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Há muito tempo uma imagem não me choca e magoa tanto quanto essa das candidatas a

mulata Globeleza, exibidas pela Sharon Menezes. Mil questões polêmicas e dolorosas vêm à

tona diante de uma cena tão agressiva e violenta. A primeira delas tem a ver com o nosso

lugar nas grandes mídias e a construção de nossa auto-estima. A luta pela visibilidade negra é

totalmente legítima e urgente, porém precisamos nos questionar que lugar queremos ocupar?

Ver mulheres expondo seus corpos para avaliação é algo bastante comum e faz parte da luta

feminista combater esse tipo de “hábito” da nossa mídia. Isso já seria motivo suficiente para

execrarmos essa situação, porém há um agravante, que também coloca mais lenha na

fogueira do feminismo branco e negro, expor mulheres negras dessa forma não nos ofende

apenas por nos sentir meros corpos esvaziados e sem personalidade, essa situação nos

remete a um passado recente quando éramos, de fato, coisas, criaturas sem alma, cuja única

função era reproduzir e dar prazer aos nossos algozes.
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Corpos sem rosto, apenas bundas e coxas bem torneadas, foi a isso que reduziram as nossas

bailarinas, as bailarinas do samba, artistas da sensualidade e do gingado ancestral e sagrado

trazido de África, marcado em nosso DNA. Era esse talento que deveria ser avaliado, sua

dança, a força de seus corpos, a precisão dos movimento perfeitos que só uma boa passista

consegue alcançar por ter a paixão do samba correndo nas veias, na ponta do pé. Aqueles

que conseguem olhar a nossa cultura com os olhos apaixonados de quem realmente

incorporou sua ancestralidade negra, já deve ter ficado maravilhado com a beleza, destreza e

talento dessas mulheres, dançarinas formadas nas rodas de samba dos Becos e vielas; guetos

e favelas da vida, cujos quadris, pernas e pés são instrumentos que mantêm vivo nosso amor

pela dança, nossos laços com África.

O corpo da mulher negra quando dança torna-se divino, mas em nossa sociedade racista, com
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sua limitada dicotomia entre sagrado e profano não é possível pensar em divindades sensuais

e belas, com desejos e defeitos; em rituais sagrados e alegres, onde as pessoas se divertem,

dançam, cantam, amam e odeiam; isso jamais seria respeitado da forma que deveria. Por isso

mesmo esses corpos serão sempre apenas corpos, apenas carne, apenas um deleite para os

olhos e os desejos de homens brancos que continuam escolhendo negrinhas para aquecer

suas noites solitárias, negrinhas que rebolam e requebram para seduzí-lo, afinal estão ali pra

isso: agradar seus senhores e enlouquecer suas senhoras de ciúmes.

Somos eternas Negras Fulô e vemos a ordem escravocrata ser reproduzida em cada

comentário grosseiro e despeitado quanto às nossas belas passistas, quando ouvimos homens

brancos encherem a boca para falar de seus casos amorosos com mulheres negras e suas

infinitas habilidades sexuais, ao mesmo tempo que ostentam suas boas senhoras brancas ao

lado; também quando vemos nossos irmãos patrocinarem o vilão. Foi doloroso ver a Sheron

Menezes protagonizando a palhaçada, por sua importância para nossas lutas, por ser uma

atriz negra, presente em diversas produções da maior emissora de televisão do país,

ostentando uma belíssima cabeleira totalmente natural, na lamentável imagem faz as vezes

do comerciante de escravos, comercializando suas irmãs como peças de carne.

As mulatas, que se apropriaram da denominação terrível e transformaram em um símbolo de

sua arte, estão ali expostas como as criaturas sem alma em que tentaram transformar nossos

ancestrais no passado, estão ali vendo seu talento ser vulgarizado, sua cultura ser reduzida à

farra vulgar da dominação branca incapaz de entender a importância do nosso carnaval, a

intensidade de nossa música e dança, o que há de sagrado em nossa folia e,

consequentemente, em nossos corpos, sensuais, envolventes e lindos, mas que não é pro seu

bico!!!

Acompanhe nossas atividades, participe de nossas discussões e escreva com a gente.

Rss • Grupo de discussão • Página no facebook • Twitter • Gplus • Email

Mariana Assis

Mariana Santos de Assis é formada em letras e mestranda em linguística aplicada

na Unicamp, militante no Núcleo de Consciência Negra e na Frente Pró-Cotas da

Unicamp. Escreve no blog conversaafiadaca.blogspot.com.br

Um Comentário em “O Sagrado e o Profano: as Mulatas e o Racismo”

2.4kLike Share

 Lidando com o racismo: os jovens do Insttituto JCPM em Salvador

Carta aberta aos que põem as mãos em cabelos afros 

Post Relacionado Mais nesta Categoria

Afasta de mim esse

cálice (cale-se): o...

  dez 11, 2013    21

Valente – Sobre

estereótipos de...

  dez 10, 2013    1

Sobre Resiliência, o

direito a...

  dez 09, 2013    8

Shosholoza, Madiba

  dez 06, 2013    2

Junte-se a 683 outros assinantes

Endereço de Email

Assinar

Find us  on Facebook

Blogueiras Negras

19,352 people like Blogueiras Negras.

Facebook social plugin

Like

Valente - Sobre estereótipos de

gênero e violência

62 Likes

Desfile de moda com modelos

negras plus size surpreende na

semana de moda em Paris

59 Likes

A invisibilidade da estética negra:

Feminismo e periferia:

Invisibilidade e dedo

na ferida

nov 18, 2013

O abuso de poder, a

cultura do estupro e o

ir e vir Feminino

out 23, 2013

Por que precisamos de

espaços exclusivos?

out 22, 2013

Categorias

Arte

Beleza

Biblioteca

Corpo

Cotidiano

Culinár ia

Cultura

Editor ial

Educação

Esporte

Esti lo  de Vida

Eventos

Femin ismo

Histór ia

Identidade

III CONAPIR

Infância e

Juventude

Literatura

Mídia

Moda

Negras Notáve is

Negr itude

Pessoas

Polí tica

Preconceito

Racismo

Relações

In terpessoais

Religião

Resistência

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblogueirasnegras.org%2F2013%2F12%2F13%2Fsagrado-profano-mulatas-racismo%2F&text=O%20Sagrado%20e%20o%20Profano%3A%20as%20Mulatas%20e%20o%20Racismo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fblogueirasnegras.org%2F2013%2F12%2F13%2Fsagrado-profano-mulatas-racismo%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fblogueirasnegras.org%2F2013%2F12%2F13%2Fsagrado-profano-mulatas-racismo%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://blogueirasnegras.org/2013/12/13/sagrado-profano-mulatas-racismo/&media=3547
http://www.jornaldepoesia.jor.br/jorge.html#essanegra
https://www.youtube.com/watch?v=C1Q1mtChWmE
http://blogueirasnegras.wordpress.com/feed/
https://www.facebook.com/#!/groups/346374468795004/
http://facebook.com/blogueirasnegras
http://twitter.com/blognegras
https://plus.google.com/b/113493973803158616758/113493973803158616758/posts#113493973803158616758/posts
mailto:blogueirasnergras@gmail.com
http://blogueirasnegras.org/author/mariana-assis/
http://conversaafiadaca.blogspot.com.br/
javascript:void(0);
http://blogueirasnegras.org/2013/12/16/lidando-racismo-jovens-insttituto-jcpm-salvador/
http://blogueirasnegras.org/2013/12/12/carta-aberta-poem-maos-cabelos-afros/
http://blogueirasnegras.org/2013/12/11/racismo-silenciamento-mulheres-negras-espacos-militancia/
http://blogueirasnegras.org/2013/12/11/racismo-silenciamento-mulheres-negras-espacos-militancia/
http://blogueirasnegras.org/2013/12/11/racismo-silenciamento-mulheres-negras-espacos-militancia/#comments
http://blogueirasnegras.org/2013/12/10/valente-sobre-estereotipos-de-genero-e-violencia/
http://blogueirasnegras.org/2013/12/10/valente-sobre-estereotipos-de-genero-e-violencia/
http://blogueirasnegras.org/2013/12/10/valente-sobre-estereotipos-de-genero-e-violencia/#comments
http://blogueirasnegras.org/2013/12/09/resiliencia-direito-felicidade-mulher-negra-aeroporto-frankfurt/
http://blogueirasnegras.org/2013/12/09/resiliencia-direito-felicidade-mulher-negra-aeroporto-frankfurt/
http://blogueirasnegras.org/2013/12/09/resiliencia-direito-felicidade-mulher-negra-aeroporto-frankfurt/#comments
http://blogueirasnegras.org/2013/12/06/shosholoza-madiba/
http://blogueirasnegras.org/2013/12/06/shosholoza-madiba/
http://blogueirasnegras.org/2013/12/06/shosholoza-madiba/#comments
http://www.facebook.com/blogueirasnegras
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/blogueirasnegras
http://www.facebook.com/blogueirasnegras
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/juliana.luz.5680
http://www.facebook.com/people/Samuel-Santos/100004207713152
http://www.facebook.com/cammy.r.oliveira
http://www.facebook.com/leonice.santana.54
http://www.facebook.com/luisa.ls.freitas
http://www.facebook.com/ismael.oliveira.58760608
http://www.facebook.com/wagnercommercial
http://www.facebook.com/natalia.sobral
http://blogueirasnegras.org/?p=3569
http://blogueirasnegras.org/?p=3021
http://blogueirasnegras.org/?p=2561
http://blogueirasnegras.org/2013/11/18/feminismo-periferia-invisibilidade-dedo-ferida/
http://blogueirasnegras.org/2013/11/18/feminismo-periferia-invisibilidade-dedo-ferida/
http://blogueirasnegras.org/2013/10/23/abuso-cultura-estupro-vir-feminino/
http://blogueirasnegras.org/2013/10/23/abuso-cultura-estupro-vir-feminino/
http://blogueirasnegras.org/2013/10/22/precisamos-espacos-exclusivos/
http://blogueirasnegras.org/2013/10/22/precisamos-espacos-exclusivos/
http://blogueirasnegras.org/category/cultura/arte/
http://blogueirasnegras.org/category/saude-e-beleza/beleza/
http://blogueirasnegras.org/category/biblioteca/
http://blogueirasnegras.org/category/saude-e-beleza/corpo/
http://blogueirasnegras.org/category/identidade/cotidiano/
http://blogueirasnegras.org/category/cultura/culinaria/
http://blogueirasnegras.org/category/cultura/
http://blogueirasnegras.org/category/editorial/
http://blogueirasnegras.org/category/identidade/educacao/
http://blogueirasnegras.org/category/estilo-de-vida/esporte/
http://blogueirasnegras.org/category/estilo-de-vida/
http://blogueirasnegras.org/category/eventos/
http://blogueirasnegras.org/category/resistencia/feminismo/
http://blogueirasnegras.org/category/resistencia/historia/
http://blogueirasnegras.org/category/identidade/
http://blogueirasnegras.org/category/eventos/terceira-conapir/
http://blogueirasnegras.org/category/identidade/infancia/
http://blogueirasnegras.org/category/literatura/
http://blogueirasnegras.org/category/cultura/midia/
http://blogueirasnegras.org/category/estilo-de-vida/moda/
http://blogueirasnegras.org/category/negras-notaveis/
http://blogueirasnegras.org/category/negritude/
http://blogueirasnegras.org/category/negras-notaveis/pessoas/
http://blogueirasnegras.org/category/resistencia/politica/
http://blogueirasnegras.org/category/identidade/preconceito/
http://blogueirasnegras.org/category/racismo/
http://blogueirasnegras.org/category/estilo-de-vida/relacoes-interpessoais/
http://blogueirasnegras.org/category/identidade/religiao/
http://blogueirasnegras.org/category/resistencia/

