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Resumo: O corpo feminino da mulher negra gira em torno de duas representações: O corpo 

sexualizado da mulata e o corpo renegado da mulher negra empregada doméstica dedicado a 

desempenhar funções laborais. Sendo assim, compreendemos que essas representações 

contribuem para a solidão da mulher negra (PACHECO, 2008). Logo, percebemos que o tornar-

se mulher (BEAUVOIR, 2016) e o tornar-se negra (SOUSA, 1983) operam na esteira da 

negritude (BERND, 1983). Dessa forma, a literatura afrofeminina (SANTIAGO, 2012) nos 

servirá de base para analisarmos a novela social “Os corpos e Obá contemporânea” da escritora 

pelotense Helena do Sul (1940-2009). 
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 Antes de começar, preciso demarcar que este trabalho foi financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Durante 

muito tempo o espaço delegado às mulheres era o do lar, espaço restrito que representa 

(va) a prisão e dominação das mulheres pelos pais e maridos. Com o passar dos tempos 

e as inúmeras lutas do movimento feminista, como é sabido, a mulher tem conquistado 

espaço e aberto novas oportunidades em vários campos. A representatividade não é, 

ainda, uma das melhores visto que os salários recebidos pelas mulheres são mais baixos 

do que os dos homens com a mesma escolaridade e ocupando os mesmos cargos, mas é 

possível perceber a mudança dando seus ares de revolução como, por exemplo, a 

chegada de uma mulher ao cargo de Presidente da República.  

 Quando falamos de mulheres negras a precariedade é ainda maior. Deste espaço 

em que convivem diariamente, minuto a minuto, com a violência e a iminência da 

morte, as mulheres negras buscam vias de resistência e de empoderamento, uma delas é 

a literatura. O corpo feminino é um corpo subjugado e, em especial, o da mulher negra 

que gira em torno de duas representações opostas: uma que sexualiza o corpo feminino 

cristalizando a imagem da mulata e outra que renega esse corpo cuja função é 

restritivamente laboral. Essas representações contribuem, ainda, para a solidão da 

mulher negra, tema da tese de Ana Cláudia Lemos Pacheco (UNICAMP, 2008).  
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 Compreendemos que a ruptura dessas imagens pode/deve ocorrer através do 

conceito defendido por Zilá Bernd de “negritude”. A negritude é aqui compreendida 

como: “a tomada de consciência de uma situação de dominação e de discriminação e a 

consequente reação pela busca de uma identidade negra” (BERND, 1984, p. 20). Essa 

tomada de consciência opera na esteira do empoderamento feminino negro que começa, 

habitualmente, pelo aceitamento dos cabelos cacheados e crespos antes alisados 

quimicamente. Assim como não se nasce mulher, torna-se mulher (BEAUVOIR, 2015), 

a negritude é o processo de “tornar-se negra” (SOUSA, 1983). Dessa forma, a literatura 

afro-feminina que é a: “produção de autoria de mulheres negras que se constitui por 

temas femininos e do feminismo negro comprometidos com estratégias políticas 

civilizatórias e de alteridades” (SANTIAGO, 2012, p.155) nos servirá de base para 

analisarmos a novela social “Os corpos e Obá contemporânea” da escritora afro-gaúcha 

Helena do Sul.  

 A novela social conta a história de Azantewaa e sua relação com o arquétipo 

mítico-religioso de Obá, Orixá que corta uma de suas orelhas para provar seu amor a 

Xangô. Desse corpo mutilado, Azantewaa encontra outras mulheres dispostas ao 

sacrifício corporal em troca do calor de um corpo masculino. Nesse ínterim, a 

protagonista compreende que é preciso subverter Obá e é através do arquétipo mítico-

religioso de Iansã que empodera essas mulheres mutiladas. A novela social é construída 

em cima de relatos pessoais da autora e de outros relatos de mulheres mutiladas no que 

possuem de mais precioso e poderoso: seus corpos, mas é através do corpo, também, 

que a subversão ocorrerá, sendo que o corpo negro sempre resistiu, desde a escravização 

africana até os dias de hoje, sendo ele, ainda, a carne mais barata do mercado. 

 

 Teoriazando: O feminismo negro como base da crítica afrocentrada 

 

 As mulheres negras, por muito tempo, tiveram seus discursos silenciados e 

deslegitimados pelos dois movimentos a que pertencem: Se por um lado suas pautas não 

eram ouvidas no movimento feminista e suas ondas; por outro suas vozes não faziam 

coro no Movimento Negro. Neste entre lugar, em que se convergem discriminações de 

raça e de gênero, racismo e sexismo (GONZÁLEZ, 1984), o feminismo negro emerge e 

toma seu espaço de fala. Se nos campos das lutas igualitárias as mulheres negras são 
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deixadas de lado ou como afirma Bia Ferreira em sua música Dentro do seu ap, as 

pautas das mulheres negras são deixadas “para amanhã”, no campo literário elas ainda 

são objetos que compõem personagens que orbitam entre duas figuras, talvez três: O 

corpo erotizado e sexualizado da mulata e o corpo desprovido de erotização, 

desumanizado e masculinizado da trabalhadora braçal negra. A terceira margem da 

representação do corpo feminino negro é, segundo Lélia González (1984) na figura da 

mucama que adentra a casa grande e alimenta, com seus fartos seios, a família branca. 

Esses estereótipos são alimentados pelo mito da democracia racial que, pelo menos uma 

vez ao ano, reatualiza-se no ritual chamado carnaval que, a cada ano, vem 

desconstruindo essa falsa abolição da escravatura. 

 Esses estereótipos contribuem para a solidão da mulher negra, discorrido na tese 

de Ana Cláudia Lemos Pacheco (UNICAMP, 2008)  que entrevistas mulheres negras 

Yalorixás e não praticantes de culto de raiz africanas, percebendo como a premissa que 

intitula sua tese ainda está presente na sociedade brasileira. Junto dessa tese, há outras 

defendidas e em elaboração que reiteram a solidão da mulher negra. “Mulher negra, 

naturalmente, é cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostitua” 

(GONZALEZ, 1984, p. 226), já nos alertava Lélia Gonzáles nas décadas de 1970 e 1980 

enquanto as feministas brasileiras lutavam por trabalho, estranha pauta para as mulheres 

negras que eram lotadas nas cozinhas dessas feministas. 

 

A mulher negra tem muitas formas de estar no mundo (...) Mas um 

contexto desfavorável, um cenário de discriminações, as estatísticas 

que demonstram pobreza, baixa escolaridade, subempregos, violações 

de direitos humanos, traduzem histórias de dor. (WERNECK, 2016, p. 

13) 

 

 Jurema Werneck nos relembra que a produção das mulheres negras perpassa essas 

discriminações e representam a dura realidade e a constante violência a que passam. 

Enquanto as taxas de feminício forem duas vezes maiores para as mulheres negras a 

pauta racial precisa ser incluída nos debates do feminismo. Além disso, suas escritas e 

suas vozes, como afirma Conceição Evaristo: “ecoa versos perplexos/ com rimas de 

sangue/e/fome” (EVARISTO, 2017, p. 24-25). Mas as escrita das mulheres negras não 

fala apenas ou restritamente de dor e violência, mas não há como não trazer essas 

marcas dos ferros e dos chicotes que insistem em permanecer. Para tanto, é preciso 
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pensarmos no que é ser mulher negra, em especial, na sociedade brasileira que é, ainda, 

machista e racista. E, primeiro, perpassamos a relação de tornar-se negro. 

 

Ser negro é (...) tomar consciência do processo ideológico que, através 

de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de 

desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada, na qual se 

reconhece. Ser negro é tomar posse desta consciência e criar uma nova 

consciência que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme a 

dignidade alheia a qualquer nível de exploração. (SOUSA, 1983, p. 

77) 

 

 Não se nasce negro, torna-se negro, retomando as palavras de Beauvoir (2016) ao 

discorrer sobre as mulheres e a construção sócio-histórica delas como Outro do homem. 

Infelizmente Beauvoir, como grande parte das feministas brancas, compreendem as 

mulheres negras como o Outro dos homens negros, realocando-as nas pautas feministas 

que pedem o direito ao voto e ao trabalho com equiparidade salarial dos gêneros, 

esquecendo as particularidades dessas mulheres. Enquanto a luta feminista se concentra 

na igualdade salarial, as mulheres negras ainda ocupam os subempregos herdados da 

escravidão e lotam as cozinhas alheias. A pauta por moradia ou qualidade de moradia 

não perpassa as pautas feministas não, mas estão, mesmo que enviesadas, nas pautas do 

Movimento Negro Unificado. As histórias ainda se repetem e o espaço negado tanto 

pelo feminismo quanto pelo MNU torna-se força e resistência no movimento feminista 

interseccional ou movimento feminista negro. 

 

O que poderia ser considerado como uma história ou reminiscências 

do período colonial permanece, entretanto, viva no imaginário social e 

adquire novos contornos e funções em uma ordem social 

supostamente democrática, que mantém intactas as relações de gênero 

segundo a cor ou a raça instituídas no período da escravidão. As 

mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que o 

discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, 

assim como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito 

da opressão sofrida teve e ainda tem na identidade feminina das 

mulheres negras. (CARNEIRO, 2003, p. 20) 

 

 Sueli Carneiro clama: é preciso enegrecer o feminismo, mas é preciso, também, 

enegrecer outros espaços como, por exemplo, o da Academia que nega a entrada desses 

corpos negros e, ainda mais, desses corpos femininos negros. Preta Rara reflete que seu 

corpo negro incomoda, mas é exatamente este seu objetivo ao colorir os cabelos, 
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incomodar é afrontar a branquitude e, não esqueçamos, o movimento de negritude 

objetiva revidar essa pedra. Ser mulher e negra, então, perpassa essas condições que 

atravessam o corpo e que respingam na escrita de autoria de mulheres negras. 

 Ainda, a nomenclatura e classificação dessas produções é, ainda, problemática, 

visto que incluí-las em uma literatura afro-brasileira não questiona ou legitima o gênero 

e incluí-las como literatura de autoria feminina, ou de mulheres, não contribui para 

pensarmos questões raciais presentes na sua produção. Logo, não busco nenhuma teoria  

eurocêntrica ou de “referências” em literatura afro-brasileira que são brancas ou em 

literatura negra que são homens e falam desse espaço. Sendo assim, elenco o conceito 

cunhado por uma pesquisadora mulher e negra que é de literatura afrofeminina, cunhado 

pela prof. Dra. Ana Rita Santiago (2012). 

 

Nesse contexto, a literatura afrofeminina é uma produção de autoria 

de mulheres negras que se constitui por temas femininos e de 

feminismo negro comprometidos com estratégias políticas 

civilizatórias e de alteridades, circunscrevendo narrações de 

negritudes femininas/ feminismos por elementos e segmentos de 

memórias ancestrais, de tradições e culturas africano-brasileiras, do 

passado histórico e de experiências vividas, positiva e negativamente, 

como mulheres negras. Em um movimento de reversão, elas escrevem 

para (des) silenciarem as suas vozes autorais e para, através da escrita, 

inventarem novos perfis de mulheres, sem a prevalência do imaginário 

e das formações discursivas do poder masculino, mas com poder de 

fala e de decisão, logo senhoras de si mesmas. (SANTIAGO, 2012, p. 

155) 

 

 Então, ao tomar o poder da escrita nas mãos, as mulheres negras se 

autorrepresentam e rompem com estes estereótipos que as marginalizam e sexualizam. 

Além disso, há a preocupação com o resgate de uma memória ancestral, talvez coletiva, 

dilacerada cujos pedaços boiam e resistem nos grandes quilombos chamados de 

terreiros. No Brasil todo, o Candomblé se desenvolve como esses centros de cultura e 

religiosidade de matriz africana que mantêm, dentro de cada assentamento, um pedaço 

retirado a fórceps da Mãe África. Contudo, a constituição religiosa não é a mesma no 

Rio Grande do Sul. Em pesquisa aos meus mais velhos, meus griôs, encontrei um único 

terreiro que pratica candomblé no Rio Grande do Sul que é a terreira de Pai Paulinho de 

Ogum Xoroquê que, a cada ciclo, retorna à Bahia para refirmar suas feituras. Os demais 

terreiros praticam o que conhecemos por Batuque ou, ainda os mais arcaicos, de Nação. 
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 Sendo assim, a literatura afrofeminina, como reflete a própria Santiago (2012): 

“não se quer repetir histórias e vivências, mas desconstruí-las, quando oportuno, afirmar 

ancestralidades e práticas socioculturais afrobrasileiras, quando necessário, e inventar 

memórias de autoconstituição também como narrativas de si/nós” (SANTIAGO, 2012, 

p. 28). Logo, Helena do Sul recolhe as histórias que lhe contam e intersecciona com as 

suas próprias para criar Azantewaa, nome que significa guerreira, de origam africana e, 

ainda, retoma o mito de Obá para subverter a soberania masculina e instaurar uma nova 

fase de empoderamento sob o signo do vento e da liberdade de Iansã. 

 

Analisando Os corpos e Obá contemporânea (2005) de Helena do Sul 

 

 Maria Helena Vargas da Silveira (1940-2009) ou Helena do Sul, como é 

conhecida e autodenominada. Nascida em Pelotas- RS, Maria Helena publicou sua 

primeira obra, É fogo, em 1987, um compilado de ensaios, contos e crônicas. Também 

são de sua autoria a obra poética Meu nome pessoa: três momentos de poesia (1989); as 

antologias de contos e crônicas: O sol de fevereiro (1991); Odara (1993) e Negrada 

(1994) e as novelas sociais: Tipuana (1997); O encontro (2000) e Os corpos e Obá 

contemporânea (2005). Além dessas obras também publicou As filhas das lavadeiras 

(2002) e Rota existencial (2007). Rompendo com a constante presença de mediação nas 

obras da literatura afro-feminina, como Audálio Dantas, no caso de Carolina Maria de 

Jesus, e Enid Backes, no caso de Zeli Barbosa de Oliveira, Helena do Sul, em As filhas 

da lavadeiras (2002), media vinte depoimentos de mulheres que, como ela, são filhas de 

lavadeiras, costureiras e empregadas domésticas. 

 Helena do Sul começa a sua novela apresentando-se: “Maria Helena, Helena do 

Sul, Helena, Malena, Mahê e Maria porque são muitas mulheres dentro de mim, 

responsáveis pela criação de Obá Contemporânea” (DO SUL, 2005, p. 7). Essa 

apresentação marca que, na verdade, Helena do Sul não é apenas uma e não escreve 

sobre si, mas, ao falar de si representa e permite que muitas outras vozes falem pela sua 

e com a sua. Sendo assim, começa a contar em 26 capítulos a história de Azantewaa e 

seu encontro com a Central Única das Obás e sua presidente Zola que opera no fim 

dessa Central instaurando novos tempos. 
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 Os 26 capítulos são denominados a partir de um centro comum: o corpo. Começa 

com corpo-mistério e encerra em corpo-Obá-contemporânea, pensando e perpassando as 

inúmeras formas e rastros que os corpos femininos negros tomam e são marcados na 

sociedade. Helena do Sul brinca com o silenciamento das mulheres negras e satiriza as 

figuras que são permitidas pela mídia a falarem “em nome” das mulheres negras. Além 

disso, traz no final do livro o ensaio do prof. Nelson Odé Inocêncio sobre o 

empoderamento dos seus próprios corpos pela população que se torna negra. 

 O recorte deste trabalho contempla o processo de submissão a que passam as 

integrantes da Central única de Obás e a subversão, através da figura mítica-religiosa de 

Iansã. Para tanto, resumimos os mitos dessas duas importantes Orixás da cultura afro-

brasileira. O mito que contempla Obá gira em torno de Xangô, Orixá masculino que tem 

três esposas: Oxum, Obá e Iansã. Contam os ítans que Oxum era a mais amada das três, 

a que cozinhava o melhor amalá
2
, enquanto que com Iansã Xangô saía a guerrear, 

ficando sempre Obá de lado. Cansada da rejeição de Xangô, Obá pergunta a Oxum que 

elemento ela utiliza para cozinhar o amalá e Oxum lhe responde que serve um pedaço 

de suas orelhas. Aqui, defendo Oxum e mudo a resposta de Oxum para: “Eu sacrifico 

um pedaço de mim”. Obá, então, corta uma de suas orelhas e cozinha o amalá servindo-

o a Xangô. Quando o Orixá chega cansado de suas guerras, senta-se com sua gameleira 

e começa a comer o amalá de Obá, quando encontra uma das orelhas fica muito irado e 

joga fora a comida feita com tanto esmero. Obá lhe conta que fora Oxum quem lhe 

orientou a cozinhar uma de suas orelhas e, nesse interim, Oxum aparece com suas 

orelhas intactas. 

 Na novela social de Helena do Sul, Azantewaa acompanha a passagem de um 

corpo-mistério e corpo-luz todas as noites do seu apartamento. Esse corpo lhe causa 

uma atração e, então, ela vai buscar formas de agradar esse corpo e de lhe fazer subir ao 

seu apartamento. Uma das investidas de Azantewaa remete-nos a Obá e o amalá feito 

com uma de suas orelhas. A cena ocorre no capítulo VII, intitulado “corpo-indiferença”, 

e é a primeira investida de Azantewaa ao corpo luminoso que ronda suas madrugadas. A 

classificação desse corpo como luminoso, talvez, dialogue com o fato de que ele 

aparece sempre de madrugada e chama a atenção de Azantewaa que, a princípio, não 

                                                           
2 Oferenda dedicada a Xangô que é basicamente um pirão com outros elementos dependendo 
da Nação e do ritual em curso na casa de Axé, mas, normalmente leva o quiabo como base. 
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destaca se esse corpo-luz é homem, mulher ou mesmo homossexual, como classifica a 

autora as possibilidades, ou seja, esse corpo-luz pode ser transgênero, contudo Helena 

do Sul não entra na discussão desse corpo, pois, o foco é a subversão do sacrifício. 

Retornando, Azantewaa cozinha vários pratos que entrega, qual oferenda de Bará (ou 

Exu para quem pratica o Candomblé), na encruzilhada. 

 

Ele custou a aparecer, o que adiou o tempo para a decepção de 

Azantewaa que assistiu a um ato de violência contra seus dotes. 

Testemunhou quando aquela comida bem feita deixou de ser provada 

e foi jogada no lixo. O ato processado por aquele corpo para desfazer-

se das iguarias, contemplava competências e habilidades de quem 

estava adestrado para jogar coisas no lixo, indiferente à delícia caseira 

que o aguardava. (DO SUL, 2005, p. 45) 

 

 Assim, a personagem fica frustrada com a forma com que seu corpo-desejo dá ao 

alimento preparado por ela com tanto esmero. Tal como Obá, Azantewaa é rejeitada 

através de um prato preparado com carinho e, sobretudo, com sacrifício de um pedaço 

de si, uma parte sua, utilizando toda herança deixada por sua mãe, avó e outras 

Ancestrais. Azantewaa não desiste, pensa em outra estratégia, em escrever um bilhete 

para esse corpo-mistério, para tanto, pede aos seus amigos e amigas que lhe ajudem a 

escrever um bilhete que contemple todas as possibilidades para esse corpo. Começa 

com expressões regionais, convidando o corpo para tomar um chimarrão ou uma água 

de coco. Desiste dessa primeira abordagem e, com a ajuda dos amigos, escreve quatro 

bilhetes, mas ao final: “Eliminou aquelas palavras e aqueles papéis do seu pensamento, 

antes que queimassem em sua cabeça” (DO SUL, 2005, p. 55). 

 O capítulo X, “Corpo-memória”, Azantewaa resgatará dos “becos” de sua 

memória uma passagem de quando ela trabalhava, junto a sua amiga Nana, nas lavouras 

alheias dos brancos donos de tudo. A primeira resistência delas, tanto Azantewaa como 

Nana, foram os venenos que matavam uma grande parte dos trabalhadores. A turma de 

trabalho destacava-se a degradação humana, em que houve de tudo, segundo nos conta 

Azantewaa, desde rouba, homicídios, prostituição, além disso, a lei não protegia (e) nem 

defendia (e) esses muitos corpos que tem gênero e cor. 

 

Nana havia sido companheira de Azantewaa na turma da lavoura, 

quando aos quinze anos de idade saiu de caminhão, juntamente com 

mais ou menos quarenta corpos femininos para preparar a terra e 
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plantar em lugar definido de poderosos corpos latifundiários que 

contratavam, sem carteira e só de boca, centenas de corpos femininos 

e masculinos para que os ajudassem a aumentar suas fortunas, em 

troca de comida, alguns cruzeiros que deixavam na cantina do 

acampamento e a perda de saúde de tanto lidarem com veneno, com 

substâncias matadoras para acabar com formigas e outros insetos que 

prejudicavam a plantação. Nana e Azantewaa eram dois copos 

sobreviventes da turma da lavoura. (DO SUL, 2005, p. 59) 

 

 Diferente do que conta a “História”, mantida falsamente como a dos vencedores e 

a oficial, desde que o primeiro negro chegou ao solo brasileiro houve resistência, até 

antes, nos porões infectos dos navios negreiros. Azantewaa conta outro período, pós-

1888, mas que insiste em manter-se em pleno século XXI, em especial, no Rio Grande 

do Sul em que as fazendas de arroz e soja são regadas pelo sangue de seus 

trabalhadores. Nessa passagem, Azantewaa deixa bem claro as inúmeras formas de 

morte do grupo: pelo veneno dos pesticidas ou pelos desentendimentos entre eles que 

entravam em um processo profundo de desumanização. De um lado a fome que assola e 

mata também, de outro a desumanização e trabalho escravizado, em que o pouco que se 

ganha retorna aos bolsos dos que enriquecem com a cantina superfaturada. 

 No capítulo XII, a que Helena do Sul chama de “corpo-ironia”, aparece uma 

interessante personagem que personifica as representações das intelectuais negras na 

mídia brasileira: mestra zum zum zum. A mestra é convidada para dar uma palestra em 

um programa de TV que organiza a venda de um documentário filmado por mulheres 

chamado Carussandê. As respostas da mestra são sempre muito curtas e fazem 

referência ao carnaval, sua primeira resposta versa que: “Agora a gente se vê, na TV, 

além da arquibancada do Carnaval” (DO SUL, 2005, p. 70), uma ironia ao 

protagonismo negro já denunciado por Abdias do Nascimento. 

 Azantewaa receberá uma coroa em homenagem a representação de Obá na 

Central, uma coroa dedicada a ela, integrante recente, que compreendera com seus 

cotovelos ralados os sacrifícios a que suas companheiras estão dispostas em nome da 

companhia e do casamento. Dessa forma, a solidão da mulher negra discorrida na tese 

de Pacheco (2008) e de outras teses que também abarcam essa temática, se desenvolve 

na novela de Helena do Sul através dessa figura mítica-religiosa e de seu ato sacrificial 

de um pedaço de si. Essa orelha de obá se desdobra em outros sacrifícios exigidos às 

mulheres como, por exemplo, a morte de seus sonhos em nome do cativeiro do lar. 
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Azantewaa compreende, junto de outras Obás, que seus corpos trazem as muitas marcas 

desses sacrifícios. Em compensação, a presidente do Centro, Zola, trabalha nas cochias 

para o empoderamento dessas mulheres, empoderamento que é a tomada de consciência 

da dominação a que são sujeitadas e a subversão dessa dominação, encontrando o poder 

que sempre esteve dentro delas mesmas. 

 

Zola nem bem acabara de pedir a derrubada da Central, quando começou a 

soprar um vento forte que fez voar as cortinas das janelas, derrubou vasos e 

rosas espinhentas, arremessou a coroa para fora do recinto. Zunia, zunia de 

dar medo. As Obás cambaleavam sem ter onde se segurar, pois cada uma 

tombava em diferentes posições e direção, corpos foram arrastados pelo 

vento. Era o estabelecimento do caos com o caos estabelecidos de repente. 

(DO SUL, 2005, p. 136) 

 

 “Era um ano qualquer do calendário, quando Iansã fez um pacto com Xangô 

justiceiro, que a partir daquela data, ambos os corpos, fêmeos e machos poderiam cair 

na mesma dança, pois os direitos são iguais.” (DO SUL, 2005, p. 136) É Iansã guerreira 

que levanta sua espada e ecoa em coro seu grito de negritude de resistência. As Obás 

não viram Iansã, ao contrário, elas se tornam Obás contemporâneas que compreendem 

que não devem se sacrificar por quem também não se sacrifica, sabendo-se merecedoras 

desses corpos e corpos integrantes nesse balé. 

 

Por ora concluindo 

 

 Retomo o verbo que a literatura afrofeminina instaura para encerrar esse trabalho: 

“Enegrescer”, com “s”, palavra composta que traz em seu núcleo “enegrecer”, utilizado 

pela teórica Sueli Carneiro com “crescer”, movimento que tende, nesses primeiros 

passos, a ser reconhecido como uma literatura autônoma. O crescer no verbo denota, 

também, o empoderamento e o processo de reafricanização que chamo, como o faz Zilá 

Bernd (1981), de negritude. 

 

A literatura afrofeminina é uma escrita que evoca a negritude e busca 

o empoderamento das muitas mulheres (auto) representadas nas 

páginas dessas escritoras. Nosso recorte contempla um viés muito 

compacto de toda uma literatura que abala e “assombra” as Casas 

Grandes. Toda literatura tem um verbo, a afrofeminia além de 
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“resistir” instaura em suas páginas uma voz (...) e um verbo novo: 

“enegrescer”. (QUADROS, 2017, p. 142) 

 

 Vale sempre lembrar que o feminismo em suas primeiras ondas, branco de classe 

média alta, nada fez pelas muitas mulheres negras que ocupavam espaço nas cozinhas 

das feministas e cuidando seus filhos enquanto elas protestavam. O Movimento Negro 

também não fez nada por essas mulheres de cor negra que eram deixadas de lado por 

pautas “mais urgentes”. Contudo não ouve silêncio não, desde a década de 1970 e 1980 

Lélia González (1935-1994) tem escrito, lutado, militado em prol de um feminismo 

negro dentro do Movimento Negro e não no movimento feminista que fecha (va) suas 

portas às pautas das mulheres pretas. 

 Helena do Sul também é Helena do Brasil e traz em sua obra Os corpos e Obá 

contemporânea (2005) essas muitas vozes de suas irmãs pretas que passaram pelos 

incontáveis sacrifícios em nome dos filhos, dos maridos, da honra familiar, excluídas da 

sociedade e desumanizadas. Seus corpos não lhe pertencem, pertencem ao Estado que 

lhes classifica como “lixo humano”, que faz desses corpos o mesmo que o corpo-

mistério fez com a comida de Azantewaa. Azantewaa é nome de guerreira que traz o 

processo de negritude e resistência ecoado pelos ventos de Oyá (como é chamada Iansã 

por Xangô), a menina Oyá que é os olhos de Oxum que muito reinou na cabeça de Mãe 

Menininha do Gantois (1894-1986) e que reina soberana na cabeça de muitas outras 

mulheres pretas e fortes. 

 Obá também é guerreira, dona da lâmina que nos candomblés raspa a cabeça dos 

iniciados e da roda que no Batuque faz o retorno dos herdeiros da cultura africana para a 

Grande Mãe, para África. Obá Xirê Obá, que sua lâmina sirva sempre para cortar as 

muitas barreiras que se levantam às mulheres negras. Eparrey Oyá! Que Iansã sopre 

sempre bons ventos em favor a causa, subvertendo as condições de violência a que são 

sujeitados os corpos negros e com mais ênfase os corpos femininos negros. Que Oxum, 

Ora yê yê ô, venha com suas águas limpar, dar o colo necessário para os dias de luta. 

Que Iemanjá, Omiô! Nos leve de volta para África, que seus mares não sejam o que nos 

divide, mas o que nos liga. Ainda, que Nanã, Salubá!, Com seu barro nos encha de 

segurança e de criação. 
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