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A minha avó,  

Esmeralda de Freitas  

(em memória). 

 Mulher destemida,  

que plantou em mim  

a importância da busca  

pelo conhecimento.  

Sabia ela que  

somente através dos estudos  

eu poderia ter entendimento  

para chegar onde eu quisesse. 

Era uma Mulher singular! 
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Ninguém nasce odiando o outro  

pela cor de sua pele,  

ou por sua origem,  

ou sua religião.  

Para odiar as pessoas  

precisam aprender,  

e se elas aprendem a odiar,  

podem ser ensinadas 

a amar.                   

(Nelson Mandela, 1994). 
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RESUMO 
 
 
 

Esta dissertação revisita as abordagens pós-colonial/decolonial e os estudos do feminino, 
sobretudo no contexto decolonial abordando a mulher, seu ponto de vista, como vivenciou e 
sobreviveu ao feminismo e suas afamadas ondas, que mudanças foram de fato sentidas, qual 
o marco alcançado, de que forma a mulher se portou ou se tornou protagonista na literatura 
pós-colonial/decolonial. O objetivo geral é analisar a presença do erotismo em narrativas 
musicais de Dona Onete, evidenciando a quebra do silenciamento da mulher nortista e os 
aspectos colonizadores.  O corpus da análise consiste em três músicas de distintas 
discografias de Dona Onete, de modo a identificar a retirada e a quebra do silêncio através 
das narrativas, analisando a questão do erótico. Trata-se de pesquisa bibliográfica, de cunho 
analítico-descritivo, com aporte teórico de autores como Márcio Souza (2009), Edward Said 
(1990), Homi Bhabha (1998), Gayatri Spivak (2014), Aníbal Quijano (2005, 2009), Walter 
Mignolo (2005, 2017), Frantz Fanon (2008), Lélia Gonzales (2020), Sueli Carneiro (2011), 
Mary Del Priore (2009, 2014), entre outros, cujos estudos impulsionam o descortinamento do 
patriarcado e a dominação tirana e segregada da figura feminina. Os resultados demonstram 
que, por séculos, a mulher foi vista como um ser degradante e subalterno, porém a mulher 
nortista lutou bravamente contra a opressão e a violência, buscando autonomia em ser mulher 
amazônica, diante dos desafios impostos pela cultura hegemônica dominante, machista e 
patriarcal. Nesse tear, espera-se embalar a voz da mulher, forte, aguerrida, que soube se 
reinventar na busca por espaços e equidade entre os sexos.  
 
Palavras-chave: Colonização, Decolonialidade, Mulher, Erotismo, Música. 
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RESUMO 

 
 
 

This dissertation revisits the colonial, postcolonial and decolonial studies theories, 
allied to literary theory, especially in the decolonial context, focusing on women, their 
point of view, how they experienced and survived feminism and its famous waves, what 
changes were in fact felt, what is the mark of feminism, how women behaved or 
became protagonists in post-colonial and decolonial literature. The general objective 
is to analyze the presence of eroticism in Dona Onete's musical narratives, showing 
the breaking of the silencing of northern women, the confrontation and overcoming of 
imperialist impositions, oppressions and domination since the colonization of the 
Amazon. The corpus of the analysis consists of three songs from different 
discographies by Dona Onete, in order to identify the withdrawal and breaking of the 
silence through the narratives, as well as the woman's resourcefulness, her desires, 
the female look at her body and the erotic, her survival in face of cultural self-
marginalization inserted by Eurocentrism. This is a bibliographic research, with an 
analytical-descriptive nature, with theoretical support from authors such as Márcio 
Souza (2009), Edward Said (1990), Homi Bhabha (1998), Gayatri Spivak (2014), 
Aníbal Quijano (2005, 2009), Walter Mignolo (2005, 2017), Frantz Fanon (2008), Lélia 
Gonzales (2020), Sueli Carneiro (2011), Mary Del Priore (2009, 2014), among others, 
whose studies drive the unveiling of patriarchy and tyrant domination and segregated 
of the female figure. The results show that, for centuries, women were seen as a 
degrading and subordinate being, but northern women bravely fought against 
oppression and violence, seeking autonomy in being an Amazon woman, in the face 
of the challenges imposed by the dominant, sexist and patriarchal culture. In this loom, 
it is expected to dandle the voice of the woman, who is strong, brave, who knew how 
to reinvent herself in the search for spaces and equality between the sexes. 
 
Keywords: Colonization, Decoloniality, Woman, Eroticism, Music. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Na presente dissertação, revisitamos epistemologias já discutidas em décadas 

passadas frente aos movimentos presenciados/vivenciados pela sociedade do final do 

século XVIII e XIX em relação à mulher, tais como: de que forma a representação da 

figura feminina se destacou após os pensamentos e imposições culturais forjados pela 

colonização, que tanto a marginalizou e oprimiu, considerando-se as mais distintas e 

variações de temas, tais como: religião, política, poderio capitalista, dominação 

masculina, patriarcado, entre outros.  

Para tanto, retomamos a abordagem aos estudos coloniais, mormente na 

perspectiva do contexto pós-coloniais/decoloniais, aliados à teoria literária. Enfocando 

a mulher, seu ponto de vista, como vivenciou e sobreviveu ao feminismo e suas 

afamadas ondas, que mudanças foram de fato sentidas, qual o marco do feminismo, 

de que forma a mulher se portou ou se tornou protagonista na literatura pós-colonial 

e decolonial.  

Sabemos que, no início da colonização da Amazônia, a mulher era altamente 

dominada e submissa. Ainda assim, detinha desejos e uma explosão de feminilidade 

e afeto. Na atualidade, toda e qualquer mulher pode saborear a vitória das que 

marcaram a história de lutas contra o imperialismo, o eurocentrismo, o patriarcado e 

o machismo. No entanto, a mulher ainda persiste lutando contra toda forma de 

preconceito e, mais ainda, contra o racismo. As conquistas são diversas, contudo, 

muito deve ser logrado até que haja equidade de direitos e deveres. Desse modo, 

investigar se houve conquistas para a mulher nortista, quais as quebras do 

silenciamento findados os movimentos de lutas/ondas, quais os ganhos e reflexos dos 

muitos embates das nossas antecessoras é importante para o pleno desenvolvimento 

deste trabalho.  

Consideramos importante falar, pensar e repensar o que mudou, como a atual 

sociedade se comporta ante as histórias pregressas do que já não é mais tabu a 

mulher experienciar. É necessário adentrar as mais diversas formas e linhas de 

estudos da literatura, visto que muitas obras literárias nos possibilitam perceber a 

imposição e a subjetificação da figura feminina, no tocante à classe, cor e gênero, 

despertando um olhar atento para a região norte brasileira. 
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O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a presença do erotismo em 

narrativas musicais de Dona Onete, evidenciando a quebra do silenciamento da 

mulher nortista, o enfrentamento frente às imposições, opressões e dominação em 

razão dos aspectos colonizadores.   

Para atingir tal objetivo, buscamos: a) estudar a mulher e seu o local de fala 

ante a sexualidade, a sua relação com a nudez e o erotismo, viabilizando um olhar 

atento nas narrativas musicais dessa mulher negra e nortista; b) analisar a junção, 

bem como revisitar a história da música popular brasileira desde sua estrutura até a 

chegada do som frenético e dançante do carimbó chamegado, que advém da mistura 

e estilo caribenho e zouk, balanços dançantes e calientes do estado do Pará; c) como 

se dá a relação com o erotismo narrado através da música. 

O corpus da análise consiste em três músicas de distintas discografias de Dona 

Onete, visando identificar a retirada e a quebra do silêncio através das narrativas, bem 

como a descolonização a partir do erótico. 

Trata-se de pesquisa bibliográfica, de cunho analítico-descritivo, com aporte 

teórico de autores como Márcio Souza (2009), Edward Said (1990), Homi Bhabha 

(1998), Gayatri Spivak (2014), Aníbal Quijano (2005, 2009), Walter Mignolo (2005, 

2017), Frantz Fanon (2008), Lélia Gonzales (2020), Sueli Carneiro (2011), Mary Del 

Priore (2009, 2014), 

Intentamos, ainda, com este trabalho, favorecer as releituras acerca do 

feminismo e suas ondas, assim como compreender qual foi o marco do feminismo, 

rever o espaço concedido às mulheres negras e às lutas de gêneros apartados, a 

desagregação do sexismo e a opressão dos subalternos. Quais os ganhos e 

contribuições dos diversos movimentos de combate à subjetificação, opressão, 

sexismo, misoginia, feminicídio? É certo que houve avanços consideráveis, muito 

embora seja notório que as conquistas a serem alcançadas em plenitude ainda estão 

longe de acontecer. Entretanto, é possível comemorar tímidas conquistas contra o 

racismo perante a mulher negra. 

Através das narrativas musicais de Dona Odete, buscamos compreender a 

desconstrução da submissão imputada à mulher, reprimindo seus instintos e prazeres, 

mas que não a impediu de lutar e buscar por liberdade, expressar, sentir e viver seus 

sonhos e devaneios, em especial a mulher do norte, que, ainda nos dias, atuais vive 

e resiste à persistência imperialista do colonizador. A opressão e o patriarcado não 

emudeceram o ser feminino em seus devaneios, fantasias e descobertas. Mergulhar 
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nas narrativas de Dona Onete é reconhecer o poder e a visibilidade da mulher no 

século XXI, sem medo e pudor, como sujeito presente e marcante na transparência 

de seus mais belos e doces instintos. 

Por meio das narrativas musicais, podemos compreender a relação do erótico, 

do quanto o ser feminino teve ganho na forma de demonstrar, expressar sua 

sexualidade e seus desejos por meio da musicalidade. A música atrai, mistura, 

amarra, em simultâneo, separa as pessoas, por ser diversificada e pelos mais variados 

gostos, tons e estilos. Propiciar às mulheres a autodeterminação por meio da 

expressão artística permite que a feminilidade seja alforriada de toda opressão que, 

inevitavelmente, ecoa na atual sociedade, visto que o pensamento decolonial até 

então não consegue subverter a histórica dominação patriarcal. 

Além desta Introdução, a presente dissertação está organizada em mais seis 

seções, a saber: 

Seção 2 — versa acerca da abordagem colonial, pós-colonial/decolonial, 

utilizando autores amazônicos, entre outros, com recorte e interpelação do 

colonialismo, pós-colonialismo/decolonialismo. 

Seção 3 — conta com vários discursos sobre a figura da mulher, qual seu 

espaço, o quanto foi conquistado, quais as contribuições do poder e enfrentamento 

das mais diversas mulheres que se propuseram a lutar pela igualdade, mais 

precisamente nas últimas seis décadas, desbravando caminhos nunca percorridos por 

figuras tão sublimes. A ideia é enaltecer as contribuições dos conceitos e 

pensamentos feministas, que propiciam um leque dos mais variados ângulos em 

relação à condição do ser feminino e a visão geral de ser e/ou estar na sociedade, a 

partir de autoras como: Sueli Carneiro, Leia González, Mary Del Priore, Simone de 

Beauvoir, Angela Davis, dentre outras.   

Seção 4 — breve contextualização do erótico, que por séculos inferiorizou e 

reprimiu o ser feminino na incansável culpabilização e até demonização da mulher, 

tão somente por expressar ou sentir e viver seus instintos, desejos, nuances e anseios 

de prazer e como a musicalidade incitou esse desprendimento. Em seguida, concisa 

contextualização do erótico, da sexualidade e da representatividade da artista Dona 

Onete e suas composições, que mostram e desnudam a pureza que a sociedade 

insistiu em colocar no ser feminino.  

Seção 5 — breve releitura no tocante à musicalidade, o que e como foi 

enredado o ritmo e o balanço do paraense, as influências que o carimbó absorveu dos 
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estados e fronteiras vizinhas. É possível afirmar se o ritmo carimbó chamegado 

ganhou notoriedade na música popular brasileira? Levantamos a expressiva 

representatividade da senhora Ionete da Silveira Gama, conhecida como “Dona 

Onete”, cantora de carimbó e apontada como criadora do balanço “carimbó 

chamegado”, ritmo da musicalidade cultural paraense. Dona Onete é historiadora e 

intérprete de suas próprias composições, mulher negra e cabocla que exalta os versos 

e poesias, desmistificando os tabus imputados à mulher pela dominação masculina 

que, notadamente, ela vivenciou.  

Seção 6 — análise de três composições autorais de Dona Onete, cantora 

paraense que livremente usou a poesia, versos e rimas, para falar abertamente do 

prazer e da sexualidade. Suas músicas são dançantes, provocam movimentos 

corporais envolventes, no ritmo do carimbó chamegado, trazendo a misturas de 

estados vizinhos ao Pará e até dos países ali fronteiriços, através do ritmo zouk, que 

alude à mistura da música caribenha, ou seja, balanços que promovem a sensualidade 

e a feminilidade que enlaçam a mulher do norte, seja negra, cabocla ou urbana.  

Descolonizar o véu do passado de horror é imprescindível. Nesse sentido, 

esperamos que esta pesquisa possa instigar o público acadêmico a desenvolver 

estudos para que o decolonial seja um elo entre as gerações do passado e as futuras. 

Assim, o imperialismo, o eurocentrismo e o norte global talvez não mais queiram fincar 

a prática de desolação que o colonizador instituiu, com a igreja, a medicina e o 

patriarcado, aliada a formas cruéis de civilizar e dizimar as culturas, seus saberes e 

ancestralidades.   
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2 RECORTES 
 

Nesta seção, discorremos sobre as abordagens colonial, pós-

colonial/decolonial, de sorte a rever as diversas formas e tentativas inóspitas de 

colonizar povos e terras que, na ótica do europeu, eram inabitadas; revisitar autores 

que tratam sobre o pós-colonialismo e o decolonialismo, discursos patriarcais, 

imperialistas e dominações perversas. 

 
2.1 Colonização na Amazônia 
 

A prática de colonizar advém da necessidade de um determinado sujeito e/ou 

povo se perceber como superior em relação a outro indivíduo ou comunidade, 

achando-se no dever de formar, “reimprimir” seus modos culturais, intervindo na 

formação de um corpo social, “reformando” uma coletividade ao seu único modo e 

padrão, com métodos opressores, desrespeitando e até mesmo ignorando a cultura 

genuína de um grupo/sociedade. 

O capitalismo deflorou bens, terras e culturas brasileiras por meio da invasão 

portuguesa. O prisma ambicioso do colonizador era deter total controle de suas 

conquistas de muitos povos, impondo-lhes o pensamento eurocêntrico. Quando da 

chegada dos europeus à região amazônica — que foi, e ainda é, um palanque gigante 

de perdas e destruições —, a floresta, o misterioso e a abundância do verde banhado 

na mata, desde muito cedo esteve na mira dos colonizadores.  

Neide Gondim (2007), professora e pesquisadora da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), afirma que as riquezas, os recursos naturais, há séculos são fruto 

da violação e exploração, de degradações que os homens promoveram e ainda 

promovem. Na obra A invenção da Amazônia, a referida autora viabilizou a distintos 

leitores com interesses na trajetória, contextos e trama sobre a Amazônia. O livro 

mostra de que forma os europeus fabulizaram a floresta e terras que abarcam toda a 

região norte do Brasil. Através de seus escritos, é possível compreender porque 

diversos autores — como Montesquieu, Hobbes, Montaigne, Buffon e Locke — 

tiveram destaque, em razão da intenção de levar e incluir, na visão do homem 

americano, essa fabulosa região chamada Amazônia. 

Gondim (2007), utiliza sua literatura para argumentar e explicar os vários 

pontos de vista derramados sobre a Amazônia. A principal ideia se baseia na visão, à 
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época da colonização, de como o verde da imensa floresta era visto e imaginado, 

transpassado como exótico e palco do progresso. 

Com base na obra A Invenção da Amazônia, percebe-se que, no discurso do 

colonizador, a floresta amazônica era altamente fantasiada. O livro é repleto de 

descobertas até para os nascidos nessa imensidão da floresta. A autora contextualiza 

a história desde a idade média, retrata o quão forte a estrutura social e hierarquizada, 

dominou todos perante o poder do teocentrismo, o que se tornou subterfúgio para a 

insatisfação das pessoas. Nas palavras de Gondim (2007, p. 24), havia: 

 
[...] relação profunda do espírito ou relação misteriosa entre duas 
ideias, O simbolismo medieval foi um obstáculo ao desenvolvimento 
do pensamento causal. Visto que as relações causais e genéticas 
deviam parecer insignificantes ao pé das ligações simbólicas. Embora 
a concretização dos conceitos levasse o homem do medievo a buscar 
relações simbólicas com Deus – origem e fim de todas as coisas.  
  

Gondim (2007) expõe a maneira como os viajantes e cronistas vivenciavam a 

Amazônia, a forma que os estrangeiros se firmaram na literatura, a contribuição 

positiva e negativa dos diversos escritores, já que em determinados momentos teciam 

a região como paraíso e glória e, em outros momentos, como um inferno verde, ou 

seja, a partir dessa “descoberta”, o discurso literário sobre a gigante floresta se 

sobressaía, referenciado de uma ou de outra forma.  

A autora descreve as ocorrências no início do processo de colonização 

europeu, da percepção de comparar o velho mundo com o “novo mundo”, assim como 

o afrontar do apoderamento e apropriação da Amazônia. Nota-se que, em toda a obra, 

o grande destaque é para garantir que a Amazônia não foi descoberta, tampouco 

arquitetada. Muito antes de os europeus andarem por essas terras e matas, relatos 

de peregrinos, missionários, viajantes e comerciantes já retratavam a imensidão verde 

em seus escritos. Portanto, a imensidão do verde da selva foi a confirmação do desejo 

de muitos europeus que ousaram aguçar a curiosidade da aventura e tacaram-se 

floresta adentro, em infinitas expedições, que tiverem também como destino a Índia, 

a China e a Ásia. 

De acordo com Souza (2009, p. 29): 

 
Os países além do horizonte e no final do mundo se tornaram súditos 
ao mais ocidental dos ocidentais ou o nortista mais nortista dos países, 
estejam em que distância estiverem”. Esta inscrição, datada de 1431, 
celebra e perpetua a circunavegação do planeta por quatro frotas 
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chinesas, nos anos de 1421 e 1423, que passou pela América e outras 
partes do planeta, legando mapas detalhados que mais tarde serviriam 
para s europeus “descobrirem” o Novo Mundo.  
 

Márcio Souza, escritor e professor do estado do Amazonas, é figura em 

destaque na região Norte. Em suas narrativas, aborda as regiões com as mais 

diversas formas inacabadas, foi sendo conhecido por grupos dos mais longínquos 

lugares; sua obra tem um vasto material em que distintos professores de inúmeras 

universidades nacionais, e até internacionais, utilizam para desvendar a nossa 

Amazônia. O escritor tem como marca profunda o desdobramento de suas leituras 

frente aos fenômenos sociais da região, e não é à toa que suas narrativas são muito 

apreciadas e procuradas nas comunidades cientificas. Participa ativamente da 

construção de um legado advindo dos diversos contextos Amazônicos, o que poucos 

projetam fazer. 

A formação da região amazônica é feita pelos seguintes países: Brasil, Peru, 

Venezuela, Colômbia, Bolívia, Guiana, Suriname, Equador e Guiana Francesa. Se 

observarmos a disposição geográfica do continente sul-americano, percebemos que 

o Brasil detém 68% de todo o território amazônico. Conta-se que, geograficamente, 

ao norte da América do Sul, está a localizada toda a compreensão da floresta 

Amazônia (SOUZA, 2009). 

São vários os teóricos que tencionam refletir sobre a Amazônia, mostrar e 

registrar as práticas e imoderação sofridas. A evolução deixou consequências 

seculares, que até hoje são irrecuperáveis: toda a degradação do território amazônico 

deixou rastros de assolação, sem se medir o quanto restou social e culturalmente, 

impondo-se a vontade do colonizador. Os nativos mais pareciam ser os estrangeiros, 

pois foram aprisionados e tiveram sua identidade cultural modificada quase que por 

completo. Nunca é demais lembrar que, por anos a fio, a dominação do colonizador 

fez sucumbir um número significativo de nativos. Aimé Césaire (1978), fez menção à 

falta do valor humano do colonizador, afirmando que: 

 
Seria preciso estudar, primeiro, como a colonização se esmera em 
descivilizar o colonizador, em embrutece-lo, na verdadeira acepção da 
palavra, em degrada-lo, em despertá-lo para os instintos ocultos, para 
a cobiça, para a violência, para o ódio racial, para o relativismo moral>. 
(CESÁIRE, 1978, p.16). 
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No ápice da opressão pelo pensamento colonial, o ciclo da borracha foi o que 

alavancou a economia do Brasil. Embora o colonizador já estivesse esparramado 

sobre a dominação dos nativos, a era do extrativismo deixou legados e impulsionou a 

migração do povo nordestino para o Norte, no centro da floresta amazônica. A 

idealização de que a borracha daria riqueza, uma vida farta e conforto levou milhares 

de homens e famílias nordestinas para “longe” da miséria e da seca do sertão. Assim, 

sob a luz de falsas promessas, calhou o povoamento dos seringais na mesma ocasião 

em que a América do Norte e a Europa bombardeavam o Japão na (2º) Grande Guerra 

Mundial, como bem registrado na obra Romanceiro da batalha da borracha, do 

professor Samuel Benchimol (1992). 

O seringal foi tomado por homens nutridos de esperança e ganância diante as 

riquezas, mas mal sabiam eles que o inferno, o deserto verde, jamais lhes 

proporcionaria gozo frente ao desejo da riqueza, quiçá felicidade.  

Frantz Fanon, homem negro, nascido na Martinica, pequena colônia francesa, 

bravamente atuou contra toda e qualquer forma opressora de colonizar; foi precursor 

não só na luta contra a colonização, mas também, bravamente, contra o racismo. 

Embora tenha atuado distante do território amazônico, também sobreviveu décadas 

que assolaram, oprimiram e tentaram dizimar a história do povo negro. Fanon entrou 

para a história de forma imponente, postumamente, e deixou um grande legado. 

Acerca do racismo, o autor escreveu: 

 
[....] o racismo força um grupo de pessoas a sair da relação dialética 
entre o Eu e o Outro, uma relação que é a base da vida ética. A 
consequência é que quase tudo é permitido contra tais pessoas e, 
como a violenta história do racismo e da escravidão revela, tal licença 
é frequentemente aceita com um zelo sádico. (FANON, 2008, p.16). 
 

No livro Pele Negra, Mascaras Brancas, Fanon (2008) aborda a alienação 

colonial, o impedimento do negro de se firmar como sujeito, muito embora soubesse 

que isso deveria acontecer, porém, nada fazia para mudar. Torna-se claro que a 

Europa se via como única na imagem de ser humano. Assim sendo, a definição de 

humanidade se resumia em eurocentrismo. O autor contesta essa visão, pois a 

humanidade é muito mais que ser branco: é ser estado, cultura, religião dentre tantos 

elementos que compõem o desenvolvimento de humanidade (FANON, 2008). 

O colonizador desumanizou infinitamente tudo o que não fosse europeu. Se foi 

difícil para diversos povos ir contra a arbitrariedade dos colonos, imagine-se para o 
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negro e o índio! Durante séculos, o processo de colonização desfigurou de muitas 

formas a mente dos ameríndios. Fanon (2008) comenta que a descolonização sempre 

foi um processo violento, o opressor é sempre impetuoso e, quando invade um 

território, é impossível haver pacificação, porque o colonizador jamais intenta ser 

dominado, mas unicamente dominante. 

Desde a invasão da coroa portuguesa na Amazônia, os povos indígenas 

perderam sua legitimidade, harmonia, tranquilidade e identidade cultural. Tudo acabou 

sendo dilapidado pelo homem branco, dito civilizado, que esfacelou a similitude dos 

habitantes do litoral brasileiro, ocasionando o drástico extermínio de grande parte dos 

nativos dessa terra chamada Brasil, haja vista terem sido as primeiras vítimas de tudo 

o que viria acontecer por meio do sistema de colonização.  

Os nativos ficaram expostos ao genocídio, guerras, doenças, tudo o que de 

mais tirano houvesse. Fazemos aí a junção do que também viveu Fanon (2008), no 

início do século XIX, quando iniciou sua luta contra a opressão frente à escravidão da 

população negra, buscando saber em que difere a atitude desumana do homem 

branco ante ao ser que não lhe é igual. O autor nos faz a seguinte recomendação: 

“[...] gostaríamos que aqueles que se encarregam de descrever a colonização 

lembrem-se de uma coisa: é utópico procurar saber em que um comportamento 

desumano se diferencia de outro comportamento desumano (FANON, 2008, p.16). 

As expedições portuguesas acreditavam que o “mundo novo” era a tão sonhada 

terra do ouro, a fonte da juventude; contudo, a ignorância frente aos nativos 

desencadeou-se na suprema necessidade de escravizar o índio, reconhecer os 

nativos unicamente por selvagens. O colonialismo serviu tão somente para registrar 

na história a superioridade de uma determinada cultura, definida como melhor e maior 

que qualquer outra, usando, muitas vezes, a força e a violência para subjugar os 

considerados inferiores, sem humanidade alguma.  

Assim, é necessário agirmos democraticamente e com legitimidade, lutar contra 

o abandono, as contradições, perceber o quanto irracional é continuar vivendo no 

silêncio, sem reconhecer que o passado deixou resquícios de impunidades que ainda 

respingam numa sociedade notoriamente individualista, que dá voz ao capitalismo, ao 

eurocentrismo e ao imperialismo.  
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2.2 Como decorreu o pós-colonial 
  

O mundo metamorfoseou imensamente desde os tempos da colonização. O 

pensamento colonial foi devastador para os povos colonizados, embora, na teoria, os 

colonizadores insistam em dizer que tal devastação não existe. Em pleno século XXI, 

ainda há sociedades que vivem sob os ditames coloniais.  

A relação frente à situação de saberes ainda gera conflitos diante desse “pós” 

Nenevé e Sampaio, tratam com veemência   acerca da questão envolta do Pós-

colonialismo, denotam sob a perspectiva de abordagem cultural, proporcionando uma 

releitura da colonização como parte de um processo global. Não há como falar de um 

único pós-colonial, visto que aqui não falamos de um “pós” depois, mas tão somente 

do antes, para que na atualidade possamos dissertar e apontar a crueza que foi a 

colonização.  

Os estudos pós-coloniais apontam para a construção de novas epistemologias 

e paradigmas de análise sociocultural, atuando na valorização de saberes não 

hegemônicos que provém dos países periféricos, como ponderou os autores: 

“Acreditamos que temos a obrigação de prestar atenção sobre o que se vem, 

reproduzindo e por quem vem sendo produzido”. (NENEVÉ; SAMPAIO, p. 17, 2015).  

É necessário derrubar os diversos paradigmas de segregação imperial e todos 

os conceitos que se vinculam ao que o colono objetivou como inferior, sustentando o 

controle do fundamento racial e patriarcal, o discurso cristão forçoso, obrigando à 

conversão aqueles que queriam permanecer na sua identidade, cultura e 

ancestralidade. 

O pós-colonialismo abriu as portas, para o revide do sujeito que foi colonizado, 

analisou de fato o sujeito marginal e protestou contra as ações do colonizador, nas 

abordagens pós colonialialistas tem-se escritores que revidaram contra os aspectos 

do colonizador inclusive o próprio europeu. 

A teologia proferida foi uma das grandes responsáveis por incitar profusas 

distinção entre os povos, apartar e gerar ondas de ignorância sobrepujada no domínio 

colônia, com fundamentações persuasivas e manipuladoras. Acerca desse monopólio 

cristão, Walter Mignolo (2017), comenta que:  

 
[...] a luta entre o teologismo (preciso deste neologismo aqui) e o 
secularismo foi uma disputa entre parentes de uma mesma família. 
Proponentes de ambos eram cristãos, brancos e homens, e 
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presumiam relações heterossexuais como a norma. 
Consequentemente, classificavam, também, as distinções de gênero 
e a normatividade sexual. (MIGNOLO, 2017, p. 6).  
 

Quando o olhar se volta para América do Sul, ainda temos países vivendo em 

ditaduras, governos comunistas impondo o controle e sendo absurdamente 

opressores. Não cabe aqui afirmar que temos e/ou vivemos uma pós-modernidade, 

ante tantas desigualdades, patriarcado extremo, racismo latente e tantos abandonos 

sociais. 

Walter Mignolo, professor na Universidade de Duke, nos Estados Unidos da 

América, faz várias abordagens acerca da modernidade e da colonialidade; é figura 

presente na escrita do pensamento decolonial latino-americano. Faz interessante 

abordagem no artigo intitulado Colonialidade — o lado mais escuro da modernidade. 

Logo, indagamos: existe modernidade? O autor afirma que, “se não pode haver 

modernidade sem colonialidade, não pode também haver modernidades globais sem 

colonialidades globais” (MIGNOLO, 2017, p. 2).  Consequentemente é possível dizer 

que a humanidade caminha na modernidade, a colonialidade deslocou a modernidade 

e ambas caminharam juntas. O autor diz que América não foi descoberta, mas 

simplesmente inventada, apropriada, sob a ótica exploratória da missão cristã.  

Mignolo (2017) trata do lado mais escuro que o conceito de modernidade 

intentou implantar, haja vista que outrora, para chegar à modernidade, a colonialidade 

imergiu no contexto histórico de forma pérfida, culminado por invasões europeias que 

assolaram terras e populações. A exemplo, o Brasil tem uma forte raiz escravagista. 

O racismo, ainda que de modo estrutural, muitas vezes (in)consciente, persiste 

atualmente. Podemos perceber esta situação quando a sociedade insiste em não 

aceitar cotas para negros, sem sequer compreender o termo cota, quanto mais uma 

dívida para com a ancestralidade negra.  

Durante todo o processo histórico brasileiro, pode-se observar que os povos 

indígenas foram quase que exterminados, tudo o que possuíam lhes foi tirado: 

identidade, terra, cultura, costumes, línguas e os poucos que restaram ainda são 

vistos como selvagens. Essa espoliação cultural forçou os poucos sobreviventes a 

migrarem para o meio urbano, todavia os nativos não podem viver como os brancos, 

que tentam coibir indígenas e seus filhos de usarem calças jeans, ter carro, celular, 

enfim. Há ainda quem defenda o anômalo pensamento de que as índias não devem 
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pintar seus cabelos e unhas, sob o falso argumento de necessitar manter os traços 

culturais indígenas. Quanta hipocrisia! 

Nunca é demais lembrar que o homem branco roubou à terra e o espaço natural 

do indígena e ainda todas as riquezas, assim como subverteu as culturas ancestrais 

de todos os nativos. Como consequência, a cidade adentrou a floresta, crescendo 

exponencialmente e invadindo os últimos pontos de mata erma. Com isso, os nativos 

perderam suas propriedades e viram-se obrigados a migrar para as cidades. Mulheres 

e crianças indígenas, vistas como fracas, tornaram-se presas fáceis, vítimas da sanha 

colonizadora que tanto mal causou à humanidade.  

Diante dessas atrocidades, a sociedade tem buscado entender por qual motivo 

o índio está querendo ser branco, como se a subalternidade fosse a única solução. A 

teórica indiana Gayatri Spivak, argumenta que: 

  
A tarefa do intelectual pós-colonial deve ser a de criar espaços por 
meio dos quais o sujeito subalterno possa falar para que, quando ele 
ou ela o faça, possa ser ouvido (a). Para ela, não se pode falar pelo 
subalterno, mas pode-se trabalhar “contra” a subalternidade, criando 
espaços nos quais o subalterno possa se articular e, como 
consequência, possa também ser ouvido. (SPIVAK, 2014, p. 16). 
 

No livro O local da cultura, do teórico e crítico indiano Homi Bhabha (1998), 

trata das multifacetadas correntes do pensamento pós-colonial em relação aos vários 

modos como é tratada a cultura. Tendo em vista que ele nasceu em um país que 

sofreu com imperialismo, a Índia, sabe como ninguém o quanto a Europa interveio na 

cultura de seu povo, haja vista que os indianos têm cultura, arte e crença milenares, 

sempre vistas como diferentes. Vale lembrar que a potência estadunidense sempre 

quis, forçosamente, renegar as práticas dos povos asiáticos, principalmente no que 

tange à fé praticada pelos muçulmanos. 

Segundo Bhabha (1998), todas as formas de poder têm relações políticas e vão 

se permeando, de modo que, no norte global, tudo o que difere e não se enquadra 

nos padrões e métodos do eurocentrismo, assim como a superioridade imperial, se 

torna estranho e não deve ser compreendido para expressão, tampouco aceito em 

sua sociedade. O autor é contra a força da opressão do colonizador e estrutura seu 

pensamento para o pós-colonial, dizendo: 

 
A luta contra a opressão colonial não apenas muda a direção da 
história ocidental, mas também contesta sua ideia historicista de 
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tempo como um todo progressivo e ordenado. A análise da 
despersonalização colonial não somente aliena a ideia iluminista do 
“Homem”, mas contesta também a transparência da realidade social. 
(BHABHA, 1998, p.72). 
  

Na abordagem pós-colonial, as relações que estabeleceram as múltiplas 

formas de poder de maneira alguma são válidos; assim, Bhabha (1998) as trata como 

relações binarias: o branco oprime o negro, o homem que tem a mulher como objeto, 

o civilizado que quer moldar o bárbaro por meio exclusivo de seu padrão, o cristão 

que tenta catequizar o herege. O autor considera, ainda, que as relações de poder, a 

grosso modo, tencionam favorecer o hibridismo cultural, que ocorre quando o 

dominante quer intentar, impor, oprimir o dominado; esse hibridismo acontece, de 

algum modo, por meio da troca ensino-aprendizagem de conhecimentos.  

Consoante o autor, a modernidade é um pensamento uno da Europa e não há 

modernidade quando ainda se intenta colonizar. É necessário haver descolonização, 

pois, sem as quebras de paradigmas da corrente europeia, os países do sul global, 

Ásia e África ainda sofrerão com a imposição do norte global.  

Boaventura de Sousa Santos (2009), professor catedrático jubilado da 

Universidade de Coimbra, vai tratar essa separação (norte/sul) por sistemas visíveis 

e invisíveis, que expõem a visão de como que a Europa e a América do Norte pregam 

tamanha superioridade, compreendendo ser impossível inserir a cultura dos países 

tidos por segundo mundo, ou, como diz o professor, “do outro lado da linha”. Na 

análise de Santos (2009, p. 25): 

 
A sua visibilidade assenta na invisibilidade de formas de conhecimento 
que não encaixam em nenhuma destas formas de conhecer. Refiro-
me aos conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses, ou 
indígena do outro lado da linha. Eles desaparecem como 
conhecimentos relevantes ou comensuráveis por se encontrarem para 
além do universo do verdadeiro e do falso.   
 

Há sempre, e a todo tempo, essa negação frente aos países colonizados por 

países que pertencem a essa linha “superior”, dos quais muitos, ainda na atualidade, 

são chamados grandes potências. O inadmissível é que, por não conseguiram injetar 

seus conceitos e doutrinas pérfidas, criam posicionamentos que ferem e desqualificam 

os países “abaixo da linha”, ou seja, no sul global, que, embora timidamente, já 

começam a dar sinais de revide à opressão daqueles que insistem em ser 

colonizadores.  
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As relações binárias, para Bhabha (1998), estão gradualmente enfraquecendo, 

enquanto as trocas entre povos e culturas permitem a miscigenação da diversidade e 

da pluralidade. Acredita o autor que, quando um ritmo ou estilo musical dos Estados 

Unidos, por exemplo, adentra um país de cultura mais rígida, como a Índia, o balanço 

musical pode propiciar aos povos a integração dessa mistura dançante, ocasionado 

uma troca de conhecimento e proporcionado a hibridação cultural. Assim Bhabha, 

aduz que: 
Teremos talvez de força os limites do social como o conhecemos para 
redescobrir um sentido de agência política ou pessoal através do não-
pensado dentro dos domínios cívico e psíquico. Talvez não seja este 
o lugar de terminar, mas pode ser o lugar de começar. (BHABHA, 
1998, p. 104).  
 

O preconceito jorrado sobre a massa mais oprimida ainda é latente no Brasil. 

Portanto, o pensamento colonial ainda existe; o pós-colonial não o superou, tampouco 

foi ou consegue suplantar o apagamento que dizimou saberes de ancestralidade dos 

mais distintos povos. Até então, o eurocentrismo vigora sobre a atual sociedade. 

Para se ter melhor visão e compreensão da corrente do pensamento pós-

colonial, é imprescindível conhecer obras de escritores como Gayatri Spivak (2014), 

Edward Said (1990) e Homi Bhabha (1998), que trazem visões de mundo importantes, 

demostrando como as relações de poder moldaram e descortinaram o caminho para 

que a África, a Ásia e o sul global pudessem sair literalmente do colonialismo, como é 

perceptível o rumo que a literatura nos oferta na luta pela descolonização, as 

estratégias que tanto evidenciam os meios indignos do colonizador.  

Gayatri Spivak atua na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, defende 

e revela o quão importante é o local de fala do sujeito subalternizado, como o lugar e 

espaço precisam ser respeitados, já que geralmente o opressor vive em um espaço 

superior e favorecido. Na ótica da autora, o sujeito é excluído de tudo; a mulher não 

tem representatividade política ou ideológica em qualquer camada social; o “mercado” 

não tenciona absorvê-las e em maior número aparecem as negras, pobres e 

suburbanas. Spivak, assegura que: 

 
Tornar visível o que não é visto pode também significar uma mudança 
de nível, dirigindo-se a uma camada de material que, até então, não 
tinha tido pertinência alguma para a história e que não havia sido 
reconhecida como tendo qualquer valor moral, estético ou histórico. 
(SPIVAK, 2014, p. 76). 
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Edward Said foi docente na Universidade de Colúmbia, em New York, quando 

apresentou a ótica do humanismo sob um novo pensamento, mostrando ao mundo 

sua obra Orientalismo, em que expôs seu olhar em relação ao ocidente contra o 

oriente. Said (1990) propiciou a um imenso público refletir sobre a hibridação das 

culturas, o quão importante é conhecer o outro a partir do seu lugar, sem oferecer 

resistência aos países tidos como periféricos, porque os países e/ou continentes dos 

grandes centros intentam se sobrepor à identidade do outro, unicamente por não 

conhecer ou não aceitar os valores e religião de nações que rejeitam viver e respeitar 

o sincretismo das religiões.  

Outros sociólogos e/ou escritores que tendem a narrar a perspectiva pós-

colonial registram a intenção de defender a autorrepresentação, visto que os países 

“do primeiro mundo”, no Ocidente, embora já não mais sejam colonizadores, insistem 

em oprimir e julgar-se melhores e superiores aos países asiáticos e africanos 

principalmente regiões cuja cultura é vista como primitiva e/ou milenar. 

De acordo com Said (1990, p. 210): 

 
É, portanto, correto dizer que cada europeu, no que podia dizer sobre 
o Oriente, era consequentemente um racista, um imperialista, e quase 
totalmente etnocêntrico. Algo da imediata mordacidade poderá ser 
retirado dessas etiquetas se lembrarmos além disso que as 
sociedades humanas, pelo menos culturas mais avançadas, 
raramente ofereceram ao indivíduo qualquer coisa além de 
imperialismo, racismo e etnocentrismo para tratar com “outras” 
culturas.  
 

As marginalizações criadas servem tão somente para subjugar o indivíduo de 

diversas formas, como nas questões de gênero, nacionalidade, sexo, religião; enfim, 

por séculos “restou permitido” ao europeu diminuir tudo o que fosse, na sua 

racionalidade, inferior a seu modo ou sistema. Said (1990) diz que o norte global, 

mesmo no pós-colonial, intenta diminuir distintos pensamentos, ou seja, o que não 

estiver acoplado aos preceitos do norte global não tem valor. 

Assim, quando aplicado o pós-colonialismo, conjecturou-se que suas 

abordagens poderiam ser uma nova forma de pensar e ver o mundo, sob a ótica das 

sequelas políticas, da igreja e das literaturas herdadas do colonizado; melhor dizendo, 

houve constante vontade de descolonizar e descortinar o assujeitamento imposto pelo 

eurocentrismo, ao ponto de suscitar dúvidas acerca do seu próprio contexto, haja vista 

a premissa de que todo conhecimento era válido, devendo dar resultado, inaceitável 
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a morte do pensamento ancestral, o que Boaventura de Souza Santos (2009) 

denomina epistemicídio.  

Todo e qualquer saber é hegemônico e precisa ser difundido. Os 

conhecimentos deixados por várias ancestralidades não devem ser renegados, 

tampouco apagados. Ainda presentemente, em solo brasileiro, há cidadãos que 

exaltam sua herança genética com orgulho, se advindos da Europa. Infelizmente, é 

colossal o preconceito e até mesmo a vergonha quando se referem à descendência 

e/ou raiz africana e até indígena. A negação é descomunal dentro de um país cuja 

maior ancestralidade advém do continente africano.  

O Brasil vem de uma formação colonial predominantemente portuguesa. Essa 

opressão deixou heranças terríveis e difíceis de apagar, já que o colonialismo ainda 

persiste oprimindo uma grande massa que se constituiu pela força das relações de 

contrates entre o colono e colonizador, como registrou Bhabha (1998, p. 76): 

 
Não é o Eu colonialista nem o Outro colonizado, mas a perturbadora 
distância entre os dois que constitui a figura da alteridade colonial – o 
artifício do homem branco inscrito no corpo do homem negro. É em 
relação a esse objeto impossível que emerge o problema liminar da 
identidade colonial e suas vicissitudes. 
 

Portanto, o homem branco insiste em apagar tudo o que há na história e no 

mundo do colonizado, mesmo aquele que abdicou de tudo, em busca do novo, de um 

recomeço. Durante as várias colonizações, as populações eram formadas não só pelo 

colono que já residia no seu “habitat”, mas também por aqueles que aceitaram e 

partiram com o colonizador rumo ao desconhecido, e desejar povoar as colônias, haja 

vista as promessas de riquezas e vida farta. 

Segundo Said (1990), a cultura é determinante para uma sociedade ou clã; 

quando em contato com outros povos, há uma tentativa da imposição, daí o mais fraco 

vai sempre estar exposto à opressão, à aceitação daquilo que o outro insistir em 

comparar e “vestir” o seu modelo padrão. A respeito disso, o autor escreveu: 

 
É perfeitamente natural, para a mente humana, resistir ao assalto da 
estranheza que não tenha sido tratada: portanto, as culturas sempre 
estiveram inclinadas a impor transformações completas a outras 
culturas, recebendo-as não como são, mas, para benefício do que 
recebe, como deveriam ser. No entanto, para o ocidental o oriental era 
sempre parecido com algum aspecto do Ocidente. (SAID, 1990, p.77). 
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Evidente é que, em pleno século XXI, várias sociedades das Américas ainda 

detém um número expressivo de países enxertados pelo conhecimento imperial do 

eurocentrismo, que vivem dependentes das ideias do norte global, o que só viabiliza 

o seguimento do ritual de segregamento de muitos povos e suas culturas, a exemplo 

do que acontece na Colômbia, Chile, Argentina e outros (MIGNOLO, 2017). 

Fanon (2008) idealizou trabalhar com a universalidade e afirmação do gênero 

humano. Ele sabia que a humanização levaria o sujeito de encontro a, bem como o 

capacitaria nas lutas contra os mais perversos sistemas opressores do colonizador. O 

pensamento pós-colonial intentou lutar contra a colonização das periferias do sul 

global, retirar o grupo dos subalternos das garras do colonizador, provar que o branco 

não era o centro de tudo, que não podia atentar contra a vida daqueles que não 

tiveram a oportunidade de se estabelecer como sujeitos.  

Portanto, é urgente acabar com o colonialismo estrutural, a dominação política 

e econômica de diversas potências do norte global, principalmente a Europa. É 

necessário dar passagem ao processo de alteridade e luta contra a inferioridade que 

há muito já começou. Nas palavras de Fanon (2008, p. 101): 

 
Se acrescentarmos que muitos europeus vão para as colônias porque 
lá lhes é possível enriquecer em pouco tempo, que, salvo raras 
exceções, o colono é um comerciante, ou melhor, um traficante, 
teremos compreendido a psicologia do homem que provoca no 
autóctone “o sentimento de inferioridade.  
 

Nessa esteira, é possível dizer que, na América Latina, o pós-colonial tomou 

proporções de maior visibilidade e trouxe propostas de resgate para o conhecimento 

das ancestralidades dos povos, o que, obviamente, vai gotejar no alavancar do 

decolonial, visando proporcionar a defesa e a aceitação das mais variadas 

diversidades e pluralidade cultural, o resgate e o respeito, a partir do ponto em que se 

deve recontar com naturalidade as distintas identidades sociais na totalidade. 
 

2.3 A questão da Decolonialidade 
 

Sabemos que o Brasil já passou pelo processo de independência, entretanto 

isso não quer dizer que as práticas acompanharam tal soberania; ainda vemos grupos 

substanciais dominando o poder, regado por indivíduos de posição social privilegiada 

em relação à grande massa da sociedade, muito embora, na atualidade, a ideia seja 
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descolonizar o colonizado. Tal situação está centrada na herança separatista, nas 

divisões de trabalhos injetadas pelo capitalismo europeu quando da colonização 

desse país.  

Aníbal Quijano, que atuou na Universidade Binghamton no estado de New 

York, tem várias produções com ampla abordagem frente à colonialidade do poder. 

Quijano (2005) registra, por exemplo, a categorização “raças”, imposta ao ser humano, 

quando a Europa ocidental promoveu a separação dos povos, brancos e negros, 

deslegitimando o corpo social, pois o eurocentrismo entendia não ser possível que 

esses povos se relacionassem com a finesse da sociedade eurocêntrica. Assim, há 

um total controle ante a diminuição dos sujeitos tidos como inferiores. Temos, então, 

a imposição da colonialidade do poder, de modo que os subalternos foram trazidos 

para a América com vistas à colonização. Portanto, só era embarcado para o Brasil o 

indivíduo escolhido a dedo pelos colonizadores europeus, que se intitulavam os mais 

adiantados da sua espécie.  

Destarte, a população branca é quem detém as maiores riquezas. O 

colonialismo inovou e se mantém por práticas dominadoras, eurocêntricas, 

imperialistas, globalizadas e capitalistas, com poder soberano ainda sob a 

branquitude. Atualmente o sul global (América) tem sua população negra e indígena 

vivendo na penúria, em razão da herança burguesa e do domínio europeu.  De acordo 

com Quijano (2005, p. 126): 
 

Eurocentrismo é, aqui, o nome de uma perspectiva de conhecimento 
cuja elaboração sistemática começou na Europa Ocidental antes de 
mediados do século XVII, ainda que algumas de suas raízes são sem 
dúvida mais velhas, ou mesmo antigas, e que nos séculos seguintes 
se tornou mundialmente hegemônica percorrendo o mesmo fluxo do 
domínio da Europa burguesa. Sua constituição ocorreu associada à 
específica secularização burguesa do pensamento europeu e à 
experiência e às necessidades do padrão mundial de poder capitalista, 
colonial/moderno, eurocentrado, estabelecido a partir da América.  
 

Atualmente, a modernidade tem sido bem popular, muito se tem falado acerca 

da globalização ou pós-modernidade; contudo, o que vê é a Europa atuando, 

contrapondo e impulsionando novas mudanças e reescrevendo o passado a partir de 

si mesma. A América Latina não tem alternativas de inserção da própria cultura e o 

capitalismo ainda injeta com força diversos temas no campo da produção industrial, 

desfavorecendo o mercado de trabalho, os bens de consumo e a manufatura das 

Américas do sul global.  
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As distorções da realidade, pautadas na criação do imaginário europeu, ainda 

limitam os interesses das populações das Américas localizadas abaixo da linha do 

norte global. Quando falamos em mercado de trabalho, então, é como voltar ao 

passado e relembrar a tirania aos ameríndios, conforme traçou Quijano: 

 
O fato é que já desde o começo da América, os futuros europeus 
associaram o trabalho não pago ou não-assalariado com as raças 
dominadas, porque eram raças inferiores. O vasto genocídio dos 
índios nas primeiras décadas da colonização não foi causado 
principalmente pela violência da conquista, nem pelas enfermidades 
que os conquistadores trouxeram em seu corpo, mas porque tais 
índios foram usados como mão de obra descartável, forçados a 
trabalhar até morrer. (QUIJANO, 2005, p. 120). 
 

Pode se dizer que toda herança “doentia” plantada pelo colonizador, desde o 

período do Brasil colônia, precisa ser reparada, de modo que a história possa mudar 

literalmente de rumo e construir novos laços. É preciso evidenciar a voz das pessoas, 

das gentes subalternizadas, oprimidas e dolorosamente dizimadas.  

No atual cenário, temos diversas discussões e narrativas que abordam temas 

como: racismo, indígena, América Latina. Sabemos que, no campo literário, muitos 

autores, obras e narrativas intentam trazer à baila o que por séculos tem sido opressor 

e colonizador, a exemplo de Mary Del Priore (2009, 2014), Boaventura Sousa (2009), 

Edward Said (1990), Walter Mignolo (2005, 2017), Aníbal Quijano (2005, 2009), entre 

outros.  

Por isso, é importante trazer a discussão do pós-colonialismo/decolonialismo, 

visto que a diferença sobrevém da importância acerca dos autores que se propuseram 

a narrar e estudar, bem como propiciar leituras regionais, sendo importantíssimo para 

a fiel compreensão e avanço no leque da decolonialidade e, não mais aceitar a auto 

marginalização difundida sob o sul global.  

Assim sendo, já é possível dizermos que as relações binárias entre o 

colonizador e o colonizado vêm sendo desfeitas, enquanto as relações adversas são 

identificadas. O colonizador não foi esfacelado e ainda ventila sua aspereza por muitos 

países/continentes, a exemplo da África, dada a contínua exploração dos grupos pós-

nacionalistas, liderados pelo imperialismo e pelo eurocentrismo. A esse respeito, 

Mignolo, diz que: 
O pós-nacional é uma expressão ocidental que transmite o sonho do 
fim das fronteiras do Estado-nação e que abre as portas para o livre-
comércio. Entretanto, no mundo não europeu, o pós-nacional significa 
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a afirmação de uma identidade que precedia o nascimento do 
nacionalismo na Europa e sua dispersão pelo mundo. (MIGNOLO, 
2017, p.3). 
 

O pós-nacionalismo ocidental decorre do fim do nacionalismo, tendo em vista 

que, para o universo não europeu, isso significa o início de novos tempos, em que a 

definição de nacionalismo resta tão somente para reivindicar a base da imperiosidade 

de nação e suas similitudes. 

É necessário proporcionar um futuro de diversidade inclusiva, permitir que a 

triste história pretérita, de alguma forma, seja compensada para com aqueles cuja a 

identidade cultural foi arrancada. O Brasil em tudo sofreu com a política e doutrinação 

do colonizador e, apesar disso, a dívida que se tem para com os povos negros, 

indígenas e o ser feminino é enorme. É legitimo dizer que tais grupos precisam ter um 

lugar de fala aceito e reconhecido. Ao longo da história da humanidade, perseguições, 

aniquilações e sofrimento têm sido entornados sobre esses grupos.  Logo, deve os 

pretos, os indígenas, a mulher e tantos outros denominados sejam alcançados e, mais 

ainda, que exponham e possam deixar no vazio tudo o que a colonialidade do poder 

conseguiu fazer. Isso significa proporcionar aos subalternizados o regozijo em 

externar a modernidade, no tocante a tal “poder” Quijano comenta que:  

 
No decurso da evolução dessas características do poder actual foram-
se configurando novas identidades societais da colonialidade – índios, 
negros, azeitonados, amarelos, brancos, mestiços – e as geoculturais 
do colonialismo, como América, África, Extremo Oriente, Próximo 
Oriente (as suas últimas, mais tarde, Ásia), Ocidente ou Europa 
(Europa Ocidental, depois). E as relações intersubjectivas 
correspondentes, nas quais se foram fundindo as experiências do 
colonialismo e da colonialidade com as necessidades do capitalismo, 
foram-se configurando como um novo universo de relações 
intersubjectivas de dominação sob hegemonia eurocentrada. Esse 
específico universo é o que será depois denominado como a 
modernidade. (QUIJANO, 2009, p. 74). 
 

É urgente a descolonização daqueles que há bem pouco tempo (50 anos) foram 

reputados como objetos, a quem o lugar de sujeito nem sequer lhes foi preservado. 

Decolonialidade é, primeiro, derrubar as barreiras, transpor os muros de dor e 

abandono, mostrar e deixar registrado na história que a colonização foi única e 

exclusivamente opressora, idealizada por força do eurocentrismo, que se modernizou. 

Intentar pregar o pensamento da pós-modernidade é, novamente, ter o colonizador 

reinterpretando o papel de seus precursores.  
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As pedagogias dominadoras carecem ser descolonizadas, o que implica 

propagar o antagonismo dos autoritarismos, de modo que a resistência ante os 

diferentes contextos socioculturais sejam janelas de mobilização contra tais práticas. 

É preciso potencializar as lutas que cultivam a resistências de sujeitos, povos, culturas 

e saberes, assim como as práticas das instituições ancestrais que proporcionam a 

plenitude do pertencimento.  

Decolonizar é importunar o cerceamento dos que lideram contra os movimentos 

antirracistas, antissexismo, os que abordam a causa de gênero, homofobia e contra 

qualquer configuração descolonizadora que ainda explora e oprime os sujeitos não 

europeizados. Compartilhar e promover a descolonização nas instituições 

acadêmicas, bem como em todo ambiente científico é preciso. É urgente que o sujeito, 

que tem a oportunidade de frequentar universidades/faculdades, portanto com acesso 

ao conhecimento, saiba disseminar, compartilhar e expandir esse conhecimento.  

É necessário levar a cada cidadão a fiel compreensão de despir a atuação do 

colonialismo. Só assim as estratégias de lutas e dos movimentos comunitários cujas 

raízes prezam pelas ancestralidades, como os povos indígenas, negros e/ou todos 

aqueles foram expostos à desonesta descolonização euro centrada e imperialista, 

como bem notou Mignolo: 

  
Nós, estudiosos e pensadores descoloniais, podemos contribuir não 
ao relatar para os estudiosos, intelectuais e líderes indígenas qual é o 
problema, porque eles o conhecem melhor que nós, mas ao agir no 
domínio hegemônico da academia, onde a ideia de natureza como 
algo fora dos seres humanos foi consolidada e persiste. Descolonizar 
o conhecimento consiste exatamente nesse tipo de pesquisa. O 
próximo passo seria construir opções descoloniais nas ruínas do 
conhecimento imperial. (MIGNOLO, 2017, p. 6). 
 

É explícito o quanto foi e é degradante para a sociedade brasileira o “deixar-se" 

colonizar. Levar temáticas que ainda não foram de fato introduzidas nas academias, 

falar da América Latina, novas epistemologias, buscar outras maneiras de ajudar os 

povos que ainda vivem sob a opressão da colonização imperial é inadiável. É basilar 

que a sociedade crie enfrentamentos contra o pensamento dominante, racista, branco 

e elitista, assim como tudo o que exclui um povo e sua cultura, que visa eliminar da 

construção de conhecimento toda narrativa que restou marginalizada, invisível aos 

olhos de quem devia cuidar, proteger e tratar com igualdade, no caso, o Estado.  
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Contudo, a globalização ainda é o cume para que o capitalismo e o imperialismo 

sejam manuseados pelo poderio desenfreado dos chefes ou governantes dos países 

ameríndios. Logo, insiste-se em fechar os olhos e se eximir das responsabilidades, 

acerca do poder mundial globalizado que incita a cegueira ante a decolonialidade. 

Conforme disse Quijano (2005. p. 117): 

 
A globalização em curso é, em primeiro lugar, a culminação de um 
processo que começou com a constituição da América e do 
capitalismo colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão 
de poder mundial. Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder 
é a classificação social da população mundial de acordo com a idéia 
de raça, uma construção mental que expressa a experiência básica da 
dominação colonial e que desde então permeia as dimensões mais 
importantes do poder mundial, incluindo sua racionalidade específica, 
o eurocentrismo. 
 

Entender a diferenciar o colonizador do colonizado possibilita o aprendizado de 

outras tantas lógicas de aceitar o outro, ou seja, que aquilo que pode soar desigual 

para um, para o outro pode ser normal. As culturas são únicas de cada povo. Países 

e nações não podem obrigar, tampouco inserir tantas outras culturas impregnadas 

pela prepotência da colonização. 

O Brasil ainda contribui para o sistema da colonialidade. Por aqui o nível de 

consumo, principalmente no que tange ao capitalismo, advém, e muito, da cultura do 

norte global. A inspiração e conceito de moda é enorme. Contribui-se em grande 

escala para o ramo alimentício de fast-food. No campo do entretimento, nem se fala: 

filmes, séries, música, literatura, entre outros, ainda são de hegemonia do norte global. 

É acanhado o número de pessoas que apreciam e compartilham das culturas de 

países como Índia e Nigéria, por exemplo. A questão social até então não foi 

descolonizada na mente de grande parte dos habitantes do sul global. Para as 

professoras doutoras Mara Genecy Nogueira e Sônia Maria Gomes Sampaio (2020), 

a colonização não tem limites geográficos. Segundo as autoras: 
 

[...] sujeitos considerados sem culturas, sem arte, sem inventividade, 
sem literatura, o que não é verdade. As obras escritas por autores do 
mundo como, por exemplo, os caribenhos, os africanos e os 
amazônicos apresentam em sua literatura as marcas de identidade e 
as memórias da ancestralidade cultural. De certo modo, as Amazônias 
centrais e seus entornos ainda são consideradas, principalmente pelo 
europeu, como primitivas e fantasticamente inesgotáveis para quem 
ainda acha que pode imprimir nela mais uma crônica. (NOGUEIRA; 
SAMPAIO, 2020, p.10). 
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Portanto, é preciso desmistificar, buscar conhecer as produções feitas pelos 

países emergentes, como o Brasil, e também na África, na Ásia e no Oriente; estes 

detêm sua própria política e questões sociais ainda desconhecidas pela maioria da 

América do Sul. Descortinar é preciso, saber que além do norte global há vida, seres 

e culturas que ainda são interpeladas pelo capitalismo e pelos efeitos da colonialidade. 

Em outras regiões, existe vasta literatura e muitos estilos musicais, o que nos leva a 

afirmar, categoricamente, que descolonizar os preconceitos é necessário. Isso implica 

dar visibilidade aos países fora do eixo hegemônico do eurocentrismo global.   

A decolonialidade nos mostra que cada indivíduo é único. Cada pessoa, em 

cada sociedade, carrega sua ancestralidade no corpo e na mente. Os processos 

psicológicos são relacionados ao psicossocial. As histórias não se formaram e/ou são 

formadas apenas pelo processo colonizador. A carga dos antepassados é o início da 

evolução de cada sujeito. Sair da cultura eurocêntrica, conhecer autoras e autores que 

proporcionem leituras diversas, mas principalmente que nos levem a conhecer por 

vários ângulos o mundo em que vivemos é o começo para as mudanças e, 

adentrarmos no decolonial.  

Muito se tem falado da pluralidade, diversidade cultural, aceitação do outro sem 

qualquer pré-julgamento. As sociedades têm-se unido para haver respeito ao 

“diferente”. Contudo, é notório que essa união vem do ponto de vista intelectual. O 

que se tem visto é que, na individualidade, quando se deve colocar em prática essas 

vivências ou diferenças é que se percebe o antagonismo da crítica colonial, o quanto 

ainda é difícil sair do campo da dominação de uma herança cruel e colonizada.  

De acordo com Bhabha (1998, p. 239): 

 
A crítica pós-colonial é testemunha das forças desiguais e irregulares 
de representação cultural envolvidas na competição pela autoridade 
política e social dentro da ordem do mundo moderno. As perspectivas 
pós-coloniais emergem do testemunho colonial dos países do Terceiro 
Mundo e dos discursos das “minorias” dentro das divisões geopolíticas 
de Leste e Oeste, Norte e Sul. Elas intervêm naqueles discursos 
ideológicos da modernidade que tentam dar uma “normalidade” 
hegemônica ao desenvolvimento irregular e as histórias diferenciadas 
de nações, raças, comunidades, povo. Elas formulam suas revisões 
críticas em torno de questões de diferença cultural, autoridade social 
e discriminação política a fim de revelar os momentos antagônico e 
ambivalentes no interior das “racionalizações” da modernidade.  
 



33 
 

 

A partir da real vivência em meio às diferenças é que o Estado, em sua 

coletividade, dará início ao processo de descolonização. Falar de pluralidade, 

defendê-la somente não é suficiente. É preciso viver, sentir o outro com afeto. As 

relações precisam ser por ações, a começar pela educação. A maneira de se criar um 

filho ou filha, na atualidade, já não pode ser como no tempo e/ou como nossos pais 

e/ou avós foram criados, considerando a constante e perene evolução da sociedade.  

A compreensão das crenças e sistemas de produção de conhecimento dos 

povos colonizado, proporcionou, por força da violência colonial, a marginalização toda 

forma de representação e estereotipou-se o povo em sua massa. No processo de 

libertação da sociedade contemporânea, Bhabha comenta que: 

 
Nesse sentido salutar, toda uma gama de teorias críticas 
contemporâneas sugere que é com aqueles que sofreram os 
sentenciamentos da história - subjugação, dominação, diáspora, 
deslocamento – que aprendemos nossas lições mais duradouras de 
vida e pensamentos. (BHABA, 1998, p. 240). 
 

A rejeição e o sistema de opressão a que foi assujeitado o negro, impediram-

no até mesmo de assumir seu cabelo crespo e o alisamento era sua única forma de 

inserção no modismo e “padrão” da branquitude. Por anos a sociedade não aceitou o 

cabelo afro, que simbólica e esteticamente era, no mínimo, desrespeitoso. Tal 

preconceito era uma espécie de julgamento e, o que é pior, incitava, no seio familiar, 

a não aceitação, sem que pai, mãe ou avó pudessem se dar conta do racismo 

estrutural. 

É preciso compreendermos não haver topo de valores; a sociedade moderna 

deve e tem que dar espaços às outras formas de pensar, maneiras de existir e ensinar, 

ou seja, rever o mundo não somente pelo olhar europeu. Desmistificar é preciso, abrir 

a mente para novos horizontes é urgente. A expressão “abrir a mente” é basicamente 

utilizada no sentido de que os países do sul global comecem a dar mais visibilidade 

para o Oriente, África e Ásia. Existe hoje um vasto mercado de cinemas, séries, 

músicas que abordam a cultura, a política e a economia indiana, árabe, nigeriana e 

africana no seu todo. 

O silenciamento imposto ao ser feminino teve grandes saltos para o 

descortinamento. Nas últimas cinco décadas, foi grande o número de mulheres que 

passaram a ser o sujeito de fala e da sua história. A quebra do silenciamento tem tido 

ganhos notáveis, conquistas acentuadas e sem retrocessos como: trabalhar fora de 
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casa, estudar, direito ao voto, medicamentos contraceptivos, escolha pelo casamento, 

opção pela maternidade, enfim, tivemos largas conquistas. Em muitos países, essa 

relação entre homens e mulheres já possui certa igualdade: o tempo de dor, opressão 

e subserviência para uma parte das mulheres ficou para trás.  

Apesar disso, há ainda duras e perversas realidades mundo afora. A quebra do 

silenciamento para muitas mulheres cujos países ainda são regidos por ditaduras, 

conservadorismo em nome da religião e fortes regimes opressores culturais é 

praticamente zero, como, por exemplo: Irã, Iraque, Arábia Saudita, Afeganistão, 

dentre outros, onde a mulher é subserviente e oprimida. Conforme Quijano (2009, p. 

105), “[...] enquanto a relação de exploração/dominação entre capital-trabalho é 

contínua, o mesmo em relação a homem-mulher não acontece em todos os casos, 

nem em todas as circunstâncias; neste sentido, não é contínua”. 

Logo, abrir o leque é preciso, expandir o conhecimento é inevitável, fazer com 

que as populações ameríndias conheçam tais países a partir de outro olhar, que não 

seja somente pela vertente do norte global, tampouco eurocêntrica, fará enorme 

diferença. Isso propiciará às futuras gerações a decolonialidade do pensamento, 

abandonando-se valores arraigados pelo processo avassalador do colonizador. 

Diante do exposto, as abordagens aqui produzidas revelam o quanto o 

colonizador se apoderou das sociedades mais distintas, de tantas culturas, de todas 

as ancestralidades e como é urgente decolonizar as mentes e os saberes, de modo 

que possamos oferecer às próximas gerações — e mais ainda ao ser feminino — 

igualdade e liberdade das mais promissoras maneiras.  
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3 MULHER SAPIENTE  
 
 

Nesta seção, abordamos discussões sobre as formas pelas quais a mulher foi 

e tem sido exposta no contexto da sociedade patriarcal e machista. Revisitamos o que 

foi o movimento das ondas feministas, as mudanças desde então, o jeito que a mulher 

passou a se perceber como sujeito, qual o marco dessa revolução, como a literatura 

conseguiu resgatar a mulher no pós-colonial e decolonial, bem como os ganhos após 

tantas lutas e batalha vencidas. 
 

3.1 Ponto de vista: uma visão sobre o feminismo 
 

Simone de Beauvoir, filósofa francesa à frente de seu tempo na profissão que 

escolheu, ao final da década de 1940 escreveu a obra O segundo sexo. Fatos e mitos. 

Nesse livro, dentre diversos temas, discorrendo desde os “primórdios da 

humanidade”, a autora faz um complexo estudo da psicanálise, do materialismo e 

principalmente na biologia, adentrando na questão do nascer fêmea, discutindo se 

haveria, na genética feminina, qualquer inferioridade diante da genética masculina. A 

autora considera que a mulher, embora não tenha “existido” no meio social, sendo 

restrita apenas no meio familiar, foi inibida de se ver como unidade, ou seja, dentro de 

uma conjuntura predominantemente feminina. Considerando a maneira como eram 

tratadas e tidas por seus pais, irmão e maridos, levou-se muito tempo para que as 

mulheres buscassem voz e/ou percebessem o que lhes restou. 

Assim, todo escrito sobre e para as mulheres foi sempre da perspectiva dos 

homens. Então, Beauvoir (1967) começou a formular a ideia de androcentrismo, já 

que os homens construíram o mundo somente por sua perspectiva, resguardando 

apenas para si o lugar de sujeito, o essencial, reservando à mulher o lugar de objeto, 

de forma inessencial. Segundo a autora, “[...] o laço que a une a seus opressores não 

é comparável a nenhum outro. A divisão dos sexos é, com efeito, um dado biológico 

e não um momento da história humana” (BEAUVOIR, 1967, p. 13).  

Ao longo das últimas décadas, somos espectadores da propagação e 

contribuições dos estudos feministas, sobretudo na vertente pós-colonial. Se é 

aceitável afirmar que os anos 60 marcam a história política do ocidente com as lutas 

e os desdobramentos para descolonizar, então é de fundamental importância 
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assegurarmos que as mudanças promovidas tiveram participação intensa dos vários 

movimentos libertários do qual fez parte o feminismo.  

As décadas dos anos 1980 e 1990 marcaram definitivamente o posicionamento 

de dúvidas sociais e ampliaram os ideais de questionamentos dos padrões a serem 

seguidos pela sociedade, a partir da desconstrução de categorias ou conceitos, 

principalmente no que se refere ao sexo e à mulher. A fim de melhor compreendermos 

os movimentos feministas na literatura, é interessante tratar dos principais 

movimentos no decurso de transição dos séculos XIX e XX, quando as mulheres se 

percebem no tempo e espaço, o que “impulsionou” o despertar para os estudos ou 

teorias feministas.  

O século XIX fez surgir uma série de acontecimentos marcados por grandes 

conquistas, o que não quer dizer que somente em meados do século XIX a mulher 

passa ter voz. Na história mundial, até antes da Revolução Francesa, existiram 

inúmeras precursoras nessa corrente de pensamentos, promovendo a continuidade 

no combate contra o patriarcado que, a partir da década de 1950, passou a ser 

resistência. Já na década de 1970, sensível ao embate contra o sufrágio, a professora 

americana Bell Hooks, em sua obra, O Feminismo é para todo mundo, escreveu: 

 
No início de minha resistência à dominação masculina, de minha 
rebeldia contra o pensamento patriarcal (e de minha posição à mais 
forte voz patriarcal em minha vida: a voz de minha mãe), eu ainda era 
adolescente, suicida, deprimida, sem saber como encontraria um 
significado para minha vida e lugar para mim. Precisei que o feminismo 
me desse uma base de igualdade e justiça em que pudesse me erguer. 
(HOOKS, 2018, p. 13). 
 

As correntes ou ondas feministas se dividem em três momentos.  

A primeira onda feminista, como ficou conhecida, ocorreu na metade do século 

XIX e perdurou até o início do século XX. Foi marcada pela afirmação na luta por 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, sobretudo nos campos da educação 

e do casamento, havendo amplos movimentos operários e grandes mulheres 

representando o início declarado de uma luta que nem sequer está próxima do fim. 

Inaugurando o início dessa batalha, temos Flora Tristán e Clara Zetkin, que 

orquestraram a impulsão do que faria o mundo compreender que o sexo masculino 

não mais era o centro de tudo, haja vista o latente reflexo da contraditória condição 
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das mulheres já reivindicados desde a Revolução Industrial, o que favoreceu a 

sociedade estadunidense passar por uma profunda metamorfose. 

Muito embora não tenha vivenciado esse primeiro grito, já é possível dar 

destaque a também americana Angela Davis (2016) que, com o clássico livro 

Mulheres, raça e classe, se tornou referência obrigatória na questão da fala e 

pensamento sobre racismo e sexismo. No período em que essa obra foi publicada, as 

revoltas para a conquista de direitos das mulheres eram imensuráveis e, ao se reportar 

ao início dessa luta, Davis tomou-lhe a citação da carta pastoral de Gerda Lerner e a 

reproduziu nesse livro:   

 
Eu não acredito que tenha existido uma só comunidade em que a alma 
de algumas mulheres não tenha batido suas asas em sinal de rebeldia. 
Intimamente, posso afirmar que cada fibra de meu ser revolta, ainda 
que em silencio, por todas as horas que eu passo sentada, costurando 
luvas por uma miséria. (DAVIS, 2016, p. 68). 
 

 As mulheres eram submetidas a “triagem” de seus senhores (entenda-se pai, 

marido, patrão, irmão) e daí eram distribuídas em suas funções, conforme a 

objetificação a que deveriam ser submetidas, a jugo de seus “donos”; quanto mais 

submissas aparentavam ser, eram direcionadas às tarefas do lar, tornavam-se mães 

sem qualquer direito de escolha ou opinião; frequentar a igreja, só com permissão do 

seu “senhor”.  

A mulher era sujeita a todas as dominações, tão insólitas que a mente humana 

é incapaz de alcançar, por isso a luta por liberdade foi e ainda é tão importante. Nesse 

início, as reivindicações eram individualistas e ainda se concatenava pela liberdade 

“solitária”, porque tudo era muito novo. Embora as mulheres estivessem no coletivo 

quando iam às ruas, o grito era individual, visto que as pautas eram extensas: direito 

ao voto, ao trabalho, ao estudo, à propriedade... Enfim, uma peleja que estava só 

começando. 

A segunda onda feminista é preponderante numa reflexão composta por 

algumas perguntas: O que é ser mulher? O que constituiu a existência e resistência 

feminina, com seus gritos e anseios ainda pairando na “onda” do primeiro momento? 

Tendo início nos meados de 1949, encabeçado por mulheres já conhecidas, como 

Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Carol Hanisch e Kate Milleett, dentre tantas 

outras, e pelas atividades do movimento pela libertação da mulher na década de 1960. 

Os escritos dessas renomadas precursoras, a condução de pensamento e força eram 
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fundamentos das posições teóricas dos estudos literários e críticos feministas. 

Segundo Thomas Bonnici (2007, p. 44), “a conscientização feminina é um processo 

de renovação ideológica baseado na interação e na discussão em grupo para o apoio 

coletivo na construção de um movimento forte feminista não dominado pela ideologia 

patriarcal”. 

O seguimento da onda feminista teve rumo mais politizado nos Estados Unidos 

do que as inspiradas pela teoria francesa, pois foi quando se reivindicaram os direitos 

das mulheres, denunciando os sintomas do patriarcado e do machismo. No Brasil, se 

deu pelo contexto da descolonização política, da rebeldia das jovens universitárias, 

das negras contra a segregação racial, tendo seu início em plena ditadura militar. 

A terceira onda feminista ocorreu no final do século XX, já no início dos anos 

1990, com movimentos, nos Estados Unidos, de protestos pela renovação do 

movimento feminista e a crítica masculina, pois as exigências dos direitos das 

mulheres estavam tirando os direitos dos homens.  

O feminismo negro ganhou força e impulsionou vários recortes do feminismo, 

como lutas de classe, lutas dos gêneros, certas abordagens acerca das questões da 

homossexualidade, enfim, o ponto forte para os movimentos e militância dos negros, 

pois sabiam eles que liberdade ainda era algo abstrato. Davis, comenta que: 

 
É pouco provável que a população negra estivesse celebrando os 
princípios abstratos da liberdade ao saudar o advento da 
emancipação. Quando aquele “enorme lamento humano lançou-se ao 
vento e atirou suas lágrimas ao mar – livre, livre, livre”, a população 
negra não estava dando vazão a um frenesi religioso. Essas pessoas 
sabiam exatamente o que queriam: mulheres e homens almejavam 
possuir terras, ansiavam votar e “estavam dominados pelo desejo por 
escolas”. (DAVIS, 2016, p. 109). 
 

Cabe destacar que, dentre toda a luta e força de revolução, é certo que houve 

luta por direitos, igualdades e espaços perante a sociedade machista, mas com 

grande força e concentração nas mulheres brancas. Enquanto surgiam diversos 

grupos demandando conceitos contra ou a favor do capitalismo em relação ao 

marxismo e suas correntes, as mulheres negras se depararam com o contexto geral 

da “coisa” e perceberam que não estavam inseridas nesse contexto. Aquela luta e 

tantas reivindicações não as alcançavam com um todo, tampouco foram assistidas na 

demarcação que revolucionaria o enfrentamento contra o machismo e o patriarcado. 
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A partir de então, restaria declarada a resistência de mulheres que 

reivindicariam ao mundo a desconstrução da sua objetificação, pretendendo apenas 

serem vistas como sujeitos. É estranho, mas é primordial entender que existiram 

várias correntes de luta contra o feminismo. A separação entre mulheres negras e 

brancas ocasionou, em muitos discursos proferidos, uma certa separação diante da 

sociedade, quando o preferível era que o movimento fosse indivisível. A união de 

todas as mulheres, geralmente, era a intenção; todavia, no início da peleja, as 

reivindicações se tornaram essenciais para umas e desnecessárias para outras. 

Muitas mulheres, na atualidade, se recusam a entender que, enquanto houver 

racismo, a luta será em vão. A sociedade deve exterminar primeiramente o racismo, 

só assim a batalha será estabelecida, fará todo sentido e viabilizará o caminho rumo 

à equidade. Hooks (2018, p.52) considera que: 
 

Quando várias mulheres negras/não brancas viram mulheres brancas 
de classe privilegiadas se beneficiarem economicamente dos ganhos 
do feminismo reformista mais do que outros grupos, do gênero sendo 
agregado a ações afirmativas raciais, isso simplesmente reafirmou o 
medo delas de que feminismo realmente significa aumento do poder 
branco. (HOOKS, 2018, p. 52). 
 

Logo, o feminismo aspirou romper e quebrar toda relação estrutural em 

qualquer meio que as mulheres estivessem numa posição inferior, pura e 

simplesmente por conta do gênero. Contudo, ao longo da história os grupos feministas 

foram se constituindo dos mais variados pensamentos e correntes, ainda que as 

posições e alegações de direitos fossem ancorados nas mais diversas construções 

ideológicas da opressão, mas nada universal, dado o negacionismo frente ao racismo. 

Além do preconceito que paira contra o feminismo, há diferenças infinitas sobre o que 

é e o que não é feminismo.  

No Brasil, os dados de representatividade do público feminino e igualdade entre 

os sexos são ainda desanimadores. No que se refere à evolução das mulheres em 

direitos e igualdades no ranking brasileiro, praticamente em nada estamos à frente da 

população masculina. Temos os menores salários, a visibilidade no campo da política 

é inferior ao razoável. A violência contra a mulher é crescente e letal, e diariamente 

surgem as mesmas notícias em jornais televisivos e entrevistas a esse respeito. As 

particularidades ante a diversidade refletem em muito o quão distantes estamos de 

uma neutralidade visionária. Na visão de Spivak: 
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Relatar, ou melhor ainda, participar do trabalho antissexista entre as 
mulheres de cor ou as mulheres sob a opressão de classe no Primeiro 
ou no Terceiro Mundo está inegavelmente na ordem do dia. Devemos 
acolher também toda recuperação de informação em áreas 
silenciadas, como está ocorrendo na antropologia, na ciência política, 
na história e na sociologia. (SPIVAK, 2014, p. 111). 
 

Mulheres negras e indígenas são as que mais sofrem com toda categoria de 

preconceito e racismo. Como já registrado, elas são atacadas não apenas por serem 

mulheres, mas principalmente por serem subjugadas a toda dor, violência, escravidão 

e subserviência, enquanto o “mundo” se institucionalizava. O feminismo não é uma 

luta a favor das brancas, elitista e heteras!  

No embate para se ter e ser igualitário, há que se dar vasão às ditas minorias, 

pois estão no contexto da opressão perante a maioria, por exemplo: assédio nos 

metrôs só sabe quem o vivencia; a pessoa que não utiliza transporte público, ou que 

pensa que esse meio de locomoção não é uma necessidade do dia a dia de muitos, 

não pode jamais afirmar que exigências por vagões e/ou conduções específicas 

somente para mulheres seja individualismo ou favorecimento, tampouco privilégio. 

 
3.2 Marco do feminismo: o que mudou? 
 

 O feminismo não foi só um movimento que arrastou mulheres “prontas” para 

mostrar a força e/ou revolta, mas o quanto foi emergente mergulhar em teorias 

colocadas em práticas quanto antes. Era urgente fazer com que a sociedade 

compreendesse, de fato, que feminismo não seria modismo, tampouco instruía 

mulheres a medir ou equiparar força física com o sexo masculino. 

Desde o início dessas correntes de pensamento, o mundo girou e houve 

mudanças consideráveis. Todavia, foi na segunda e na terceira ondas que se registrou 

o grande marco dessa “revolução”, que ainda hoje tem forte representatividade. Todos 

os debates que ocorrem na atualidade, envolvendo questões como misoginia, 

feminicídio, sexismo, machismo, entre outras, acontecem em razão da luta 

predecessora pela democratização. O pensamento de que o meio familiar ou a esposa 

era algo particular, pertencente apenas ao homem e seu ambiente particular, fazia 

com que o marido se entendesse por dono de sua esposa, daí advinham as agressões 

e a violência doméstica ao bel-prazer do marido. A mulher, como disse Simone de 

Beauvoir, era o outro do outro.  
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Consoante a autora: 

 
Todo indivíduo que se preocupa em justificar sua existência, sente-a 
como uma necessidade indefinida de se transcender. Ora, o que 
define de maneira singular a situação da mulher é que, sendo como 
todo ser humano, uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se 
num mundo em que os homens lhe impões a condição do Outro. 
(BEAUVOIR, 1967, p. 22). 
 

Beauvoir (1967) orquestrou como poucas o grande coro da segunda onda. A 

quebra do pensamento de que o casamento era entidade privada e ao homem cabia 

todo o poder e controle da sua esposa foi debatido fortemente por Beauvoir, que 

levantou a bandeira do feminismo europeu, pela quebra de dominação masculina 

frente ao trabalho doméstico, da obrigação do matrimônio para a mulher, que tinha 

apenas essa opção ou destinar-se ao convento. Vale ressaltar que casamento 

significava servir ao marido, fazer os trabalhos domésticos e ter filhos. Os debates 

produzidos no livro O segundo sexo. Fatos e mitos, elevam a bandeira de transformar 

a estrutura feminina, haja vista que o mundo era masculino, o androcentrismo 

dominava tudo.  

A dominação masculina é tão arcaica, que a luta da mulher vai além, visto que 

muitos se negam a perceber os discursos da contraposição do ser feminino diante do 

patriarcado. Ainda quando esse termo nem sequer era praticado, quiçá conhecido, o 

enfrentamento de grandes mulheres já pairava sobre os tempos, como podemos ver 

na obra de Gustave Flaubert, intitulada Madame Bovary, datada de 1857, livro que 

alavancou a literatura ocidental. Por esta obra, Flaubert (1955) ficou conhecido pelo 

seu aspecto mundano de escrever. A mulher já combatia, sem saber e tampouco 

perceber a subjugação a que ao sexo feminino era compelido naquela civilização. 

A protagonista dessa obra, Emma Bovary. No seu mundo particular, no 

ambiente privado de sua casa, abriu caminho para uma geração de bravas guerreiras, 

rompendo padrões sociais, conservadores, burgueses, cristãos e da alta classe média 

de uma pequena cidade Francesa. Proveu-se de atitudes que fugiam do papel da 

moçoila, clássico das literaturas da época. “Emma era a flecha e não alvo”, sempre 

insatisfeita com os padrões do casamento e passou a viver desentediando-se a seu 

bel-prazer. Em sua narrativa, Flaubert, assim relata: 
 

Ema, por sua vez, não procurou saber se amava o rapaz. O amor, 
acreditava ela, devia chegar de repente, no meio de fragores e 
fulgurações - tormenta dos céus que, caindo sôbre a vida, perturba-a, 



42 
 

 

arranca à vontade como fôlhas e arrasta para o abismo o coração 
inteiro. (FAUBERT, 1955, p. 106). 
 

Há pouco mais de 60 anos, ao ser feminino não cabia nenhuma escolha, não 

tinha voz, a mulher sequer era ouvida. Muitas objeções descritas nessa clássica obra, 

impulsionaram a aliança promovida por grandes mulheres que representaram a classe 

feminina e seus mais diversificados gêneros.  

Isso trouxe garantias antes jamais semeadas, é o que mais cravejou frente a 

movimentação dessa segunda onda. Até então não havia discurso acerca do termo 

patriarcado, sequer naturalidade em falar sobre sexo. A questão de gênero foi trazida 

para esse palco de reivindicações, assim como o quesito da cultura e identidade 

sexual, passando a ser o ponto forte dessa luta, marcando assim, de vez, o início da 

desconstrução contra a dominação masculina. 

Atuante na luta feminista, a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (2012), em 

sua obra intitulada Sejamos todos feministas, promove um discurso fluido e curto que 

visa abordar o “inteiro” como sociedade, a pensar em relação às questões de gênero 

e estereótipos. Conforme a autora: 

 
O problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos 
ser em vez de reconhecer como somos. Seriamos bem mais felizes, 
mais livres para sermos que realmente somos, se não tivéssemos o 
peso das expectativas do gênero. (ADICHIE, 2012, p. 40). 
 

Ainda no pico da segunda onda, a participação da ativista americana Betty 

Friedan, teve grande enfoque e destaque, propiciando abordagens sobre o papel da 

mulher como dona-de-casa, no trabalho nas indústrias, os problemas resultantes das 

instituições que arruinaram a autoconfiança de várias mulheres quanto a crenças, 

questões de raça e classe social da grande maioria branca.  

Friedan (1971) também protestou fortemente contra os casamentos arranjados, 

nos quais a mulher não tinha a opção de escolher seu futuro parceiro. Isso nos leva a 

concluir que a essas mulheres eram negados tudo, sem sequer lhes era permitido 

expressar seus sentimentos ou controle intelectual.  

A forte crítica quanto à situação que assolou o público feminino na década de 

1960, denominado por Friedan como: “problema sem nome”, a levou a intitular uma 

de suas maiores obras: A mística feminina. A autora foi bastante atenta às causas 

sociais, já que se preocupava com a situação de muitas mulheres que acabaram 

chegando ao desespero, depressão e crises de identidade. Estas situações 
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aconteciam, na percepção da autora, muito por conta do abandono e da opressão 

patriarcal, bem como do capitalismo, que recuou do trabalho feminino em razão da 

forte cobrança do público masculino. Combateu ainda as desigualdades salariais de 

gênero, todavia ficou claro, nos mais diversos diálogos tratados no livro, que sua luta 

pairava num mundo que enxergava um grupo muito específico: mulheres brancas, 

heterossexuais e da classe média americana. 

Os diálogos vão se desenrolando e o leitor percebe que o espaço de fala não 

é amplo, mas houve sim, gritos e lutas, bem como foi uma corrente de pensamentos 

arrojada. Todavia, Friedan negligenciou os menos favorecidos, quando evidenciou 

que: 
Minha geração foi a primeira que caiu direto na nova mística feminina. 
Antes, embora a maioria acabasse de fato casando e tendo filhos, o 
objetivo da educação era descobrir a vida da mente, procurar a 
verdade e encontrar seu lugar no mundo. Havia uma sensação, já 
começando a esbater-se quando entrei na faculdade, de que seriamos 
a Nova Mulher. Nosso mundo seria muito mais amplo que o lar. 
(FRIEDAN, 1971, p. 56). 
 

A segunda onda na luta em prol do feminismo é fortemente representada por 

duas das muito grandes mulheres: Beauvoir (1967) representa o feminismo europeu 

e Friedan (1971) é figura ícone do movimento feminista norte-americano. Essas duas 

mulheres foram incisivas nas reivindicações que ocorreram no Brasil.  

A partir do que acontecia do outro lado do Atlântico, as mulheres brasileiras da 

década de 1960 e 1970 receberam forte influência na questão da liberdade de 

expressão, ser reconhecida e participante da sociedade e não apenas “dona de casa”. 

As literaturas incitaram diversas reivindicações, sendo que nunca foram requisitados 

os direitos e igualdades pelos quais lutava a classe feminista. Então, o primado era 

compreender a origem da opressão e o porquê a mulher era estigmatizada. Nessa 

ocasião, houve um nivelamento de classe e de cor, o que foi percebido muito 

abertamente, possibilitando com que outras vozes pudessem se apresentar, como 

veremos a partir da terceira onda. 

A terceira onda feminista é a identificada a partir de sua “chegada” ao Brasil, 

evento que ocorreu pelos idos dos anos 1990, perdurando até os dias atuais. Foi 

nesse momento que o grito das mulheres negras tomou proporção, tom e força, bem 

como o movimento para as mulheres lésbicas e para o gênero transexual. Enfim, as 

questões de gênero abrangem proporções nunca vistas, numa fase marcada pela 

autodescoberta.  
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A literatura e a escrita feminina ganharam dimensões. Nessa fase, percebe-se 

que o campo intelectual da mulher é fértil. O ser feminino assume seu espaço de 

sujeito na história, cada vez mais alavancando seus projetos e realizações.  

Nesse tear, Bell Hooks, que luta incansavelmente contra o sexíssimo, 

evidenciou que: 
Antes das aulas de Estudos de Mulheres, antes da literatura feminista, 
mulheres individuais aprendiam sobre feminismo em grupos. As 
mulheres naqueles grupos foram as primeiras que começaram a criar 
uma teoria feminista que incluía tanto análise do sexismo quanto 
estratégias para desafiar o patriarcado e novos modelos de interação 
social. Tudo o que fazemos na vida está fundamentado em teoria. 
(HOOKS, 2018, p. 31). 
 

Não afirmamos que somente a terceira onda é ou foi mais importante, 

sobrepondo as duas ondas antecessoras. Todavia, foi a partir dessa terceira corrente 

que todos os pensamentos, ideais e a construção do que se viabilizou até o início da 

última década do século XX atingiu patamar considerável. 

O que muitas mulheres se permitiram fazer deixou um legado de determinismo 

e conscientização de que toda mulher seria e é intelectual, até mais que os homens; 

a escrita, assim como a literatura das mais brilhantes mulheres, que atualmente 

ocupam um espaço singular, é uma fase marcada pela autodescoberta. 

O questionamento acerca do padrão branco de classe média alta por algumas 

feministas propiciou às mulheres negras revelar seus anseios, a requerer e lutar por 

espaços nunca concedidos. A discriminação e o preconceito e eram potentes, mesmo 

na coletividade da luta feminista.  

Ademais, a percepção de que, enquanto leitora e escritora, a mulher detinha 

de experiências distintas da masculina é inigualável, visto que proferir a essência da 

mulher implica ser mulher e a figura masculina nunca terá esse lugar de fala. Adichie 

(2019, p. 15) revela que: “sempre senti que é impossível se envolver direito com um 

lugar ou uma pessoa sem se envolver com todas as histórias daquele lugar ou daquela 

pessoa”. É como colocar uma pessoa branca para exprimir e/ou escrever sobre a 

negritude feminina, ou seja, a total propriedade acerca desse recorte só cabe à mulher 

negra, a quem se prioriza o lugar de fala. Dessa maneira, as significativas mudanças 

no campo intelectual marcaram de vez a ruptura de padrões que entornam para o 

campo da descoberta de horizontes antes jamais trilhados, como a literatura negra. 

Hooks (2018, p. 50) comenta que: 
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Elas eram minoria dentro do movimento, mas a voz da experiencia era 
a delas. Elas conheciam melhor do que suas companheiras com 
privilégios de classe, de qualquer raça, os custos da resistência à 
dominação de raça, classe e gênero. Elas sabiam o que significava 
lutar para mudar a situação econômica de alguém. 
 

Nesse contexto, a aceitação e o reconhecimento para com o diálogo das 

culturas afrodescendentes e populares, assim como a diversidade, foi um grande 

palco para Angela Davis (2016). Seu discurso para a sociedade contemporânea 

estabelece um elo de respeito e aceitação dos mais diversos saberes, a educação é 

para todos. A partir do pensamento dessa grande ativista, têm havido grandes 

movimentos e debates que tencionam para mudanças. Na obra Mulheres, raça e 

classe (2016), a autora fomenta a junção desses três substantivos que se cruzam no 

tempo e espaço social. O livro propicia inúmeros diálogos com diversos temas. No 

capítulo seis, aborda a educação, relatando que os espaços clandestinos destinados 

ao ensino e ao estudo da população negra foram importantes.  

Foi a partir daí que as vozes ecoaram e as mudanças de entendimento foram 

percebidas. Segundo a autora: 

 
Com frequência, os poderes mistificados do racismo emanam de sua 
lógica irracional e confusa. De acordo com a ideologia dominante, a 
população negra era supostamente incapaz de progressos 
intelectuais. Afinal, essas pessoas haviam sido propriedade, 
naturalmente inferiores quando comparadas ao epítome branco da 
humanidade. Mas, se fossem realmente inferiores em termos 
biológicos, as pessoas negras nunca teriam manifestado desejo ne 
capacidade de adquirir conhecimento. (DAVIS, 2016, p. 110). 
 

O feminismo é um enfrentamento de todos, não diferencia se mulher ou 

homem, dando espaço a outras expressões de gênero e sexualidade. É necessário 

mostrar uma nova ideia de reencontro pela humanidade, que se diferencia do 

humanismo; este último, de certa forma, sempre deu e ainda referenda privilégios ao 

ser masculino; o machismo é o modo mais arcaico de abuso contra as práticas 

femininas e não pode, em pleno século XXI, ser sustentado por nós, mulheres. 

Luta-se por uma democracia radical, inteiramente voltada aos direitos daqueles 

que foram subjugados a todas as categorias de injustiças criadas e armadas 

integralmente pelo patriarcado, tendo sido subalternizados. Por subalternizado, 

entende-se todo e qualquer indivíduo cujo corpo foi utilizado para favorecer outros. 

Segundo a análise de Spivak (2014, p. 165): 

 



46 
 

 

O subalterno não pode falar. Não há valor algum atribuído à “mulher” 
como um item respeitoso nas listas de prioridades globais. A 
representação não definhou. A mulher intelectual como uma 
intelectual tem uma tarefa circunscrita que ela não deve rejeitar com 
um floreio.  
 

As mulheres são protagonistas do grito que reivindica pura e simplesmente 

igualdade; nesse sentido, as mulheres negras devem estar à frente dessa luta, que 

busca liberdade, equidade e justiça. Sim, dizemos mulheres negras, pois nunca se 

imaginou que haveria no mundo tamanha consciência ante a negação do racismo e 

seus riscos e o quão necessário é eliminar a violência contra as mulheres, bem como 

a inesgotável intolerância frente ao assédio sexual, ao feminicídio e a todos os 

artifícios para se despejar o ódio contra a mulher. 

A luta feminina é uma só. Enquanto nós, mulheres, não compreendermos que 

pode sim, existir feminismo, a luta será em vão. As demandas são pluralizadas sim, 

mas são para todas, não em prol de causas isoladas ou de um só grupo. Não há que 

se ter um vencedor. É indispensável a quebra dos estereótipos que insistem em deixar 

a figura feminina no lugar do servilismo. 

O feminismo negro não é um grupo apartado. Não se está dividindo as lutas 

das mulheres ou o feminismo, até porque que o racismo atinge mais diretamente quem 

não é branco; nesse caso específico, a mulher negra, embora muitas outras formas 

de opressão, agressão, sexismo e preconceitos sejam vividos, sentidos e sofridos por 

todas as mulheres.  

 
3.3 A mulher na literatura pós-colonial/decolonial 
 

A importância das literaturas nacionais tem sido crescente. A cada ano, o 

público acadêmico promove o alavancar das narrativas, principalmente de autoria 

feminina.  

As vozes literárias são das mais diversificadas possíveis; contudo, as narrativas 

escritas nos livros, em grande parte da história foram conduzidas por homens, devido 

a diversos fatores sociais. Logo, o legado dos mais copiosos escritores brasileiros foi 

o que inseriu o Brasil numa posição conceituada no campo das letras, a saber: 

Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos, Jorge Amado, dentre tantos 

outros. Esse legado, de alguma forma, contribui para a desenvoltura da percepção do 

estilo e inovação literária feminina, como teceu Adichie, em sua escrita:  
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A pessoa mais qualificada para liderar não é a pessoa fisicamente 
mais forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais 
inovadora. E não existem hormônios para esses atributos. Tanto um 
homem como uma mulher podem ser inteligentes, inovadores, 
criativos. Nós evoluímos. Mas nossas ideias de gênero ainda deixam 
a desejar. (ADICHIE, 2012, p. 20).  
 

A jornada foi extensa. A marcha de liberdade contra os infundados abusos 

permitiu a mulher se reinventar e cada vez mais exigir-se de intelecto, a fim de 

promover um diálogo imparcial. Às seis últimas décadas foram favoráveis e a mulher 

alcançou elevado espaços na literatura, sobretudo na corrente dos estudos pós-

coloniais. Várias mulheres se lançaram nesse campo fértil da escrita, de modo a 

desbancar e registrar na história o período servil e obscuro a que a personagem 

feminina foi submetida. Tais escritoras trabalharam sua percepção com o intuito de 

produzir e mostrar suas histórias, por meio da escrita literária, com efeitos importantes. 

Não fazemos nenhuma objeção às literaturas masculinas canônicas, mas vale 

registrar que o universo feminino alcançou seu espaço na literatura mundial.  Ocupar 

o lugar nunca concedido às mulheres não foi fácil, pois sabemos que a elas foi negado 

até o direito ao conhecimento, haja vista que a proibição aos estudos resistiu por muito 

tempo. Acerca desse lugar, Bonnici comenta que: 

 
O patriarcalismo, a cultura machista, o analfabetismo e a exclusão da 
mulher de qualquer grau de poder no Brasil Colônia, como também 
extensões e profundos resquícios coloniais após a Independência, 
fizeram com que as obras de autoria feminina fossem relegadas 
completamente ao esquecimento e violentamente criticadas por 
adeptos da manutenção da hierarquização e do 
aniquilamento literário. (BONNICI, 2007, p.77).  
 

Outrossim, escrever uma literatura consoante ao tempo e ao espaço das 

inúmeras escritoras, historiadoras e poetisas brasileiras é a certeza de que a 

sociedade tem avançando sobretudo no campo fértil da bibliografia. A escrita da 

mulher brasileira se desdobra em narrativas de histórias vividas, assistidas, contos, 

poesias e o que mais experienciam em suas andanças, visto que a forma de perceber 

o mundo é o combustível que impulsiona o trilhar no vasto terreno literário. 

Nesse tear, é certo que a literatura brasileira é heterogênea e conta com 

proeminentes mulheres, como: Raquel de Queiroz, Cecilia Meireles, Cora Coralina, 

Zélia Gattai, Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector e tantas outras que semearam 
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o campo fecundo das letras, contribuindo com seu legado. Revemos aqui alguns 

nomes da escrita brasileira que assinaram e marcaram os escritos de modo a viabilizar 

diálogos rumo ao pós-colonial/decolonial.   

Iniciamos com Susana Bornéo Funck, professora da universidade federal de 

Santa Catarina que, em 2014, com e Luzinete S. Minela, Gláucia de O. Assis, 

apresentou ao público leitor a coletânea intitulada Linguagens e narrativas: desafios 

feministas. O livro engendra várias relações de histórias contadas e vividas por 

distintas mulheres, permeando a desenvoltura de cada mulher em sua caminhada de 

vida, em que as oportunidades e/ou a falta de ensejo propiciam distintas criaturas, 

com diferentes sabores e dessabores em razão da sua “escrevivência”, Evaristo 

(2020). 

A referida obra esboça o quanto a sociedade e suas narrativas são importantes 

para o papel formador de opiniões, evidenciando as mudanças já sentidas desde que 

as mulheres resolveram partir para a luta nesse meio século de modestas conquistas. 

O grande desafio do feminismo se dá em razão da disseminação cultural que o 

Ocidente ainda promove quando o assunto é relativo a gênero, mais precisamente ao 

feminino, como analisam Funck, Minela e Assis. (2014, p. 18): 

 
[...] apesar dos avanços obtidos por meio das inúmeras lutas travadas 
pelas mulheres, muitos obstáculos persistem, alguns se re-
configuraram, outros emergiram, exigindo, por isso mesmo, um 
renovado debate em torno dos desafios feministas, que envolvem 
desde a baixa participação político-partidária das mulheres até a 
necessidade de novas articulações ideológicas por meio de 
linguagens como as da arte e da mídia.  
 

Portanto, há grande preocupação ante a expressão artística da arte e dos meios 

de comunicações. É preciso promover um vasto trabalho de valorização e 

conscientização acerca dos trabalhos divulgados por meio desses canais, sendo 

ainda primordial atentar para os ditames patriarcal e eurocêntrico. Importante 

acompanhar as estratégias e o enfoque na inserção do ser feminino nas narrativas 

com abordagens de pautas importantes na história, em especial a mulher indígena e 

negra. 

Tão importante quanto desmistificar os preconceitos contra a mulher é recobrar 

o contexto histórico que intentou excluir não só o mulheril, como tornou perigoso o 

processo de independência sobre as questões de gênero na América Latina, dadas 

as inúmeras tentativas de massacre e apagamento da busca pelo conhecimento, em 
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especial quanto à massa menos favorecida. A restrição discriminatória relativizou a 

miséria, motivo de total exclusão do grupo que vivia na pobreza. Essa discriminação 

abertamente apartou a sociedade feminina, especialmente as mulheres mais pobres, 

que eram repudiadas e abandonadas por seus maridos, pois até mesmo a família as 

excluía se estivessem fora das linhas e ditames patriarcais do colonizador. 

A História nos revela quanto sofrimento a era colonial derramou, contextos que 

o período decolonial amarga, inserindo na história cada marca de dor e ruína que a 

colonização causou aos subservientes. Muitas foram as escritoras que ousaram tratar 

do tema e atuação marginal das personagens do sexo feminino nas obras literárias; 

dentre as já citadas, temos ainda: Hélène Cixous, Julia Kristeva, Ann 

Oakley, Kate Milleett, Juleit Mitchell, Germaine Greer e Judith Butler. 

Igualmente temos escritores como: Ngugi wa Thiong'o, Jacques Marie Émile 

Lacan e no Brasil Thomas Bonnici da Universidade Estadual de Maringá/PR, nomes 

que levantaram a bandeira do feminismo; os autores que se dedicaram a narrar e 

escrever em prol do feminismo, em especial da mulher, são conhecedores das 

circunstâncias vividas pela mulher, a mulher é astuta, tem humor pitoresco, esperta, 

dona de sua vontade. Bonnici, entende que:  

  
[...] as mulheres tenham ousado se aventurar no mundo da literatura 
é, portanto, em si mesmo um fato notável dados as condições 
adversas que tiveram de suportar. Constrangidas pelas exigências 
insistentes de feminilidade por parte da sociedade a que pertenciam, 
elas, no entanto, na sua busca por uma voz pública, ajudaram a forjar 
as convenções do romance, criando uma tradição do romance 
feminino. (BONNICI, 2007, p.40). 
 

Por todas as batalhas e conquistas até aqui obtidas, não se pode aceitar a 

permanência do que se instaurou no período de colonização, a continuidade estrutural 

da violência, seja qual for e independentemente do grupo que esteja sendo coibido, 

não é mais concebível. No atual cenário social, o diálogo é a chave de tudo. É 

inaceitável toda e qualquer forma de opressão que vise emudecer e sobrepujar as 

classes menos favorecidas, seja por gênero, cor, condição social, religião, etc. É 

preciso atentar para a história coletiva a partir da relação entre os sexos e com a 

ordem social; promover o resgate do que foi o domínio masculino é basilar, em razão 

de ser ainda manifestado por todas as desigualdades das relações opressoras, 

machistas e patriarcais, as quais vão contra todas as produções que se referem a 

qualquer formação comunitária. 
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É necessário dar atenção aos grupos de indivíduos que sofrem dificuldades em 

diversos campos sociais, por desigualdades ocasionados por divisões internas de 

organizações desestruturadas. Urge a desconstrução acerca das questões de 

gêneros, da heteronormatividade imposta pela massa tirana que insiste em manobrar 

o que deve ser feito, dito e a quem. 

Atuante na luta contra as instituições que se manifestam contra a sexualidade 

de cada indivíduo, temos a estadunidense Judith Butler, teórica contemporânea 

do feminismo. Em seu livro Problemas de Gênero: feminismo e subversão da 

identidade, Butler (2003) discorre em relação aos estudos sobre gênero e a teoria 

queer, permeando assuntos da psicanálise e as teorias de Lacan, Freud e Foucault.  

A autora postula ser por fatores/mecanismos culturais que a sociedade compreende, 

automaticamente, que a simples imagem de homem e mulher lado a lado já denota 

uma relação heterossexual; desse modo, a heteronormatividade acontece quando o 

corpo social de um determinado espaço impõe combinar um único padrão sexual para 

o ser masculino e feminino, construindo a ideia de que ambos, ao longo de sua 

vivência, existirão sob o único padrão da era colonial. 

A ideia é fomentar o respeito e dar espaço para todo indivíduo, 

independentemente da orientação sexual. A narrativa da obra visa alertar para o 

desempenho de gênero — visto que a sociedade interfere no comportamento do 

sujeito, determinando o que é ser masculino ou feminino — e, primeiro, defender as 

questões acerca dos direitos feministas e dos homossexuais. 

Butler (2003) adentra no contexto do debate sobre gênero e sexualidade com 

muita ênfase, com vistas a defender a teoria queer, que tão somente considera o 

diferente como estranho; na sociedade colonial, o homem ou a mulher que não 

vivenciava uma relação heterossexual fugia dos padrões culturais, sociais e cristãos 

doutrinados pelo patriarcalismo e eurocentrismo, visto como díspar, conforme 

comenta a autora: 
A própria noção de “patriarcado” andou ameaçando torna-se um 
conceito universalizante, capaz de anular ou reduzir expressões 
diversas da assimetria do gênero em diferentes contextos culturais. 
Quando o feminismo buscou estabelecer uma relação integral com as 
lutas contra a opressão racial e colonialista, tornou-se cada vez mais 
importante resistir à estratégia epistemológica colonizadora. 
(BUTLER, 2003, p. 64). 
 

Novamente a imposição da civilidade frente às relações binárias, ou melhor 

dizendo, relações entre X e Y; novamente a opressão colonial intentando obrigar a 
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forma com que este e aquele deve se portar, a imposição diante da mulher, como ela 

deve ser ou proceder, assim como o homem diante da figura feminina. Dessa maneira, 

Butler (2003), denota a opressão contra a mulher, que a obriga ser como as “regras” 

impõem, privando-a de ser quem é e, do que quiser ser. Isso revela a necessidade de 

quebrar os tabus e sair outra vez do contexto de domínio normativo, desconstruindo 

a lógica imposta pela colonização. Segundo Butler (2003, p. 8): 

 
[...] O poder parecia ser mais do que uma permuta entre sujeitos ou 
uma relação de inversão constante entre um sujeito e um Outro; na 
verdade, o poder parecia, operar na própria produção dessa estrutura 
binária em que se pensa o concerto de gênero.  
 

Os debates em torno das questões das diferenças sexuais e identidade 

perpassam vários pontos sociais e culturais temporalmente e da história, em razão da 

opressão e da imposição do colonizador, disseminadas com o eurocentrismo, o que 

dizimou saberes e culturas. A significância da obra ocorre frente às questões de 

gênero, pois, na atualidade poder falar, discutir e revisitar esses contextos, é viabilizar 

a muitos indivíduos se auto entender e compreender.  

Ninguém pode ser excluído de seus direitos de cidadão apenas por ideologias 

opressoras, porque um centro de poder pensa de um único jeito, a ponto se ser 

instalado à força e opressão. O diálogo não pode ser degenerado, pois, a civilidade 

básica é o que pode guiar e fazer com que as divergências sejam debatidas de forma 

respeitosa e civilizada. 

De modo a acalorar o debate, vamos nos inserir neste contexto de 

manifestações em oposição à intolerância colonial, assim como as tentativas de 

remendos do pós-colonialismo. Para tanto, é fundamental conhecermos três mulheres 

negras que muito contribuíram com a literatura brasileira na pós-colonialidade: Lélia 

Gonzales, Conceição Evaristo e Sueli Carneiro. A partir delas, as temáticas de luta 

contra o racismo e a desigualdade social perante ao povo negro ganharam proporções 

e rumos conceituados. 

Lélia Gonzalez, pioneira nos estudos sobre cultura negra no Brasil, lecionou 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). Dedicou-se a 

escrever em prol das causas sobre o racimo. Sua obra póstuma Por um feminismo 

afro latino americano, publicada no ano de 2020, reúne diversos trabalhos, ensaios, 

intervenções e diálogos, um compilado de diversos textos/trabalhos. O livro visa 

engrandecer a importância das mulheres negras, ao passo que elas se reconheçam 
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na sua essência, quer sejam pretas ou afro-latinas, sobretudo pela ocasião das 

diásporas e alteridade ante as mudanças impostas e praticadas violentamente, sem 

qualquer conhecimento ou escolha social. Conforme a autora: 
 

[...] Nosso compromisso, portanto, é no sentido de que, ao refletir 
sobre a situação do segmento negro como parte constitutiva da 
sociedade brasileira (ocupando todos os espaços possíveis para que 
isso ocorra), ela possa olhar para si e reconhecer, em suas 
contradições internas, as profundas desigualdades raciais que a 
caracterizam. (GONZALEZ, 2020, p. 20). 
 

A sociedade latino-americana foi conduzida e escravizada sob o jugo racial. 

Isso é latente desde que o mundo é mundo. O Brasil é criado, “fundado” pelo povo 

negro, a “África migrou para cá” (GONZALEZ, 2020). Então, por que, em pleno século 

XXI, os brancos se veem numa posição favorável e diferente dos negros? Logo, 

reprisamos os horrores do início da colonização, quando tudo restou sob o domínio 

eurocentrado e imperial do norte global.  

Os estudos e convicções de Lélia Gonzalez (2020) perpassam pela busca de 

compreender por que há tanta subjetificação espojando a figura da mulher negra; visa 

entender a relação e o momento em que o racismo proliferou na formação do 

brasileiro. Nesse intento, a autora supõe que o racismo é uma neurose do brasileiro, 

recorrendo exacerbadamente na peleja de descortinar as tantas absorções a 

discriminação, como registrou em seu ensaio intitulado Racismo e sexismo na cultura 

brasileira: 
O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobe o 
duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós, o racismo se 
constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural 
brasileira. Nesse sentido, veremos que sua articulação com o sexismo 
produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular 
(GONZALEZ, 2020, p. 76). 
 

Gonzales (2020), deixou um legado sem igual. Sua contribuição para a 

literatura brasileira é mais que legal quanto ao direito e o reconhecimento da mulher 

nesse espaço antes ocupado somente pelo público masculino, em razão do 

patriarcado. 

Conceição Evaristo, no que lhe concerne, atuou na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). No livro Insubmissas lágrimas de Mulheres, publicado no ano de 

2020, escreveu treze contos, narrativas reais das muitas andanças que fez, dos vários 

registros e conversas que distintas mulheres consentiram em compartilhar. São 
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relatos de dor e sofrimentos das muitas opressões e humilhações a que as mulheres 

foram e ainda são submetidas, sobretudo as negras. 

Destaca-se que, de modo geral, as obras, contos e narrativas dessa escritora 

têm sempre a denúncia, por meio do campo social que a profissão lhe permitiu 

enveredar. Utiliza-se das tantas verdades estampadas no cotidiano, desnudando o 

que por séculos foi silenciado, transcrevendo enredos que chocam, mas que também 

acalentam, conforme atestou Evaristo (2020, p. 7): 

 
O real vivido fica comprometido. E, quando se escreve, o 
comprometimento (ou o não comprometimento) entre o vivido e o 
escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar 
estas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma 
escrevivência. 
 

Após a leitura dessa obra, é possível compreendermos que a insubmissão, 

trazida em seu título, demonstra a superação de cada uma das treze mulheres que 

aceitaram compartilhar seus “enredos”. A autora enfatiza dores, sofrimentos, 

abandonos, amores, dessabores, contudo reafirma a superação conquistada por 

distintas mulheres, a alegria dessa superação e o recomeço da vida que não se apaga. 

No livro Olhos D’água, publicado em 2016, a escritora faz um apanhado de 

muitos flagelos que assolam a população de maioria negra nesse país. Propensa a 

não invisibilizar as referências gritantes da pobreza e desigualdades sociais, a obra 

promove o lugar de fala não só da mulher, mas também do homem, como retratado 

no conto intitulado Di lixão. Analisa temas como miséria, prostituição, violência urbana, 

crianças em situação de extrema vulnerabilidade, proporcionando ao leitor as 

seguintes perguntas: a que essas pessoas faziam ali? Por que estão nessa situação? 

Quem as colocou na situação em que estão? Por que foram abandonadas? Essas 

perguntas, infelizmente, trazem uma situação que é de conhecimento geral, que já 

deveria ter sido resolvida pelos governantes, de modo a mudar tal panorama. 

Com essa obra, Evaristo (2016) foi premiada com a mais tradicional honraria 

literária do Brasil, o prêmio Jabuti. No conto, intitulado Olhos d’água, que dá título ao 

livro, a autora mostrar como a perda da referência materna maltrata o ser humano e 

também aborda temas como o distanciamento e o abandono.  A ênfase é mostrar que, 

em muitas ocasiões das batalhas da vida, a diáspora é obrigatória, ocasionado o 

distanciamento, a perda do convívio entre entes queridos; ao final do conto, a grande 
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lição é a retomada desse lugar, a reconstrução dos laços, de um elo que não 

deve/deveria ser apagado, o resgate na relação entre filha e mãe. A autora expõe que: 

 
Sendo a primeira de sete filhas, desde cedo busquei dar conta de 
minhas próprias dificuldades, cresci rápido, passando por uma breve 
adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. 
Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também 
sabia reconhecer, em seus gestos, prenúncios de possíveis alegrias. 
(EVARISTO, 2016, p. 16). 
 

Assim sendo, é inegável o papel imponente que a mulher conquistou nesse 

país ao longo das últimas cinco décadas. Não restam dúvidas de que, sem a 

contribuição da escrita feminina, o eixo literário não estaria no referencial teórico 

mundial das leituras que transpassam as áreas de conhecimento brasileiro. 

Fechando essa galeria, temos Sueli Carneiro, atuante do movimento negro no 

Estado de São Paulo. Que revolucionou a luta pelas cotas de inclusão em 

universidades públicas do país! Essa escritora percebe que o racismo, em suas mais 

diversas proporções, intenta invisibilizar o negro enquanto sujeito do conhecimento e 

alijar os pensadores e pensadoras negras.  

No livro Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, Carneiro (2011) aborda 

um vasto conjunto de artigos construídos ao longo dos anos de 1999 a 2010, 

condensados a partir de conteúdo que expõem, bem como encontra elos de respeito 

ante a população negra. Proporciona uma costura de vários pensadores com assuntos 

afrontosos, que tendem a externar um apanhado de enfrentamento contra a 

segregação racial, como notado no artigo intitulado Aquelas negas:  

 
Para alguns brancos (e outros que assim se supõem), parece só haver 
um jeito suportável de ser negro: aquele ligado ao fracasso, à 
vulnerabilidade, ao servilismo, à dependência e à inferioridade 
introjetada. Negros e negras fortes, altivos e vencedores parecem um 
insulto para esses brancos (CARNEIRO, 2011, p. 124-125). 
 

A obra é singular: mostra dados históricos, auxilia na compreensão de como o 

racismo se institucionalizou no Brasil, suas formas de sustentação, bem como as 

práticas pensadas e tomadas para estancar tamanha discriminação. Enfoca o 

combate a partir da hierarquização de raças, considerando que não é razoável um 

determinado sujeito ter mais valor ou importância que outro. Carneiro (2011) tece as 

variadas maneiras de como as políticas públicas seguem ainda a passos curtos diante 

do embate contra o racismo e suas desigualdades. 
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Para a referida ativista, é basilar expurgar toda manipulação de identidade do 

negro e defrontar incansavelmente a depreciação da mulher negra, como escreveu no 

artigo A Dor da Cor: “É comum as negras bonitas serem “promovidas” a mulata ou 

morena por um galanteador. Essa promoção, ousada com forma de elogio, exige, em 

contrapartida, um sorriso envaidecido” (CARNEIRO, 2011, p. 65). 

Assim sendo, é inegável a enorme contribuição de mulheres no espaço e 

contexto da escrita, produção de narrativas e nas literaturas em geral. É com louvor 

que essa vertente tem crescido, acrescentando significativamente novas alternativas 

de análise e escrita na literatura brasileira.  

Contudo, tem sido tímida a contribuição e o surgimento da erudição feminina 

negra no ambiente preciso do conhecimento. Como não falar de mulheres negras e 

escritoras, é assim que compreendemos o engendrar desse livro, articulando acerca 

da literatura e da ocupação de mulheres negras. É urgente pensar o mundo sendo 

invadido pela desconstrução da branquitude. A esse respeito, no artigo intitulado 

Colorindo egos, Carneiro comenta: 

 
Para que se possa quebrar o círculo vicioso de produção de egos 
inflados versus egos deprimidos, é preciso agir sobre as duas pontas 
do problema em prol da construção de um círculo virtuoso em que 
compartilhar igualitariamente a diversidade humana seja um princípio 
de enriquecimento para todos. (CARNEIRO, 2011, p. 81). 
 

Não obstante, é necessário enaltecer as vozes daqueles que construíram toda 

a essência de identidade cultural do Brasil; como bem argumenta a escritora, o 

epistemicídio é contínuo e pujante: ““a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à 

justiça em todo lugar”” (CARNEIRO, 2011, p. 45).  

Portanto, rejeitar qualquer anseio de condenação e exclusão perante ao 

racismo é uma forma de contribuir com sua própria humanidade.  

Diante do exposto, não restam dúvidas de que a produção intelectual de 

mulheres negras vem crescendo na literatura. Já não há como barrar as demandas, 

considerando-se as evidências do demasiado nível de exclusão, principalmente com 

relação à mulher negra. É necessário rever e propiciar cada vez mais a divulgação de 

obras e conteúdo que possibilitem a expansão da mente do ser feminino, para 

podermos alçar lugares e espaços sociais nossos por direito. 
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4 EROTISMO 
 

Nesta seção, a intenção é promover o resgate e levante da voz feminina, seu 

lugar e o local de fala, a quebra o silenciamento a que foi submetida, por séculos, em 

razão da dominação machista, patriarcal e imperialista. 
 

4.1 Sexualidade: a mulher e seu local de fala  
 

Nossas antepassadas foram reprimidas pelo patriarcado e, em pleno século 

XXI, ainda é temerário reportar-se ao tema liberdade feminina. É preciso elevar a voz 

da mulher, seja ela do Oriente ou do Ocidente, negra, branca, homossexual, pobre ou 

rica. É urgente o acesso à informação, ao conhecimento dos direitos que, mesmo 

antes até de quaisquer garantias previstas em Lei, já nos pertenciam, porém, foram 

cerceados: o direito à vida, de ter desejos, de ir e vir, entre outros. 

 A hostilização a que foi imposta à mulher é irreparável, todavia, atualmente, é 

dever de toda sociedade desenvolver mecanismos que visem reparar os danos 

causados por gerações, o que nos leva a pensar em uma dívida enorme com nossas 

antecessoras. Na obra A criação do patriarcado, Gerda Lerner, avalia que: 

 
A falta de conhecimento das mulheres sobre a própria história de luta 
e conquistas é um dos principais meios de nos manter subordinadas. 
Mas mesmo aquelas que já se definem como pensadoras feministas e 
engajadas no processo de criticar os sistemas tradicionais de ideia 
ainda são atrasadas pelas amarras do desconhecimento gravado 
profundamente em nossa psique. A mulher emergente encara um 
desafio à própria definição de si mesma. (LERNER, 2019, p. 277). 
 

Sabemos que as mulheres antecessoras ao século XXI viveram e presenciaram 

inúmeras dores, num tempo em que a mulher era tida como objeto. A sociedade e a 

religião apresentavam a mulher como um ser nulo/lixo, em razão da herança perversa 

do patriarcado no contexto pós-colonial, disseminando um machismo arraigado à 

feminilidade. É aterrorizante saber que ser ou nascer mulher, antepassadas ao século 

XX, era quase uma aberração, um ser amaldiçoado, tudo ensejado pelo poderio 

predominante e vil do machismo. 

Dentro dessa vertente, vale pontuar aqui as interpretações do pensamento de 

Freud, interpretadas pelo filósofo alemão Herbert Marcuse (1999, p. 69): “o primeiro 

grupo humano foi estabelecido e mantido pelo domínio de um indivíduo sobre os 

outros” (MARCUSE, 1999, p. 69). Nesse contexto, a figura do homem se sobressaía 



57 
 

 

em relação à da mulher, ou seja, frisamos aqui a representação do pai que, desde 

sempre, exerceu absoluta dominação. Como disse Marcuse (1999, p. 71): 

 
O pai estabelece a dominação em seu próprio interesse, mas ao fazê-
lo, está justificado pela sua idade, sua função biológica e (sobretudo) 
pelo êxito: ele criou aquela “ordem” sem a qual o grupo imediatamente 
se dissolveria” surgindo, logo “despotismo patriarcal da horda 
primordial. 
 

No livro Eros e Civilização — uma interpretação filosófica do pensamento de 

Freud, Marcuse (1999), que muito contribuiu para os embate e diálogos da revolução 

sexual a partir dos anos 60, propiciou o despertar da sociedade da época para as 

questões sexuais, assim como proporcionou em avanço no que se reporta ao 

feminino, em faze ao conservadorismo que ainda pairava no mundo em pleno século 

XX. A grande proposta do autor foi desconstruir a imagem feminina ante a repressão 

sexual. Assim, teorizou na linha do pensamento de Freud, que desenvolveu o conceito 

“desejo de Eros”, ou seja, o instinto mais primitivo pelo prazer, do qual o indivíduo se 

reprimia. O que culminava na sua forma externa de descontentamento.  

Segundo o autor, Freud outrora afirmou que toda forma de opressão e 

repreensão do fervor mais natural do ser humano seria deposto nas mais diversas 

formas de submissão e violência, já que sua maior satisfação sobeja impedida de ser 

exalada. Marcuse, analisa que: 

 
O sentimento inconsciente de culpa e a necessidade inconsciente de 
castigo parecem ser desproporcionais em relação aos verdadeiros 
impulsos pecaminosos do indivíduo: a perpetuação e (como veremos) 
a intensificação do sentimento de culpa durante a maturidade, a 
organização excessivamente repressiva da sexualidade, não podem 
explicar-se adequadamente em termos de um perigo ainda agudo de 
impulsos individuais. (MARCUSE, 1999, p.65). 

 

Nesse tear, encontra-se a sexualidade. O erótico sempre foi marginalizado, 

principalmente para a mulher, sendo um campo difícil para a maioria das pessoas. 

Demonstrar o erótico continua sendo custoso até a presente geração. Nunca houve 

tanto discurso sobre a sexualidade em nenhuma outra sociedade, nem se falou tanto 

sobre exteriorizar-se em ambos os sexos, independentemente da orientação sexual.  

Fato é que o erótico ainda continua sendo um grande tabu para a maioria das 

pessoas, evidenciando dores antigas, complexas e clássicas. O erótico é para toda e 

qualquer mulher, quer seja preta, indígena, oriental ou branca, do Ocidente ao oriente, 
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sem haver qualquer distinção. É necessário colocar um, basta, falar, sentir, expor 

sensações e desejos inatos do ser humano, não podem ficar as sombras.  

Não existe um limite específico para a questão da sexualidade, visto que 

qualquer parte do corpo pode aflorar o sentimento, o desejo e a representação do 

sexo. Assim, os limites da sexualidade são os limites que o corpo cria e a imagem que 

cada sujeito produz acerca do que é sexual. 

Tal condição entra em colapso com o inconsciente, deixando-nos muitas vezes 

“no escuro”, dado que toma força na espinha dorsal, concentrando, às vezes, no 

aparelho genital, conflitando com o sujeito e se identificando com a sexualidade de 

corpos e órgãos externos.  

De acordo com Souza e Nenevé (2016, p. 103): 

 
[...] a mulher buscou se libertar de todas as maneiras da visão 
machista, que pode ser exercida tanto como violência física quanto 
psicológica. Assim, a mulher também buscou se libertar da ideia de 
que o seu sexo era por obrigação, um fator que lhe era imposto. 
(SOUZA e NENEVÉ, 2016, p. 103).  
 

Quando falamos sobre questões intrínsecas aos gêneros, no que se refere às 

mulheres, percebemos que seus destinos sempre foram os mesmos e se cruzavam 

na “sentença de vida”, seja no papel de esposa, doméstica, nativa, filha de família rica 

ou de família pobre. No início da colonização, as mulheres eram dominadas por seus 

senhores: pai, patrão, marido, irmão, capataz, enfim, o sexo masculino sempre 

prevaleceu na doutrinação das mulheres.  

No âmbito da sexualidade, a virilidade tem endereço fixo na identidade 

patriarcal e de sua hegemônica masculinidade sobre a submissão da mulher. Na visão 

do patriarcado, o colonizador era tido como único dono de todos, como os temidos 

“coronéis” das décadas de 1950 e 1960, invadindo lugarejos, vilarejos e comunidades 

espalhadas matas a dentro, demarcando e tomando posse de tudo. 

Há pouco mais de 60 anos, a sociedade ainda esperava que o homem 

constituísse seu casamento com uma mulher de “classe”, que seria sua esposa, mãe 

de seus filhos, cuidando integralmente da casa e de todos os afazeres domésticos. A 

esse indivíduo era resguardado o direito de ter outras tantas mulheres, desde que não 

pertencessem à sociedade conservadora e guiada pelos bons costumes e boas 

maneiras. Assim, o homem podia ficar livre e liberar todos os seus desejos masculinos 

e devaneios sexuais, o que, com sua esposa não seria de bom alvitre.  
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Del Priore, comenta que: 

 
O adultério perpetuava-se como sobrevivência de doutrinas morais 
tradicionais. Fazia-se amor com a esposa quando se queria 
descendência: o resto do tempo era com a outra. A fidelidade conjugal 
era sempre tarefa feminina. A falta de fidelidade masculina, vista como 
um mal inevitável que se havia de suportar. Era sobre a honra e a 
fidelidade da esposa que repousava a perenidade do casal. (DEL 
PRIORE, 2014, p. 67). 
 

A obra Histórias íntimas, da historiadora carioca Mary Del Priore (2014), retrata 

como e, porque a vida sexual ainda presentemente é um tabu, herança do período 

colonial, mais precisamente do Brasil colônia, que revela a repulsa com que a mulher 

era vista pelos homens, que obtinham no sexo o seu único e indispensável prazer. A 

abra contextualiza como os portugueses exerceram o poder sexual da masculinidade 

e suas mais infinitas possibilidades. Del Priore (2014) não intenta só falar do ato sexual 

propriamente dito, mas como o sexo se alavancou como tabu, partindo de uma 

tentativa de entendimento, pela ética, do papel social que surge depravador para a 

história.  

Contudo, muito desse legado pérfido não mais próspera e passou a ser 

questionado a partir do final do século XX, tendo em conta os debates acerca do 

erótico. Falar de e sobre sexo passou a ser tratado com mais veemência. 

 Aproveitando-se dos esguichos que já ventilavam perante os movimentos que 

estariam por vir, as ondas do feminismo permitiram que a mulher então se percebesse 

dentro dos tantos direitos reivindicados, das tantas reparações necessárias para trilhar 

a igualdade de gênero, passando a compreender que seu corpo pertence somente a 

ela e a ela restava o poder de decisão e o seu lugar de fala sobre seu próprio corpo. 

Em conformidade com Del Priore (2014, p. 236):  

 
Na intimidade, a sexualidade liberou-se, por completo, das exigências 
de reprodução, graças à difusão dos meios modernos de 
contracepção. Tornou-se mais livre, fluida e aberta à emergência dos 
mais variados estilos de vida. Ela tornou-se algo que se cultiva, que 
tem a ver com a identidade de cada um. E não uma norma coletiva 
predeterminada. 
 

A negação do ser mulher, que era vista apenas como fonte de prazer, rende 

até agora falácias depreciativas. Muitas pessoas, a maioria mulheres, se recusam a 

falar acerca do tema, principalmente numa conversa descontraída em uma “roda” 
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feminina. Provável é que essa atitude seja herança de uma colonização devastadora, 

já que as mulheres sempre foram perseguidas quanto ao fato de desprender seus 

desejos e sentimentos. Em vista disso, a cronografia da sexualidade ainda é, e 

esperamos que seja por muito tempo, traçada e discutida. A mulher já encontrou seu 

lugar de pertencimento na história, mas cabe ainda desconstruir as tantas opressões 

colocadas desde os primórdios.  

O livro História da sexualidade — a vontade de saber, de Michel Foucault 

(1988), traz uma análise social, crítica, cultural e histórica em torno da sexualidade e 

tudo o que a envolve. Os corpos nus não causavam nenhuma repulsa, tampouco 

desejo, até os idos do século XVII; todavia, a partir daí se inicia uma certa repressão, 

passando-se a sexualizar o corpo, principalmente o da mulher. A era do capitalismo 

traça uma disputa perigosa, que perpetua o disparate de o homem se ver e estar no 

centro de tudo, sobejando o patriarcado e colocando o sexo feminino no lugar de 

submissão. 

Foucault (1988) aborda, ainda, a linha divisória do que é licito e ilícito, como 

condenar o casamento sem consentimento, a infidelidade e a homossexualidade, 

dentre outras temáticas. O autor fala sobre as chamadas “sexualidades periféricas”, 

intituladas como “espécie”, uma categoria patológica que vê a homossexualidade 

como uma doença. A sexualidade passa a ser tratada de forma pública, principalmente 

o casamento. Tudo deveria ser narrado, as relações matrimoniais passam a ser o 

centro de poder da igreja, da política e da medicina. Vigiava-se toda forma de 

“perversão” sexual. Nas palavras do autor: 

 
O sexo dos cônjuges era sobrecarregado de regras e recomendações. 
A relação matrimonial era o foco mais intenso das constrições: era 
sobretudo dela que se falava: mais do que qualquer outra tinha que 
ser confessada em detalhes. Estava sob estreita vigilância: se 
estivesse em falta, isto tinha que ser mostrado e demonstrado diante 
de testemunha. (FOUCAULT, 1988, p 38). 
 

Assim, restou a imposição social, já que o tudo que não correspondesse com o 

que a igreja impunha ou com a heteronormatividade imposta, era visto em contestação 

ao natural. As ideologias passaram a ser compulsórias: a figura do casal é unicamente 

composta por homem e mulher, que serão os únicos detentores da sexualidade. 

Qualquer pessoa fora desse “padrão” era reprimida sexualmente, o que significa a 

implantação perversa de controle sobre os desejos eróticos.  
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Foucault (1988) discute esse domínio pérfido que a igreja e o poderio do 

capitalismo obrigavam a ser seguido, não aceitando aquilo que não estivesse no 

“natural”. Vejamos: o sexo passou a ser discutido e debatido como se fosse algo 

público, mas tudo deveria ser e acontecer como a igreja e a ponteira do patriarcado 

quisessem. Desde a infância até a vida adulta, pensar, falar ou fazer sexo, eram temas 

cuja completude devia ser externa aos membros da igreja. 

O que mais chama a atenção é a apropriação e a condição na origem de poder 

que o erótico/sexualidade ensejou, o poder de dominação, as relações de domínio 

masculino, a criação, ideologias e estereótipos imprecisos disseminados contra a 

figura e o corpo feminino, visto uma zona pérfida, uma criação do mal.  

De acordo com Foucault: 

 
O copo da mulher foi analisado – qualificado e desqualificado – como 
corpo integralmente saturado de sexualidade: pelo qual, este corpo foi 
integrado, sob o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca, ao 
campo das práticas médicas. (FOUCAULT, 1988, p. 99). 
 

Sabido é que a mulher por muito tempo foi vista como um objeto a ser usado e 

sua atuação, e função sempre foram marginalizados, independentemente de sua 

natureza ou cor da pele, e “o próprio ato sexual é pensado em função do princípio da 

masculinidade” (BOURDIEU, 2010, p. 27). Dessa forma, vale reprisar que a mulher, 

indiscriminadamente, durante o período colonial, serviria tão somente como objeto de 

procriação, em razão do androcentrismo, ou seja, a mulher foi domesticada 

unicamente para cuidar da casa, família, casamento e procriar, conforme os ditames 

e controle pérfido da igreja (DEL PRIORE, 2009). 

Complementando essa linha de pensamento, o sociólogo francês Pierre 

Bourdieu (2010, p. 46) comenta que “os dominados aplicam categorias construídas do 

ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim serem 

vistas como naturais”. É evidente que a concepção do patriarcado ocidental por muito 

tempo foi dominadora, entranhada nas tentativas de silenciar a mulher, assim como 

dos abusos de poder que sofreram.  

Historicamente, houve sim um avanço. As mulheres falam em maior quantidade 

e expressado sobre o erótico, seus desejos, as nuances com que se envolvem e como 

são envolvidas com seus parceiros ou parceiras. Os movimentos feministas muito 



62 
 

 

contribuíram e quebraram os coros e apelos frente aos “bons costumes”; as roupas, a 

moda e estilos de hoje já demonstram muito sobre a personalidade de cada pessoa. 

 
4.2 Mulher e o erotismo 
  

As figuras que representam a mulher não mudam, seja no contexto nortista 

amazônico ou brasileiro. É claro que há diferentes culturas, crenças, histórias, mas é 

ainda perceptível que as desigualdades de gêneros continuam latentes em todo o 

mundo. Assim sendo, na atual “sociedade moderna”, quando falamos de sexualidade, 

todas as teorias sobre identidade de gênero levam ao campo da sexualidade é 

socialmente construída e constituída. 

A sexualidade não deveria ser vista na ótica padrão, já que se molda na 

perspectiva cultural de cada ser, sendo mutável, muito embora toda prepotência do 

capitalismo e da sociedade burguesa predominante nos séculos XVI ao XVIII tenha 

tentado ditar unicamente ao ser masculino o domínio em todos os campos sociais. 

Giddens (1993, p. 10) fez a seguinte afirmativa: “A emergência do eu chamo de 

sexualidade plástica é crucial para a emancipação implícita no relacionamento puro, 

assim como para a reivindicação da mulher ao prazer sexual”. Avaliando tal conceito, 

o jugo da mulher aos padrões de família começou a ser desmantelado ao final do 

século XVIII, todavia só mais tarde é que obteve força e coro.  

Anthony Giddens (1993) é um sociólogo britânico que, dentro de suas tantas 

obras, alavancou um tema de grande destaque e importância na teoria da 

modernidade, traçando uma linha de pensamento em que o sujeito deve se retirar do 

espaço chamado passado e se instruir para um futuro nada previsível.  O referido 

sociólogo elucida que a humanidade ainda se apega aos costumes do passado, à 

dominação espojada pela igreja, pelo capitalismo e crenças ancestrais, como estado 

de fome, a junção simétrica com espaço e tempo, o que vai gerar o que ele chama 

“sociedade reflexiva”, uma sociedade insegura e extenuada. Na avaliação do autor: 

 
Uma vez que a reflexividade institucional atinge virtualmente todas as 
partes da vida social cotidiana, quase todo padrão ou hábito pode 
torna-se um vício. A idéia do vicio faz pouco sentido em uma cultura 
tradicional, onde é normal fazer-se hoje o que se fez ontem. 
(GIDDENS, 1993, p. 88). 
 



63 
 

 

Sabemos que, na sociedade atual, a mulher ainda sofre repressão de todos os 

lados. Nos ambientes formais e familiares, são poucas as mulheres que assumem o 

papel de se colocar em jogo quando o assunto é o prazer, de dialogar abertamente 

sobre sexo. 

Del Priore (2009), na obra Ao sul do corpo: condição feminina, maternidade e 

mentalidades no Brasil Colônia, relembra a história das nossas antepassadas, como 

ocorreu e decorreu a dolorosa passagem da mulher no Brasil colônia, de que forma 

se relacionou com a sociedade, com a maternidade, filhos e marido, suas obrigações 

para com a casa e como esposa, assim como a sua relação com o próprio corpo, já 

que ainda impera no imaginário de muitos a imagem puritana de santa mãezinha. Na 

análise da autora:  
O cotejamento entre ambos os tempos permitiu, contudo, relacionar 
transformações e atitudes. A valorização do casamento, a construção 
da santa-mãezinha, a maternidade como um espaço de revanche, a 
emergência do privatismo e a afirmação do papel a social da mulher 
por intermédio de sua condição biológica. (DEL PRIORE, 2009, p. 17). 
 

Logo, tem-se que toda a construção e restrições injetadas na mulher de hoje, 

obviamente, são heranças da ditadora colonização. Os valores adquiridos na 

subserviência se destacam nesse penoso processo feminino. A Igreja teve papel tão 

soberano quanto a colonização. Aliás, no quesito fêmea, a Igreja era o próprio 

adestrador. As organizações sociais ditavam que a mulher não podia se desgarrar dos 

ditames coletivos, assim como a sexualidade feminina somente seria compartilhada 

com os médicos, jurídicos e religiosos, a quem a mulher podia tecer alguma 

intercorrência. 

Contudo, ainda vivemos numa sociedade que tranca os lábios quando a 

conversa intenta para conhecimento do desejo, corpo e demais nuances. É uma pena 

que, nesse assunto, as próprias mulheres saem à frente nos quesitos, vergonha e 

pudor, tratando o tema como tabu.  Giddens (1993, p. 16) entende que “as mulheres 

têm sido divididas entre virtuosas e perdidas”.  

Logo, se há um tema que os homens são ousados em querer que a mulher 

domine é, sem dúvida, o da sexualidade, muito embora eles ainda acreditem que o 

sexo extravasa sua saúde mental, o que pesa, ainda, no desgarramento das amarras 

da opressão e da ocultação do sentimento feminino, posto que restou o intento de 

institucionalizar o poder. Nesse tear, Foucault, atesta que:  

 



64 
 

 

[...] “o” poder, no que tem de permanente, de repetitivo, de inerte, de 
auto reprodutor, é apenas efeito de conjunto, esboçado a partir de 
todas essas mobilidades, encadeamento que se apóia em cada uma 
delas e, em troca, procura fixá-las. Sem dúvida, devemos ser 
nominalista: o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não 
é uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a 
uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada. 
(FOUCAULT, 1988, p 89). 

 

Giddens (1993) aponta ser bastante saliente a percepção do declínio frente à 

construção de que falar socialmente sobre libertinagem não é mais uma perversão. 

Hoje é possível falar abertamente e até estimular tal prática, mesmo que relativamente 

não seja sociável em todos os lugares e culturas, visto que temos ainda países que 

não aceitam e, em suas tradições, detêm a total opressão, principalmente sobre as 

mulheres.  

Ainda há várias diásporas quando o assunto é sexualidade. Esta é uma peleja 

“bem sucedida”, porém caminha a passos curtos. Muito há para construir e dialogar 

nesse vasto terreno do prazer, embora a modernidade busque fomentar a equidade 

com maior saber e entendimento. Giddens, assim escreveu: 

 
Uma vez que a sexualidade tornou-se um componente “integral” das 
relações sociais, como resultado de mudanças já discutidas, a 
heterossexualidade não é mais um padrão pelo qual tudo o mais é 
julgado. Ainda não atingimos um estágio em que a heterossexualidade 
é aceita como apenas uma preferência ente outras, mas esta é a 
implicação da socialização da reprodução. (GIDDENS, 1993, p. 45). 
 

Portanto, desacreditar do alcance que a sociedade até aqui galgou não é o 

caminho. O pluralismo e a diversidade proporcionam progressos no horizonte da 

modernidade na totalidade. Vale considerar que, com referência ao assunto e as 

questões que rodeiam o sexo, não defendemos aqui apenas ou unicamente a prática 

sexual. Contudo, é preciso compreender e também reconhecer as sensações, a 

completude que advém de todas as formas de a mulher saciar e transbordar desejos 

que podem ser expressos das mais diversas maneiras e meios, como: narrativas, 

músicas, dança, linguagem corporal, erudição, enfim, é exprimir o instinto aflorado, 

que por séculos ficou reprimido. 

Quando falamos de prazer e desejos, falamos também da vaidade feminina. Na 

era de um Brasil Colônia (1500-1822), as mulheres tinham seus apetrechos para se 

sentir majestosas, muito embora a coroa portuguesa tenha trazido consigo a soberba 

e os hábitos daquela época, os quais traçavam o perfil do que seria uma mulher bonita, 
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conforme o padrão imposto pela sociedade. Aliás, havia dois padrões delimitados: a 

mulher antes do casamento e a mulher após o casamento. Antes do casamento, 

deviam ser magras, delicadas e pálidas; depois, tornavam-se robustas, olhos negros 

e vivos e sabiam como ninguém agradar os cavalheiros (DEL PRIORE, 2014).  

A sutileza ante a representação da figura feminina é natural. Ela não quer e 

jamais se percebeu no papel apenas de reprodução da vida, quiçá somente objeto de 

prazer. A singeleza ficou por séculos oculta, por isso, urge compreender-se que a 

mulher do século XXI requer puramente ser reparada pelo retrocesso que a 

colonização causou.  

A instituição que mais deturpou a mulher nos tempos da colonização foi a 

própria Igreja. Tudo era controlado e gerido pelo clero, fosse relativo à ética, 

educação, casamento, etc. O clérigo estava à frente de tudo o que acompanhava o 

dia a dia a mulher, ou seja, estabeleceu-se uma sociedade familiar nos mesmos 

padrões tradicionais europeus, com o discurso normativo de que a mulher só viveria 

em função da vida familiar, como aduziu Del Priore: 

 
A relação de poder já implícita no escravismo reproduzia-se nas 
relações mais intimas entre marido e mulher, condenando esta a ser 
uma escrava doméstica, cuja existência se justificasse em cuidar da 
casa, cozinha, lavar a roupa, servir ao chefe da família com o seu sexo, 
dando-lhe filhos que assegurassem sua descendência e servindo 
como modelo para a sociedade familiar com que sonhava a igreja. 
(DEL PRIORE, 2009, p. 26). 
 

A forma endemoniada com que a mulher era vista e tratada, os meios utilizados 

para renegar o ser feminino era sem igual. Completamente adestrada, seus 

sentimentos e sensações naturais do corpo eram anulados pela insidiosa pretensão 

da Igreja, enraizada e difundida no poder de “pregadores da igreja” totalmente liderada 

por mentes de ódio, assim desta Del Priore: 

 
Quem ama uma mulher por ser formosa, cedo lhe converterá o amor 
em ódio: e muitas veze não será necessário perde-se a formosura para 
perder-se também o amor, porque como o que se emprega nas 
perfeições e partes do corpo não é o verdadeiro amor, se não apetite, 
e a nossa natureza é sempre inclinada a variedades, em muitos não 
durará. (DEL PRIORE, 2014, p. 28). 
 

Em diferentes culturas, desde o momento em que o homem se deu conta de 

que a mulher já não se permitiria ser controlada sexualmente, claramente surge o 
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caráter assediador desse indivíduo. Posto que, no contexto cronológico, o domínio era 

seu reinado, nesse declive uma série de violências masculinas contra a mulher passa 

a ser crescente e notória. Em outros termos, começa o descortinamento da violência 

descomedida contra o sexo feminino até os dias atuais.  É pavorosa a brutalidade com 

que homens matam mulheres. 

O nível de violência referente à misoginia, sexismo e machismo a cada dia se 

torna letal e crescente. Na região norte do Brasil, os índices de feminicídios, mais 

precisamente no estado do Acre, é desmesurado, como discorre a autora Patrícia 

Melo (2019) na sua obra Mulheres Empilhadas.  

Essa escritora volta a grande sensibilidade de seu olhar para o chamado grupo 

das minorias, fala do quão hediondo é a selvageria contra as mulheres e não só a 

física, mas a moral, psicológica, financeira, dentre outras. A história da indígena 

Txupira, por exemplo, brutalmente assassinada por três jovens de classe média alta 

é com certeza intragável; é explícito, nesse contexto, o quanto a condição de privilégio 

concedida à figura masculina é vasta e até então protegida pelo primitivo clichê da 

defesa da honra ou da fraqueza emocional. 

Vivemos tempos assustadores, de violência desmedida contra a mulher, com 

altos índices registrados: as mortes, o constrangimento, as limitações ainda latentes 

na sociedade brasileira, que corrobora o sofrimento físico, sexual, moral e psicológico 

de inúmeras mulheres, ensejado pelo encadeamento do divisor da civilidade entre os 

sexos, haja vista que os algozes, em grande parte, são pais, tios, avôs, maridos, 

namorados, ex-maridos. 

Note-se o quão repulsivo foi esse crime/feminicídio da jovem indígena Txupira, 

uma ação de selvageria sem igual: os rapazes estupraram e mataram a adolescente, 

com a justificativa de que “estavam embriagados, fora de si”. Isso é rememorar a 

herança pérfida da colonização, é o intento da persuasão, querer ainda culpabilizar a 

imagem da mulher, que seduz, que enfeitiça, o velho clichê em defesa do instinto 

sórdido da masculinidade. 

Na intenção de tentar compreender a psicopatia contra a ser feminino, fazemos 

aqui o resgate dos tempos da colônia, visto que a sexualidade feminina era 

unicamente assistida para a procriação, sob o prisma da igreja. A mulher não podia 

sentir prazer e o homem “usava” o corpo da mulher somente para a concepção. Entre 

ambos os sexos não havia nenhuma interação e o dever do homem era montar guarda 

contra os encantos da mulher. 
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Na (ir)racionalidade na ótica religiosa, compreendia-se que, na ocasião do 

parto, a mulher estava sendo perdoada ou libertando-se dos seus pecados, como Del 

Priore, registrou: 
O uso dos corpos no casamento possuía uma perspectiva 
escatológica, pois somente nas penas da vida conjugal e no sofrimento 
e angustia do parto encontrava-se a redenção dos pecados e a via 
ressurreicionista; a procriação só tinha legitimidade na expectativa da 
multiplicação de criaturas prometidas à beatitude eterna. (DEL 
PRIORE, 2009, p. 27). 
 

A sensualidade masculina também era coibida, pois, nenhuma possibilidade de 

manter uma relação prazerosa/calorosa com a mulher, sob pena da sua alma ser 

qualificada como a de um bicho irracional; logo, era indispensável evitar que a imagem 

da mulher pudesse despertar qualquer tentação para o pecado.  

O tema violência de gênero é demasiadamente desolador. Os motivos do 

agressor automaticamente são movidos por questões étnico-raciais, convicções 

religiosas e todos os horrores da construção patriarcal. Cinco séculos de opressão e 

barbárie se passaram, todavia, a presente sociedade não consegue promover 

mudanças, tampouco políticas de combates ao feminicídio. Nem sequer temos 

políticas públicas atuantes, nenhum sinal de mudanças estruturais e, 

lamentavelmente, em pleno século XXI, mulheres morrem tão somente porque 

nasceram/tornaram-se mulheres. 

 
4.3 A voz que ecoa através da musicalidade: Dona Onete 
 

As desigualdades de gêneros ainda são perceptíveis em todo o mundo, bem 

como a crescente peleja das mulheres que lutam por equidade e contra violência. É 

necessário apropriar-se dessa “revolução” e incitar os movimentos organizados e as 

representatividades de mulheres, que isso seja igualmente crescente no norte 

brasileiro, região com grande acervo e influências literárias, escritores e romancistas 

como Milton Hatoum, Márcio Souza, Paes Loureiro, Joanna da Silva, Márcia 

Kambeba, entre outros. 

Na discussão literária, o campo musical é um tanto ofuscado; por isso, visando 

mostrar sua opulência extraordinária, atentamos para a figura da mulher negra Dona 

Onete, cantora e compositora, que se apresentou ao mundo cheia de exuberância aos 
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62 anos, trazendo consigo conhecimentos da cultura indígena, negra, caribenha e 

paraense1. 

Dona Onete alavancou de vez o ritmo “carimbó chamegado” e traz os mais 

variados temas para suas composições: as ervas, os barcos, os rios, os botos, ou 

seja, fauna e flora, onde os seres aquáticos são fortemente representados no 

imaginário popular do beiradeiro, através das narrativas. Tudo é laboratório para essa 

mulher arretada. Vale lembrar que o caminho musical se expandiu para tantas outras 

artistas paraenses, como Gaby Amarantos, Lia Sophia, Fafá de Belém, Joelma, ou 

seja, é a arte dando vida e evidenciando mulheres, cuja natureza se ressignifica em 

todos os meios e tempos. 

Enxergamos que, para alcançar a representatividade tão almejada pelo gênero 

feminino, muitas dificuldades têm sido enfrentadas. É prazeroso poder conhecer, na 

história, mulheres que não se permitiram acomodar, buscaram seu local, sua voz, 

ainda que tenham tentado, e ainda tentem emudecê-las. 

Sem entraves, as vozes das mulheres gritam e giram em busca de descobertas, 

para que seu espaço e lugar de falar sejam presentes, mesmo que, por séculos, a 

subalternidade tenha sido o único lugar em que o “racional” as assentou. Daí a mulher 

saiu e pode ter voz. Sabemos serem muitas aquelas que ainda não ousaram avançar 

de um passado não tão longínquo, anunciadas somente por objeto, o outro.  

A esse respeito, a teórica Spivak, argumenta que: 

 
O lugar incomodo e a cumplicidade do intelectual que julga poder falar 
pelo outro e, por meio dele, construir um discurso de resistência. Agir 
dessa forma [...] é reproduzir as estruturas de poder e opressão, 
mantendo o subalterno silenciado, sem lhe oferecer uma posição, um 
espaço de onde possa falar. (SPIVAK, 2014, p. 14). 
 
 

As maneiras pelas quais as mulheres enfrentam o machismo se fundamentam 

cada vez mais por meio da utilização da arte, das narrativas, da expressão corporal, 

o que tem proporcionado ferramentas e até a libertação de muitas.  

Assim, nos debruçamos a desfolhar a relação específica de uma mulher nortista 

e contemporânea com sua atuação, compreendendo seu engrenamento de 

empoderamento e construção do feminismo: a senhora Ionete da Silveira Gama, de 

                                            
1 Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa640289/dona-onete. Acesso em: 20 abr. 
2020. 
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origem cabocla, conhecida pela alcunha de Dona Onete, inserida na cultura popular 

paraense. 

Segundo descritos da Revista Internacional de Folkcomunicação-RIF, Dona 

Onete nasceu em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, em 18 de junho de 1939. 

Morou em Igarapé-Mirim por 25 anos. Estudou com profundidade a história de sua 

terra natal e da cultura paraense, tornando-se professora e historiadora, bem como 

intérprete da sua própria obra, o que anos mais tarde a colocou no cenário da música 

popular brasileira2. Não há dúvidas sobre a contribuição dessa senhora para o campo 

musical brasileiro, na região Norte e especialmente no estado do Pará, que passou a 

ser outro desde que Dona Onete se assumiu cantora, lá pelos idos do ano 2000. O 

interessante é que isso aconteceu somente após ficar viúva, quando de fato assumiu 

sua veia artística, libertando-se dos tantos tabus, e abraçou o que tanto ama, mentora 

do ritmo dançante “carimbó chamegado”. 

Para muitas pessoas tidas como “antenadas”, causa certa estranheza 

presenciar uma senhora com mais de oitenta anos, falando de forma tão aberta sobre 

sexualidade. É interessante lembrar que, embora estejamos em pleno século XXI, 

esse é um tema que ainda causa constrangimento, principalmente em jovens adultas, 

adolescentes e mulheres que ainda não se expõem de forma natural a falar sobre o 

erótico. 

Em muitas de suas composições, Dona Onete expressa claramente o respeito 

e aceitação acerca da orientação sexual das pessoas, como pode ser visto na letra da 

música Na Linha do Arco-Íris. É uma senhora que derruba, ao tempo em que as 

enfrenta, muitas barreiras do preconceito; sua escrita é recheada de verdades e 

poesias, transformadas em cantorias, no ritmo requebrado do carimbó, sem contar 

que praticamente todo o seu repertório autoral.  

O erótico é marcante nas canções e letras de Dona Onete que, mediante sua 

natureza e sabedoria, compreende que não pode um desejo tão puro se apresentar 

isoladamente, em condição de repulsa. Certamente que, na atual sociedade, não é 

usual encontrar senhoras pertencentes ao “grupo da melhor idade” falar de forma tão 

cativante do corpo, da sedução, narrar com bom humor e despretensiosamente.  

                                            
2 Dona Onete e o imaginário folk-Amazônico. v. 10, n. 21. Ponta Grossa/PR: RIF Artigo/Ensaio, 2012. 
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O corpo e o prazer feminino não devem ser vistos como algo nojento ou 

estereotipado, visão ainda sustentada atualmente por distintas mulheres, em razão da 

dominação e omissão do patriarcado.  

Nessa vereda, Marcuse afirmou:  

 
A repressão da gratificação das necessidades instintivas, imposta pelo 
pai, a supressão do prazer, não foi, portanto, um resultado apenas da 
dominação, mas criou também as precondições mentais que eram 
propícias ao continuo funcionamento da dominação. (MARCUSE, 
1999, p. 70). 
 

Em outras palavras, sabemos que o desejo é uma intenção consciente, outras 

vezes inconsciente do ser e em grande parte é reprimido. Mas, ao final, o desejo é 

sempre mentalmente trabalhado, mesmo que seja somente um desejo platônico e 

nada mais. A mulher sonha, anseia, mas não precisa transpor, além disso. 

Isto posto, não há como falar de mulher em plena região amazônica e não 

rememorar a escrita do romancista amazonense Milton Hatoum que, a exemplo, 

quando da construção de seus personagens, apresenta no cenário literário da região 

Norte mulheres complexas e com função de caráter plausível, propondo ao público 

leitor a realidade profunda das relações humanas. Suas obras são repletas de 

personagens femininas, cujos atributos variam (sedutora, tímida, fogosa, dançarina da 

noite) e demonstram a mistura de nacionalidades, pois não importa de onde a mulher 

venha, sua etnia, classe social, o quão distante é sua cultura. 

A subordinação da mulher e o predomínio de servidão imposta ao sexo feminino 

são temáticas abordadas pela professora e também amazonense Joanna da Silva 

(2011). Em sua dissertação de mestrado, a autora analisou as relações de gênero nas 

obras do escritor amazonense Milton Hatoum, envolvendo os comportamentos das 

mais variadas mulheres que o autor apresentou para seu público leitor, evidenciando 

as interfaces da mulher indígena, libanesa, amazonense, dentre outras.  

A presença marcante dos tabus e preconceitos no ambiente familiar existe 

ainda, e fortemente enraizados. Os conflitos entre esposas e maridos, mãe e filhos, 

irmãos e irmãs sobressaem ante a disputa na predominância do espaço feminino 

frente ao masculino. Embora a autora registre o respeito necessário às obras de Milton 

Hatoum, há que se pensar que essas obras, são entrelaçadas a partir do olhar 

masculino. Logo sabemos que o embate ante a hierarquização de tal gênero é o que 

nos permite descortinar a construção hierárquica entre grupos.  
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Silva (2011, p. 11) comenta que: 

 
Tais hierarquias, interseccionadas a outras injunções e categorias, 
como a raça/etnia ou a classe social, são utilizadas para justificar as 
relações desiguais estabelecidas socialmente entre homens e 
mulheres. Em outras palavras, a mulher não nasce subordinada: a 
subordinação feminina é construída a partir das relações sociais entre 
os sexos. 
 

Na figura de Dona Onete é possível vislumbrarmos a mulher que não se 

permitiu doutrinar por dogmas machistas; sua feminidade se exalou e desemaranhou 

da dominação do patriarcado e da opressão impostos pela sociedade. Segundo o site 

Itaú Cultural, o marido de Dona Onete ficou incomodado com o teor das letras, que 

abordavam flerte e atração sexual. Obviamente, ele não permitiu que ela se dedicasse 

à carreira na década de 1980.  

O trabalho efetivo de Dona Onete com a música começou nos anos 2000, 

quando integrantes do grupo de rock Coletivo rádio cipó a ouviram cantar em um bar 

e a convidam para participar de shows. Ela acompanhou a banda por quase três anos, 

cantando suas próprias composições. Em 2006, foi escolhida para fazer o show de 

abertura em um evento que aconteceu no Auditório do (Ibirapuera), no Estado de São 

Paulo, cujo objetivo era apresentar artistas dos estados nortistas ao público brasileiro. 

A apresentação repercutiu positivamente e sua música chamou a atenção, 

evidenciando a produção cultural do Pará, que até então estava com pouco destaque 

midiático e a produção musical era estigmatizada como “brega”3. 

Dona Onete quebrou preconceitos sociais da cena musical brasileira, 

proclamada “rainha do carimbó”; interfere na predominância masculina que impera na 

história desse gênero musical ao abordar o tema da sedução em suas composições, 

bem como rompe com demasiados tabus sobre a vida sexual dos idosos4. 

Seu primeiro álbum musical, Feitiço caboclo, foi lançado em 2012. As letras 

chamam atenção por tratarem de amor com malícia e não rejeitarem as nuances da 

libido, sem qualquer receio de desafiar a crítica e o preconceito de serem interpretadas 

por uma cantora da “melhor” idade5.  

Seu segundo álbum, denominado Banzeiro, foi lançado em 2016. A identidade 

paraense novamente é destaque nas letras, já que a compositora faz uso e dá 

                                            
3 Dona Onete e o imaginário folk-Amazônico. v. 10, n. 21. Ponta Grossa/PR: RIF Artigo/Ensaio, 2012 
4 Id. Ibid. 
5 Id. Ibid. 
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preferência pelas expressões locais. O terceiro disco foi lançado em 2019, intitulado 

Rebujo, trazendo a “pegada” não só do carimbó, mas também da lambada e do bolero, 

que já faziam parte de seu repertório, e ousou também fazer incursão pelo samba, no 

que se revelou bem-sucedida6. 

Nesta senda, há que se notar, nas atitudes de Dona Onete, o quanto se deu 

voz e alavancou a mulher do norte no cenário brasileiro, seja ela preta ou branca, não 

importa. Devemos nos espelhar nessa singela senhora, atualmente no auge de seus 

83 anos, desgarrada de qualquer preconceito e que não faz distinção de cor ou 

crédulo. Ela trata com sutilidade o despertar para o erótico através da arte, sendo a 

dança, o ritmo frenético de jogar-se para lá e para cá, por cima, embaixo, fazendo com 

que a mulher se envaideça da libido e de suas conquistas, sem medo ou pudor de 

como ou em que local a sociedade tencione impor restrições ao seu espaço e posição. 

A música de Dona Onete reverbera no espaço da sexualidade, que sempre foi 

coibido às mulheres. Na atualidade, a mulher pode conquistar a independência de 

como lidar e tratar seu próprio corpo, sem ter que se “comercializar”.  

Acerca disso, Bourdieu, analisa que: 

 
A libido socialmente assexuada entre em comunicação com a 
instituição que lhe censura ou lhe legitima a expressão. As “vocações” 
são sempre, por um lado, a antecipação mais ou menos fantasiosa do 
que o posto promete (por exemplo, a uma secretaria, datilografar os 
textos) e do que ele permite (por exemplo, manter uma relação 
maternal ou de sedução com o patrão). (BOURDIEU, 2010, p.72). 
 

Percebemos que ainda há significativas discrepâncias entre homens e a 

dominação pende para o lado masculino. É preciso continuar a luta, caso contrário, 

tudo o empenho de nossas antecessoras, a exemplo Dona Onete, será em vão.  

Não podemos aceitar que, em distintos ambientes de trabalhos, em que ambos 

os sexos exerçam as mesmas funções, haja diferenças salarias, quiçá qualquer força 

de poder. Sabemos o quanto a crítica feminista lutou por igualdade no mercado de 

trabalho, questionando importantes diversificações nos últimos 60 anos. As lutas 

populares — que tanto evidenciam as classes de donas de casa, operárias, mulheres 

negras e tantas outras imersas no cenário da submissão, que tão somente refutavam 

um direito básico, qual seja a imparcialidade na socialização ante as lutas feministas 

                                            
6 Id. Ibid. 
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— carecem e têm que continuar, até que todos entendam seu legítimo intento. Acerca 

desses enfrentamentos, Bell Hooks, escreveu: 

 
Uma multidão pensa que o feminismo é sempre e apenas uma questão 
de mulheres em busca de serem iguais aos homens. E a grande 
maioria desse pessoal pensa que feminismo é anti-homem. A 
incompreensão dessas pessoas sobre políticas feministas reflete a 
realidade de que a maioria aprende sobre feminismo na mídia de 
massa patriarcal. (HOOKS, 2019, p. 15). 
 

Por consequência, como em todo território brasileiro, na região Norte não é 

diferente. A mulher ainda se desdobra timidamente em muitas situações. Se ela for 

negra, então, a luta é dobrada, seja no campo literário, no meio artístico, no mercado 

de trabalho de modo geral. É vultoso o número de mulheres arredias quando o assunto 

é apoderar-se do seu lugar de fala, ter vez e voz, buscar seu espaço. 

Como já descrito neste trabalho, as mulheres nortistas estão morrendo e sendo 

empilhadas nas estatísticas como nunca se registrou o feminicídio. Esse fato, 

infelizmente, não só inibe, como também coloca a nortista num lugar de medo e 

retomada da opressão e poder do machismo; logo, deve seja intensa e constante a 

busca pela equidade. Não há que existir diferenças entre mulheres, quer seja do 

Oiapoque ou do Chuí. 

Somos únicas e, muito embora a luta seja distinta, as conquistas são para 

todas. As mulheres feministas batalharam e protagonizou as tão celebradas 

conquistas, que marcaram décadas. Todavia, não podemos aceitar o interdiscurso de 

reconhecer que o Brasil tem uma democratização racial plena.  

Altivamente já falamos de sufrágio, direito ao trabalho, igualdades salariais, 

decidir sim ou não para o casamento, pretender a maternidade, poder estudar, o que 

nos foi cerceado por séculos, especialmente as mulheres negras. É primaz que a luta 

avance enquanto durar o desacerbado racismo e o sexismo, sem esquecer a 

repugnante ideologia da miscigenação.  

A esse respeito, Sueli Carneiro (2011, p. 66) comenta:  

 
Na medida em que o intercurso sexual entre brancos, indígenas e 
negros seria o principal indicativo de nossa tolerância racial, 
argumento que omite o estupro colonial praticado pelo colonizador 
sobre as mulheres negras e indígenas, cuja extensão está sendo 
revelada pelas novas pesquisas, genéticas que nos informam que 
61% dos que se supõem brancos em nossa sociedade tem a marca 
de uma ascendente negra ou índia inscrita no DNA, na proporção de 
28% e 33%, respectivamente.  
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Portanto, é necessário comprometimento; as mulheres, mais do que nunca, têm 

que estar e andar próximas, necessariamente quando a causa for por igualdade, 

respeito e civilidade. Não podemos continuar assistindo à mortandade de mulheres 

como se fossem animais. Somos um todo constitutivo da sociedade brasileira e 

também significamos a força de trabalho da economia do país. Não podemos aceitar, 

em pleno século XXI, que homens, por fatores torpes, utilizem a força e a violência 

para seduzir e ter consigo uma mulher. É penoso ainda vermos jovens, adultas e 

senhoras serem acusadas de ofender a honra e o psicológico masculino, em tentativas 

insanas de aliviar e/ou isentar o homem dos mais perversos crimes contra a figura 

feminina. 

Isto posto, as ideologias de dominação não podem prosperar. O feminismo 

deve, cada vez mais, contemplar enfrentamentos e militâncias que englobem a 

equidade para todos. A dimensão racial, infelizmente, ainda foge aos olhos das 

mulheres de maioria branca. Parafraseando Simone de Beauvoir, destaca-se: 

“enquanto as mulheres lutarem isoladamente e por infinitas causas. A lida será sempre 

ineficaz”. Basta do chavão “todos são iguais perante a lei”! A ação tem que ser 

imediata! 
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5 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO: HISTÓRIA DA MÚSICA 
 

Nesta seção, discorremos brevemente sobre a história da música brasileira, a 

afamada MPB, proporcionado um elo ante a construção da música desde os tempos 

da bossa nova, passando pela jovem guarda, Tropicália e demais bandas e estilos 

que alavancaram o cenário musical mundo afora, seja por protesto ou da denúncia. 

Descrevemos, ainda, como se deu a fusão do ritmo do carimbó chamegado, a 

explosão do ritmo e batida da musicalidade da região Norte. 

 
5.1 Música popular brasileira (MPB) 
 

A indústria de massa brasileira popularizou e disseminou as mais diversas 

culturas nos segmentos que abrangem a música, filmes, história da arte, gibi ou 

história em quadrinhos, dentre outros. Desde as grandes e médias cidades, grandes 

centros urbanos, assim como nos municípios de baixa população até as áreas mais 

afastadas, como as zonas rurais, a sociedade tende a ser dominada pela cultura da 

mídia de entretenimento. Podemos dizer ser um a forma mais lúdica de integrar o meio 

social. 

Waldenyr Caldas, professor da Universidade de São Paulo, promoveu um 

grande debate em seu livro intitulado Temas da cultura de massa: música, futebol, 

consumo, publicado no ano de 2020, discutindo estudos da conhecida Escola de 

Frankfurt e seus teóricos, que se dispuseram analisar o termo “indústria cultural”. Com 

base na teoria de Theodor Adorno, Caldas (2000) considera que tudo o que for 

relacionado à cultura e produções vai ser denominado pelo que ditam o capitalismo e 

o mercado da economia.  

Digamos que um determinado grupo goste do estilo musical rock de uma banda 

especifica e, na cidade em que moram as pessoas que compõem esse grupo, os 

empresários que controlam o comércio de eventos e shows percebem que o sucesso 

lucrativo de bilheteria está com uma distinta banda de forró. Então, todos os esforços 

e empenhos para contratação do show será para o que for mais rentável (o forró) e 

para atender ao o gosto/preferência de um certo grupo, pois o que importa é o quão 

lucrativo será para a cultura de massa. Segundo a análise de Caldas: 

 
1) todos os bens culturais e as produções espirituais de formação de 
indivíduos passam a ser exclusivamente determinados pelas leis do 
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mercado. Seu destino primeiro e último é o mercado consumidor: 2) a 
transmissão dessa cultura deve ser imediatamente inteligível a todos. 
Sua lei é a da facilidade e é, nessa medida, criadora de estereótipos. 
(CALDAS, 2000, p. 9). 
 
 

É notório que a cultura de massa não vê o todo e suas especificidades, mas, 

no ângulo geral, equaliza todos os grupos e classes em uma só “rede”, incluindo-se 

gênero, ética, idade, crença, dentre outros. No campo da música, no atual cenário 

brasileiro temos ritmos e melodias para todos os gostos e públicos e, claro, as 

diferenças de classes surgem a partir da preferência musical. A exemplo, o sertanejo 

e o funk terão públicos distintos: o funk está mais para os grandes centros, visto que 

neles a periferia tem maior número de habitantes; o sertanejo também tem grande 

número de apreciadores, entretanto é um público mais elitizado, bastante ligado às 

lides do campo.  

Sendo assim, para falar do objeto música, é preciso compreender a proporção 

e a partir de quando a arte tomou força no Brasil. Tudo iniciou há quase um século, 

com a tão conhecida Semana de Arte Moderna de 1922, evento inovador e 

nacionalista, apresentado com irreverência e quebrou paradigmas frente ao 

academicismo entranhado na literatura e na sociedade da época (CALDAS, 2000). 

Foi uma ruptura considerável, pois os velhos conceitos e valores já não mais 

cabiam para o tempo. Esperava-se um Brasil sem muitos retoques, com mais 

verdades e liberdade. O passado já não mais ditaria as normas. Sendo assim, a 

formalidade seria negada, dando espaço para as gírias e rimas, as regras já não 

teriam tanta importância. O rompimento com o velho e redescoberta para o novo 

predominaria. De acordo com Caldas:  

 
A semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro Municipal de 
São Paulo apresenta, seguramente, um dos momentos mais 
significativos de toda a produção cultural brasileira. Sua ressonância 
foi suficientemente grande, a ponto dos intelectuais discutirem-na até 
hoje. (CALDAS, 2000, p. 91). 
 

A literatura começa a não ser tão linear e a música passa a ser instrumento de 

protesto. Desse modo, o evento ficou conhecido na história da arte moderna no Brasil, 

inserindo de uma vez por todas a presença marcante da musicalidade.  

Após os idos de 1960, o país passou a viver sob forte ditadura militar, o que 

transmudou a autonomia do ir e vir e, mais ainda, a liberdade de expressão dos 
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cidadãos brasileiros. A arte era um dos poucos espaços de protestos e denúncias do 

abusivo regime. Então, por meio da música, várias figuras do meio artístico assumiram 

o papel de formadores de opiniões, incitando a atenção de muitos. Com todo esse 

movimento caloroso acontecendo, distintos grupos musicais despontavam suas 

manifestações, como bossa nova e jovem guarda.  

A partir de então, a música tomou proporções imensuráveis e, até agora, tem 

natureza formadora, quer seja de manifestação, denúncia, incitação, homenagens, 

etc. Enfim, a música foi e ainda é fuga ante distintos contextos, que independem de 

gênero, idade e cor de pele. Contudo, por divergências de opiniões, havia desavenças 

entre estilos e músicos surgidos desde a década de 1950: uns diziam que certos 

ritmos musicais/letras apoiavam a cultura dos colonizadores; ou que muitos ritmos, 

estilos ou grupos se subjugavam ao imperialismo americano, o que poderia desfigurar 

a nacionalidade da música brasileira. Nesse contexto, os gritos contra as amarras 

colonizadoras tenuemente resvalavam.  

Externamente a essas disputas, surgiram os tropicalistas, que tão somente 

desejavam promover arte, sem desmerecer todo e qualquer estilo de composição, 

mesmo as músicas internacionais. O objetivo era organizar ideias que possibilitassem 

a própria desordem da ordem entre as fronteiras dos estados brasileiros; a palavra era 

fazer furdunço, entoar a extravagância, tornar cafona o que era clássico, trazer 

emoção ao provinciano, virar tudo de cabeça para baixo, com seriedade, atenuando 

a liberdade, como Costa bem notou: 

 
[...] começam a se gestar como fruto das novas relações sociais e 
políticas instauradas, vai trazer novas vozes, novos “personagens” e 
novas causas a serem tematizados pela música brasileira. Nesse 
período, ainda se observa a emergência de várias tendências musicais 
provindas de diversas partes do Brasil. (COSTA, 2001, p. 137). 
 

 Eram homens e mulheres desgarrando-se da opressão instaurada no final da 

década dos anos sessenta; um movimento criado por um coletivo de artistas, que ficou 

conhecido como Tropicália. Esses artistas não se permitiam calar diante a ditadura. 

Nota-se a contínua luta contra o que restou instaurado do perfil tirânico colonizador. 

Fazemos aqui alusão às músicas do ritmo do “carimbó chamegado”, objeto 

desta pesquisa, olhando para nossa personagem, Dona Onete, de quem mais à frente 

faremos maior contextualização. Vimos que ela também utiliza suas composições 

para lançar seus protestos, mais precisamente acerca da mulher, que ainda é jogada 
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no campo do constrangimento, de como é necessária a união do coletivo de mulheril, 

de modo a nos valer das vontades, desejos e promover toda e qualquer liberdade que 

aspiramos buscar. 

Através de suas composições, Dona Onete contribui para descolonizar as 

condutas hipócritas da antiga colônia. Uma mulher à frente de seu tempo, que discorre 

livremente sobre o prazer e o desejo, incita nas suas canções o duplo sentido quanto 

à mulher fogosa, que não espera ser cortejada e busca o que e quem lhe apetece. 

Além disso, a figura feminina pode virar o jogo, ser o sujeito da história, caminhar lado 

a lado; a fusão homem-mulher acontece sem o escrúpulo dos ditames patriarcais e 

machistas.  

Isto posto, os artistas do tropicalismo desejavam tão somente viabilizar o 

concretismo, trazer o que era de fora e fazer a mistura de culturas, a fusão dos vários 

instrumentos: tambor, guitarra, tamborim, pandeiro, violão, entre outros. O conceito 

era questionar o diferente e tudo que intentava apartar, promover divisões de culturas 

e crenças, motivar os estados a se misturarem a não aceitar as diferenças por cor de 

pele, cabelo, sexo, ou seja, permitir-se vive livremente, como Costa registrou: 

 
O Tropicalismo traz à consciência coletiva do país a natureza 
irremediavelmente plural e aberta da música brasileira e, ao fazê-lo, 
ao mesmo tempo dota nossa música de uma dimensão auto-reflexiva 
e hetero-reflexiva nunca mais abandonada. Contagiada pelas idéias 
tropicalistas, a canção brasileira ganha um status de “antena da raça”, 
ao mesmo tempo reflexo de uma realidade socioeconômica, 
instrumento privilegiado de reflexão sobre essa mesma realidade e 
instância de caráter diretivo. (COSTA, 2001, p. 136). 
 

 Todos os artistas, movimentos e grupos estiveram, de alguma forma, 

engajados nas lutas a favor da liberdade de expressão, trazendo novos ritmos e 

características para a música popular brasileira, popularmente conhecida por MPB. 

Esse início não podia ser melhor encabeçado se não pela pessoa de Heitor Villa-

Lobos (CALDAS, 2000).  

É claro que, quando se fala das famosas obras e/ou escritores, sempre se 

resvala na questão do cânone literário. As universidades brasileiras ainda dão total 

importância para a literatura clássica, tida como “superior”, com seus escritores 

renomados, muito embora esse termo seja também patriarcal, haja vista que foi 

atribuído em tempos que somente ao homem era concedida a liberdade de escrever. 

Logo, o campo musical é também um segmento que precisa ser democratizado no 

tocante à questão de gênero. 



79 
 

 

Destarte, ainda não temos popularizados todos os estilos musicais, visto que a 

região sudeste é quem lidera os ritmos e os cantores renomados, seguido pela região 

nordeste. A região Norte tem sua cadência musical e as mais variadas cantoras, 

porém há resistência e até preconceitos com os arranjos e toques nortistas. 

Nelson Barros da Costa, professor da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, em sua tese de Doutorado intitulada A produção do discurso lítero — musical 

brasileiro (2001), narrou acerca do nivelamento da música popular, quando teve seu 

firmamento nas apresentações que ocorriam na chamada “época de ouro”, por meio 

das primeiras emissoras comerciais de rádios, nos idos da década de 1930.  

A partir de então, os protestos por via da musicalidade passaram a ocorrer com 

frequência; foi aí que a sociedade percebeu que pode “enfrentar” o contexto histórico 

político e econômico secular em nosso país. Ou seja, a música saiu de vez do furtivo 

para ser ferramenta de denúncia social, conforme corroboram Lira et al.: 

 
Em várias fases de sua história, a música brasileira encontrou artistas 
dispostos a questionar a aparente normalidade vigente, deixando claro 
que o protesto sempre partia de uma parcela consciente de que os 
pontos abordados não estavam de acordo para toda a população. 
(LIRA et alli, 2021, p. 171). 
 

Com essas palavras, os autores deixam claro que, além de uma possibilidade 

primeira de se tornar um produto para obtenção de trabalho e sustento, a música 

adquire um caráter contestador, como podemos ver nos escritos de Costa (2001, p. 

168): 

 
Mesmo que certas canções não tenham sido compostas originalmente 
com o objetivo de retratar determinado conteúdo concernente ao 
investimento de um posicionamento especifico, elas foram levadas em 
conta e consideradas como significativas no posicionamento, uma vez 
que, a nosso ver, a escolha das canções nunca é causal e 
necessariamente está relacionada com os critérios internos à 
tendência do cantor. 
 

A diversidade e a pluralidade com que a música se expande é inigualável. A 

partir da década de 1950, as mais diversas correntes musicais passaram a ter espaço 

mundial e as inúmeras vertentes se misturam, a exemplo do samba e da bossa nova, 

sob a influência do ritmo americano jazz, assim como do hispano, através do bolero. 

Desta forma, surgiram várias tendências que, ao logo da história, vão se sobrepondo 
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na mistura de outras vertentes vistas como mais regionais, embora com grande apelo 

popular, como o forró, o xote, o frevo, dentre outros.  

A partir dos movimentos como a jovem guarda e tropicalismo, a cultura também 

passou ser palco da mistura e união que só a música pode proporcionar, como a 

influência nordestina, forte no forró, assim o axé music, o rock, que surgiu no Sudeste, 

o carimbó, originário do norte brasileiro. Enfim, todos os ritmos passaram a ser 

instrumentos de posicionamentos, protestos, ideologias; em suma, a música sempre 

diversifica e proporciona ao cenário brasileiro a mistura das mais longínquas e 

distintas culturas.  

Segundo Costa (2001, p. 170):  

 
Normalmente essas formas se intercruzam e se sobrepõem, podendo-
se, assim, falar de nordestinos pop, samba-jazzistas etc. Cada uma 
delas não implica apenas conteúdos verbos-melódicos definidos, mas 
uma prática discursiva que supõe modos de cantar, compor, 
comportar-se, tocar, difundir etc. 
 

Dito isto, chegamos aos dias atuais com esse leque de ritmo, com artistas já 

consagrados por suas melodias como: Marisa Monte, Djavan, Caetano Veloso, Chico 

Buarque, Tom Jobim, bandas de rock, como Barão Vermelho, Biquini Cavadão, Legião 

Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, entre muitos outros. Segundo a 

abordagem decolonial, vamos permeando e nos adequando às tendências culturais 

dos vários entre lugares brasileiros, mediante as misturas de povos.  

Ao olhar para as regiões brasileiras cujas fronteiras são vizinhas a países de 

população e economia pequenas, percebemos não haver como impedir a mistura dos 

ritmos. Portanto, mirando o estado do Pará, que faz divisa com os estados do Amapá, 

Roraima e fronteiras com países como a Venezuela e Guiana Francesa, vemos a 

aceitação e a fusão do balanço picante e dançante do carimbó com elementos 

musicais tanto brasileiros quanto dos outros países de fronteira. 

Assim, podemos dizer que a modernidade viabilizou para a sociedade, no seu 

todo, caminhos e liberdade de expressão, o poder de fala, o lugar de fala, o sujeito da 

fala ou de quem se fala. Nesse contexto, todo indivíduo consegue escrever, narrar e 

tornar da melodia o que bem-quiser e compreender, externando e acentuando o ponto 

ou assunto que deve ser questionado, alavancado, denunciado... Enfim, é a 

contemporaneidade acenando que as setas devem ser para frente, para o novo sim.  
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5.2 Ritmos dançantes do Norte: carimbó, caribenho e zouk 
 

Após a explosão do ritmo calypso, que tem uma pegada na guitarra, e ainda do 

tecnobrega, a mistura da música eletrônica e do ritmo brega, que ganhou holofotes 

por meio da cantora Gaby Amarantos (principalmente através de sua canção de maior 

sucesso, Ex My Love, tema de novela televisa Cheias de Charme), o estado do Pará 

retomou o cenário musical brasileiro no início da década do ano 2000, muito embora 

tenha sido destaque na década dos anos 1980 e 1990, com personalidades que 

alavancaram a cultura musical nortista paraense, como a cantora Maria de Fátima, 

popularmente conhecida por Fafá de Belém, e cantores Pinduca, Beto Barbosa, entre 

outros. 

Nessa retomada, dando nova roupagem ao ritmo do carimbó, a cantora e 

compositora Dona Onete é destaque nacional. Sua carreira musical se impulsionou 

num período em que a música paraense teve divulgação nacional, por rádios e canais 

de TV aberta, no início dos anos 2000. A pegada chamegada do carimbó, ritmo 

paraense, proporcionou Dona Onete o título de A rainha do carimbó. 

O carimbó surgiu no Pará como um segmento musical consumido por 

populares, interioranas e/ou suburbanos das margens ribeirinhas, principalmente 

instrumentalizado nas festas folclóricas regionais, como registrou o paraense Patrich 

Depailler Ferreira Moraes (2014) em sua dissertação de mestrado, intitulada O feitiço 

caboclo de Dona Onete: um olhar etnomusicológico sobre a trajetória do carimbó 

chamegado, de Igarapé-Mirim a Belém. 

O arranjo do carimbó chamegado está na cena musical paraense; pode se dizer 

ser a união do carimbó interiorano, conhecido pela alcunha de “pau e corda”, “é um 

carimbó mais lento, com várias estrofes aonde vão narrando uma história, onde se 

dança empolgado” (MORAES, 2014, p. 81). 

Para desenvolver sua pesquisa, Moraes (2014) teve como aporte teórico as 

obras de Vicente Salles, historiador, antropólogo e folclorista paraense considerado 

um dos mais importantes intelectuais do século XX da Amazônia brasileira. Segundo 

ele, o conceito da batida, da instrumentalização do ritmo carimbó, é produzido “do 

atabaque, tambor, com provável origem nas raízes africanas”.  

Assim Moraes (2014, p. 70) cita: 

 
[....] é feito de um tronco, internamente excavado [escavado], de cêrca 
de um metro de cumprimento e de 0,30 de diâmetro: sobre uma das 
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aberturas se aplica um couro descabelado de veado, bem entesado. 
Senta-se o tocador sobre o tronco, e bate em cadência com um ritmo 
especial, tendo por vaquetas [baquetas] as próprias mãos. Usa-se o 
carimbó na dança denominada Batuque, importada da África pelos 
negros cativos - Vicente Chermont de Miranda – Glossário Paraense 
(1905).  
 

Moraes (2014), aponta que o termo “Carimbó” pode ter origem indígena, do 

Tupi, ou africana. Faz ainda um apanhado em diversos estudos, há registros de que 

o “Carimbó é dança negra, do tipo batuque ou samba”. O autor aduz que: 

 
Quanto à música, a base do Carimbó são os tambores. A esses 
juntamos os mais variados instrumentos melódicos e as vozes dos 
solistas e coros. Além dos tambores o ritmo é marcado pelo milheiro 
(uma lata contendo grãos de milho, pedrinhas, etc. Ante chamada de 
xeque-xeque), reco-reco e atualmente observa-se a inclusão de outros 
instrumentos como o triângulo e pandeiro. Não há formação 
instrumental típica, podendo aparecer violões, cavaquinho e até 
violino. A célula rítmica utilizada é sincopa. (MORAES, 2014, p. 71). 
 

Ao ver a dança, quando dos movimentos produzidos, têm-se muitas 

expressões corporais e um balanço típico das danças de roda, que se assemelham 

aos balanços africanas e lusitanos. A junção do bater dos instrumentos proporciona a 

sincronia dos movimentos, ainda mais quando dançados entre o homem e a mulher, 

pois há todo um jogo de sedução entre ambos, visto que devem se olhar fixamente 

enquanto perdurar a dança. Carimbó é música, é tambor, é dança de roda típica da 

região Norte, principalmente do estado do Pará. Considerando esse patrimônio 

cultural do Brasil, Moraes (2014, p. 72) registrou: 

 
Atualmente a superintendência do IPHAN (Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) do Pará, disponibilizou um documento 
de consulta pública sobre o Carimbó, esse documento, em forma de 
dossiê, foi uma pesquisa feita no período de 2008 a 20013 nas regiões: 
Nordeste Paraense, Metropolitana de Belém e Marajó, e é o registro 
mais atual sobre o Carimbó, pois o documento pleiteia registrar o 
Carimbó como Patrimônio Cultural Brasileiro. 
 

Importante ainda é frisar que, nas danças em geral, os movimentos corporais 

foram trazidos principalmente pelos cultos religioso e, em muitos casos, a partir de 

festas religiosas de raízes africanas ou católica. Cada cultura insere, a seu modo e 

vivência, os movimentos e a sincronia. Daí não se pode deixar de perceber a própria 

questão da sensualidade. Muitos ritmos favorecem o sensual, quando dançado a dois, 

ou mesmo sozinho, o que é geralmente executado pela mulher, em danças de roda 

cujo parceiro (ou os homens) ficam de fora, só na apreciação. 
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Assim, o estado do Pará permanece sob forte influência do carimbó, como já 

registrado, tendo sua raiz em rituais indígenas e africanos. É uma dança envolvente, 

com movimentos sensuais e até mesmo seu compasso dançante foi se fundido com 

outros balanços, como o samba, ordinário, mas tem também a forte influência do 

bolero. Por isso se vê que Dona Onete se permitiu promover a fusão com as músicas 

calientes de estados e fronteiras vizinhas ao Pará, propiciando mais um ritmo gostoso, 

que aproxima num balanço corpo a corpo, como Moraes, bem descreveu:  

 
O Carimbó Chamegado transita muito bem entre o tradicional e 
moderno, suas apresentações vão se adequando a forma que quer se 
expressar. Dependendo da ocasião e do ambiente, uma formação 
instrumental é solicitada. Ainda assim consegue misturar estilos como 
o Carimbó, a guitarrada, o boi, o bolero, entre outros, em um CD 
(Feitiço Caboclo) e continuar fiel à forma “Chamegada” de interpretar, 
antes, em um entendimento superficial tido por mim, relacionada 
apenas Carimbó. Apesar de Dona Onete entender, ou pensar, que o 
Chamegado não teria nada a ver comum estilo musical, muitos 
elementos observados nas análises mostram que os próximos 
estudos, podem muito bem classificar o Carimbó Chamegado como 
um novo estilo de Carimbó, criado por Dona Onete, pois as 
características encontradas, não são as mesmas características de 
outros Carimbós já registrados. (MORAES, 2014, p. 118). 
 

Nesta senda, é imperioso notar as influências do Amapá, estado vizinho que 

faz fronteira com a Guiana Francesa, aproximada do Caribe; no caso, o Amapá tem 

“intervenção” na cadência musical, cujas danças têm as mesmas pegadas do carimbó, 

nos arranjos das músicas caribenha e até no bolero. A exemplo, o ritmo kizomba, que 

recebeu interferências do bolero caribenho, em razão da junção e mistura decorrentes 

das imigrações e, claro, das culturas de cada povos. Tais danças são advindas das 

colônias francesas, a exemplo de Guadalupe e Martinica, que celebravam suas festas 

com essa pegada fogosa, um balanço dançante que se popularizou pelas regiões 

caribenhas, haja vista as proximidades com as fronteiras brasileiras7. 

Nesse mesmo contexto, tem-se o dançante ritmo zouk love, totalmente inserido 

na cultura do estado do Amapá. Nessa dança exigem-se passos simultâneos da dupla 

ou casal, com balanços sensuais e envolventes. Esse ritmo é originário das 

vizinhanças fronteiriças entre as ilhas caribenhas, Guiana Francesa e o Amapá. Logo, 

há diversas influências latino-caribenhas nos estados do Norte. 

                                            
7 Disponível em: https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Zouk-o-Ritmo-Da-Dança/499363.html. 
Acesso em 16/05/2021. 
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5.3 A música narrada às margens do erotismo 
 

As músicas analisadas no presente trabalho trazem conotações que enredam 

o erotismo latente da mulher que se permite sentir as mais diversas nuances de 

desejos e sensações. Abordar o erótico é percorrer o território do desejado, do imoral 

e do proibido, muto embora seja a expressão do mais básico instinto da espécie 

humana. Logo, temos que o sexo é um instinto interpelado de maneira contínua e 

ininterrupta, suscitando os mais opostos comportamentos dos indivíduos por sua 

cultura e do tempo.  

A naturalidade em relação ao sexo foi exercida pelos povos da Grécia antiga e 

ao ocidente coube o olhar depravador, haja vista a influência do poderio da Igreja, que 

caracterizou o corpo feminino como instrumento de desvirtuamento. Assim, o berço 

da civilização, como de costume, manteve no topo da “cadeia” dos desejos a 

dominação masculina. Acerca dos anseios instintivos, Marcuse, afirma que: 

 
O homem animal converte-se em ser humano somente através de uma 
transformação fundamental da sua natureza, afetando não só os 
anseios instintivos, mas também os “valores! Instintivos - isto é, os 
princípios que governam a consecução dos anseios. A transformação 
no sistema dominante de valores pode ser assim definida. 
(MARCUSE, 1999, p. 33). 
 

A musicalidade fomentou e propicia o coro e a voz de um público emudecido, 

forçado a se calar. É imperioso fazer ressoar nossa cultura, danças, ritmos, festas; 

que a figura feminina possa estar em todos os lugares, desbravando o cânone e sendo 

parte dessa estrutura que por muito foi segregada pela dominação masculina. É vital 

perceber que o ser feminino se apropriou da prática discursiva. Na busca por sua 

imposição, ou melhor, na busca alcançar seu lugar de opinião, desde que a mulher 

passou a ser vista como sujeito na sociedade. Sua inserção no mercado de trabalho, 

principalmente no meio artístico, tem deixado grande legado. 

Por meio da música, da literatura em geral, a mulher é cada vez mais notada 

como figura singular de representação das mais diversas formas de exteriorizar seu 

balanço, sensualidade e o erótico. Contudo, não é esse seu único eixo; a mulher se 

entrepõe em qualquer meio coletivo onde possa interagir com suas práticas 

discursivas, bem como em tudo o que se propõe a realizar enquanto sujeito de opinião. 

Na concepção de Costa (2001):  
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[...] uma característica básica de toda prática discursiva é o 
estabelecimento de posicionamentos: a inserção dos sujeitos em um 
percurso anterior ou a fundação de um percurso novo no interior de 
um espaço conflitual. Posicionamentos implicam não apenas idéias, 
mas a existência de comunidades discursivas, que partilham um 
conjunto de ritos, normas e modos de ser correspondentes a uma série 
de papéis sócio-discursivos, que produzem, reproduzem, consomem, 
fazem circular textos. (COSTA, 2001, p. 166). 
 

Desta feita, a música é uma das variadas maneiras de promover a comunicação 

verbal. Logo, quando o objeto é diálogo, adentra-se na questão de gêneros discursivos 

e de como nos apropriamos da enunciação e do conteúdo.  

A música se aproxima da poesia, dos versos e rimas, ou seja, a música passeia 

pela poética dos versos. No campo musical brasileiro, a música popular segue nos 

mais diversificados tons e ritmos, nada linear e atendendo a todos os gostos e 

públicos. As melodias, quando trabalhadas com a poesia, nos reportam a vários 

períodos e contextos históricos do Brasil, nos quais se firmaram pelo poder de sua 

expressividade e instrumento narrativo, protestos, conflitos, críticas e muitos outros 

temas que a música pode unir, assim como dividir, apartar os indivíduos socialmente, 

como observou Costa (2001, p. 169): 

 
É tema recorrente nos meios que comentam a MPB a multiplicidade 
de ritmos, estilos e propostas estéticas que povoam o panorama lítero-
musical brasileiro. No entanto, essa diversidade não se dá sem 
conflitos e vacilos, nem tem organização evidente.  
 

A divisão social que a música provoca, muito se dá em razão da melodia 

correlacionada à letra, que vai desde rimas, versos, sentidos sonoros até o pejorativo, 

a exemplo do estilo love funk, da música Xerecard, interpretada pelos funkeiros Jeff 

Costa e MC Danny, que diz: “[...] meu bonde tá passando, novinha, preste atenção, 

nóis vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão...... traz a maquininha que hoje eu 

passo o xerecard”8. É evidente a insultuosa vulgaridade dessa letra, em que a mulher 

é depreciada; ademais, é lamentável que exista público feminil apreciando tamanho 

desserviço.  

No vasto campo das composições/letras musicais, há muitas que pervertem a 

figura feminina, expondo-a no lugar de subserviência. Por exemplo: “se te agarro com 

outro te mato” (Sidney Magal), “vidinha de balada” (Henrique e Juliano), “pau que 

                                            
8  Disponível em: https://www.suamusica.com.br/l%C3%A9ohsanttos/xerecard-jeff-costa-e-mc-danny. 
Acesso em 17 mai. 2021 
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nasce torto” (É o Tchan). É possível teorizar que a expressão da sexualidade ou do 

sensual no estilo musical brasileiro tenha relação direta com o som produzido e com 

a mercadologia que pode ser expandida, caso o capitalismo “queira” absorver 

determinado estilo musical na atual sociedade e no mercado digital. 

Sabemos que a toada é que leva o ritmo do corpo a expressar o sentido e a 

sensualidade do bailado. O erótico talvez seja mais aceito no gênero da musicalidade 

do que na prosa literária. A pegada sensual e erótica é reconhecida facilmente na 

música popular brasileira, principalmente interpretada pela figura da mulher. A 

introdução do erótico no campo literário até agora é recebida com preconceito, se 

escrito por mulheres. Acerca disso, o professor Waldenyr Caldas (2000), esclarece 

que ao erótico — principalmente quando abordado por mulheres em escritas literárias 

de “subliteratura” — por décadas restou a impregnação do preconceito.  

As escritoras Adelaide Carraro e Cassandra Rios, por exemplo, se dedicaram 

a discorrer sobre a sexualidade. Essas autoras se incluem naquilo que o referido 

professor intitula como escritoras da subliteratura, haja vista que, na década de 1960, 

ambas passaram a produzir obras que traziam insistentemente o erotismo. Pode-se 

perceber o quanto foi custoso para essas escritoras se firmarem no cenário literário 

brasileiro. Entretanto, embora houvesse preconceito acerca do erótico, o público 

simpatizante proliferou rapidamente.  

A esse respeito, Caldas (2000, p. 81) comentou: 

 
É somente a partir do início da década de 60 que aparece no Brasil, 
com duas escritoras já bastante conhecidas do público, um tipo de 
literatura que chamaremos, a partir de agora, de subliteratura. A rigor, 
trata-se de obras que mostram insistentemente o erotismo, indo desde 
a prática do coito pura e simples entre casais, passando pela 
homossexualidade indo até as tramas sadomasoquistas. Mas, 
fundamentalmente, essa não é uma literatura erótica - entendido aqui 
o erótico como algo que também pode nos levar a uma visão lírica do 
amor. A subliteratura nos mostra muito mais a erotomania e, além 
disso, toda uma ideologia contida em seu discurso que precisa ser 
analisada. 
 

Portanto, no quesito “harmonia”, é importante perceber que o entoar, a melodia 

produzida, o som, a sensação perpassa a sonoridade da voz, propiciando os sentidos 

do erótico musical e permitindo o visual representado. Os elementos que constituem 

o ambiente midiático da música são valorosos e calorosos; o social que aprecia a 

música é, em grande parte, diferente do público que aprecia a literatura em seu todo. 

Talvez seja essa uma boa explicação para tamanha diversificação na música e até 
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mesmo aceitação coletiva. Logo, a musicalidade se aproxima melhor na manifestação 

do erótico. 

Nessa esteira, vale observar que os músicos estão presentes no elemento 

visual da dança e se tornam objetos de desejo, impulsionando o campo do erótico 

musical. Em determinadas plateias, a junção envolvente corpo-dança-requebrado 

pode remeter o indivíduo ao sexo. Portanto, é compreensível que a sexualidade, 

quando mostrada na música, é feita de forma profunda, a partir da relação das mais 

variadas particularidades. Acerca disso, Caldas, aduziu: 

 
Assim, a subliteratura, enquanto pseudo-prazer, assume mais uma 
vez a função de engodo, do grande público, na medida em que passa 
a servir de “válvula de escape” aos instintos sexuais reprimidos em 
virtude da instrumentalização do corpo, imprescindível ao modo de 
produção capitalista. E na impossibilidade do prazer corporal com 
outra pessoa - já que para isso é necessária a não instrumentalização 
do corpo -, adquire-se o pseudoprazer através da subliteratura. 
(CALDAS, 2000, p. 87). 
 

Em vista disso, pode se dizer que a demanda é vivenciar o sexo de forma 

saudável, responsável e divertida, mas também é plausível compreender a influência 

dos mais distintos aspectos na relação que proporciona o elo entre a sociedade, a 

música e o gênero. Não temos aqui qualquer pretensão de dissentir o que seja cânone 

literário do campo extenso da narrativa musical, porém é preciso transmudar ou dar 

passagem à decolonialidade. 

É imprescindível descolonizar o clássico, viabilizando a passagem para o novo 

olhar, as novas concepções, as novas expressões artísticas que invadem o atual 

cenário brasileiro, ainda que por protestos. Importante é desnudar o preconceito, 

alavancar a figura da mulher, que pode ser poetisa, escritora, compositora, intérprete 

de suas narrativas, escrever e ser o que e como desejar. 
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6 O EROTISMO NA MUSICALIDADE DECOLONIAL 
 

Nesta seção, analisamos o erotismo nas narrativas musicais de Dona Onete, 

considerando o quanto a mulher já desconstruiu as convicções provincianas. Percebe-

se que, em muitas estrofes, soa a predominância do sexo masculino sob o feminino, 

o imperialismo e o eurocentrismo com suas garras ainda enraizadas. A colonização 

foi tão repressora que até mesmo as mulheres mais destemidas tropeçam no domínio 

daqueles idos pavorosos. Este é um processo árduo, mas não impossível de ser 

aniquilado, haja vista que, “a conscientização feminina é um processo de renovação 

ideológica” (BONNICI, 2007, p. 44). 

A quebra do silenciamento feminino ocorre quando a mulher se permite falar, o 

que sente quando e como. O desgarramento de preconceitos, de medos e dos mais 

perversos tabus que a sociedade patriarcal e a Igreja plantaram, são manifestados 

desde o lugar de fala. Então, temos em Dona Onete uma mulher negra e nortista, 

mostrando que seu imaginário é campo fértil a ser explorado no seu encanto, graça e 

deleite.  

Considerando a subserviência feminina, num tempo em que a mulher nem 

sequer podia pensar, mas apenas obedecer, é possível imaginar que, durante a 

infância, Dona Onete tenha recebido uma educação nula de quaisquer direitos ou 

vontades, pois, como vimos a mulher, nem mesmo criança, era vista com respeito, 

quiçá aceita no meio social. Assim, vamos permear o imaginário dessa mulher, por 

suas músicas, adentrar nas entre linhas de seus versos e canções.   

 
6.1 Lua namoradeira - Álbum Feitiço Caboclo 
 

Ano: 2012 
Composição: Dona Onete 

Intérprete: Dona Onete 
 

Letra 
 

Rei Sol pegou um grande veleiro 
Saiu pelo alto mar 

 
Pois ele foi se encontrar com a lua 

Que estava a lhe esperar 
 

Lá do outro lado do mundo 
A lua vestiu uma fatia dourada 
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Ao seu lado estava estrela Dalva 
Rainha da madrugada 

 
De repente escureceu, escureceu 

De repente clareou, clareou 
 

A lua muito faceira 
Namoradeira no céu flutua 

Era um lá e cá 
Era um vai e vem 

Era um lá e cá 
Era um vai e vem 

Sou lua namoradeira 
Do céu de Belém 

Que a todos encanta 
E não sou de ninguém. 

 

Na primeira estrofe, temos a personificação em “o sol saiu”. A imponência do 

Sol se destaca por ser qualificado como Rei, que detém o poder absoluto, pois é a 

estrela central do sistema solar. O título Lua Namoradeira insinua que a personagem 

(lua) seja faceira, sapeca, levando ao imaginário a ideia de que, nesse “bolero”, há um 

“casal”, já que lua é feminino e sol masculino.  

A compositora propositalmente chama a lua de sapeca e namoradeira, que 

deriva do verbo namorar, talvez porque a menina, quando do esplendor da juventude, 

já esbanja plena forma física, com suas exuberantes curvas e silhuetas; uma mulher 

que, independentemente do tempo de fala, se apodera da liberdade de expor seu 

prazer no desvaneio, sem a submissão do que pode pensar ou anseia. 

O sol pegou seu grande veleiro, pois tinha pressa para encontrar a lua, e saiu 

para o alto mar.  O sol só aparece durante o dia e a lua somente à noite, não se 

cruzam, quiçá se tocam. Percebemos alusão à “guerra dos sexos” (homem x mulher), 

o que ainda é imprimindo na atual sociedade a luta do feminismo, o quanto a mulher 

tem sido resistente à frente de tudo que o patriarcalismo por séculos reproduziu. No 

contexto da música o desejo e as volúpias de ambos falam mais alto. Acerca desse 

desejo impulsivo, Marcuse (1999, p. 33) comenta: “o    impulso    erótico para    

combinar   a    substância    viva    em unidades   cada    vez maiores   e   mais   

duradouras   constitui   a   fonte   instintiva   da civilização”. 

Na segunda estrofe, sobrevém a confirmação do que o rei Sol foi fazer, sua real 

intenção ao velejar para alto mar com avidez, já que a lua o estava aguardando. É 

possível inferir a ansiedade do sol, indo de encontro à lua. Figurativamente, temos um 
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casal homem/mulher fogosa, a esperar um doce encontro amoroso. Possível notar 

que a compositora retrata a mulher dona de si, sem medo de exalar sua libido.  

É forte a mensagem do quanto a mulher já se desnuda e permite avivar suas 

emoções mais atrevidas, sem se retrair com qualquer preconceito, não fica na 

invisibilidade, mas, claro, ainda é modesto esse desapertar. No entanto, podemos 

celebrar o quanto essa mulher se doutrina no que quer, como deseja ser e fazer, 

denotando um avanço para a igualdade, sem a sombra do medo, como afirma 

Giddens (1993, p. 16): 

 
Em um mundo de igualdade sexual crescente – ainda que tal 
igualdade esteja longe de ser completa – ambos os sexos são levados 
a realizar mudanças fundamentais em seus pontos de vista e em seu 
comportamento, em relação um ao outro.  
 

Na terceira estrofe, a personificação “lua vestiu”, compreende-se que a lua, 

(bem distante e sozinha, aguardando a chegada do rei Sol), vestiu-se com uma “fatia 

dourada”, leva-nos a imaginar uma coberta com a qual a lua se cobriu, proporcionado 

o brilho, a luz o ouro, o poder. Notemos a alusão do ponto que a mulher chegou, o 

quanto se destaca no empoderamento, na liberdade de exprimir o erótico sem 

repugnância, é a contestação e afirmação do sexo feminino presentemente. Vejam, o 

“sol por cima da lua”, a ativa sedução e o jogo de encontro e enlaçamento da mulher 

e seus fascínios.  

Logo, ante a tal composição é perceptível o quanto a mulher se descolonizou 

dos preconceitos e opressões, faz sua folia, suas nuances em busca de quem e como 

quer. É em especial a quebra dos paradigmas defronte a figura feminina. Temos aí, a 

confirmação de que a mulher do norte se deslocou da figura impressa pelo 

patriarcado, aquele ser ingênuo, silenciado pela colonização eurocentrada já não mais 

habita no feminil nortista. 

No tocante aos tempos eurocêntricos e Brasil colônia, hoje chamado de sul 

global, Edward Said (1990), bem soube relacionar essa desbanca do ocidente para 

com a América, haja vista que como poucos bem conhece e viveu a opressão jorrada 

sob o oriente, de como o ocidente inventou e imprimiu sua pérfida visão frente a países 

asiáticos, o velho mundo mesmo que longínquos aos países da Ásia, pois a prova e 

por séculos submergiu no preconceito e eurocentrismo a cultura dos povos de maioria 

muçulmanos. 

Como bem notou, Edward Said (1990, p. 213): 
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Juntamente com todos os demais povos variadamente designados 
como atrasados, degenerados, incivilizados e retardados, os orientais 
eram enquadrados em urna estrutura concebida a partir do 
determinismo biológico e da admoestação político-moral. O Oriente foi 
assim ligado a elementos da sociedade ocidental (delinquentes, 
loucos, mu-Iheres, pobres), que tinham em comum uma identidade 
que era mais bem descrita como lamentavelmente estrangeira. 
 

Na quarta estrofe, a lua espera ansiosa pelo seu amado; ao seu lado, a 

ilustração do planeta Vênus, também chamado Estrela D´alva, que se localiza entre à 

Terra e o Sol, a mais brilhante do sistema solar (depois da lua, obviamente)9. O verso 

proporciona a ideia que essa estrela concede ainda mais brilho, luz e holofotes, 

consentindo esse encontro, dado que do seu ângulo/localização tem a perfeita visão 

da lua e do sol. Segundo o site Brasil escola, conforme a mitologia romana, o nome 

Vênus é nada menos que a expressão do amor e da beleza; já na mitologia grega, 

ganha nome de Afrodite, a deusa maior do amor.  

Notemos a destreza dessa compositora! Percebe-se que não há limites para o 

imaginário feminino. O que por séculos foi coibido à mulher, hoje ela tem a soberania 

da sua própria psique, fala francamente de sexualidade, sem a invasão do discurso 

opressor religioso vagando em sua mente; isso é uma ascensão, como dito por Del 

Priore (2014, p. 175): “Sexualidade em dia e saúde davam-se as mãos. O “direito ao 

prazer” tornou-se norma. E norma cada vez mais interiorizada. Apenas se 

conformando com essa regra seria possível sentir-se feliz, alegre e saudável”.  

Dona Onete sabe o que quer, e sabe exatamente como alcançar a imaginação 

de seu público, por meio da persuasão e abstrações contidas nessa composição. Ela 

descoloniza não só o olhar externo, mas também sua personalidade, pois se retira do 

silenciamento, da imagem imposta a mulher no início século XX de ingênua, frágil e 

santa, tendo em vista que essa viveu e cresceu sob as amarras do colonizador, lutou 

bravamente contra os fundamentos insidiosos do machismo, logo, pode atualmente 

através da persuasão confrontar o pensamento colonial, como bem citou Aimé Césaire 

(1978, p. 8): 

 
Penetrar no essencial do colonialismo, significava, ao mesmo tempo, 
desmontar os mecanismos de exploração do sistema, desvendar as 
contradições do pensamento burguês na matéria, mas também indicar 
as vias que permitiam triunfar sobre <esta vergonha do século XX>.  

                                            
9 Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planeta-venus.htm. Acesso em 19/05/2021. 
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E é assim, por meio da poesia narrada, que essa mulher desmonta passados 

de horror e opressão, o conservadorismo medíocre de tempos passados não tirou o 

brio de Dona Onete, sua musicalidade tem valor poético, seus personagens têm forte 

simbologia de encantamento, o que é característico do imaginário cultural amazônico. 

A composição demonstra a intenção de atrair suntuosamente o erótico para suas 

canções. A clara percepção do calor, a quentura do sol... Vale-se não só do sentido 

literal da palavra, mas do figurado, já que o sol exprime a ideia do calor, fervor e suor, 

aventando a ideia de uma prazerosa relação a dois. Um encontro que atravessar a 

madrugada, ou seja, sol e lua se preparam para um encontro sedutor e frenético. 

O refrão da canção está na quinta estrofe, a qual, provavelmente é a que mais 

incita o público a aguçar a imaginação; na antítese “escureceu e clareou”, podemos 

imaginar que o sol e a lua estão se enroscando um no outro, é manifesto o “requebrar” 

da lua sobre o sol e vice-versa. Exatamente como num eclipse, a lua cobre toda luz 

do sol, sobrepondo-se a ele, a frente e em cima. É então que os dois estão colados, 

enroscados, idealizando assim o ato prazeroso e libidinoso do sexo, quase atingindo 

o clímax, podemos até aferir o revide da mulher ante a sociedade burguesa que ousou 

a silenciar a feminilidade. 

A sexta e última estrofe revela que a lua está satisfeita, faceira, turbulenta 

flutuando no céu, isto é, no enleio de contentamento. Novamente o erótico sobressai, 

remetendo ao imaginário do ato sexual voluptuoso, um vai e vem, dois corpos se 

contraindo de prazer, vejam sem qualquer acanhamento temos então uma mulher da 

decolonialidade, que se permitiu adentrar no campo da escrita e intelectualidade, 

retirando do silenciamento aquelas que não podem se auto representar e não podiam 

"falar". 

Acerca dessa representação Gayatri Spivak (2014, p. 18) disse: 
 

É, principalmente, à mulher intelectual que seu apelo final se dirige-a 
ela caberá a tarefa de criar espaços e condições de autor 
representação e de questionar os limites representacionais, bem como 
seu próprio lugar de enunciação e sua cumplicidade no trabalho 
intelectual. 
 

Esse avanço é importante. Dona Onete dispõe de um discurso sem igual, 

permitindo ao público imaginar que vive e sente a sexualidade por suas convicções. 

A importância dessa atitude para com o coletivo, através da sua escrita/composição, 

adentrando casas, ambientes e espaços dos mais longevos e distintos, promovendo 

a alforria do pensamento nato e puro do ser feminino, descolonizando tabus e 
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intolerâncias, resistência dos mais perversos discursos colonizadores, verdade é “as 

mulheres esperam tanto receber quanto proporcionar prazer sexual” (GIDDENS, 1993, 

p. 16).  

O sétimo verso da sexta estrofe traz a afirmação: “lua namoradeira do céu de 

Belém”. É possível imaginar que Dona Onete seja a própria lua, veja, é faceira, 

majestosa, encantadora, e que ao final, não é de ninguém, tecendo a mulher como 

sujeito independente, que não teme ser amada, se apaixonar, entregar-se do seu jeito, 

sem receio de julgamentos. Com trocadilhos e duplos sentidos únicos em suas 

composições, a compositora é livre e, sem dúvidas, abre caminhos para distintas 

mulheres. 

 
6.2 Tipiti - Álbum Banzeiro 
 

Ano: 2017 
Composição: Dona Onete 

Intérprete: Dona Onete 
 

Letra 
 

Arranca a mandioca 
Coloca no aturá 

Prepara a sororoca 
Tem mandioca pra ralar 

 
Oh, prepara a peneira 

Joga na masseira 
Pega no tipiti 

Pra tirar o tucupi 
 

Fiz meu retiro na beira do Igarapé 
Fica melhor pro poço da mandioca 
Fiz meu retiro na beira do Igarapé 
Fica melhor pro poço da mandioca 

 
De arumã ou tala de miriti 

Mandei descer o famoso tipiti 
De arumã ou tala de miriti mandei descer o famoso tipiti (coro) 

 
Tipiti, piti, piti, piti, piti, piti (coro) 

De arumã ou tala de miriti 
 

Pega no ralo, moreno! 
Na mandioca, morena! 

Pega na massa 
Espreme no tipiti 
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No balanço da peneira 
No jogo do tipiti 

Sai a crueira 
E o gostoso Tucupi 

 
Farinha d’água, farinha de tapioca 
Tem vitamina na raiz da mandioca 

 

Na primeira estrofe da letra da música Tipiti, temos o substantivo feminino 

“mandioca”, também conhecida por macaxeira, aipim e outros, uma planta bastante 

cultivada e altamente utilizada nas mais diversas receitas culinárias da região Norte, 

com fama de ser afrodisíaca. 

É inegável o quanto Dona Onete explora as palavras em sua musicalidade, 

suas composições sempre pungentes, carregadas de duplos sentidos, e com a 

irreverência dessa senhora, que gosta de aguçar a imaginação, sem comedir, 

tampouco se privar de expor sensações e devaneios. As conquistas alcançadas pelo 

público feminino atual é fruto das mais custosas pelejas. Conforme diz Del Priore 

(2014, p. 181), “no decorrer dessa luta, a mulher foi conquistando palmo a palmo os 

seus direitos: o de trabalhar, o de ter personalidade jurídica, o devotar e ser votada. 

Em nossos dias, finalmente, ela deixa de ser escrava do seu próprio sexo”. 

No primeiro momento, ao correr os olhos na letra, é possível ter a ideia de que 

vemos tão somente uma receita culinária. Porém, logo que tendemos a ler os versos 

com mais atenção, já miramos na receita ousada e a finalidade da letra de Tipiti. Nessa 

“receita”, vemos que a compositora deixa por conta do imaginário pessoal a 

interpretação da canção, todavia não deixa de narrar as preliminares e a sensualidade 

de uma cabocla. Quando da interpretação da letra — “pega no ralo moreno!” “na 

mandioca morena!” — misturada ao movimento do carimbó chamegado, ritmo corpo 

a corpo, um roçando no outro, encontramos sedução e explosão a flor da pele. 

Ainda na primeira estrofe tudo decorre até suave, em razão da real descrição 

acerca do processo de produção artesanal da farinha de mandioca pelo beiradeiro, 

quando do uso das palavras “aturá” e “sororoca”, instrumentos auxiliares dessa 

produção assim como o próprio título da canção, “tipiti”, um cesto redondo, feito de 

palha, onde se deposita a mandioca antes de ser imprensada. Nessa estrofe, a ação 

fica por conta dos verbos “colocar e arrancar”. 

Na segunda estrofe, a ação fica a cargo dos verbos: “prepara, joga e pega”. 

Embora a frase “pega no tipiti pra tirar o tucupi” entoe sentido dúbio, não à toa a 
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interpretação é livre. O tucupi, altamente conhecido em nossa região, é o caldo da 

mandioca, extraído durante a preparação artesanal da farinha. Após ser bem 

espremida a mandioca, o caldo descansa, para se separar a goma, outro ingrediente 

derivado da mandioca, uma massa branca que repousa ao fundo da masseira, um 

tabuleiro. Ao caldo amarelo que restará dessa divisão, dá-se o nome de tucupi. 

 Na terceira estrofe, ainda com o sentido bem literal, Dona Onete descreve o 

processo de colocar a mandioca de molho num igarapé, em isolamento, primeiro 

passo para a produção da farinha artesanal, depois da colheita, trabalho e preparo o 

roçado. Assim, vemos que a luta não foi vão em vão, conseguimos traçar os 

fundamentos traiçoeiros do colonizador como dor, opressão, crueldade, que mesmo 

frente a demasiadas perdas, foi alimento de resistência para as gerações vindouras, 

a mulher de hoje. 

É possível que a frase repetida nos versos da segunda e quarta linhas dessa 

estrofe causem uma hesitação, já que são inúmeros os trocadilhos com a palavra 

“mandioca”: (i) “Fiz meu retiro na beira do Igarapé” denota o sentido de estar isolada, 

de estar sozinha, na beira do igarapé, a esperar alguém; (ii) “Fica melhor pro poço da 

mandioca”: no jargão popular, o substantivo “poço” traz referência a buraco ou orifício, 

facultado a significação do órgão genital. 

Podemos aí enfatizar o quanto a luta iniciada na abordagem do pós colonial 

sobreveio para mulher na totalidade, haja vista a abertura da quebra do silenciamento 

frente ao erótico para muitas mulheres. É notório relembrar que temos diversas 

autoras que adentraram no cenário da literatura, desbravando o terreno do pós 

colonial, é quando a escrita feminina toma espaço, abordando o viés de crítica, 

romantismo, denúncias, mas sobretudo  a liberdade de expressão, quer seja no campo 

da história, da arte, da religião, muito embora, para muitas feministas essa linha não 

seja tão consistente, posto que no campo da escrita, algumas práticas literária tem 

sido  menosprezadas quando da abordagem diante dos estudos decoloniais, como 

arguiram Funck, Minela e Assis (2014, p. 255): 

 
Para nós, feministas do Sul, o desafio é maior, pois muitas de nossas 
produções teóricas, que refletem nossas práticas políticas, ainda 
pouco teorizadas, são classificadas como ativistas e não aptas para o 
consumo, mantendo-se como referência a produção do Norte, mesmo 
entre nós, feministas latino-americanas. 
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O enfrentamento e superação do feminino é sem igual, as abordagens 

descolonizadoras tem caminhando cada vez mais para a derrubada do silenciamento, 

em se tratando da mulher nortista tem sido formidável. Se, a mulher é Dona Onete aí 

torna-se imperioso analisar sua discografia, é uma compositora faceira na escrita, mas 

sabe onde, o que, e quem deseja atingir: a imaginação dos apreciadores de suas 

canções, do seu afamado carimbó chamegado. Mulher que não se debruça, tampouco 

depende de qualquer opinião ou aceitação; o erotismo é visto por essa senhora como 

a simples liberação do prazer, um instinto nato do ser humano. Como registrou 

Marcuse (1999, p. 33), “os   instintos   sexuais   são    instintos   de   vida:   o impulso    

para    preservar   e    enriquecer   a    vida    mediante    o domínio da natureza, de 

acordo com as crescentes necessidades   vitais, é   originalmente   um impulso    

erótico”.  

Na quarta estrofe, a encenação é o sentido “picante”, talvez para os não 

habitantes da região amazônica, que muito provavelmente não conhecem a cultura da 

região ribeirinha do norte brasileiro, dada a possível saliência ante a expressão: “de 

arumã ou tala de miriti mandei descer o famoso tipiti”. Arumã é uma fibra extraída de 

uma palmeira, de origem indígena, da qual são produzidos cestos, balaios e vários 

trabalhos artesanais. Miriti é uma planta, conhecida na região amazônica por palmeira- 

do-brejo, tem frutos saborosos e até benéficos para saúde, com propriedades 

energéticas e antioxidantes10. 

Na quinta estrofe, o refrão da música, não vislumbramos sentidos picantes, mas 

a imaginação e o desvaneio é gratuito. Assim tem-se apenas a reprodução do eco a 

partir do substantivo tipiti, sendo a prensa utilizada na produção artesanal da farinha 

de mandioca. 

A sensualidade dos trocadilhos da compositora sobeja na sexta e última 

estrofe, mas é na ocasião do som, da dança, no agarrado do carimbó chamegado que 

a incitação da letra fica evidente, principalmente para quem não é da região 

amazônica ou desavisado do processo de fabricação artesanal da farinha regional. 

Nessa estrofe, ocorre o clímax da música. A compositora não poupou o despertar da 

criatividade imaginada, deixou livre ao bel-prazer. E revela a total encenação para o 

erótico explícito: “Pega no ralo, moreno!” “na mandioca, morena”.   

                                            
10  Disponível em: https://www.tucumbrasil.com/produto/tipiti-sanoma-kotomaso-yanomami-p-11149. 
Acesso em 19/05/2021. 
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A construção do discurso desafiador dessa mulher produz sentidos óbvios no 

campo da sexualidade. Dizemos ser um discurso desafiador haja vista as incalculáveis 

opressões e dor instalados por séculos pelo colonizador, os domínios da igreja e o 

patriarcado que excomungava a imagem da mulher, como explicou Del Priore: 

   
No avesso do papel que lhes era delegado pelas instituições do poder 
masculino, a Igreja e o Estado, elas costuravam as características do 
seu gênero, amarrando práticas culturais e representações simbólicas 
em torno da maternidade, do parto, do corpo feminino e do cuidado 
com os filhos (DEL PRIORE, 2009, p. 14). 
 

Portanto, a resistência frente a luta contra os mais perversos fundamentos 

burgueses, inseriu a mulher no cenário desbravador, poder revidar por versos e 

trocadilhos sua esperteza é sem igual. A letra Tipiti, talvez até intente passar a receita 

da produção artesanal da farinha, mas a sexta estrofe faz uso ambíguo do verbo 

“pegar”, ação determinado ao “moreno” (pegar no ralo) e à morena (pegar na 

mandioca). Temos aí as figuras do homem da mulher, encenando o ápice da relação 

sexual, a penetração encenada por meio do processo de ralar e espremer a mandioca.  

Nas sétima e oitava estrofes, sob o embalo da cadência do carimbó 

chamegado, na tremedeira do enrosca cá e lá, a receita ainda vai sendo construída 

na música. No balanço da peneira, no arrasta para lá e para cá, na diversão da prensa 

do tipiti, vai-se gerar a sobra de uma massa que não passa na peneira. Essa “sobra”, 

cujo nome é crueira, é colocada de molho, formando o caldo que dá origem ao tucupi 

à goma. 

No entanto, Dona Onete, nessa “receita” quer mesmo é induzir o público ouvinte 

a perceber o esperma masculino. O destaque vai para a informação do quão saboroso 

é a “farinha d’agua” e seus derivados, a exemplo da mandioca, que, na verdade, leva 

o imaginário devanear o pênis e que ainda dispõe de vitamina. A jocosidade dessa 

senhora é resposta para o que almejamos quando o assunto é derrubar, quebrar os 

estereótipos frente ao erótico. 

Del Priore (2014, p. 173) notou que: 
 

Sexualidade em dia e saúde davam-se as mãos. O “direito ao prazer” 
tronou-se norma. E norma cada vez mais interiorizada. Apenas 
conformando-se a essa regra seria possível sentir-se feliz, alegre e 
saudável. Nessa história, um novo ato abriu-se com o desembarque 
da pílula anticoncepcional no Brasil. 
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Portanto, não foi e ainda não é fácil desbravar as correntes opressoras, porém 

Dona Onete, proporciona desvaneio sem comedidos, pode-se dizer que sua ideia é 

propor ao público apreciador dos versos/letra da música e ao coletivo ouvinte a astúcia 

e outras inúmeras interpretações que a “raiz da mandioca tem vitamina”, sugerindo o 

quanto é vigoroso seu consumo, em termo geral, vitaminas proporcionam prazer, 

saciamento e bem-estar, muitos acreditam que seu consumo é sem restrições, ou 

seja, é livre e totalmente indicado. Do mesmo modo, a utilização dos ingredientes 

nessa canção é aberta a toda forma de compreensão: mandioca, tucupi (caldo 

amarelado), tala, espreme, moreno, morena... e desvario que segue. 

 
6.3 Ação e reação - Álbum Rebujo 
 

Ano: 2019 
Composição: Dona Onete 

Intérprete: Dona Onete 
 

Letra 
 

Você me deixa louca 
Louca, muito louca 
Quando você passa 

Me provocando, faz que não me vê 
Tu é doido por mim, eu sou maluca por você 

 
O nosso amor é assim 

É ação, reação 
Basta uma centelha 

Causa uma explosão 
A gente fica de mal 

Não dá o braço a torcer 
Fica de bem quando vem me dizer, sonhei com você 

 
Mas eu não sou de gelo, mas eu me derreto 

Quando me abraça daquele teu jeito 
Procura minha boca, me dá um beijo molhado 

E eu me envolvo toda no teu corpo suado 
 

A gente consegue ficar numa boa 
Entre carícias e beijos,  

paixão e desejos, a gente se perdoa 
 

O nosso amor é assim 
É ação, reação 

Basta uma centelha 
Causa uma explosão 
A gente fica de mal 

Não dá o braço a torcer 
Fica de bem quando vem me dizer, sonhei com você 
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Mas eu não sou de gelo,  

mas eu me derreto 
Quando me abraça daquele teu jeito 

Procura minha boca, me dá um beijo molhado 
E eu me envolvo toda no teu corpo suado 

 
A gente consegue ficar numa boa 

Entre carícias e beijos 
Paixão e desejos, a gente se perdoa 

 
A gente consegue ficar numa boa 

Entre carícias e beijos 
Paixão e desejos, a gente se perdoa 

 

Como o próprio título sugere, a canção denota um feito que exige atitude ante 

a uma façanha: ação e reação. Sabendo da proposta, por que não dizer, da intenção 

dessa intérprete, a canção é persuasiva. 

Na primeira estrofe, a expressão “você me deixa louca”, conota o eu lírico 

feminino com toda intensidade. Temos a figura feminina reportando-se ao indivíduo 

masculino e, a partir da ação do verbo “provocar”, percebe-se a incitação dela, que se 

encanta e clama ante a “frieza” desse ser que a enlouquece. A mulher exige atenção, 

todavia não há registros motivadores da sensibilidade desse sujeito. Lembramos que, 

nos tempos da colônia, muito da indiferença do homem para com a mulher era em 

razão da sua emancipação das garras e da dominação masculina, como bem relatou 

Del Priore (2009, p. 33):  

 
O medo que a mulher inspiraria ao outro sexo viria deste mistério, fonte 
de terrores tabus e mitos, e que fazia do corpo feminino “o santuário 
do estranho” e do singular. A mulher pareia-se com a ponta de um 
continente submerso do qual nada se sabia.  
 

A segunda estrofe vai se repetir na quinta copla, logo, faremos uma única 

análise. A expressão “nosso amor”, discorrida pela voz feminina, demonstra haver um 

elo entre duas pessoas; o que uma fizer, a outra retornará na mesma intensidade: 

“ação e reação”. O jogo de sedução, provações e declarações é quente de prazer. É 

preciso apenas uma fagulha para a explosão das sensações.  

Temos aí a prova real do quanto a mulher nortista e de como essa cabocla se 

descolonizou das amarras da opressão e do patriarcado. Não tem medo, sequer 

pudor, a quebra do silenciamento foi e é uma conquista, visto que nos tempos de 
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horror os nativos restaram obrigados a sobreviver no averso da colonização, como 

bem notou Fanon (2008, p. 83): 

 
Tendo vivido pessoalmente a ambivalência inerente à situação 
colonial, chegou a uma compreensão, infelizmente exaustiva demais, 
dos fenômenos psicológicos que regem as relações nativo-
colonizador. 
 

A terceira e sexta estrofe se repetem. A voz eu lírico, nessa canção, vai 

narrando suas quimeras. É a força e o desejo do referir essa vivência, uma paixão 

desenfreada, louca, muito louca que sofre pela despretensão do seu amado. Dona 

Onete descreve o instante de uma relação à (dois), no momento que um casal pega 

“fogo”, no início da junção, que necessariamente não está assumida por ambos, não 

há aí a intenção de compromisso, mas viver tão somente as volúpias do instante, tocar 

e sentir a pele no corpo um do outro: “mas eu me derreto”, “procura minha boca” e “eu 

me envolvo toda no teu corpo”. A explicita desenvoltura da mulher que não ficou 

prisioneira da subalternidade criada pelo falso patriarcado ante a sexualidade, como 

(Giddens, 1993), disse:  

 
O sexo é, digamos assim, um instrumento que emite descargas 
elétricas, com o romance como a busca do destino. Entretanto, neste 
momento, a procura do amor romântico não significa mais o adiamento 
da atividade sexual até que o relacionamento desejado apareça. 
(GIDDENS, 1993, p. 60). 
 

A quarta estrofe é repetida na sétima e no oitavo canto, o refrão da canção. A 

compositora descreve essa relação louca, de duas pessoas que se desejam, lidam 

em carícias, sabores e dessabores. Remete-nos às relações entre casais em geral, 

um elo a dois sempre carregado de vontades que às vezes se cruzam em diversas 

ocasiões, por altos e baixos, entre idas e vindas por força do machismo, a relação 

homem e mulher é sempre carregada de tabus pretéritos. 

Em resumo, é notório o desembaraço dessa senhora, Dona Onete, mulher 

negra, nortista, que teve/tem uma vida de lutas e vivências em diversos contextos 

solitários, contudo, jamais desanimou ou desacreditou que um dia colocaria seus 

versos/composições aos olhos do mundo. Quando nos deparamos com a história de 

vida dessa cabocla do Norte, dado que nasceu e cresceu na região de plena floresta 

amazônica, quando ainda era retratada o jargão de “fim do mundo” ou “inferno verde”, 

vemos o quanto foi habilidosa, a ponto de não aceitar que o mundo patriarcal a 
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modificasse, logo, trilhou a própria história, para Bonnici (apud Beauvoir, 1988”, p. 

682): “A mulher não é determinada pelos hormônios ou por instintos misteriosos, mas 

pela maneira como seu corpo e seu relacionamento com o mundo são modificados 

pela ação dos outros”. 

Dona Onete é uma guerreira que buscou notoriedade quando acreditou que a 

mulher podia e devia estar onde quisesse, destemida em falar da sexualidade e do 

erótico sem censura, em razão da compreender que o prazer é sentido e vivido por 

todo e qualquer sujeito, sem distinção de gênero, cor ou religião, é a resistência que 

tomou forma e voz. 

Seu olhar e sua leveza em compor seus versos contribuem para a derrubada 

das mais altas barreira no tocante aos preconceitos da nudez, dos sentimentos e 

sensações que ainda são repressivas por todo o contexto de servidão a que a mulher 

permaneceu exposta quando de um Brasil colonizador, já que do nascimento a 

infância essa era predestinada à desigualdade.  

Como Bonnici, bem constatou: 

 

os papéis são menos estereotipados; contudo, o papel feminino 
é ainda muito limitado. Uma menina sempre é considerada 
uma futura mãe e não uma futura participante produtiva na força 
de trabalho. (BONNICI, 2007, p. 44). 
 

Dona Onete, como sempre contrariando tudo e todos, desde cedo participou 

ativamente da produção de trabalho. No seu processo de composição promove o 

ápice da imaginação, sem contar a inteligência de fazer as conjecturas com os versos, 

rimas, verbos, as mais variadas representações da figura do homem e da mulher. 

Engrandecer essa artista traz uma contribuição para a cultura, principalmente da 

região norte do Brasil. Não podemos negar a irreverência de suas apresentações 

artísticas, que muito lembram e remetem à aparência da cantora, dançarina e atriz 

Carmem Miranda. A vida e obra dessa historiadora, cantora e compositora merecem 

amplos estudos acadêmicos. 

Sua discografia é recheada de devaneios, projetos com a pegada do erotismo 

resultado da sua criatividade. Afinal, ela sabe que a música retoma diversas 

linguagens em que há poesia, protestos, abordagem de assuntos que promovem a 

desordem social, entre vários assuntos. 
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No primeiro álbum, Feitiço caboclo, lançado no ano de 2012, a compositora 

trouxe o encanto, a magia, a mandinga e crendices paraenses, sempre retratada, em 

suas canções, por força da cultura popular. O “caboclo”, nas narrativas de Dona 

Onete, representa a imagem imponente dos nativos do Norte, podendo ser o negro, o 

índio, o roceiro, o caipira, enfim, essa mistura de povos que a Amazônia representa. 

Na sequência, o disco Banzeiro, lançado em 2017, é notória a menção aos 

majestosos rios da Amazônia e suas águas turvas, sujas, o banzeiro revolto, agitado, 

poeticamente representados nas discografias desse álbum.  

Por fim, o CD Rebujo, divulgado em 2019, traz sua proposta poética, sendo um 

redemoinho, um grande alvoroço na sua listagem musical, em textos como Musa da 

Babilônia, Galante Sedutor e mais nove canções.  

Outrossim, se as letras não dispuserem certo sabor utópico, certamente fogem 

às características da Dona Onete, sendo uma explosão de saber poético, sem pudor 

algum, não tem medo dos julgamentos, mostra o que pensa e sente, é engajada na 

luta contra racismo, feminismos e sabe ser representatividade para seu estado, o 

Pará. 
Atenta para as questões culturas e sociais permeadas em suas narrativas, 

entendendo haver uma força que tenta exterminar muitos saberes regionais e 

conhecimentos milenares, o que, na academia, é chamado epistemicídio. Não à toa a 

cantora engrandece suas crendices, sincretismo, ditos populares, ritos, o saber de um 

povo e toda a sensualidade da mulher nortista.  

 Dona Onete não explora só a pegada do erótico, o balanço chamegado colado 

e suado. Sabe que a música adentra por contextos e embates sérios, trilha pelo 

descortinamento ante a opressão da sensualidade/liberdade feminina, defende o 

respeito as questões de gêneros frente aos movimentos políticos e sociais, é a favor 

da diversidade, da busca por direitos, deferência e igualdade mesmo quando o 

patriarcado intentava ser universalizante requestando a discordância em vários 

contextos feministas, como Buthler (2009), bem denotou:  

 
Houve ocasiões em que a teoria feminista sentiu-se traída pelo 
pensamento de uma origem, de um tempo anterior ao que alguns 
chamariam de “patriarcado”, capaz de oferecer uma perspectiva 
imaginária a partir da qual estabelecer a contingência da história da 
opressão das mulheres. (BUTHLER, 2009, p. 63). 
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A mulher desembarcou das garras opressoras do colonizador, revidou e fez o 

levante contestando em não mais se calar frente aos seus sentidos e apetite sexual, 

tornou-se sujeito de sua história. 

Logo, não faltam debates acerca dos temas, patriarcado em relação ao 

feminismo, não à toa a música é o objeto de trabalho dessa senhora ardorosa, cuja 

finalidade é também protestar, denunciar, exalar prazer, enfim, foi através das 

narrativas que essa senhora buscou seu regozijo. Como manifestado na letra da 

canção Linha do arco-íris, descrita abaixo, lembrando que esta dispensa análise, já 

que a mensagem é explícita, no que toca ao levante sob respeito e “grita” não ao 

preconceito, fala abertamente de questões que tendem a emudecer os debates e a 

luta frente o preconceito, a subalternidade não tem espaço quando a voz é de Dona 

Onete, e diz não a intolerância. 

 

Linha do arco-íris 
 

Ano: 2017 
Música: Linha do arco íris - Álbum Banzeiro  

Composição: Dona Onete 
Intérprete: Dona Onete 

 
Letra 

 
Para! Escuta! Continuamos na luta 
Para! Escuta! Continuamos na luta 

 
A chapa esquentou 

O meu sangue ferveu 
Vivia num mundo triste 

Que não era meu 
 

Saí do casulo 
Borboleta virei 

A linha do arco-íris 
Sobrevoei 

 
Num mundo colorido 

Purpurinado 
Aterrissei 

Muito feliz eu fiquei 
 

Aceita, aceita, aceita 
Quem é inteligente não rejeita 
Quem é inteligente não rejeita 

 
Eu não sou fora da lei 
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Eu não matei 
Eu não roubei 

Falso ao testemunho eu não jurei 
 

Dane-se o preconceito 
A burra discriminação 

Eu luto pelos meus direitos 
Doa a quem doer 

Eu não pedi pra nascer 
 

Nessa letra é explicita a persistência e a resistência, frente as questões de 

gênero, a contextualização é clara, o recado foi dado, compreende quem quer, a 

imaginação é livre a todos, pois “Quem é inteligente não rejeita” (Dona Onete, 2017). 

Novamente essa mulher negra, cabocla nortista, no auge dos seus 81 anos de vida, 

já viveu e sofreu os gritos e a desordem da colonização. Foi exposta a toda forma de 

opressão e objetificação, porém continua ensinando e sendo caminho para as mais 

diversas vozes, semeando respeito e amor para com seu próximo, e ainda promove a 

expansão da intelecção cultural paraense do norte ao sul do Brasil. 

A ordem, então, é: espaço, liberdade, direitos, igualdade, respeito. É 

improtelável neutralizar todas as forças contrárias às conquistas que até aqui as 

mulheres obtiveram. Dona Onete é a voz que toda mulher anseia ter. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nas discussões aqui realizadas, é plausível afirmar que esta 

pesquisa alcançou os objetivos propostos. Foi possível rememorar variados estudos, 

alcançando caminhos outrora traçados frente à subjetificação da mulher, à servidão 

do sexo feminino, sem distinção de cor, cultura e religião, à hierarquização do sexo 

masculino sob o feminino.  

Sob a ótica de obras que abordam as perspectivas colonial, pós-colonial e 

decolonial, foi possível associar as várias temáticas que remetem à igualdade ante a 

figura feminina, com a pretensão de enaltecer a indignação, a resistência e as batalhas 

enfrentada nos dois últimos séculos diante da dominação masculina, 

Na prática, a colonização sobreveio do fato de o homem branco europeu se 

autocompreender como superior a qualquer outra cultura, acreditando que lhe cabia 

doutrinar e reprimir os nativos, imprimindo sua cultura e imperialismo em todo e 

qualquer ameríndio, chegando ao cúmulo de graduar todos os que não fosse branco, 

burgueses e europeus como selvagens.   

Não foi e não é fácil derrubar ou transpor os muros do preconceito, do racismo 

e da crueldade para com a América do Sul, também conhecida por sul global, ou que 

nós, os ameríndios, fôssemos nos desacorrentando das amarras da colonização, e 

até do pós-colonialismo, já que até então muito se preserva da herança sádica do 

eurocentrismo, do poderio machista e da dominação capitalista que perpetua pela 

visão do norte global e do imperialismo europeu.   

Ao longo de dois séculos, houve muitas conquistas sociais, por tantas 

mulheres, nas lutas de nossas antecessoras, que iniciaram gritos de basta, não à 

opressão, não à violência e à maledicência com que o sujeito feminino 

restou subjetificado, entretanto, escolher ser ou não esposa, ser mãe, abandonar o 

lugar da subserviência tem ainda lugares limitados, visto que tal opção não alcança a 

todas as mulheres. Ainda existem vários países cuja cultura é opressora e cruel.  

Atingir o atual momento é poder experienciar as inúmeras frentes de 

movimentos encabeçados por mulheres que galgam, ainda com muita luta, a 

patamares para a equidade em todos os âmbitos de direitos. Nas atuais narrativas, 

temos o significativo destaque da mulher na sociedade, nas artes, na literatura, na 

política, no esporte, nas indústrias, nas universidades e outros espaços.  
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Escrever e estudar sobre o erótico, em razão do presente momento, ensejou-

se pelo atual universo feminino, visto que ainda lidamos com tantos desassossegos. 

Os séculos passados difundiram a ideia de que o erotismo era demoníaco ou impuro, 

cerceando os desejos a libido da mulher. Os muitos casos de feminicídio, a violência 

extrema que, num passado recente, vitimou milhares de mulheres, anônimas ou não, 

a exemplo de Maria da Penha Maia Fernandes 11 , revelam que a hostilidade é 

crescente em todo o Brasil, atingindo números alarmantes. A misoginia e o racismo 

são assustadores, especialmente quando relativos à mulher negra.  

Considerando que a música é instrumento de denúncia e de tantas outras 

formas de exteriorização, é preciso cada vez mais discutir, trazer para o atual cenário 

de críticas e interpretações, estudos/pesquisas que contribuam não só para a 

compreensão da linguagem e suas marcas de entonação, mas que analisem o real 

sentido que as narrativas provocam no despertar e na liberdade de expressão. 

Por isso, evidenciamos a figura de Dona Onete, essa mulher de 82 anos, 

quebrando estereótipos e derrubando fronteiras, sobretudo por palavras e trocadilhos 

que podem ser levados a ótica do vulgar ou obsceno, nada corriqueiro.  

Apresentar o desejo, a excitação, os devaneios a partir da análise em narrativas 

musicais é a confirmação da quebra do silenciamento da mulher nortista. Foi genial 

descobrir isso nas composições de Dona Onete, no balanço no carimbo chamegado, 

essa pegada do Norte que em muito aguça o fantasioso universo da feminilidade na 

decolonialidade, sobretudo no campo do erótico. Vale lembrar que Dona Onete 

adentrou no campo social e artístico do cenário brasileiro aos 61 anos e todas as suas 

composições e repertório é resultado de sua vivência e experimentações cotidianas. 

Na região Norte brasileira, temos uma culinária tremenda, culturas e crendices 

que enaltecem nossas mulheres, as mais diversas nuances vivenciadas e 

experimentadas na voz e interpretações dessa imponente figura, Dona Onete, que, 

poeticamente, misturou ritmos, balanços como o carimbó chamegado, bolero, zouk, 

caribenhos. Suas canções entrelaçam versos que enaltecem uma figura feminina 

nada ingênua, bastante ardente, fogosa, que busca tão somente se firmar em todos 

os direitos garantidos ao indivíduo no meio social: o respeito e o direito à vida em sua 

                                            
11 Buscou por justiça durante 19 anos e 6 meses, o que fez dela um símbolo de luta por uma vida livre 
da violência doméstica. Disponível em: https://www.institutomariadapenha.org.br. Acesso em 
07/09/2021. 
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mais singela natureza. Essa não é mais a mulher coibida em corpo e sentimentos 

explorados pela opressão pérfida e dominadora do patriarcado.  

Experienciar e propiciar o elo rumo ao descortinamento de tantos preconceitos 

e censuras oriundos das diferentes culturas patriarcais e dominadoras é sobremaneira 

importante. Conhecer o contexto de diferentes análises das narrativas musicais de 

Dona Onete, até aqui, nos permitiu perceber a grandeza da poesia dessa cabocla do 

Norte. Mulher que ousou a falar e vivenciar suas andanças, derrubou os preconceitos 

e promoveu a quebra do silenciamento da mulher amazônica, que por séculos restou 

vista e segregada a subserviência. 

É notório o quanto suas canções são descolonizadoras, como essa notável 

senhora da melhor idade possibilitou e ainda proporciona através de sua musicalidade 

a quebra do preconceito, a retirada do ser feminino da sombra e opressão do 

patriarcado, haja vista que suas composições denotam uma mulher desbravadora não 

só do contexto erótico, mas narrando em muitas de suas canções o sexo explícito e 

sobretudo o quanto a mulher é dona de si, enaltecendo o lugar de fala a voz que não 

mais será emudecida, a quebra do silenciamento que por séculos condenou o ser 

feminino na subalternidade.   

Essa “quebra” é facilmente vista em suas narrativas/canções, falar da 

sexualidade, da vontade da mulher de ser e estar, de desejar o cálido, ter a liberdade 

de intencionar: “pega na mandioca” “espreme” “tira o gostoso tucupi”, ou seja, clara 

alusão ao pênis bem como ao esperma, logo, temos sim, a confirmação do quanto 

rompemos com o machismo, mais ainda, a confirmação da descolonização,  o quanto 

a mulher atingiu seu lugar de fala, sua voz tem espaço e liberdade, seu olhar acerca 

do erótico aniquilou grandes barreiras de opressão, dor e sofrimento.  

O Norte é sim, palco da mulher nortista, seu olhar foi enfim descolonizado, o 

erótico não é tabu e sim autonomia, jocosidade é a confirmação de que o 

silenciamento foi quebrado. Foi possível compreender que ser ante racista, ante 

colonial é promover a decolonialidade, enaltecendo as epistemologias do sul global e, 

dialogando com as mais diversas formas de resistências. 

Por fim, é importante destacar que o erotismo é simplesmente um sentimento, 

uma sensação natural do corpo humano, um desejo contínuo da mulher e do homem, 

que será apenas acentuado quando de uma situação ou ocasião a dois, em que o 

ambiente favoreça um encontro mais íntimo e reservado para que as pessoas sintam 

e externem seus instintos e prazeres sem pudor algum.  
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Esperamos que este trabalho possa contribuir para as epistemologias que 

remetem ao entendimento das possibilidades constantes de mudanças, que auxiliam 

na compreensão das necessidades, desejos e vontades da mulher, em diferentes 

épocas, culturas e sociedades. 
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