don’t believe her
When, sobbing as usual, she
Calls to say if you don’t stop
Your brother, she will kill him
This time. Why rush? By now,
You think she likes it, his hands
Slapping her seven shades of red.
Besides, your brother is much
Bigger than you—once you tried
Pulling him off the woman he loves
And lost a tooth. Expect to lose
Again as you stand for nothing
Over his body, witness
Or reporter, murderer or kin.

Espere a morte. Em cada linha,
A morte é uma metáfora que não
Significa nada, se auto-representa,
sem posses para vender. Ela entra
Esteja sua casa suja
Ou não. Esteja você limpo
Ou não, você chega atrasado
Porque você não acredita nela
Quando, soluçando como de costume, ela
Liga para dizer que se você não parar
Seu irmão, ela vai matá-lo.
Desta vez. Para que pressa? A essa altura,
Você acredita que ela gosta, as mãos dele
Estapeando sete tons de vermelho.
Além disso, seu irmão é muito
Maior que você — uma vez você tentou
Puxá-lo da mulher que ele ama
E perdeu um dente. Espere perder
Outro enquanto você se ergue à toa
Sobre seu corpo, testemunha
Ou repórter, assassino ou parente.

11

Jericho Brown por Rafael Mendes
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Another Elegy
[This is what out dying
looks like]

Outra Elegia
[É assim que nossa morte parece]

This is what our dying looks like.
You believe in the sun. I believe
I can’t love you. Always be closing,
Said our favorite professor before
He let the gun go off in his mouth.
I turned 29 the way any man turns
In his sleep, unaware of the earth
Moving beneath him, its plates in
Their places, a dated disagreement.
Let’s fight it out, baby. You have
Only so long left—a man turning
In his sleep—so I take a picture.
I won’t look at it, of course. It’s
His bad side, his Mr. Hyde, the hole
In a husband’s head, the O
Of his wife’s mouth. Every night,
I take a pill. Miss one, and I’m gone.
Miss two, and we’re through. Hotels
Bore me, unless I get a mountain view,
A room in which my cell won’t work,
And there’s nothing to do but see
The sun go down into the ground
That cradles us as any coffin can.

É assim que nossa morte parece.
Você acredita no sol. Eu acredito
Que eu não posso te amar. Esteja sempre encerrando,
Disse nosso professor favorito
Antes de disparar o gatilho dentro de sua boca.
Eu fiz 29 do jeito que um homem se revira
Durante seu sono, insciente da terra
Movendo-se abaixo dele, suas placas em
Seus lugares, um desacordo calculado.
Vamos combater isso, baby. Você tem
Pouco restando — um homem revirando-se
Durante o sono — então eu tiro uma foto.
Não vou olhá-la, claro. É o seu
Lado ruim, seu Mr. Hyde, o buraco
Na cabeça de um marido, o O
Na boca da esposa. Toda noite,
Eu tomo um comprimido. Perco um, estou morto.
Perco dois, estamos resolvidos. Hotéis
Me enfadam, a menos que eu tenha vista para a montanha,
Um quarto onde meu celular não funciona,
E não há nada para ser feito senão ver
O sol descendo ao chão
Que nos embala como qualquer caixão.

12

Jericho Brown por Rafael Mendes

Bullet Points
I will not shoot myself
In the head, and I will not shoot myself
In the back, and I will not hang myself
With a trashbag, and if I do,
I promise you, I will not do it
In a police car while handcuffed
Or in the jail cell of a town
I only know the name of
Because I have to drive through it
To get home. Yes, I may be at risk,
But I promise you, I trust the maggots
Who live beneath the floorboards
Of my house to do what they must
To any carcass more than I trust
An officer of the law of the land
To shut my eyes like a man
Of God might, or to cover me with a sheet
So clean my mother could have used it
To tuck me in. When I kill me, I will
Do it the same way most Americans do,
I promise you: cigarette smoke
Or a piece of meat on which I choke
Or so broke I freeze
In one of these winters we keep
Calling worst. I promise if you hear
Of me dead anywhere near
A cop, then that cop killed me. He took
Me from us and left my body, which is,
No matter what we’ve been taught,
Greater than the settlement
A city can pay a mother to stop crying,
And more beautiful than the new bullet
Fished from the folds of my brain.

anossaeditora.com

Alvo
Eu não vou atirar
Na minha cabeça, eu não vou atirar
Nas minhas costas, eu não vou me enforcar
Com um saco de lixo, e se eu fizer,
Eu te prometo, não farei
Algemado em um carro da polícia
Ou na cela de uma cidade
Que eu apenas conheço o nome
Porque eu tenho que cruzá-la para
Chegar em casa. Sim, talvez eu possa estar em risco,
Mas eu te prometo, eu confio nos vermes
Que vivem debaixo do assoalho de madeira
Da minha casa para fazerem o que devem
Com qualquer carcaça mais do eu confio
Em um agente da lei da terra
Para fechar meus olhos como um homem
De Deus faz, ou para me cobrir com um lençol

Tão limpo que minha mãe poderia ter usado
Para me fazer dormir. Quando eu me matar, eu irei
Fazê-lo do mesmo jeito que a maior parte dos americanos fazem,
Eu te prometo: fumaça de cigarro
Ou engasgado num pedaço de carne
Ou tão desgraçado que eu congelo
Em um desses invernos que continuamos
Chamando de o pior. Eu prometo que se você ouvir
Falar de mim morto próximo de
Um policial, então aquele policial me matou. Ele
Me roubou de nós e deixou meu corpo, que é,
Não importa o que nos foi ensinado,
Maior que qualquer indenização
Que uma cidade possa pagar para uma mãe parar de chorar,
E mais bonito que o projétil novo
Pescado dos pedaços do meu cérebro.
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Duplex

Duplex

A poem is a gesture toward home.
It makes dark demands I call my own.

Um poema é um gesto em direção ao lar.
Faz exigências sombrias que chamo de minhas.

Memory makes demands darker than my own:
My last love drove a burgundy car.
My first love drove a burgundy car.
He was fast and awful, tall as my father.
Steadfast and awful, my tall father.
Hit hard as a hailstorm. He’d leave marks.
Light rain hits easy but leaves its own mark.
Like the sound of a mother weeping again.
Like the sound of my mother weeping again,
No sound beating ends where it began.
None of the beaten end up how we began.
A poem is a gesture toward home.

anossaeditora.com

A memória faz demandas mais sombrias que as minhas:
Meu último amor dirigia um carro cor de vinho.
Meu primeiro amor dirigia um carro cor de vinho.
Ele era rápido e terrível, alto como meu pai.

Jericho Brown é um poeta e professor de escrita
criativa norte-americano. Publicou os livros: Please
(2009), The New Testament (2014) e The Tradition
(2019). É vencedor do Pulitzer Prize for Poetry,
American Book Award entre outros. Seus poemas e
livros são inéditos no Brasil.
Os poemas “Elegia [espere a morte em cada linha]”
e “Elegia [É assim que nossa morte parece]” são de
livro The New Testament. Já “Alvo” e “Duplex” são do
livro The Tradition.

Terrível e constante, meu alto pai.
Batia forte como granizo. Ele deixava marcas.
Garoa bate leve, mas deixa sua própria marca.
Como o gemido de uma mãe chorando novamente.
Como o gemido de uma mãe chorando novamente,
Nenhuma batida sonora termina onde começou.
Nenhuma batida termina como nós começamos.
Um poema é um gesto em direção ao lar.

Rafael Mendes é escritor, tradutor e mestrando em
Literatura Comparada na Trinity College Dublin. Seus
poemas, contos e traduções já foram publicados em
diversas revistas do Brasil, Europa e Estados Unidos.
Dentre as participações mais recentes: “Arrival at
Elsewhere” (Against the Grain, 2020), “Parem as
máquinas” (Selo Off Flip, 2020) e “Writing Home: The
New ‘Irish’ Poets” (Dedalus Press, 2019).
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Jéssica
Nascimento
Irene
Conheci Irene primeiro nas bocas — era mãe antes de ser mulher. Mãe Irene foi
envelhecida às pressas, tinha filho pra esquecer que tinha feito. Minha Nossa Senhora acudia todo fim de mês para não virar com necessidade. E todo ano podia esperar
que chegava mais um pedindo nome. Era gente raspada que não acabava mais, e a
coisa não lhe dava um sossego. Chegaram a me contar que a coisa não lhe dava um
sossego. A língua do povo é tão comprida que chega na intimidade.
Eu, quando vi Irene, admirei. Chegou em mim uma mulher tronco, sem sorriso, mão
pesada, dessas que dão ordem e a gente se vira. Irene era elegante e sábia.
Coloquei Irene no meu altar particular. Ofereci trabalhos, oferendas, dei flores, moedas e cantei pra ela algumas vezes. Chorei falando baixo, pedindo um pouco de escuta. Fiquei com vergonha de pedir muita coisa e passei a agradecer:
— Obrigada! Valei-me Irene. Me socorre.
Irene tornou-se meu segredo. Criei colares com as suas cores favoritas, elegi um
dia da semana pra ser só dela, e nesse, passei a evitar as estampas que não eram do
seu gosto. No dia de Irene, passei a cobrir meus cabelos para segurá-la no pensamento, evitava brigar e dizer palavras em alto volume.
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Irene tinha que estar feliz comigo.
Comprei uma estátua de Irene, enfeitei de papel crepom e desfilei em cortejo
pela cidade. Pessoas passaram a me acompanhar na devoção e eu explicava com
rigidez a história de Irene para que soubessem quem fora aquela mulher.

Jéssica Nascimento é mestranda em história

Com o tempo começaram a me dizer que Irene era a água, era luz, era terra, era
fenômeno da natureza. Eu que sabia onde a conversa iria chegar, tentava negar,
dizia: — Irene é mulher, é gente que existiu. Mas Irene virou vaidade, virou dinheiro,
virou ganância...

Artes Dramática da Universidade de São

Até levaram minha bonequinha, enfiaram no museu. Eu gritei e ninguém deu assunto. Antes fizeram o demônio de Irene, logo ela que era negra, que não cultuava
o pecado. Colocaram Irene e o Cristo na mesma salada. Deram um nome de santa
para Irene. Tentaram disfarçar a desaprovação que tinham por ela. Pintaram Irene
de branco e fingiram demência. Aquela coisa toda lá.
Eu defendi Irene e a escondi no quintal de casa. Quando a coisa melhorou, fiz
um barracão e um quartinho pra ela. E mesmo escondida, era uma delícia dançar
no chão batido pra Irene. Dançávamos eu e meus filhos — gente que nem eu —
que sabia de Irene.
Irene me cavalgava de repente.
Quando Irene chegava, sentia o mar bravo dentro de mim. Apagava consciente
e ela montava. Depois de tudo, molhada de suor, me sentava na cadeira com a cara
assustada, bebia água e respirava fundo minha ignorância: — Eita Irene, o mundo
é maior do que eu pensava.

social, bacharel em Comunicação das Artes
do Corpo, e atriz formada pela Escola de

Paulo (EAD-USP). Atualmente trabalha em
programas públicos de formação artística

na cidade de São Paulo. É atriz convidada
no Coletivo Carcaça de Poéticas Negras,

cia de teatro quedesenvolve pesquisa sobre
o corpo negro no contexto urbano. Foi

integrante da Cia Lúdicos de Teatro Popular

entre 2013 e 2020. Também é Co-fundadora
da Liruê Cia de Histórias, grupo que desde
2015 desenvolve trabalhos pedagógicos

relacionados à viabilidade prática da LEI

10.639. Tem conhecimentos como atuadora
do teatro de bonecos e objetos. Escreve

dramaturgias, contos, crônicas e poesias,
publicou textos na antologia Cadernos

Negros 42, e no livro Escritas femininas em

Primeira Pessoa, trabalhos que proporcionam
visibilidade para a literatura negra no Brasil.

Jéssica Nascimento se posiciona fortemente

em defesa do ensino público, gratuito, é uma
atuadora das artes negras, e milita pela arte
socialmente referenciada.
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Cuti
Olho de Sogra
Findava um dia difícil. No consultório, muitos problemas. Não bastasse a rotina dos que me envolviam com suas dores e reclamações
a respeito do que me cabia (os olhos), a única funcionária ameaçava deixar tudo ao deus dará, pois o salário estava muito baixo e as
dependências do imóvel eram péssimas: torneira pingando, janela
quebrada, persiana caída, tacos soltando do assoalho, vazamento
no teto. Aliás, chovia.
Eu atendia a vigésima cliente daquela sexta-feira. Tratava-se de
Gina Goltz da Silva. Dizia-me a tal senhora que seus olhos ardiam e
que não sabia o motivo. Tivera muitos pesadelos na noite anterior e
acordara daquele jeito. Tendo em vista o histórico estranho que ela
me havia feito, gastei meus conhecimentos, na tentativa de encontrar a razão daquele sintoma. Eu nada sabia de sonhos, nem tampouco podia conceber qualquer relação entre eles e o globo ocular.
Contudo, era alguém que merecia uma atenção particular. Afinal, eu
estava diante de uma paciente cujos olhos me eram confiados a cerca de 10 anos. A região lesada beirava a uma contusão, sem dúvida.
Entretanto, afigurava-se ter havido mais a ação de corpo estranho.
Lembrei-me que ela, certa vez, se queixara de um inseto. Mas, naquele momento, não se notava sinal de picada. Talvez tivesse rolado
na cama e batido em algo. Verifiquei, contudo, não haver gravidade,
embora com aquela senhora eu devesse ser muito cuidadoso, pois
eu já conseguira fazer-lhe regredir um processo de glaucoma, com
alguma dificuldade. A faixa etária e as manifestações hipertensivas
da paciente exigiam-me cautela. Uma solução a base de cloreto de
benzalcônio e ácido bórico talvez pudesse ser o suficiente. Relutei
um pouco, mas acabei preenchendo a receita: Dinill, o nome do colírio que deveria aliviar aquela irritação. E recomendei compressas
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de água fria. Entretanto, antes que eu lhe estendesse a receita, a tal
senhora, olhando para o vazio, começou a falar:
Ele não presta, doutor. Imagine que ainda ontem chegou em casa
bêbado e, com perdão da palavra, urinou na porta da sala! É uma
sem-vergonhice. O meu é que era bom, um verdadeiro homem, de
respeito. Esse? Eu bem que falei para ela, doutor: “Não case que
esse moço não gosta de trabalhar.” Porque eu, com os meus setenta anos, aprendi a ver de longe quem tem caráter e é trabalhador e
quem não é. O senhor, por exemplo, Doutor Marcílio, desde que eu
vim aqui pela primeira vez, pensei: “Esse é um moço de bem.” Por
isso continuo sua cliente.
Dona Gina... – eu tentei despertá-la, estendendo-lhe a receita.
Mas, ela prosseguia:
Agora, esse tal da minha filha, doutor, é um vagabundo, sem-vergonha. Sabe (Deus que me perdoe!), eu queria que um raio partisse
ele ao meio. O senhor imagina, doutor, que um dia eu disse umas
boas verdades na cara dele e o safado teve a pachorra de... Não me
leve a mal o que vou lhe dizer, que eu até tenho vergonha... O disgramado tirou a coisa dele pra fora e sacudiu dizendo que o que eu
queria estava mole. Imagine o senhor, doutor, que pouca vergonha,
que falta de respeito com a sogra!
Dona Gina... – eu continuava tentando interrompê-la, mas percebia que ela me olhava, porém não me via, absorta estava nas
imagens que lhe iam pela mente e nas palavras que lhe afluíam na
composição daquela história.
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E não foi a primeira vez que ele me fez desfeita desse tipo. É
um cafajeste, mentiroso. Porque, quando tem gente perto, ele me
trata com toda a falsidade. Na frente da minha filha, então, só falta
me pegar no colo. Quando ela vira as costas ele se transforma num
bicho. Até beliscão já me deu. E no natal passado, depois que ele
bebeu até cair e estava pondo os bofes pra fora, eu – com pena, né?
– fui ajudar e levei um sal de fruta no quarto dele. Ai, doutor, nem
conto pro senhor! Um descaramento. Quando eu abri a porta, ele
estava com a cabeça pra fora da cama, de bruços, parecendo que
ia vomitar mais e logo ia escorregar e se esborrachar no chão. Aí eu
cheguei perto e tentei levantar ele pelo ombro. O senhor nem sabe o
que aquele vândalo me fez. Ah, eu fico até enojada de lembrar. Nem
tenho coragem de contar. Mas, fazer o que ele me fez... Francamente, doutor, eu não conheço um canalha pior. Imagine o senhor, eu
agachada, tentando ajudar aquele porco e ele... Desculpe de eu falar, doutor... Aquele... me passou a mão na bunda, doutor! O senhor
acha que isso é coisa que se faça com uma senhora da minha idade
e mãe da esposa dele? Fez essa safadeza e ainda riu. Ah, doutor,
eu saí, fui até a área de serviço, peguei a vassoura e voltei. Quando
cheguei ao quarto, cadê? Eu fiquei tão assustada que fui até olhar
pela janela. De repente tinha dado uma loucura nele e saltado, não
é? Imagine!... Minha filha mora no décimo terceiro andar. Já pensou?

Com aquela facectomia eu havia conseguido meu primeiro sucesso
na profissão. Era, portanto, uma paciente especial, que sempre se
mostrara uma mulher reservada. Ela e a filha. Nas três últimas consultas é que desandara a falar de si, a princípio reticente, mas naquele começo de noite era uma matraca sem descanso. E foi assim
que tive uma impressão ligeira de que havia um outro ser habitando
Dona Gina Goltz da Silva. Não que eu fosse umbandista, espírita ou
de qualquer outra seita ou religião similar. É que a energia que movia aquela fala parecia demasiada para aquela senhora. A voz era
límpida e os gestos agitados.

Trovejou forte e eu me preocupei com o retorno da Dona Gina
para casa. Além da chuva, anoitecia, e a filha, uma bela mulata de
porte senhorial, raras vezes a acompanhara até meu consultório.
Eu precisava falar minha preocupação mas, ante aquele turbilhão
de palavras, nem eu nem a trovoada obtínhamos sucesso. A cliente que eu, na verdade, conhecia pouco, era uma das mais antigas,
daquelas que praticamente haviam inaugurado aquela sala de trabalho, tornara-se assídua, sobretudo após a cirurgia da catarata.

Eu olhei pra tudo que era lado e não o vi. Mais tarde, doutor, é
que atinei. Aquele malandro tinha se escondido debaixo da cama,
porque sabia que eu tenho dificuldade de abaixar e não podia socar
ele. Agora, a minha filha é que me magoou. Sabe o que ela me disse
quando eu contei? Disse que eu estava esclerosando ou então que
eu tinha gostado. Veja, doutor, a gente só porque chega numa certa
idade, ninguém mais acredita no que a gente fala. Se sente dor, dizem que é fingimento, se conta a verdade, falam que é mentira. É di-

anossaeditora.com

Naquele detalhe sobre a ação do genro bêbado, a minha vontade
foi de rir, mais pela careta que ela fizera ao me apresentar a questão
do que pelo fato em si. Ora, alguém passar a mão em um traseiro
que já fora surrupiado de seus encantos pelo tempo, não me parecia
motivo de riso. Entretanto, a expressão do rosto de Dona Gina era a
de uma carranca com maquiagem de palhaço louco para soltar uma
gargalhada. Aquela sua indignação tinha um quê de inautenticidade,
de simulacro.
Fora um lapso, contudo, a minha observação e esforço para segurar o riso. Ela sequer deu tempo para eu me recompor. Estava
como que possuída por um ente falador.

fícil ser velho, viu, doutor. Por isso, naquele momento, eu fiquei com
tanta raiva da Jucélia que me deu vontade de dar nela de vassoura, dar as cacetadas que eu não tinha conseguido dar no malandro
dela. Os filhos de hoje em dia não têm mais nenhum respeito pelos
que puseram eles no mundo. O senhor viu, não viu, doutor, aquele
caso da mocinha que mandou o namorado matar os pais?
Balancei a cabeça que sim, já que ela me olhara pela primeira
vez depois que começara a contar a sua história. O caso, realmente, estarrecera o noticiário, sobretudo porque se tratava de gente
rica de um bairro grã-fino da cidade: o Morumbi. Mas, com aquela
referência ao crime, a atenção desviada para a minha pessoa fora
rápida. Logo ela mergulhou no seu filme particular para traduzi-lo
em palavras que borbulhavam.
Pois é, agora ninguém mais respeita os pais. E a minha filha é
muito sem educação, sabe, doutor? Eu tenho medo. Já não posso
mais com ela. A gente quando não pode com quem maltrata a gente,
é melhor ficar calado até quando aguentar. E eu fui aguentando o
meu genro... – Ela fez uma pausa e mergulhou em um silêncio profundo. Depois prosseguiu: Até que chegou um dia, doutor, que não
deu mais. Aí eu fiz uma loucura, sabe.
Naquele momento fomos interrompidos. Ana, a minha auxiliar
despedia-se. Sorriu: Até logo, Dona Gina! – ao que a velha senhora
respondeu de forma soturna – e, para mim, foi um seco “Bom noite,
doutor!” Ainda tentei aconselhá-la a esperar a chuva passar um pouco, mas ela retrucou:
Eu tenho que andar ainda até a avenida para tomar o metrô. Senão são duas conduções e eu não ganho pra isso – disse em tom
rude e virou-me as costas sacudindo suas tranças rastafari.
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Senti a alfinetada. Era a velha reivindicação de aumento salarial.
Levantei-me e disse-lhe:
Boa noite! – e dirigi-me à cliente: Dona Gina, aguarde-me um
instante, por favor.
Fui até o banheiro, pois estava com a bexiga cheia, tal o volume
de trabalho naquele dia, que me obrigara a não sair da sala de atendimento por longas horas. Ouvi a forte batida da porta da rua. Estava começando a me aliviar, curtindo o som do jato no fundo do vaso,
quando senti algo estranho em torno. Olhei devagar, pois não queria
perder aquele prazer. Uma linda borboleta azul estava pousada sobre a quina do armarinho acima da pia. Sua posição permitia seu reflexo no espelho, dando-me a ilusão que possuía três asas. Era das
grandes. Voltei a atenção ao meu prazer natural. Aquela imagem tão
bela associou-se ao meu alívio. Ao terminar, movimentei-me lentamente para não afugentá-la. Afinal, lá fora a chuva aumentava. Lavei as mãos sem muito ruído, enxuguei com calma e desliguei a luz.
Ela se manteve inerte. Parecia, entretanto que me observava. No
corredor, imaginei que Dona Gina já devia estar pronta para partir,
pois ao sair da sala eu estendera em sua direção a receita sobre a
mesa. Mas, não. Ela continuava mirando o vazio. Depois, com certa
irritação na voz, continuou:
E o pior o senhor não sabe: meu genro é a cara do meu marido.
Parece castigo. Um cretino daquele se parecer com o meu Samuel.
Aquilo é que era homem, companheiro, fino, leal e trabalhador. E se
foi tão cedo, doutor... – A voz estava embargada. – Tão cedo. Não
tinha nem sessenta. Era um amor de homem...
Nos olhos de Dona Gina as lágrimas reluziam. A cena emocionou-me. Já não havia o grotesco de antes. Era um rosto triste. Uma
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lágrima escorreu e fez um minúsculo riacho em uma de suas profundas rugas. Acostumado a analisar os olhos, naquele momento
chamou-me a atenção o olhar. Inundados como estavam, os olhos
mostravam uma luz diferente que me pereceu nunca ter visto igual.
Concluí que eu lidara com uma fonte de mistério durante anos e só
então me dera conta disso. Eu, que apenas considerava a retina, a
córnea, íris, traumatismos, lacerações, descolamentos, nervo ótico,
humores, lentes e mais lentes, estava ali diante de um olhar sem
saber o que dizer. Não se tratava de uns olhos anestesiados por proparacaína para meu exame, mas de uns olhos cheios de lágrimas
que diziam muito de minha própria vida tão esquecida em sua sensibilidade pelo meu excesso de trabalho, minha ambição desmedida.
A contemplação a que eu me deixara levar foi interrompida bruscamente por um raio. O estrondo foi seguido pela interrupção completa
da energia elétrica. Estávamos em meio à escuridão. Preocupado,
eu disse:
Dona Gina, a senhora está bem?
Foi só uma trovoada, doutor. Não é nada comparado ao que eu
fiz com o meu genro – e continuou, em meio às trevas: Fiz o que fiz
porque ele xingou o Samuel. Ele sabia que a memória do meu marido é o que eu tenho de mais caro na vida. Essa raiva que meu genro
tinha de mim era porque em uma noite eu me confundi.
Nesse ponto achei estranho que ela tivesse dito “tinha”, referindo-se a alguém tão presente em suas adversidades. Meu estranhamento não era desprovido de sentido.
Confundi – ela prosseguiu – porque eu não andava bem. Sonhava todos os dias com o Samuel. Em um dos sonhos, lembro bem,
ele pedia para que eu não deixasse os dois venderem a casa. Mas

não adiantava. Eles já tinham vendido e comprado o apartamento.
Ah, doutor, apartamento é tão ruim! Lá, nem o meu Tequila podia
andar no pátio, doutor. Era um cachorrinho tão bonzinho. Acho que
ele estranhou tanto que acabou morrendo. Mas, eu estava falando
dos sonhos... Então, aqueles sonhos me perturbaram muito. Numa
noite, a Jucélia tinha viajado para um retiro da religião dela. Aquela
praga do Jesuíno não gostava de igreja. Ficou em casa. Assistia ao
jogo do Palmeiras, gritando várias vezes sozinho. Quando acabou
a partida, ficou vendo filme, até dormir. Depois acordou, desligou a
TV e foi dormir no quarto. Eu ali, acordada, com meus pensamentos,
com medo de dormir e sonhar com o Samuel de novo me pedindo
para não vender a casa que já tinham vendido. Mas veio o sono,
doutor, e eu sonhei...
Aquela pausa estava aflitiva. Eu, sem vê-la, agitei-me, tentando
adivinhar a sua expressão. Minha preocupação era o olhar. O que
estaria transmitindo?
Dona Gina! – chamei.
Estou bem, doutor. Vaso ruim não quebra fácil. É que quando
eu me lembro fico pensando que podia ter sido verdade. Imagine
o senhor que o Samuel no sonho estava tão lindo, todo de branco
como quando a gente ia para o centro da Mãe Cinira, a barba feita,
aquela pele macia e brilhante... Meu Deus! Eu fui seguindo ele, doutor, até que o Samuel se deitou na rede que ficava no nosso antigo
quintal. E me sorriu. Doutor, ele tinha uns lábios tão bonitos... Mas,
foi horrível. Quando eu o beijei, escutei: “Sai daqui, velha nojenta!” Eu tinha beijado o meu genro, doutor! Eu não sabia como pude
caminhar dormindo até o quarto dele se eu tinha dormido no meu.
E ele se levantou, me empurrou pra fora e bateu a porta. Não sei
como eu aguentei aquilo. Eu estava com tanta vergonha que queria
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sumir, desaparecer para sempre. E, ainda, ele me chamou de velha
tarada, doutor. Eu só sei que fui acordar em uma cama de hospital.
Fiquei uma semana em observação. Foi por isso, foi por isso mesmo
que ele passou a me perseguir. Ainda bem que não disse nada para
minha filha. Ela não sabe. Até hoje. Mas, em compensação, eu tive
de comer o pão que o diabo amassou na mão do meu genro. Mas
chegou um dia que eu não aguentei. Ele veio com aquela mania de
fazer todo mundo de palhaço, justamente na hora do almoço. Falou:
“Eh, vovó (e eu nem sequer neto tenho), e aquele dinheiro da aposentadoria? Vai emprestar pro genro querido?” Eu respondi na lata:
“Não sustento vagabundo que não pára em nenhum emprego.” Aí
ele gritou: “Qualquer dia eu desenterro o macaco do teu marido pra
você dar uns beijinhos nele.” A Jucélia, que estava na cozinha, ouviu. Veio uma fera e deu uma bronca nele. Acho que mais por parte
do apego dela pelo pai do que por mim. Mas eu fiquei calada, dizendo comigo: “Hoje você me paga!” E fui pro meu quarto. Era sexta-feira, o único dia, fora o sábado e domingo, que os dois almoçavam
em casa. Depois ela voltava para trabalhar. Ele, que na época era
vendedor de bugiganga, nem sempre ia. A discussão deles acabou
e a Jucélia pegou as coisas dela e saiu. Eu fiquei me remoendo sem
almoçar, de tanto ódio. Ouvi quando ele ligou a televisão. Pensei comigo: “Esse vagabundo vai dormir.” Dito e feito. Passou um tempo,
eu fui de pé leve até a sala. Ele dormia mesmo. Andei até a cozinha e peguei o martelo de amassar carne. Voltei e extravasei toda
a minha raiva. Fiquei cega, doutor. Só lembro do sangue. Deixei o
danado caído lá e saí.
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Antes que ela pronunciasse qualquer outra palavra, eu saltei da
minha condição de ouvinte e a interpelei:
Dona Gina, quando foi isso?
Hoje. – ela me respondeu. E acrescentou: Daí eu vim até aqui.
Como o senhor viu, eu me machuquei um pouco.
Senti medo. Eu conversava no escuro com uma velha assassina.
Fria. Os criminosos odeiam testemunhas. E, naquele momento, eu
passara a ser uma delas. O que havia ela arquitetado para mim? Eu
seria a próxima vítima?
Meu celular tocou. Tateei no escuro até o aparelho, com a atenção redobrada para qualquer movimento que Dona Gina fizesse.
Nada. Estava imóvel. Veio-me à mente a expressão “pé leve”, que
ela usara. Estaria se movimentando sem que eu percebesse? Senti
um calafrio quando apanhei o aparelho que estava no bolso de meu
paletó.

...

Alô!
Era a filha dela.
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Na manhã seguinte, saí de terno escuro e fui ao velório. Na noite
anterior, vítima de uma encefalopatia hipertensiva, D. Gina falecera.
Eu fora avisado no início da madrugada. Sentira-me culpado, a princípio. Mas tivera, até que o sol nascesse, um bom tempo para me
desvencilhar do peso. Concluíra que naquele acidente vascular cerebral definitivamente eu não estivera aliado à hipertensão, não tivera nenhuma participação. Também a filha, desde que falara comigo
ao telefone, fora muito cuidadosa, pedindo-me para tranquilizá-la,
para dizer-lhe que tudo estava bem. Mesmo ela, D. Gina, pareceu-me segura, percebendo de quem se tratava. Disse-me, com estranha tranquilidade, assim que a energia elétrica voltou, enquanto eu
atendia a ligação:
Pode falar pra ela que eu não vou fugir, doutor. Eu me entrego.
E, ao sair, logo que a filha chegou, olhou-me com ternura, despedindo-se com essas palavras:
Obrigada, doutor Marcílio. Desculpe eu ter falado muito. É que o
senhor me passou confiança. O senhor se parece tanto com o meu
Samuel!...
No velório, notei que ela se enganara. Se o genro era parecido,
eu era muito diferente. Ou então, nem ele, o que mais chorava e
parecia desconsolado. Olhando aquele homem, com uma faixa na
cabeça, fiquei refletindo a ilusão de D. Gina de procurar em outros
homens negros a figura de seu marido. Assim como o epitélio pigmentado, as células ricas em melanina que compõem a retina, no
fundo do olho humano, servem para absorver a luz, impedindo que
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ela se disperse e seja distorcido o campo visual, assim também eu
e aquele homem, indiretamente, mantivéramos, para Dona Gina, a
imagem viva de Samuel. E, quem sabe, em seus momentos de lucidez, não a tenhamos decepcionado. Ela também não fugia do lugar-comum de os brancos acharem que os negros são iguais.
Não fiquei para o enterro. Além do horário que me impediria de
trabalhar, ver sepultamento era algo que, desde menino, eu não suportava.
Ao despedir-me, sentia-me aliviado. Certamente contribuíra também para isso a expressão daquela senhora no caixão. Era de uma
sobriedade completa. Nos lábios pouco expressivos um sorriso se
insinuava.
Saí pensando na brevidade da vida. Pensava que não devia adiar
as coisas. Devia reformar meu consultório, comprar um sistema de
angiografia digital, trocar meu antigo oftalmoscópio, adquirir um retinógrafo novo, dar o aumento que Ana, a minha auxiliar, precisava... Estava assim, envolto pela fantasia de mudar o curso de minha
vida, quando percebi que uma borboleta azul ia a minha frente, ora
pousando aqui, ora ali. Quando eu chegava a meu carro vi que uma
outra, da mesma cor, estava pousada sobre o capô. Parei. As duas
passaram a voar juntas e se foram em meio às árvores. Ao perdê-las
de vista, notei que a paisagem estava turva, depois de muitos anos.
Lágrimas tremulavam e deslizavam-me pelo rosto.
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Alzira
Rufino

Eu, mulher negra, resisto
escrita
paixão se revelando
paixão nas mãos
minha face meio pedra
a perda não foi perder
pedras horas mortas
dor nos olhos
e no cansaço
ternura na minha mão
resiste
o silêncio que corri
os nomes que escrevi
na pele brusca do medo
quantas vezes tropecei

Resgate
Sou negra
ponto final
devolvo-me a identidade
rasgo a minha certidão
sou negra
sem reticências
sem vírgulas sem ausências
sou negra balacobaco sou negra noite cansaço
sou negra
ponto final.

Resisto
De onde vem este medo?
sou
sem mistério existo
busco gestos
de parecer
atando os feitos
que me contam
grito
de onde vem
esta vergonha
sobre mim?
Eu, mulher, negra,
RESISTO.
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Alzira Rufino (Santos/SP, 1949) É poeta,

Ladainha
vamos lá
não pra ver o que é que dá
vamos lá pra virar
não são milhas pra partir
são encruzilhadas
barricadas
pra proteger e curar
essas feridas que sangram
cicatrizes que ficam
marcas que reivindicam
um grito de verdade
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cronista, ficcionista infantil e colunista de

não

jornais, além de ter publicado em diversas

não sei se tirei a couraça
não sei se rolei na cachaça
não sei se curei a ferida
pois não suporto a ausência
quando os outros dizem não
só sei que é violência
essa marca rotulada
essa coisa velada
não
minha vida diz não

ativista política atuante no Movimento
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Cidinha
da Silva
Trem desgovernado
Saudade é um trem que dói demais. Eu não sinto. Evito sentir.

É mais fácil imitar Paulinho e dizer que não sinto saudade porque

o vivido está em mim, mora em mim. Em parte, é verdade, tudo
o que vivi é meu, é matéria constitutiva da minha humanidade.

Mas tem muito de mentira. Na real, eu não sinto saudade porque
não aguento.

Saudade espicaça o peito e é uma dor que nada aplaca. Dor

sem remédio dói demais da conta. Eu tenho memória, mas não
tenho saudade. E não tenho banzo, que é a saudade elevada à
enésima potência.

Cidinha da Silva (MG) é escritora e
editora na Kuanza Produções (www.
kuanzaproducoes.com.br). Publicou
19 livros que contam com 227,2 mil
exemplares em circulação, entre eles: “Um
Exu em Nova York” (Prêmio Biblioteca
Nacional, 2019) “Os nove pentes d’África”
(PNLD Literário 2020) e “# Parem de nos
matar!”. Tem publicações em alemão,
catalão, espanhol, francês, inglês e
italiano. É curadora de Almanaque
Exuzilhar (Youtube), conselheira da Casa
Sueli Carneiro e doutora em Difusão do
Conhecimento.

Saudade é corte seco no vivido, mesmo que em sonho (aqui-

lo que se queria viver). Porque o tempo não volta. O tempo não
para. O tempo só avança.

Saudade não tem amargura, mas tem melancolia. Amargu-

ra destrói. Melancolia dói. Saudade é indomável, incontornável,

porteira sem tramela que bate, bate, toda vez que o vento da

lembrança toca. Saudade é um trem que corre fora dos trilhos,
em desatino, como coração de menino, e apita. Apita. Sem parar.
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When I think about myself

Quando penso sobre mim mesma

When I think about myself,
I almost laugh myself to death,
My life has been one great big joke,
A dance that’s walked,
A song that’s spoke,
I laugh so hard I almost choke,
When I think about myself.

Quando penso sobre mim mesma,
Gargalho até quase morrer,
Minha vida tem sido uma grande piada,
Uma dança que se anda,
Uma canção que se fala,
Gargalho tanto que quase perco o ar,
Quando penso sobre mim mesma.

Sixty years in these folks’ world,
The child I works for calls me girl,
I say “Yes ma’am” for working’s sake.
Too proud to bend,
Too poor to break,
I laugh until my stomach ache,
When I think about myself.

Sessenta anos no mundo dessa gente,
A criança para quem trabalho me chama de garota,
Eu respondo “Sim, senhora” por causa do emprego.
Muito orgulhosa para me curvar,
Muito pobre para me quebrar,
Gargalho até meu estômago doer,
Quando penso sobre mim mesma.

My folks can make me split my side,
I laughed so hard I nearly died,
The tales they tell sound just like lying,
They grow the fruit,
But eat the rind,
I laugh until I start to crying,
When I think about my folks.

Meus pais podem me fazer cair na gargalhada,
Rir tanto até quase morrer,
As histórias que eles contam soam como mentiras,
Eles cultivam a fruta,
Mas só comem a casca,
Gargalho até começar a chorar,
Quando penso sobre meus pais.

30

Maya Angelou por Lubi Prates

One more round

Mais uma rodada

There ain’t no pay beneath the sun
As sweet as rest when a job’s well done.
I was born to work up to my grave
But I was not born
To be a slave.

Brothers and sisters know the daily grind,
It was not labor made them lose their minds.
They were born to work up to their graves
But they were not born
To be worked-out slaves.

Não há pagamento mais doce sob o sol
Do que o descanso depois de um trabalho bem feito.
Eu nasci para trabalhar até morrer
Mas eu não nasci
Para ser escrava.

Irmãos e irmãs sabem as tarefas diárias,
O trabalho não fez com que perdessem a cabeça.
Eles nasceram para trabalhar até morrer
Mas não nasceram
Para morrer escravos.

One more round
And let’s heave it down,
One more round
And let’s heave it down.

One more round
And let’s heave it down,
One more round
And let’s heave it down.

Mais uma rodada
E viramos o navio,
Mais uma rodada
E viramos o navio.

Mais uma rodada
E viramos o navio,
Mais uma rodada
E viramos o navio.

Papa drove steel and Momma stood guard,
I never heard them holler ’cause the work was hard.
They were born to work up to their graves
But they were not born
To be worked-out slaves.

And now I’ll tell you my Golden Rule,
I was born to work but I ain’t no mule.
I was born to work up to my grave
But I was not born
To be a slave.

Papai molda o aço e Mamãe mantinha a guarda,
Nunca os ouvi reclamando porque o trabalho era pesado.
Nasceram para trabalhar até morrer
Mas não nasceram
Para morrer escravos.

E agora vou contar qual é minha Regra de Ouro,
Eu nasci para trabalhar, mas não sou nenhuma mula.
Eu nasci para trabalhar até morrer
Mas não nasci
Para morrer escrava.

One more round
And let’s heave it down,
One more round
And let’s heave it down.

One more round
And let’s heave it down,
One more round
And let’s heave it down.

Mais uma rodada
E viramos o navio,
Mais uma rodada
E viramos o navio.

Mais uma rodada
E viramos o navio,
Mais uma rodada
E viramos o navio.
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Maya Angelou (Marguerite Annie Johnson),
nascida em 1928, nos Estados Unidos, foi uma
poeta, escritora, condutora de bondes (a primeira
negra contratada para a função), atriz, cantora,
dançarina, diretora de cinema, ativista pelos
direitos dos negros. Faleceu em 2014.

My guilt

Minha culpa

My guilt is “slavery’s chains,” too long
the clang of iron falls down the years.
This brother’s sold, this sister’s gone,
is bitter wax, lining my ears.
My guilt made music with the tears.

Minha culpa são “as correntes da escravidão”, por muito tempo
o barulho do ferro caindo ao longo dos anos.
Este irmão vendido, esta irmã que se foi,
tornam-se uma cera amarga tapando os meus ouvidos.
Minha culpa fez música com as lágrimas.

My crime is “heroes, dead and gone,”
dead Vesey, Turner, Gabriel*,
dead Malcolm, Marcus, Martin King.
They fought too hard, they loved too well.
My crime is I’m alive to tell.

Meu crime são “os heróis mortos e esquecidos”,
Vesey, Turner, Gabriel, mortos,
Malcolm, Marcus, Martin King, mortos.
Eles lutaram pesado e amaram bem.
Meu crime é estar viva para contar.

My sin is “hanging from a tree,”
I do not scream, it makes me proud.
I take to dying like a man.
I do it to impress the crowd.
My sin lies in not screaming loud.

Meu pecado é “estar pendurada numa árvore”,
Eu não grito, isso me deixa orgulhosa.
Decidi morrer como um homem.
Faço isso para impressionar a multidão.
Meu pecado é não gritar mais alto.
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e do 61º Prêmio Jabuti, também foi traduzido
e publicado na Argentina, Colômbia, Croácia e
Estados Unidos; Espanha, França, Itália e Suíça,
no prelo. Tem diversas publicações em antologias
e revistas nacionais e internacionais. Co-organizou
os festivais literários para visibilidade de poetas, [eu
sou poeta] (São Paulo, 2016) e Otro modo de ser
(Barcelona, 2018) e também participou de outros
festivais literários no Brasil e em outros países da
América Latina. É sócia-fundadora e editora da
nosotros, editorial, e da nossa editora. Dedica-se à
ações que combatem a invisibilidade de mulheres e
negros. Atualmente, é doutoranda em Psicologia do
Desenvolvimento Humano, na Universidade de São
Paulo. Os poemas traduzidos aqui contaram com o
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Marcela
Bonfim

Amazônia Negra

S

abemos de fato quem somos? Quantas vezes
nos olhamos no espelho e identificamos ali
nossos traços ancestrais? Algumas pessoas
criam uma imagem que não as representam, mas que
são aceitas pela sociedade ou por vezes preferem,
simplesmente, quebrar o espelho e não se encarar.
Muitas vezes esse espelho foi quebrado pela fotógrafa
Marcela Bonfim, paulistana da cidade de Jaú, 38 anos,
hoje reconhecida como mulher negra e moradora na
cidade de Porto Velho, em Rondônia há 11 anos.
Formada em economia pela PUC-SP, a militante
pela causa das populações negras e povos tradicionais
era outra Marcela até os 25 anos. Ela se considerava
uma negra embranquecida, acreditava no discurso
da meritocracia. Ouvia dos pais que se estudasse
conseguiria ter um bom emprego e ser feliz. Também
baseado nesse discurso criticava as políticas de ações
afirmativas, como as cotas raciais, e dizia que eram mais
uma demonstração de preconceito e racismo, palavra
essa que não enxergava dentro da sua realidade.
Marcela vestia por cima da pele alguns disfarces
para ser aceita. Na turma do colégio recebeu o título de
a mais engraçada, era a palhaça da sala de aula, a mais

Foto: Saulo de Sousa

risonha, e assim a economista levou a vida. Acreditou em
um mundo possível, com portas abertas e livre circulação,
sem nenhum impedimento. Mas ela se enganou e foi
durante a busca pelo primeiro emprego que o mundo
dela ruiu e os disfarces não funcionavam mais, a cor da
sua pele agora estava amostra.

Marcela Bonfim é nascida em Jaú/SP, em
1983. Formada em Economia pela PUC-SP,
atualmente vive e trabalha em Porto Velho/RO
como fotógrafa.

Já em Rondônia, para enfrentar sua negritude,
Marcela comprou um máquina fotográfica, em 2012, e
começou a fotografar homens, mulheres, crianças, jovens
e velhos negros e negras na Amazônia em comunidades
quilombolas, rituais de terreiros de candomblé, festejos
religiosos, penitenciárias. O registro também buscou
retratar o negro em seu emprego, na grande maioria
exercido em atividades domésticas.
As lentes também captaram a resistência pela
preservação da cultura e costumes e a beleza da estética
negra. A fotografia foi um resgate da própria identidade
de Marcela enquanto mulher negra e foi na Amazônia
que ela “enfrentou” a cor de sua pele.
Lilian Campelo
Brasil de Fato | Belém (PA) | 18 de Outubro de 2016
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