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 ”De que lugar se projetam os paraquedas? Do 

lugar onde são possíveis as visões e o sonho. Um outro lugar 

que a gente pode habitar além dessa terra dura: o lugar do 

sonho. Não o sonho comumente referenciado de quando se 

está cochilando ou que a gente banaliza “estou sonhando 

com o meu próximo emprego, com o próximo carro”, mas 

que é uma experiência transcendente na qual o casulo do 

humano implode, se abrindo para outras visões da vida não 

limitada” – Ailton Krenak. 



 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Na tentativa de construir um novo devir, o presente E-book apresenta discussões 

fomentadas a partir de um espaço pensado coletivamente e comprometido com a 

interdisciplinaridade, tendo em sua gênese a proposição de diálogos que entrelaçam os 

campos das humanidades, das artes, da ciência, tecnologia e da saúde. Ao propor esse 

caldeirão de lugares e visões sobre o nosso tempo, busca-se refletir sobre o passado e o 

que foi construído até aqui, seja a partir dos referenciais teóricos, das histórias ancestrais 

e das lutas; o presente, marcado pelo obscurantismo, negacionismo, anticientificismo, 

violência física, simbólica e existencial, mas um presente que é também, em contrapartida, 

marcado pela continuidade das lutas e pelas conquistas, pelas quais se possibilitam novas 

formas de ser e existir, de caminhos para se pensar outros corpos, espaços e sonhos. 

Nesse sentido, busca-se refletir as artes atravessando poros e corpos, 

contemplando um horizonte de discussão e olhar no campo das artes integradas e 

construídas a partir dos saberes, fazeres, corpos, intelectos, vozes subalternas e 

sistematicamente silenciadas –  localizadas, geograficamente e mercadologicamente, fora 

do centro e forjadas em confrontos que utiliza a arte como forma de desestabilizar e 

rasurar os olhares eruditos e hegemônicos sobre o fazer/ser a arte, colocando em xeque 

a própria produção e condição artística. Outrossim, busca-se entender a ciência e a 

tecnologia como caminho para transformação do mundo, cujo objetivo seja socializar as 

inovações como ferramentas de transformação e que tenham como resultado a melhoria 

da qualidade de vida da população e do meio ambiente. Procura-se ainda, pensar as 

humanidades em tempos de obscurantismo, tendo em vista os tempos atuais, em que 

condições sociopolíticas de diversos eixos populacionais e setores sociais encontram-se 

fragilizados e sob ameaças. Por fim, é de nosso interesse reflexionar histórias de um Brasil 

doente, buscando dialogar com os contextos de saúde e condição de vida de grupos 

sociais vulnerabilizados.   

Alvaro Gustavo Marques Moraes 

Pedro Henrique Silva Oliveira Costa 



 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O PÓS 13 DE MAIO DE 1888 EM TERRAS BRASILIS 

Diego Sant'Ana Valle1
 

RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão crítica acerca do período de pós-abolição dos 

negros no Brasil, ao discutir como as ações, medidas ou faltas delas do Império, logo 

após República, foram tomadas para os sujeitos não-brancos no Brasil e como até hoje 

temos as reverberações de um quadro social racista e preconceituoso. Reflete-se também 

como a Arte pode tentar discutir e formar uma consciência pensante.  

PALAVRAS-CHAVE: Não-branco. Racismo. Reflexão.  

 

  

 
1 Mestrando do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade IHAC / UFBA 



 

 

INTRODUÇÃO  

Para a construção da sociedade brasileira, desde a sua gênese, tivemos a junção 

(totalmente forçada, mesmo não “planejada”) de três povos: o indígena, o europeu 

português e o africano. Sabemos também que para chegarmos onde nós estamos nada 

foi por complacência e nem por amorosidades. Ao adentrar em território brasileiro, o 

português saqueou, invadiu, usurpou, estuprou em massa e escravizou. Primeiro o 

extermínio das comunidades indígenas, tanto do lado material e simbólico como no 

humano. E depois com a escravização do povo negro vindo de África. Sendo assim, estas 

foram as bases para construção da nação que futuramente seria chamada de Brasil.  

 Nas reflexões a seguir vou me ater  às seguintes proposições nos dias de hoje: 

por que ainda2 eu sou pobre? Por que a minha mãe e o meu pai são pobres? Por que os 

meus avós foram pobres? E os meus antepassados?  

Para responder ou tentar, partiremos, portanto, de uma questão histórica que 

ainda não foi resolvida de maneira eficaz, mesmo entendendo que já foi “resolvida” há 

muito tempo: trato aqui a questão das relações de escravidão entre o sujeito europeu e 

seus descendentes com a população africana em terras do Atlântico Sul, mais específico 

o Brasil. Trato ainda, as percepções acerca da “libertação” desses mesmos escravos em 

13 de maio de 1888, através da lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. E trago questões 

relevantes a se pensar: e o depois? O que foi feito com a população não branca após a 

abolição. Quais medidas o império propôs ou adotou para esta comunidade? Quais os 

impactos que ainda reverberam nos dias atuais?  

E AGORA, JOSÉ?!   

  A partir das pressões feitas pelos britânicos, no final do século XIX, para o Império 

brasileiro, referente às questões comerciais e desenvolvimento, observa-se que o Brasil 

 
2 Na contemporaneidade, na qual há tantas facilidades como por exemplo o boom tecnológico, as 

trocas de informações estão cada vez mais velozes, as “oportunidades” estão mais viáveis e os comércios 

abertos e as fronteiras permeáveis. Engodo! 



 

 

ainda mantinha o trabalho de negros escravizados. Essa situação não poderia existir em 

uma nação que queria adentrar ao novo século. À vista disso, exigiu-se da figura da 

Princesa Isabel a libertação total dos não-brancos3. Posteriormente, destacam-se as crises 

que existiram no período monárquico; a centralização do poder figurado pela presença 

do príncipe regente; a crise instaurada no Vale do Paraíba, emergindo os cafeicultores do 

sudeste brasileiro; a formação de partidos políticos com o intuito de inflamar cada vez 

mais o fim da monarquia; e, sobretudo, os ânimos inflados entre a monarquia e os 

militares, como elementos que levaram o Brasil a sair do Regime Monárquico -e se 

estabelecer como República.   

Fora este então, o panorama que estava instaurado para os negros pós 13 de maio 

de 1888. Sabemos, portanto, que não houve nenhum tipo de reforma que reintegrasse 

esta fatia da população brasileira: uma reforma agrária digna que pudesse distribuir 

terras, na qual os negros pudessem iniciar seus sustentos, ou possivelmente abrir um 

comércio, algum plano educacional que atendesse as demandas básicas de 

aprendizagem formal, uma reforma na saúde ou um plano habitacional que abrangesse 

aqueles recém libertos. Ou melhor, todas essas medidas que uma sociedade tem direito.  

Coube então ao velho armengue4. Podemos exemplificar no que tange às 

moradias. Ao invés de um plano habitacional de qualidade ofereceram cortiços, no qual 

se aglomeravam dezenas de famílias em locais distantes da zona urbana, o que 

configurava um afastamento desta população, certa higienização forçada. E em 

determinadas situações, as subidas aos morros deram início as grandes favelas.  

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a 

sua infinidade de portas e janelas alinhadas [...] Daí a pouco, em volta das bicas 

era um zunzum crescente; uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. 

Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que 

escorria da altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se. As mulheres 

precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar; via-se-lhes a 

 
3 O termo não-branco é utilizado por Lourenço Cardoso em seu artigo Retrato do branco racista e 

antirracista. É investigado nesse artigo as branquitudes (crítica e acrítica) e suas relações raciais na 

sociedade.  

4 Refere-se às situações arrumadas, feitas sem estudo prévio. Improvisado. 

 



 

 

tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o 

cabelo todo para o alto do casco; os homens, esses não se preocupavam em 

não molhar o pêlo, ao contrário metiam a cabeça bem debaixo da água e 

esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as 

palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar a 

cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e 

vinham ainda amarrando as calças ou as saias; as crianças não se davam ao 

trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás 

da estalagem ou no recanto das hortas (AZEVEDO, 1997, p. 15). 

Já nas questões educacionais, a partir do momento que não houve este trato social 

do Império, o movimento real de investimento, os não-brancos e não-escravizados foram 

levados ao analfabetismo e o modelo educacional era, por fim, uma falácia. Como 

sobreviver em meio a tantas barreiras visíveis e invisíveis, em um país recém republicano? 

Para se manter de pé vivos foi necessário a permanência em seus antigos serviços ou nos 

subempregos, na grande maioria com seus antigos “donos”5. Essa era a maneira de 

sobrevivência para os alforriados.  

Outra questão que é preciso levar em consideração é as relações raciais. A cor da 

pele interferiu e ainda interfere no andamento das convivências sociais. P2ensando nesta 

premissa, os negros forros pós-abolição continuaram a “sentir na pele”, pois o chicote e 

o açoite estão presentes desde o século XVI nos trópicos. Segundo Clíssio, “após 

conquistar a liberdade, existia uma série de barreiras impostas, tanto legais quanto sociais 

e raciais, a serem enfrentadas por libertos e pessoas livres de cor” (SANTANA, 2018. P.72). 

Nesse quesito, portanto, a cor da pele teve papel fundamental para determinadas 

posturas e ações referente ao movimento do Império.  

A ideia de existir um sujeito não-branco livre competindo6 com os brancos na 

sociedade, na qual os seus modelos políticos anteriores abarcavam a escravidão como 

mão de obra forçada, era algo inadmissível. Santana (2018) afirma que “[...] a sociedade 

escravocrata não admitia que pessoas forras se igualassem aos brancos ricos, no luxo e 

 
5 Os “donos” referem-se aos senhores escravocratas, proprietários possuidores de escravos. 
6 Sabemos que quando houve a libertação dos negros escravizados no Brasil a desigualdade era 

bastante evidente, vide as condições estabelecidas para esta comunidade. Não podemos balizar, por em 

condições igualitárias entre os brancos e não-brancos as relações sociais e seus atributos. 

 



 

 

na forma de se vestir” (ALBUQUERQUE, 2006 apud SANTANA, p. 72). O exemplo trazido 

pelo autor representa os privilégios dos sujeitos com condições sociais em detrimento 

aos não-brancos. Imaginamos, pois, como era a vivência dos menos favorecidos, ou 

melhor, a convivência com aqueles com a cor prestigiada no seio social. Outra situação 

a se pensar: se para os não-brancos nascidos em terras brasileiras já não era fácil, 

tampouco era para aqueles que vieram da África, “estrangeiros” que viviam pelos 

trópicos. Para ambos, o colorismo da pele afetava (e ainda afeta) em questões básicas: 

poder ter equidade em suas vidas. Não poderiam respirar o ar puro em uma praça 

pública, sentar em um simples banco nessa praça com seus pares, tranquilamente. Hoje 

podemos. Porém, os olhos atravessados, a empáfia no jeito de olhar, as arrogâncias nas 

atitudes ainda são iguais.  

Não só a escravidão tinha o seu peso, a liberdade também possuía o seu próprio 

fardo. Defender as experiências, expectativas e formas de conceber a liberdade 

cotidianamente significativa aprender a conviver com as nódoas que marcavam 

e desmarcavam cotidianamente as hierarquias. Por isso, a única saída era resistir 

diariamente aos preconceitos, desconfiança e aos olhares enviesados de uma 

sociedade escravista [...] (SANTANA, 2018, p. 81)  

O racismo, infelizmente, está presente naqueles que se acham diferenciados em 

todos os sentidos. Brancos racistas que entendem e perpetuam um discurso de ódio, no 

qual se “entendem” como exclusivos enquanto coisificam os não-brancos a tal ponto de 

acreditarem que eles, os brancos, são superiores e que os não-brancos estão em níveis 

de inferioridade, tanto de intelecto quanto moral: 

A liberdade custava também a lembrança da servidão. Para o liberto, entre o ser 

livre sem nódoas que marcavam a condição servil assegurada na lei e o conviver 

com os preconceitos da ordem escravocrata, situava-se um conjunto de 

pequenas regras que deveriam ser observadas para que jamais se esquecesse 

de que havia sido um escravo [...] tudo isso não permitia ao liberto esquecer sua 

antiga condição (OLIVEIRA, 1988, p. 30). 

Outra situação que abarca também a questão das relações raciais entre brancos e 

não-brancos são os privilégios que um exerce sobre o outro. O fato de ser branco já 

carrega determinados códigos, signos que transbordam, na maioria das vezes, a favor 

daqueles de pele clara e branca. Dito que é popular, porque se massifica e se perpetua: 



 

 

“homem branco correndo é esportista e homem preto correndo é ladrão”. Os 

estereótipos são bastante claros em terras brasilis7 e o racismo abarca por completo 

determinadas segregações, mas é necessário entender que tudo isso é algo pensado, 

estruturado para deixar claro quem estar no poder e de qual maneira as relações são 

estabelecidas, financiadas ou engendradas.  

Lógica que ao resultar em múltiplas e distintas hierarquias gera prejuízo para 

uns e privilégios para outros. Se o ponto em comum entre os diversos grupos 

brancos seria a obtenção de privilégios, é natural que as vantagens obtidas 

sejam diversas entre si. A compreensão dos múltiplos aspectos característicos da 

branquitude pode resultar na maior complexificação das diferentes formas de 

privilégios obtidos pelos brancos em práticas racistas por vezes sutis (CARDOSO, 

1998, p.55).  

Ao pensar no quesito privilégios, gostaria de refletir sobre a importância e o 

porquê da existência do sistema de cotas destinadas aos afrodescendentes nas 

universidades públicas do Brasil. Na implementação desta política, na Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), nos anos 2000, a justificativa foi a injustiça social 

acometida pelo Estado Brasileiro aos negros alforriados após a Lei Áurea. Este sistema 

seria então uma Ação Afirmativa. É importante compreender as dinâmicas da história 

para que possamos refletir e entender o porquê desta certa reparação e as questões de 

privilégios.  

Na época da escravidão aqui no Brasil, os não-brancos eram chicoteados para 

trabalharem e o pagamento que tinham eram permanecerem vivos. A economia do 

Estado brasileiro provinha da cana-de-açúcar, havia outras formas, porém era o açúcar 

que dava mais dinheiro aos cofres do Império. Quem produzia, diretamente, quem 

plantava, quem colhia, quem extraia o caldo açucarado eram os não-brancos. E toda 

renda ficava com os donos latifundiários e o Império. Era de costume os filhos dos ricos 

fazendeiros serem patrocinados pelo trabalhador servil do não-branco. Uma parte da 

renda conseguida era entregue a eles para custear os estudos, moradias, o viver na 

Europa. Ou seja, através do dinheiro arrecadado pelo negro escravizado, patrocinava, 

 
7 Este termo já era utilizado para denominar o Brasil antes da chegada dos Europeus. 



 

 

garantia a sobrevivência e a formação do indivíduo em outros países.  

Isto posto, é possível refletir a referida questão: quais privilégios os filhos dos não-

brancos tiveram para que pudessem pelo menos aprender a ler e a escrever, o básico 

para a condição humana? Foi negado o direito à educação para estes sujeitos em 

instituições públicas em terras brasilis. Desse modo, atualmente, as cotas para 

afrodescendentes são de suma importância para uma população que historicamente vem 

sido apagada por conta de sua cor. 

Por fim, os motivos que se referem ao sistema de cotas vêm da reparação histórica. 

Pensamos, então, no efeito borboleta: um simples bater de asas da borboleta em um 

determinado lugar poderá afetar de maneira drástica, provocar um furacão do outro lado 

do mundo. Existem ações e consequências: a não reparação dos não-brancos após 

abolição da escravatura contribuiu de forma dantesca para que minha bisavó fosse pobre, 

assim como minha mãe ainda é pobre e isso reverbera em mim.  

Sobre o quadro abaixo podemos enxergar as quantidades de tempos que os 

negros estão presentes no Brasil e em suas funções sociais8 
 representando de maneira 

exímia:  

Figura 1 - Trajetória do negro no Brasil

 

Fonte: Maria Vitória Di Bonesso 

 
8 Isto é, os sujeitos não-brancos em seus papeis sociais, cada um ator de si mesmo e o diretor, o branco. 

 



 

 

Sabemos que hoje no Brasil as práticas racistas já deixaram de ser sutis há bastante 

tempo. E com isso, cada vez mais a população não-branca entende como são as relações 

raciais no território brasileiro e como ela age nesta camada social. O racismo é perverso!  

Existem diversas maneiras desta prática sádica e doentia se perpetuar em nossa 

sociedade, como por exemplo, o racismo estrutural e o racismo institucional, que a priori, 

não serão discutidos neste artigo. O simples fato de ser de cor diferente, cultura diferente 

leva a inferiorização de corpos, podendo chegar a um apagamento por completo.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS         

Refletir a pós-libertação dos escravos no Brasil, ou melhor, o dia 14 e o percurso 

temporal até os dias atuais foi trabalho do diretor teatral Ângelo Flávio em seu espetáculo 

de teatro intitulado Dia 14. O mote da peça é o que aconteceu com os negros após a sua 

libertação oficializada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, as consequências, 

as relações sociais entre a população e o que reverberou na atualidade. Com o elenco 

completamente negro, os atores dão vozes às questões raciais e as invisibilidades que 

acometeram e acometem, até hoje, à população não-branca.  

Uma cena específica da peça teatral que me chamou atenção e que é importante 

refletir é o momento no qual os atores estavam andando por todo espaço da arena, 

delimitado apenas pelas cadeiras em que o público assistia atentamente, e surgiu uma 

personagem, uma mendiga. Ela andava junto aos outros e dava “bom dia” para “as 

pessoas”, mas elas não respondiam. Aflita, a mendiga além de entender sua condição 

social, também refletia sua cor e as duas constatações feitas por ela fazia entender o 

motivo pelo qual os outros que estavam ali ao seu lado não interagiam.  

Figura 2 - Elenco do CAN - Coletivo Abdias do Nascimento 



 

 

 

Foto: Cristiano Borges, 2007 

Ainda na linguagem teatral, outro espetáculo que refletiu a importância da mulher 

negra na sociedade foi contado pela Cia. Axé do 189,  com a história da Rainha Nzinga 

Mbandi. Ela defendeu a sua região, em idos do século XVII, onde ela e seu povo moravam, 

o Ndongo, atual Angola), mostrou que era uma exímia estrategista militar, defendendo 

seu território contra portugueses e holandeses. O nome da peça é A comida de Nzinga e 

o público teve a oportunidade de ver e ouvir histórias de resistência dos seus 

antepassados através de uma personagem feminina, forte e destemida.  

As histórias desta guerreira com suas estratégias de resistências atravessaram o 

Atlântico. Chegaram as terras brasilis e de certa maneira influenciou a formação de 

quilombos. Como as ações de uma mulher negra pode determinar o nascimento de um 

pensamento e um desejo de liberdade?  

Figura 3 - Cena da Guerra entre a tribo de Nzinga contra os portugueses. Rainha Nzinga 

interpretada por Clara Piaxão (ao meio)

 
9  Grupo de teatro da cidade do Salvador que tinha como sede o Theatro XVIII, no Pelourinho – Centro 

Histórico. 

 



 

 

 

Foto: Cleiton Libra, 2016 

Entendemos, então, que as relações raciais no Brasil são sempre minas na qual as 

bombas, em algum passo, poderão explodir, ou melhor, explode e isso não pode ser mais 

velado ou silenciado. Historicamente, os não-brancos são e estão sendo apagados de 

maneira perversa e com isso é preciso que esta comunidade não-branca resista, afronte 

e se mantenham vivos, mesmo em uma sociedade dividida, branca, machista, cis 

heteronormativa, patriarcal e perversa. 

A Arte, também, é um caminho que possamos nos ancorar e multiplicar saberes e 

novas perspectivas de um futuro livre. Que não precisemos abafar vozes e talentos, vide 

Nina Simone, nem tampouco, depois de muito tempo, ter uma âncora jornalista negra 

na bancada do Jornal Nacional, Maria Júlia Coutinho. Que tenhamos mais 

representatividade nos cinemas, como por exemplo, o estrondoso filme Pantera Negra 

(estrelado por 98% de uma equipe e elenco majoritário negro). A riqueza estar em 

perceber o quanto somos diferentes e a beleza contida em cada um e acima de tudo, ter 

respeito mútuo entre todos.   
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CAPITALISMO DE PLATAFORMA - UMA NOVA REDE DE TRANSMISSÃO 

PARA A COVID-19: DA INVISIBILIDADE AO PROTAGONISMO  

Victória Henry Pereira10
 

RESUMO: O objeto deste artigo é o crescimento da uberização do trabalho no Brasil, 

diante do contexto da pandemia da COVID-19, como um desdobramento dos 

mecanismos de controle social, frutos do projeto político neoliberal na era da 

precarização do trabalho. O que reafirma as consequências imperiosas da flexibilização 

das leis trabalhistas e previdenciárias para as populações que vivem do trabalho.  

PALAVRAS-CHAVE: Precarização do Trabalho. Uberização. Pandemia. 

 

  

 
10 Estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades da Universidade Federal da Bahia; 

vihenry@outlook.com 



 

 

INTRODUÇÃO  

Ao compreender as características que ordenam o desenho do capitalismo 

mundial, Graça Druck (2011) enfatiza que as formas de acumulação do século XXI não são 

as mesmas do século XIX e XX, o que faz dessa nova ordem acumulativa um 

empreendimento singular. Dessa forma, o processo de financeirização da economia 

ganha destaque face a um processo de mundialização do capital que, se por um lado 

aumentou as redes de lucratividade dos capitalistas, por outro foi responsável por uma 

crise sem precedentes, de ordem subjetiva e social, para as classes que vivem do trabalho.  

Druck (2011) conclui que os processos ágeis de produção que emergiram do 

Toyotismo são responsáveis por uma crescente disponibilidade para o trabalho, fazendo 

com que essa instância da vida seja, agora mais do que nunca, a centralidade da 

existência do trabalhador. Assim, emerge um quadro de hiperculpabilização dos sujeitos 

sobre suas próprias vidas, além da submissão generalizada a toda e qualquer condição 

de trabalho, por mais precarizados que esses sejam. Nesse sentido, aliada à crise de 

desempregos que assolou as sociedades mundiais a partir dos anos 1970, o modo de 

servidão conhecido e difundido nas origens do capitalismo, na era da precarização do 

trabalho, perde forças e o trabalho formal se torna um privilégio de poucos.  

Ao analisar essas características e compreender a gerência do neoliberalismo 

sobre as formas de vida das sociedades contemporâneas é possível observar que a crise 

global, que se inicia em 2008, serviu de palco para a crescente informalidade, 

terceirizações e subcontratações, que passam a ser pautadas na flexibilização das leis 

trabalhistas e previdenciárias. Desse modo, empresas-aplicativo surgiram com a oferta 

de serviços de entregas de produtos de maneira rápida, com alta rotatividade de 

trabalhadores e sem garantias de direitos constitucionais disseminando, sob a falácia do 

empreendedorismo, a flexibilização do trabalho. Assim, o que se pode dizer é que um 

novo tipo de capitalismo surgiu para seguir os ditames da nova ordem produtiva, o 

“capitalismo de plataforma”, tornando-se a tendência do mercado mundial.  



 

 

Partindo deste quadro, o que se observa no Brasil desde 2015 é uma continuidade 

das formas de acumulação flexível, que emergiram dos centros nervosos do capital, sem 

nunca perder de vista as desigualdades e hierarquias que fazem parte do 

desenvolvimento do país, desde os primeiros tempos, e ordenam, os mais prejudicados 

com os vendavais das crises – corpos racialmente marcados pela pele negra e sujeitos 

socialmente marcados pela pobreza endêmica. 

Neste sentido, sabe-se que em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde 

(ONU) decretou estado de pandemia para as sociedades globais, em decorrência da 

crescente disseminação do vírus Sars-CoV-2, conhecido popularmente como COVID-19. 

Observa-se, então, o agravamento da crise econômica e social que o Brasil já vivenciava 

no período que antecede a pandemia do novo coronavírus. Assim, segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada em agosto de 2020 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação no período 

era de 14,4%, os subutilizados estavam em 30,6%, os desalentados contavam 5,8% e a 

taxa de informalidade chegou a 38% da população ocupada no país.  

 À vista disso, constata-se que uma nova classe de trabalhadores surgiu no cenário 

mundial, em decorrência do novo modo de acumulação flexível do capital, do sistema 

político neoliberal que tem sido experienciado pelas sociedades globais e das crises 

mundiais que têm elevado os índices de desemprego e informalidade.  

Essa nova classe de pessoas-que-vivem-do-trabalho passou a ser chamada de 

“uberizados”, em referência à grande empresa-plataforma “Uber”. São aqueles 

trabalhadores que se dispõem ao trabalho intermitente e não-contínuo em troca de 

remuneração por serviços prestados às empresas-aplicativos, no momento em que os 

usuários necessitam de suas atividades. Eles arcam com todos os custos dos instrumentos 

de seus trabalhos, devem estar sempre disponíveis para servir e não possuem nenhuma 

garantia de seguridade trabalhista.  

Assim sendo, pretende-se discutir no presente trabalho como o contexto da 



 

 

pandemia de COVID-19 serviu para agravar a vulnerabilidade desses trabalhadores e de 

que forma suas atividades, antes subvalorizadas, passaram a ter protagonismo no cenário 

de fechamento dos comércios privados. Ao seguir essa linha argumentativa, pretende-se 

delinear a maneira pela qual pesquisadores sobre o tema da precarização/uberização do 

trabalho têm tratado a questão desses trabalhadores durante a pandemia. A tentativa é 

de demarcar linhas de convergência entre os autores, na pretensão de direcionar o 

pensamento reflexivo a respeito da temática.  

JUSTIFICATIVA  

O neoliberalismo galgou um projeto político e econômico para o capitalismo 

mundial, caracterizado pela informalidade, grande contingente de trabalhadores 

terceirizados ou subcontratados, alta rotatividade, elevado grau de flexibilidade em 

termos de recursos humanos e constante processo adaptativo a novas realidades de 

trabalho e de vida (DRUCK, 2011). Dessa forma, em um país de capitalismo periférico 

como o Brasil, as relações de trabalho são, na contemporaneidade, um exemplo 

constante do desrespeito às leis trabalhistas e previdenciárias, posicionando as 

populações-que-vivem-do-trabalho à margem dos sistemas de proteção social-

trabalhista.  

É neste contexto de incertezas e inseguranças que emerge a classe de 

trabalhadores denominados “uberizados”, que segundo Montenegro (2020 apud ABÍLIO, 

2017, p.25) pode se caracterizar pela  

[...] consolidação da transformação do trabalhador em um nanoempreendedor 

de si próprio. E da empresa como uma simples provedora dos meios de trabalho 

(...) mediadora da relação entre oferta e procura. Estas mãos estão plenamente 

automatizadas nos softwares e algoritmos que são propriedade destas 

empresas. Ou seja, a intangibilidade deste controle e da relação de subordinação 

é desafiadora: a empresa é um aplicativo, o trabalhador é um parceiro, o 

gerenciamento é programado por um software, o gerente é uma multidão. 

(MONTENEGRO, 2020 apud ABÍLIO, 2017, p.25).  

Assim, torna-se inegável que, desde março de 2020, período em que as 

sociedades mundiais passaram a conviver com um quadro pandêmico as dinâmicas 



 

 

sociais, políticas e, especialmente, econômicas foram profundamente afetadas pelas 

medidas de distanciamento social decretadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Neste sentido, pensar os processos de configurações e reconfigurações do 

capitalismo sob a face da precarização do trabalho pode orientar a compreensão acerca 

dos novos desafios impostos à classe operária brasileira na pandemia do COVID-19. Dessa 

forma, é possível nortear as rupturas e continuidades que ambientam o processo de 

interação social do trabalho das vítimas dessa precarização “uberizada”, em um processo 

de alargamento das condições de vulnerabilidade social ao qual estão, historicamente, 

submetidas.  

REFERENCIAL TEÓRICO  

A efervescência do Fordismo na Modernidade, essencialmente na América, 

desenvolveu uma espécie de indivíduo que submeteu o arcabouço de suas faculdades 

ao serviço do capitalismo. O filósofo Antonio Gramsci (2008) refletiu que o sujeito 

emergente do período fordista carregava consigo uma forma de vida que, de tanta 

submissão às políticas de sistematização do operariado, desaguava-se em uma conduta 

subjetiva fixada às amarras da produtividade. Essas, por sua vez, fundamentadas em uma 

educação consentida, organizavam todo um modo de vida colonizado pelo pensamento 

competitivo, difundido ao redor do globo pela ideologia capitalista.  

Nesse contexto, a política de disciplinarização precisou erguer um estamento 

regido pela força una do capital, numa formatação da realidade que eliminava todas as 

possibilidades de interação social que interferissem na capacidade de rendimento da 

produção, edificando um sujeito que deixava de ser indivíduo, inclusive na vida privada, 

e se tornava um operário a serviço do capitalismo em todas as instâncias de sua 

existência. Assim, a ideologia capitalista rompe os muros das fábricas e alcança os seres 

humanos em todas as suas relações de sociabilidade, eliminando da vida moderna as 

interações inúteis na perspectiva capitalista, fincando uma servidão quase voluntária - se 

não fosse obscurecida - a tirania dos mandatos de subserviência do capital.  



 

 

Robert Castel (1999) analisa que, na sociedade fordista, a hipervalorização do 

salário construiu uma espécie de identidade social para os trabalhadores assalariados, 

transformando este componente das relações de produção em um fator primordial no 

ordenamento da categorização social. Contudo, a partir da década de 1970, o capitalismo 

mundial enfrentou um período de profunda crise.  

Após duas décadas de crescimento econômico nas principais potências mundiais 

(EUA, Europa Ocidental e Japão), uma intensa crise de acumulação, marcada pela redução 

do crescimento, inflação em alta e desemprego elevado, assombrou as realidades dos 

países considerados desenvolvidos e, consequentemente, das periferias exploradas por 

esses centros econômicos mundiais.  

Dos grandes monstros que desenharam a crise do modelo de produção fordista 

e a consequente incorporação do novo modo de acumulação toyotista (ou acumulação 

flexível), marcado pela maximização do lucro, incorporação da alta competitividade, 

intensa demanda tecnológica, terceirizações e subcontratações - a flexibilização das leis 

trabalhistas ocupou o papel de maior destaque.  

Nesse sentido, Castell (1999) assevera que o direito ao salário, na atualidade, 

diferente do século XIX, constrói um parâmetro para os acessos aos serviços e bens do 

Estado, em que apenas os sujeitos marcados pela “identidade do assalariado”, que se 

configurou na face do operariado fabril, são protegidos pela legislação trabalhista e têm 

direito às suas vias de seguridade.  

Dessa forma, a acumulação flexível dá início a um processo de precarização do 

trabalho, remodelado pelo desenvolvimento das tecnologias de informação nas formas 

de produção, fazendo crescer os índices de desemprego, desalento e empregos 

informais, empurrando os trabalhadores vulnerabilizados ao abismo da instabilidade e da 

escassez. Assim, segundo Martins, Lipp e Monteiro Jr. (2020 apud HARVEY, 1992),   

Foi nesse contexto que, nas décadas de 1970 e 1980, o período de reestruturação 

da economia e de reajuste social e político abriu caminho para um novo 

processo de acumulação denominado acumulação flexível, que se expandiu 



 

 

entre os países capitalistas. O novo sistema teve como fundamento mudanças 

que envolveram a flexibilização dos processos e dos mercados de trabalho, dos 

produtos e do consumo, contando com uma elevada taxa de inovação 

tecnológica, comercial e organizacional. As transformações também foram 

observadas no fornecimento dos serviços financeiros, na ampliação do setor de 

serviços e melhoria do uso da comunicação, o que possibilitou maior 

diversificação nas tomadas de decisão, sendo estas modificações necessárias 

para atender à nova lógica capitalista. (MONTENEGRO et.al., 2020, apud 

HARVEY, 1992).  

É nesse cenário que a gig economy (economia de bicos) emerge, na década de 70 

nos centros nervosos do capital e na década de 90 no Brasil, não apenas como um 

mecanismo da precarização do trabalho, mas como uma forma de assujeitamento do 

indivíduo, fortalecendo uma espécie de capitalismo de plataforma. No qual o trabalho de 

prestação de serviços, em que o trabalhador é supostamente um agenciador do seu 

próprio negócio, ganha força e destaque como uma das principais formas de acumulação 

contemporâneas. Dessa maneira, para Antunes e Filgueiras (2020 apud MARTINS, LIPP, 

MONTEIRO JR., 2020),  

Antunes e Filgueiras (2020) esquematizam as principais medidas explícitas 

utilizadas pelas empresas gig para controlar seus trabalhadores. Elas os 

submetem a uma avaliação prévia, demarcam qual tarefa será realizada, 

escolhem qual deles irá realizar a tarefa (sem lhes permitir captação de clientes), 

delimitam unilateralmente o modo de execução, o prazo e a remuneração, 

determinam como os trabalhadores devem contatar suas gerências, 

pressionam-nos a ser assíduos e usam o bloqueio e a dispensa como formas de 

controlar e disciplinar a força de trabalho. (MARTINS, LIPP e MONTEIRO Jr., 

2020). 

Segundo Pedreira e Vilas Boas (2020), compreende-se por gig economy, 

uberização do trabalho ou capitalismo de plataforma, todos os trabalhos remunerados 

pela efetivação de serviços demandados, negando qualquer vínculo empregatício e, 

consequentemente, todos os direitos legalmente assegurados pelas legislações 

trabalhistas.  

Nesse contexto, apreendendo o protagonismo dos dispositivos de base 

microeletrônica na economia flexível, diversas empresas têm desenvolvido plataformas 

digitais para gerir a relação entre o trabalhador e o consumidor desses serviços. Dentre 

elas, destaca-se a empresa-plataforma Uber, de onde deriva o termo “uberização”, por 



 

 

seu pioneirismo no serviço veicular de transportes particulares.  

Essa rede de plataformização de empresas é responsável por organizar uma nova 

lógica de gestão da força de trabalho, permitindo, de modo ilimitado e sem exigir 

nenhum tipo de capacitação técnica, o cadastro de trabalhadores que passam a ser 

responsáveis por todos os custos do seu trabalho e, consequentemente, por toda 

produtividade que poderá lhes gerar lucros financeiros. Os trabalhadores passam a ser 

tratados como empreendedores de si mesmos, extirpando todos os direitos assegurados 

pela contratação formal de trabalho, mesmo que eles permaneçam, cotidianamente, 

submetidos aos direcionamentos, metas e ordens das empresas proprietárias das 

ferramentas digitais.  

Assim, é possível dizer que essas empresas agrupam, na atualidade, o equivalente 

ao que Marx (2011) chamou de exército industrial de reserva. Trata-se de uma camada de 

trabalhadores - no Brasil, hegemonicamente populações pobres e negras -que não 

ingressam ou são excluídos do mercado de trabalho. Na contemporaneidade, estes 

sujeitos conseguem adentrar o mercado de trabalho, mas o faz porque o nível de 

exploração ao qual são submetidos é feroz de tal forma que destitui esses corpos servis 

dos direitos legais da burocracia burguesa.  

Nos termos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), os elementos 

presentes nessa relação configuram uma situação em que o empregador trata 

o indivíduo como outro que não um empregado, no intuito de esconder seu 

status legal de assalariado. A essência desse modelo de trabalho é, portanto, a 

de um assalariamento disfarçado. Nesse processo, o ferramental das plataformas 

é estratégico para a negação do vínculo empregatício, potencializando essa 

postura empresarial nas três distintas fases constituintes de uma relação típica 

de trabalho: 1ª) na contratação, em lugar do tradicional contrato de trabalho, há 

um termo de uso da plataforma que posiciona o trabalhador como cliente da 

empresa; 2ª) na exploração, a transmissão e o processamento contínuos de 

dados possibilitam a delegação de tarefas e o monitoramento em tempo real da 

execução destas, com avaliação do trabalhador por parte dos clientes da 

empresa e aperfeiçoamento também contínuo da gestão mediada pelos 

algoritmos, o que possibilita ainda um nível de exploração individualizado, por 

trabalhador; 3ª) por fim, na demissão, realizada por simples desligamento, sem 

a obrigação de justificativas legais. (PEDREIRA e VILAS BOAS, 2020).  

No caso do Brasil, a terceirização é um dos pilares mercadológicos do país que, 



 

 

para Bertolini e Freitas (2020), faz parte de suas forças econômicas desde antes da 

elaboração da Constituição Federal de 1988. Contudo, a flexibilização do trabalho ganha 

forças com a gestão política neoliberal e começa a se configurar como um novo campo 

de responsabilidades para a gestão do trabalho a partir de 2017, com a promulgação da 

Lei nº13.429, datada em 31 de março de 2017 (Lei da Terceirização) e da Lei nº13.467, 

datada em 13 de julho de 2017 (Reforma Trabalhista).  

Essas leis alteraram profundamente as relações trabalhistas, especialmente no 

campo jurídico e social, posto que marcaram o corte ríspido de diversos direitos 

coletivamente conquistados pela classe trabalhadora, alargando as possibilidades de 

flexibilização que beneficiam categoricamente o empresariado. Na contemporaneidade 

brasileira, nas palavras de Bertolin e Freitas (2020), o negociado prevalece sobre o 

legislado.  

Assim, sendo de conhecimento geral que o mundo, desde março de 2020, 

enfrenta uma emergência de saúde pública reconhecida pela ONU como estado 

pandêmico, causada pelo vírus da COVID-19, compreende-se que as crises enfrentadas 

pelos governos mundiais desde 2008 tornam-se mais severas nesse contexto. Desse 

modo, as esferas econômicas e sociais foram duramente afetadas pelo isolamento social 

decorrente da pandemia, especialmente no que se refere às populações socialmente 

vulnerabilizadas, como é o caso dos trabalhadores uberizados.  

Nesse sentido, o que se objetiva com o presente estudo é realizar o levantamento 

bibliográfico de pesquisadores da temática da precarização do trabalho, com ênfase no 

contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil, ao propor neste trabalho a sistematização 

de tais produções.  

RESULTADOS  

No sentido de orientar a construção de um olhar brasileiro sobre os problemas 

nacionais, dos 12 textos selecionados para a submeter à análise, todos foram construídos 

e publicados no Brasil, no curso da pandemia do COVID-19, que registra seu início e 



 

 

prolongamento ao longo do ano de 2020. As áreas do conhecimento que mais se 

dedicaram ao estudo dos desdobramentos da precarização do trabalho no país foram o 

Direito (4 textos), as Ciências Sociais (4) e a Economia (2).  

A maioria dos estudos analisados utilizou da metodologia de levantamento 

bibliográfico sobre a temática da precarização do trabalho, unida à análise dos fatos 

ocorridos no curso da pandemia do COVID-19 no Brasil e dos desdobramentos de leis 

brasileiras sobre a flexibilização da legislação trabalhista, que é iniciada com a Reforma 

Trabalhista de 2017. Apostaram também nas investigações sobre as condições ofertadas 

pelas empresas-aplicativos para a realização do trabalho uberizado e sobre os 

rendimentos extraídos pelos trabalhadores submetidos à essa condição de trabalho. 

Além disso, foram consideradas as posturas do atual presidente da República, Jair 

Bolsonaro, para o enfrentamento da pandemia e os impactos do auxílio emergencial 

emitido como medida paliativa para o momento de crise.  

O principal autor utilizado como referência para orientar o pensamento sobre a 

temática da precarização do trabalho foi Ricardo Antunes (91,66%), notadamente em sua 

obra “O Privilégio da Servidão: o Novo Proletariado de Serviço na Era Digital”, que discute 

os desdobramentos da uberização do trabalho e a crescente diminuição da 

empregabilidade formal. Além de Antunes, destaca-se Ludmila Abílio (58,33%) e David 

Harvey (50%), pelo destaque das Ciências Sociais e do Direito; as leis brasileiras (50%) e 

dados estatísticos oficiais (50%) também serviram como fonte de referência. 

Quatro conceitos foram mais utilizados para o desenvolvimento das pesquisas 

analisadas: a precarização do trabalho; as formas de gestão político-social-econômica do 

neoliberalismo; a falácia do empreendedorismo como forma de gerir a sociedade em um 

contexto de flexibilização das leis trabalhistas; a uberização como grau máximo da forma 

de exploração orientada pelo capitalismo flexível. As inclusões dos conceitos justificam-

se pela demonstração de como as clivagens do neoliberalismo serviram para alargar os 

processos financeiros, informacionais e de privatização de serviços, contribuindo para um 

agravamento das formas de exploração e subordinação da classe operária, mediante as 



 

 

transformações no modo de produção capitalista, fundamentalmente apoiadas pela 

flexibilização das leis trabalhistas.  

Assim, torna-se fundamental refletir sobre como o contexto da pandemia de 

COVID-19 tem delineado um cenário profundamente nocivo à saúde das pessoas-que-

vivem-do-trabalho, já que elas são influenciadas pelo mito do empreendedorismo, 

passaram a se enxergar como gerentes de seus próprios negócios e, portanto, 

unicamente responsáveis pela obtenção de seus lucros. Capital que serve, na maioria 

esmagadora dos casos, apenas para assegurar sua sobrevivência, com condições mínimas 

de alimentação, saúde e higiene. É nesta lógica que a uberização do trabalho se 

intensifica, dado o contexto de fechamento de comércios determinado pelo estado de 

calamidade instaurado com a pandemia do coronavírus, resultando no aumento do 

desemprego e dos níveis de informalidade.  

Dentre os problemas abordados pelos textos analisados, cinco se destacaram 

como mais recorrentes: a Reforma Trabalhista Brasileira de 2017; o crescente índice de 

desemprego e informalidade no Brasil como um fator que antecede a pandemia do 

coronavírus; a determinação do caráter essencial dos serviços prestados pelos 

trabalhadores uberizados em um contexto de isolamento social; a não-possibilidade de 

escolha do isolamento para as populações vulnerabilizadas, uma vez que os valores 

irrisórios dos seus salários não permitem nenhum tipo de reserva para momentos de 

crise; os protestos realizados pelos trabalhadores uberizados como o pontapé de uma 

organização coletiva na luta por direitos.  

A abordagem dessas temáticas justifica-se por uma análise sócio histórica da 

flexibilização dos direitos trabalhistas no Brasil, iniciados pelas reformas trabalhistas e 

previdenciárias, que elevaram de modo acelerado os números de trabalhadores 

desempregados ou atuantes do setor informal, uma vez que a relação do patronato com 

os operários passou a se valer de acordos individuais.  

Assim, ao focalizar o processo de subvalorização das populações pobres e 



 

 

trabalhadoras durante a pandemia do coronavírus, observa-se que o descaso apenas se 

intensificou, dado um processo que não só permite, como valoriza a ida às ruas para os 

trabalhadores uberizados, mesmo que seus serviços pressupunham o contato direto 

entre sujeitos, devido ao ramo das entregas, diante de um contexto de isolamento social 

e fechamento de comércios.  

Dessa forma, em um cenário que empurra esses sujeitos ao abismo social do 

induto de morte, não há escolha de isolamento para os trabalhadores uberizados, já que 

são, em sua maioria, segundo Lima e Abreu (2020), pessoas que estão na linha da 

pobreza, homens, jovens e negros. Nesse sentido, não é coincidência dizer que, segundo 

reportagem de Juliana Gragnani à BBC News em julho de 2020, o coronavírus matou mais 

pessoas pobres e negras no Brasil e no mundo.  

Nesse sentido, os pesquisadores tentam demarcar alguns protestos e 

movimentações dos trabalhadores uberizados, que começaram a se organizar 

coletivamente, em uma tentativa de lutar contra os ditames do capitalismo de plataforma 

e sua precarização assassina.  

DISCUSSÕES 

Há um consenso entre os autores das publicações analisadas no presente artigo 

no que se refere ao reconhecimento de que a condição precária do trabalho no Brasil se 

intensificou com a pandemia de COVID-19, mas já existia antes dela: a alta informalidade 

e a baixa remuneração são clivagens das hierarquias de raça, gênero e classe do país, 

assegurados por uma legislação do direito burguês.  

Segundo Luci Praun (2020), dados de 2020, extraídos de pesquisas do IBGE, 

mostram que a informalidade já atinge cerca de 40% da força de trabalho brasileira. Para 

todos os autores, o neoliberalismo é o pano de fundo de uma onda recessiva que se 

espalha globalmente e fere com força países que acampam na periferia do capitalismo 

mundial. Para Martins, Lipp e Monteiro Jr. (2020), a crise financeira internacional que se 

inicia em 2008 e atinge o Brasil em 2015, retoma uma onda de precarização do trabalho 



 

 

que  

[...] assume várias formas: informalidade (trabalhadores assalariados sem registro 

e grande parte dos ocupados por conta própria), subocupados por insuficiência 

de horas, contratos formais precários (intermitentes e por tempo parcial), 

condições instáveis de emprego mesmo para aqueles com carteira assinada. 

Somam-se a isso o enorme contingente de trabalhadores desempregados, em 

grande parte, por longos períodos (MARTINS, LIPP e MONTEIRO Jr., 2020 apud 

DIEESE, 2019).  

Além disso, é pautada neste projeto a ideia de que burguesia aumenta a 

exploração com segmentos de gestão política e econômica que envolvem a terceirização, 

marcadamente assegurada com a reforma trabalhista. Assim, no contexto da pandemia 

causada pelo Novo Coronavírus, o atual chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, usa da 

emergência de saúde pública para continuar a destruição de direitos e garantias 

conquistados pelos trabalhadores, através da aprovação das MPs n. 927 e 936. A primeira 

é responsável por liberar o trabalho remoto e outras formas correlatas; flexibilizar férias; 

deixar a critério do empregador a prorrogação de acordos e convenções coletivas 

vencidas ou a vencer; diminuir o alcance da atuação sindical em diferentes situações que 

envolvem acordos trabalhistas, reforçando aqueles firmados individualmente; além de 

outras condições profundamente desfavoráveis para os trabalhadores.  

Na mesma perspectiva, a segunda institui o Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda de custeio público, composto pelo Benefício 

Emergencial (R$600,00 a serem destinados aos trabalhadores informais, 

microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados); por 

instrumentos de redução de jornada de trabalho; de salários (na ordem 25%, 50% ou 

70%) e de suspensão temporária do contrato de trabalho.  

Além das dificuldades burocráticas de acesso ao Benefício Emergencial, de acordo 

com Pedro Henrique Isaac Silva (2020), a falta de um CPF válido, a dificuldade no acesso 

à plataforma digital disponibilizada pelo governo, um contingente de pessoas que se 

encontram com pedidos “em análise”, sem prazo para que a situação seja definida e 

inúmeros casos de falta de aprovação dos benefícios são situações que atingem 



 

 

populações que, em tese, se enquadrariam entre os beneficiários. Mas que, por conta de 

uma política de gestão assassina de populações pobres, este contingente têm o acesso 

aos seus benefícios negados.  

Sabe-se que, no contexto social da flexibilização de leis trabalhistas e precarização 

do trabalho, a plataformização/uberização emerge como a nova fonte da economia para 

o capitalismo contemporâneo. Assim, como uma necessidade urgente de sobrevivência, 

os índices do trabalho uberizado no Brasil durante a pandemia de COVID-19 cresceram 

exponencialmente. Segundo Flávia Manuella Uchôa-de-Oliveira (2020),  

No cenário brasileiro, o número de mais de 38 milhões de trabalhadores 

informais e os dois dígitos da taxa de desemprego, próxima dos 12%, são índices 

que precederam a pandemia, mas aumentaram ainda mais durante essa crise 

sanitária. [...] Já foi registrado que as inscrições para realizar entregas por 

aplicativos dobraram depois do início da quarentena. O número de 

entregadores que atendem a supermercados cresceu cinco vezes e algumas 

plataformas ampliaram seus serviços, incluindo atendimento a farmácias, lojas 

de conveniência e pet shops. Apenas o aplicativo iFood, de acordo com a 

reportagem da revista Veja, “recebeu em março 175 mil inscrições de candidatos 

interessados em atuar como entregadores na plataforma”, o dobro das 

inscrições se comparado às recebidas no mês de fevereiro. É importante ressaltar 

que as empresas-aplicativo mantêm a privacidade de todos os seus números e 

não há qualquer obrigatoriedade de transparência sobre estas informações ou 

sobre como são processadas. Nesse sentido, a caracterização de um cenário do 

trabalho por plataformas digitais é prejudicada e torna-se pouco acurada. 

(UCHÔA-DE-OLIVEIRA, 2020). 

Nesse sentido, o trabalho uberizado no Brasil tornou-se, durante a pandemia, uma 

atividade considerada essencial pelo Estado e pela população brasileira, sendo um dos 

serviços – os de entrega – mais requisitados nos tempos de isolamento social. Contudo, 

diante de um cenário que, não só precariza tais atividades como invisibiliza seus direitos 

e acessos, percebe-se que não houve nenhuma exigência governamental, no contexto 

da pandemia, para que as empresas-aplicativo oferecessem qualquer assistência aos 

trabalhadores cadastrados em suas redes.  

Assim, além de não ter acesso ao isolamento social em um contexto que exige a 

sobrevivência imediata, o operariado do capitalismo de plataforma é obrigado a custear 

todos os equipamentos de proteção individual exigidos pelas normas de distanciamento 



 

 

social. Os trabalhadores passam a brilhar no estrelato econômico como uma função 

essencial, mas desprovida de direitos.  

Considerando o contexto de intensa vulnerabilização social, econômica e política, 

diversos trabalhadores uberizados iniciaram movimentos de organização coletiva que 

tentavam exigir direitos trabalhistas mínimos. No contexto da pandemia, as exigências 

mais frequentes eram pela disponibilização de EPIs, mas ampliando a perspectiva de 

classe desses trabalhadores, ainda há muito conflito no reconhecimento de sua condição 

de assalariado, especialmente por conta do mito do empreendedorismo que fincou suas 

raízes no imaginário desses trabalhadores. Diego de Oliveira Souza (2020) afirma que: 

Numa sociedade em que o trabalho ainda ocupa um espaço/tempo central na 

vida social e individual, sua precarização dificulta o processo de identificação e 

construção de si, tornando mais complexa a alienação/estranhamento do 

trabalho [...]. O binômio terceirização/precarização, ao minar a identidade 

individual e coletiva, conduz à fragilização dos agentes sociais. São os efeitos 

propriamente políticos da terceirização que pulveriza e enfraquece [sic] os 

sindicatos, ameaçando sua representatividade pela divisão crescente das 

categorias profissionais, cada uma com o seu sindicato, com atuações 

competitivas entre si. (SOUZA, 2020 apud FRANCO, GRAÇA e DRUCK, 2010).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O cenário da pandemia de COVID-19 foi responsável por disseminar diversas 

consequências econômicas, sociais e políticas para a classe trabalhadora, especialmente 

para os trabalhadores do setor informal. Assim sendo, o presente artigo discutiu que, no 

que se refere às condições de trabalho das populações uberizadas, o contexto pandêmico 

foi responsável por intensificar a precarização desses serviços, expondo os trabalhadores 

das empresas-aplicativo ao contágio, sem a mínima oferta de direitos constitucionais e 

instrumentos de segurança pessoal.  

Em consequência de um capitalismo de plataforma, o estrelato dessa classe de 

trabalhadores foi palco para uma rede de transmissão do vírus assegurada pelo caráter 

essencial da forma de trabalho menos remota para um contexto de isolamento social e 

fechamento de comércios, que é o ramo de entregas.  



 

 

Assim, o que se pode defender para o contexto pandêmico é a imprescindibilidade 

de discussões, exigências e organizações coletivas que visem reestruturar as formas de 

exploração da economia flexível, pensando uma política que não condene os corpos 

marcados pela pobreza à inevitabilidade do adoecimento.  
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PANDEMIA, IDENTIDADES E DRAG QUEENS: NOTAS SOBRE OS PROCESSOS 

DE SUBJETIVAÇÃO E DESIDENTIFICAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID- 19  

Arilson Ferreira Rodrigues11
 

Edgar Lucas Cerqueira12
 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo traçar algumas considerações acerca de 

como as mudanças ocorridas na arte Drag soteropolitana, por conta da pandemia do 

novo coronavírus, tornaram possíveis uma fricção nos processos de identificação, 

subjetivação e reconhecimento do que é ser uma “Drag de Salvador”. Proporcionando a 

utilização de ferramentas para experimentação de novos imaginários, maior amplitude 

no ecoar das suas vozes e das maneiras de fortalecer conexões com outras Drags e seu 

público.  

PALAVRAS-CHAVE: Drag Queens. Identidade. Subjetivação. Performance.   
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Pode-se falar em uma identidade Drag Queen?  

A performance Drag Queen vem ganhando progressivamente várias 

possibilidades de adaptação ou mesmo capturas em inúmeros tipos de plataformas, 

perpassando pelos palcos de boates e saunas, capas de revistas, produções audiovisuais, 

perfis em redes sociais, etc. É uma variabilidade de plataformas que não são excludentes 

uma das outras, aparecem em contextos políticos sociais ao longo da história e, acima de 

tudo, agem nos processos de subjetivação, bem como nos ideais de devires da arte Drag.  

As maneiras pelas quais as Queens afetam e são afetadas são diferentes em cada 

uma dessas plataformas. Não há como negar a diferença entre os processos de troca de 

energias, da imprevisibilidade, dos efeitos somáticos nas performances presenciais e o 

processo de uma Drag Queen que pensa sua maquiagem, a executa, captura e edita suas 

performances (muitas vezes sozinha), entregando o conteúdo ao público na rede social 

e recebendo o feedback em um espaço de tempo diferente. Não se trata aqui de uma 

perda do ideal do que é ser Drag. Apesar de existir vários debates sobre ser uma Drag 

“da performance” ou “de insta”, como são denominadas, por vezes pejorativamente, 

aquelas que se restringem ao uso das redes sociais enquanto plataformas de trabalho. 

Trata-se de questionar como momentos específicos na história tornam possíveis um 

enriquecimento, fruição e fricção do que é ser Drag Queen.  

Em primeiro lugar, nota-se, ainda que superficialmente, o quanto a arte Drag 

Queen se apresenta muito mais como um devir, como uma fluência e possibilidades, do 

que necessariamente uma identidade fixa. Podemos ir além de algumas formulações mais 

clichês, como a exemplificação de Drag Queens e a estética camp, enunciada por Judith 

Butler (2002), enquanto uma representação da natureza paródica e representativa do 

gênero. Paul B. Preciado evidencia nas suas obras, a exemplo do Manifesto Contrasexual 

(2014), que os sujeitos podem utilizar das próprias normas para criarem novas condutas, 

resistências e prazer na “forma através da qual esses sujeitos-corpo resistem à 

normalização, fazendo uma citação descontextualizada ou um uso impróprio dessas 

tecnologias de normalização’’ (PRECIADO, 2007, p.384, tradução nossa). Tais citações se 



 

 

tornam muito mais presentes na prática Drag, ao passo que as Queens tendem a utilizar 

dos próprios ideais de representação do gênero, das ferramentas para modificações 

corporais e, no caso brasileiro, da desestabilização da linguagem colonizadora através do 

uso do pajubá13 
 (BEZERRA, 2018).  

Inclusive, a prática Drag tem sido uma grande ferramenta para as 

problematizações das concepções clássicas de sujeito, identidade, agência e 

identificação, empenhadas por estudioses da teoria queer. Ao analisar o caráter cultural 

e construído do gênero e da sexualidade, Silva (2000) identificou que a teoria queer e a 

teoria feminista contribuem para o questionamento de oposições binárias ligadas ao 

feminino/masculino e heterossexual/homossexual, pois a possibilidade de “cruzar 

fronteiras” e de “estar nas fronteiras”, de ter uma identidade ambígua, indefinida, é uma 

demonstração do caráter “artificialmente imposto das identidades fixas” (SILVA, 2000, 

p.89).  

Por mais que uma identidade pareça fixa, não pode ser descartado o fato de que 

ela está a todo o momento sendo questionada. “A afirmação da identidade implica 

sempre a demarcação e a negação do seu oposto, que é constituído como sua diferença. 

Esse “outro” permanece, contudo, indispensável” (LOURO, 2001, p. 549). Aquela 

“categoria” que procura se afirmar, termina também por colocar as outras em um outro 

lugar. Tal fato dialoga com duas indagações pertinentes colocadas também por Guacira 

Lopes Louro (2013, posição 144) ao tratar de como o processo de significação dos corpos 

é determinado pelos contextos culturais: a) “como determinada característica passou a 

ser reconhecida (passou a ser significada) como uma “marca” definidora da identidade?” 

b) “quais os significados que, nesse momento e nessa cultura, estão sendo atribuídos a 

tal marca ou a tal aparência?”.  

 
13 O pajubá, bajubá, ou ainda bate-bate é um acervo de vocabulário provenientes do ioruba-nagô 

utilizado principalmente pelas travestis e as bichas. Tal vocabulário tem sido uma ferramenta de interação 

entre essas populações, bem como um modo de resistência por meio da linguagem, de modo que seus 

segredos e babados estão a salvo da comunidade heterossexual que não entende tal língua.  



 

 

Mesmo com essa impossibilidade de pensar uma “identidade Drag Queen’’ fixa, 

tendemos a colocar aqui que não se pode se esquivar de um problema que é um 

determinado processo de identificação presente na cena. Processo de padronização, 

regulação de espaços - sendo eles virtuais ou não - e silenciamentos de Drags que não 

correspondem aos padrões de feminilidade e polidez disseminados pelo reality show 

Rupaul’s Drag Race. Nota-se que as pautas ocupadas pelas Queens Monxtras em bares 

e boates de Salvador não estavam acontecendo um pouco antes da pandemia, dado essa 

dissidência dos padrões estéticos de feminilidade branca, entre outros motivos.  

Há também um certo atrito em relação a artistas que se restringem a montar-se 

para as redes sociais e aquelas que performam nos palcos. Os principais argumentos 

giram em torno de que “Queens de insta”, quando se limitam a “arrasar” na maquiagem, 

não serão boas performers, já que não conseguem captar e entreter o público no 

momento de entregar um bom lip sync, um reveal14 e algumas piruetas. Em contrapartida, 

vê-se como as Queens consideradas mais polidas, “femininas”, com produções e 

parcerias nas redes sociais tendem não só a ganhar maior visibilidade/engajamento como 

também fortalecer uma cultura em que, nos últimos anos, para ser Drag Queen importa 

mais ter uma boa maquiagem, looks caros e picumãs naturais.  

Sendo assim, não é possível deslocar a vivência da arte Drag das questões 

macropolíticas, já que se relacionam com quem e como pode aparecer em determinados 

espaços, sejam eles públicos ou privados, estando em sintonia com Butler (2018). As 

composições que as Drags fazem dos seus corpos, desde a necessidade de usar perucas 

longas, os enchimentos ou cirurgias para tornar traços mais “femininos”, a remoção de 

pelos, podem acabar por ancorar certas identidades pelos discursos promovidos do que 

é ou não ser Drag. Resultado de um medo generalizado do desconhecido, do que não 

pode ser identificado e legível ou, não menos importante, da regulação de que corpos 

 
14  Reveal, ou revelar em português, é um artificio utilizado por Drag Queens em suas apresentações, 

em que surpreendem o público através da revelação de outros elementos que compõe a sua performance 

que até então estavam imperceptíveis, como perucas, roupas, sangue, flores, tesouras, entre tantos outros.  



 

 

podem pertencer determinados espaços, quando, por exemplo, uma mulher cis ou trans 

é desconsiderada enquanto Drag “por já ser uma mulher”.  

Como dito, na construção de uma “identidade Drag” há um processo de 

identificação e estratificação, levando-nos a perceber como identidades não são neutras 

e podem estar em constante afirmação e em incessantes disputas intrinsicamente ligadas 

ao processo de diferenciação, como afirma Tomaz Tadeu da Silva:  

A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua 

definição - discursiva e linguística - está sujeita a vetores de força, a relações de 

poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não 

convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas 

são disputadas. Não se trata, entretanto, apenas do fato de que a definição da 

identidade e da diferença seja objeto de disputa entre grupos sociais 

assimetricamente situados relativamente ao poder. Na disputa pela identidade 

está envolvida uma disputa mais ampla por outros recursos simbólicos e 

materiais da sociedade (SILVA, 2000, p. 81)  

O processo de identificação do que é ser uma Drag Queen está diretamente 

relacionado ao processo de subjetivação das mesmas e vice-versa, pois os elementos que 

constituem uma identidade se relacionam a um investimento corporal que emerge a 

partir de critérios estéticos, higiênicos e morais próprios de uma estrutura histórico/social 

e dos momentos de reconhecimento com determinado grupo (LOURO, 2013). De acordo 

com Guacira Lopes Louro, “através de muitos processos, de cuidados físicos, exercícios, 

roupas, aromas, adornos, inscrevemos nos corpos marcas de identidades e, 

consequentemente, de diferenciação” (LOURO, 2013, p. 164).  

Espaços físicos, seus modos de subjetivação e questões macropolíticas. 

Os processos de subjetivação das Queens soteropolitanas, de modo geral, 

resultam majoritariamente das suas performances presenciais, como em pautas semanais 

e participação em concursos; compartilhando e construindo um mesmo espaço físico 

com o público que não só é afetado, como também afeta as artistas. Locais como Âncora 

do Marujo, Burlesque Bar, Boate Tropical, San Sebastian, Casa Preta, Beco dos Artistas, 

Espaço Cultural Caras e Bocas, Sauna P11, Teatro Salesiano, Teatro Vila Velha, Teatro Xisto, 

Teatro do Irdeb e o Teatro Eva Herz constituíram e/ou constituem importantes espaços 



 

 

para a produção de concursos de beleza, dublagem e talento. Dentre esses espaços, 

pode-se destacar o tradicional Âncora do Marujo, por ser um verdadeiro celeiro dos 

concursos — apelidado entre as artistas de “Casa dos Concursos”.  

No entanto, com a pandemia do novo coronavírus e seu consequente isolamento 

social – para aquelas e aqueles que podem se isolar – as Drag Queens se viram diante da 

impossibilidade de usar outras plataformas/palcos para seus trabalhos, como boates, 

saunas, clubes, festas de aniversário, restando-lhes as plataformas digitais. O uso desses 

espaços virtuais por Drag Queens, em geral, não é novidade. Podemos citar alguns nomes 

com canais no Youtube e perfis no Instagram bastante conhecidos, a exemplo da Rita 

von Hunty, Bianca Dellafancy, Silvetty Montilla, Halessia e Cece Grace.  

De acordo com as artistas Helena Maldita, Spadina Banks e Desirée Beck, a 

utilização das redes sociais como principais plataformas de trabalho afetou diretamente 

e de modo distinto as suas fruições artísticas, as subjetividades e até mesmo questionou 

o que seria uma Drag Queen soteropolitana. Mesmo encontrando nomes como Melanie 

Mason, Midorii Kido e Azvdo, que já utilizavam as plataformas virtuais com certa 

intensidade, percebemos um consenso sobre a “Drag de Salvador” ser dos palcos, do 

contato, da simbiose e, em razão de toda a correria, o uso das redes sociais como 

plataforma de criação e produção artística ocupavam um segundo plano. Spadina Banks, 

em conversa, relata que:  

“Para mim era difícil imaginar uma performance online, eu me sentia ridícula. 

Minha forma de performar, inclusive da Drag baiana, da cultura da gente, de 

show, de palco, é de trocar energia fisicamente, é olhar, eu sou muito de olhar, 

sou muito de olhar nos olhos, de tocar, de fazer uma piada e ver aquela reação 

e de me alimentar daquilo de alguma maneira, tirar a energia do público para 

devolver, aquela coisa assim de retroalimentação’’ (SIC). 

Nesse momento Spadina está em sincronia com o que Renato Cohen (2002) 

argumenta sobre a diferença da representação empenhada pelo ator em uma peça de 

teatro e a performance. A primeira move-se a partir da representação de uma outra 

temporalidade, um outro espaço, um pensamento pré-existente de um dado 

personagem e a sua distância com o grupo. Já a performance acontece no aqui e agora, 



 

 

com aberturas aos imprevistos, a subjetividade da artista começa a ser objeto de troca 

com as outras subjetividades ali existentes, provocando umas às outras. De acordo com 

Cohen:  

Essa energia diz respeito à capacidade de mobilização do público para 

estabelecer um fluxo de contato com o artista: a energia vai se dar tanto a nível 

de emissão, com o artista enviando uma mensagem sígnica — e quanto mais 

energizado, melhor ele vai "passar" isto — como a nível de recepção, que vem 

a ser a habilidade do artista de sentir o público, o espaço e as oscilações 

dinâmicas dos mesmos (COHEN, 2002, p.105).  

Tendo em vista essa característica da arte Drag enquanto aquela que se privilegia 

da performance como política do acontecimento (JARA, 2011), de um tempo que não é 

encenado, mas de corpos que acontecem no aqui e agora em trocas retroalimentares de 

energias. Podemos levantar algumas questões a partir das transformações advindas na 

quarentena, principalmente no que tange a uma “identidade Drag”, que no nosso caso 

seriam as identidades das soteropolitanas. Como poderíamos pensar a potencialidade 

dessa fricção identitária? Que germes de potencialidades, mesmo dentro do estado de 

desamparo, luto e desalento, elas tornaram possíveis? Como podemos pensar a própria 

performance, que agora acontece em formas de lives no Instagram? Quais foram as 

transformações ocorridas na maneira de produzir concursos, no momento em que o 

imaginário neoliberal de individualismo, autonomia e autossuficiência se deteriora?  

Todavia, antes de discutir tais transformações é necessário mencionar que a 

ausência no período pandêmico de algumas Queens soteropolitanas nas redes sociais 

deve ser considerada enquanto um ponto relevante da discussão, como o caso de 

Malayka S/N, por motivos ligados às questões urgentes de sobrevivência ou mesmo por 

renúncia a um sistema de produtividade e empreendedorismo. A renúncia é importante 

para pensar formas de contraconduta à racionalidade neoliberal de estar sempre agindo 

como uma empresa, em que cada atividade é feita sob a lógica do desempenho/gozo. A 

noção de contraconduta é caracterizada pela maneira subversiva de como certos 

indivíduos passam a dirigir suas ações por si mesmos, ou seja, não se deixando governar 

por outrem e/ou pelo Estado, criando novas formas de conduzir a vida, indo de frente ao 



 

 

“poder-conduta’’ (FOUCAULT, 2008). A contraconduta estaria ligada a uma luta contra 

uma lógica que  

[...] Não se trata mais de fazer o que se sabe fazer e consumir o que é necessário, 

numa espécie de equilíbrio entre desutilidade e utilidade. Exige-se do novo 

sujeito que produza “sempre mais” e goze “sempre mais” e, desse modo, 

conecte-se diretamente com um “mais-de-gozar” que se tornou sistêmico. A 

própria vida, em todos os seus aspectos, torna-se objeto dos dispositivos de 

desempenho e gozo (DARDOT, LAVAL, 2016, posição 6256).  

É uma discussão que se coloca de forma mais estrutural e macropolítica, a qual 

permeia muito das vivências das Queens, principalmente das mais novas, que estão 

empenhadas a se estabelecer na cena. É uma questão macropolítica, porque ela está 

intricada em uma racionalidade neoliberal de competição, de um imaginário de 

desempenho/gozo, destacado por Dardort e Laval (2016), circunscrito não apenas no 

campo profissional, mas da própria ideia do que é fazer arte e, no neste caso, a arte Drag. 

Desirée Beck comenta: “já vivi em um limbo e em um inferno onde a expectativa e a 

ansiedade me fazia viver em prol de resultados, competitividade e sufoco” (SIC).  

No período da pandemia, o uso das tecnologias impulsionou essa racionalidade 

em conjunto com as práticas de controle biopolítico, porquanto da sua aceleração de 

uma fusão entre as esferas do que seria um ambiente de trabalho e o ambiente 

doméstico, a exemplo do homeoffice. Paul B. Preciado (2020), em uma de suas análises 

sobre a pandemia, aponta que essa fusão se alavancou quando Hugh Hefner propôs um 

novo estilo de vida, o “trabalhador horizontal”, rompendo a distância entre lazer, trabalho 

e sexo. Tornando as atividades indistinguíveis por meio do uso de várias tecnologias 

digitais em volta de sua cama giratória, sendo ela a sua mesa de trabalho, sala de diretor 

e estúdio fotográfico:  

Um dos deslocamentos centrais das técnicas biopolíticas farmacopornográficas 

que caracterizam a crise da Covid-19 é que a casa pessoal - e não as instituições 

tradicionais de confinamento e normalização (hospital, fábrica, prisão, escola) - 

agora aparece como o novo centro de produção, consumo e controle 

biopolítico. Já não se trata apenas de a casa ser o local de confinamento do 

corpo, como era o caso no manejo da peste. A casa pessoal agora se tornou o 

centro da economia do teleconsumo e da teleprodução. O espaço doméstico 

agora existe como um ponto em um espaço ciber-guardado, um lugar 



 

 

identificável em um mapa do Google, uma caixa reconhecível por um drone 

(PRECIADO, 2020, p. 179, tradução nossa). 

A pandemia da Covid 19 e a utilização de plataformas virtuais pelas Queens  

Durante a pandemia voltamos nossos olhares ao uso das redes por algumas 

Queens soteropolitanas. Realizamos conversas e entrevistas para tentar entender até que 

ponto essas ferramentas digitais desarticularam o que para elas era “fazer Drag”, 

discutindo interações entre elas, ao questionar se as relações seriam de alianças ou 

competições.  

Spadina Banks e Helena Maldita destacaram que uma das transformações 

ocorridas durante o período pandêmico foi a possibilidade se tornarem comunicólogas, 

dada a própria abertura das plataformas para isso. Se antes as falas das Queens nas 

boates e demais locais presenciais eram breves, roteirizadas, sendo muito mais presentes 

os momentos de dublagem; as lives, um fenômeno emergente no período da pandemia, 

condicionou-as à produção de roteiros, entrevistas com outras Queens e demais pessoas 

da comunidade LGBTQIA+, entre outras produções de conteúdo que permitissem um 

uso mais prolongado de suas vozes.  

Longe de querer distinguir essa voz do seu corpo, que dá movimento através das 

vibrações corporais e os movimentos não vocais que interferem no processo de 

significação dessa voz (MATOS, 2018). Ao ouvir as Queens temos a percepção de que as 

performances de muitas artistas não estão tão distantes de suas performatividades de 

gênero, dos seus fazeres cotidianos, como apontado por Leandro Colling (2019, p. 31-32) 

ao tratar da cena artivista. Sendo assim, quando as artistas trabalham as vozes de maneira 

mais ampla, para além de uma música que se dubla, elas dão a poética da voz um fazer 

político, pois, segundo Edilene Matos (2018, p. 94) “a voz é dotada de um poder que se 

diria sobrenatural e divino, decorrente de sua própria eficácia, pois, uma vez articulada, 

converte-se em ação, fato, coisa viva, que nasce, cresce e se transforma”.  

Como exemplo, recorremos às lives de Helena Maldita, cujas temáticas propostas, 

sejam elas a Live Monster, o Papo Maldito ou o Old Hits, traziam convidades diverses que 



 

 

contavam suas experiências enquanto pessoas da comunidade LGBTQIA+. Eyshilla 

Buterfly, Lopes Trovão, Amon Lopes, entre outres, trouxeram narrativas capazes de 

evidenciar que a sigla LGBTQIA+ não consegue abarcar todas as diferenças existentes. 

Diferenças determinadas pelos mais diversos aspectos de suas vivências cotidianas, como 

os marcadores de gênero, classe e raça, indo além de “puras” e “simples” identidades. 

Nos relatos de pessoas em transição, Drag Queens que fazem programa, etc., aponta-se 

a necessidade de se pensar os processos de sexualização da raça e racialização do sexo, 

que correspondem ao processo de subjetivação dos sujeitos a partir da sua constituição 

mutua do gênero e da raça, não podendo tomar as especificidades de raça e etnia apenas 

como mais uma variável em uma análise das opressões sexuais e de gênero de um sujeito 

(PRECIADO, 2007). O que dialoga com Leandro Colling quando expõe:  

Para enxergar e aceitar as diferenças precisamos estar abertos para ver que as 

pessoas diferentes não podem ser divididas entre binarismos e dicotomias. Não 

temos um conjunto pequeno de diferenças. Por isso, no campo das sexualidades 

e dos gêneros, em específico, existem variadas formas de sermos heterossexuais, 

homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, intersexos, 

homens e mulheres (COLLING, 2013, p. 410).  

Dentro da política da diferença proposta por Colling (2013) pode-se pensar — ao 

invés de se ater somente a uma política essencialmente estratégica de identidades 

enquanto naturais e universais — como discriminações comuns aos mais diversos sujeitos 

podem uni-los e torná-los combatentes aos regimes de normalização, muitas vezes 

ancorados na criação de identidades que se limitam a busca de reconhecimento e, na 

condição de reclamantes, reforçam a hegemonia de um Estado e modos de vida do 

capitalismo (BUTLER, 2017). Recorre-se ainda a Bultler (2018) para apontar que um dos 

principais elementos capazes de produzir alianças entre os mais diversos sujeitos é o 

desamparo, o qual inclusive se tornara ainda mais predominante nesse período 

pandêmico. Pois com o enfraquecimento do imaginário neoliberal de autonomia e 

independência, a pandemia leva a nos perceber como corpos inevitavelmente 

dependentes, entrelaçados e, como diria Ailton Krenak (2020, p.56), enrascados.  

É apenas no contexto de um mundo vivo que o humano surge como uma 

criatura agente, uma criatura cuja a dependência dos outros e dos processos 



 

 

vivos dá origem à própria capacidade de ação. Viver e agir estão conectados de 

tal maneira que as condições que possibilitam a qualquer pessoa viver são parte 

do próprio objeto da reflexão e ação política (Butler, 2018, p.51).  

Durante a pandemia, as lives tornaram-se para as Queens e seus fãs um espaço 

de cura, reencontro, discussões e também de arrecadação financeira através de doações 

(a famosa cumbuca). Obviamente, almeja-se uma expansão do público, de modo que 

arte Drag e todas essas discussões tão pertinentes cheguem às mais diversas pessoas. 

Não seremos ingênuos a ponto de afirmar que pessoas mais conservadoras ou mesmo 

que não apresentam interesse ou não conhecem a cena Drag vão esbarrar nos perfis das 

Queens, nas suas publicações, uma vez que os algoritmos manejam diferentes dados 

para diferentes identidades, em um verdadeiro filtro de expressões e opiniões (SILVEIRA, 

2019).  

No entanto, não é porque os expectadores das lives são, em sua maioria, 

LGBTQIA+ ou pessoas mais próximas da cena que essas pessoas já estão cientes dos 

debates levantados, como a luta antirracista, por exemplo. Por vezes, pessoas que se 

salvaguardam por trás de discursos não racistas, misóginos, transfóbicos, por 

pertencerem a identidades também vulneráveis, não reconhecem suas práticas racistas e 

preconceitos. Desta forma, percebemos como as lives foram importantes no processo de 

“letramento racial” ou de outras questões, como a transexualidade, para quem as 

assistiam.  

O uso de ferramentas digitais apareceu para as artistas também como formas 

novas de produção de imagens, de discursos e da performance. A partir destas 

ferramentas pode se aproximar do que Donna Haraway trabalha em Manifesto Ciborgue 

(2009), na medida em que em poucos segundos um filtro do Instagram transforma 

características físicas das Queens; mudando a cor dos seus olhos, seus traços faciais, as 

suas vestimentas, sem precisar custear lentes, processos estéticos, próteses, tecidos, etc. 

É uma forma de modificação de imagens e representações tanto para as Queens mais 

monstras quanto para as mais próximas dos ditos “padrões”.  



 

 

Obviamente, o hibridismo que compõe o Ciborgue abordado por Haraway é 

muito mais complexo quando pensamos as transformações geradas pela a fusão da 

tecnologia com o biológico, dos códigos digitais e fluxos dos corpos, bem como das e 

ocupação de outros espaços. No entanto, não se pode deixar de levar em consideração 

a potencialidade das modificações produzidas por essas ferramentas enquanto criação 

de novos imaginários, significações e relações sociais que minam os binarismos de 

gênero, animais e humanos. Como afirma Donna Haraway: 

Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, 

uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção. Realidade 

social significa relações sociais vividas, significa nossa construção política mais 

importante, significa uma ficção capaz de mudar o mundo (HARAWAY, 2009, 

p.36). 

O primeiro concurso foi promovido pelo recém-inaugurado Carmén Lounge Bar 

com apoio de outros colaboradores: o “MAKEUP ARTIST 40TENA”. Um desafio de 

maquiagem para testar o domínio com os pincéis, suas técnicas e criatividade nas 

elaborações de maquiagens artísticas no processo de afastamento social. Contou com 

profissionais de renome no júri e uma apresentação da super Drag Sfat Auerman.  

Os seres místicos são o contato direto com uma divindade, verdade ou deuses. A 

definição na mitologia Grega é seres (criaturas) não humanos que fazem parte do 

imaginário da Grécia antiga, citados em diversas lendas. O primeiro desafio de 

maquiagem foi a construção de um desses seres mitológicos, em que Milla Hunty recebeu 

o título de melhor maquiagem e Alice Bekker teve a maior popularidade. Na segunda 

semana o desafio foi o challenge “transformando fadas em bruxas”, no qual deveriam ser 

apresentadas técnicas utilizadas e o processo de construção para a prova. Ao final da 

terceira semana, com o tema “rainhas”, Helena Maldita foi coroada campeã deste novo 

formato.  

Desirée Beck decidiu produzir uma edição online do concurso The Next Talent - 

TNT, por não se sentir confortável e nem empolgada a fazer lives. Conduziu, então, um 

evento competitivo pensando em uma pluralidade de corpos e necessidades, de modo 



 

 

que a competição “não medisse talento, mas sim o momento’’ (SIC). O TNT já acontecera 

presencialmente em duas casas, ambas extintas. O antigo Burlesque Bar abrigou a edição 

de 2017 e 2018 e o Espaço Cultural Caras e Bocas abrigou a edição de 2019. Apesar de 

ter os outros concursos como inspiração, o TNT acontecia com um tom diferente. Muito 

animado e explosivo, a apresentadora ditava o ritmo de forma brilhante, sem perder a 

essência da cena Drag; as provas exploravam as diversas facetas da artista que subia ao 

palco da competição. Um elemento importante de se perceber era que muitas candidatas 

acumulavam participações nas competições diversas e declaravam gostar do ambiente 

de aprendizado vivido quando da socialização com as demais colegas.  

A edição de 2019 aconteceu no Espaço Cultural Caras e Bocas, mantendo o seu 

formato anterior, mas agora com a presença de madrinhas e inserindo a participação dos 

espectadores através de redes sociais, valorizando ainda mais o concurso. Era a 

convergência das mídias chegando aos concursos. Formato que já havia sido 

experimentado pela Loucademia de Drags, quanto ao uso das curtidas e 

compartilhamentos no Instagram, lugar que se construía registro e memoria a fim de 

eternizar as performances e promover visibilidade para essa arte tão subjugada. Com um 

grande time de candidatas e madrinhas, as artistas competiam entre si sem eliminações 

nem provas. A ideia era quebrar o jogo e fazer um novo conceito. Essa edição foi 

finalizada com a premiação de Towanda que tinha como madrinha Aimée Lumiére.  

Henry Jenkins (2009) nos ajuda a pensar essa aproximação do concurso com as 

plataformas virtuais a partir da ideia de cultura da convergência. O termo pode ser 

relacionado a três fenômenos: convergência dos meios de comunicação, cultura 

participativa e inteligência coletiva. Segundo Jerkins (2009), o atual cenário cultural é 

caracterizado pela reapropriação de conteúdos e produção midiática cooperativa, que 

integram agentes como a mídia corporativa, a mídia alternativa, o consumidor e afins. Os 

produtos de novas e velhas mídias se tornam híbridos, reconfigurando a relação entre as 

tecnologias, indústria, mercados, gêneros e públicos. Ocorre um cruzamento entre mídias 

alternativas e mídias de massa, que se tornam receptivas por múltiplos suportes, 



 

 

caracterizando a era da convergência midiática.  

Em 2020 o TNT ganha o seu formato online. Respeitando as orientações para 

segurança e bem-estar de todos, essa edição promoveu um alcance ainda maior que as 

edições presenciais. Com candidatas de várias partes do Brasil, o concurso foi 

apresentado no Youtube, sempre aos domingos. Teve estreia no final de junho, com um 

elenco de prestígio na cena nacional, o que foi uma grande novidade, pois o formato 

online permitiu à inclusão de participantes de outros estados. Dacota Monteiro foi 

coroada ao final como campeã.  

Neste sentido, Spadina relata a urgência para que o engajamento nas redes 

gerasse frutos, a começar por uma afirmação da cultura Drag, da sua sobrevivência e de 

quem a fazia. E foi assim que se dedicaram a produzir o concurso Drag Inédita para o 

Youtube, pois esta plataforma, diferente do Instagram, monetiza as publicações e registra 

conteúdos que não eram registrados nas lives. O concurso Drag Inédita, que é 

comandado e produzido na sua maioria por pessoas pretas, têm entre os jurados fixos 

grandes nomes de engajamento político, como Baby (Cleidson), Barbarie Bundi e Desirée 

Beck. O elenco, de várias regiões do Brasil – e da Bahia, como dizem Spadina e Aimée – 

é composto ainda por mulheres cis e trans que ainda são invisibilizadas pela comunidade 

Drag. A escolha das Queens não foi através do número de seguidores que elas possuíam 

no Instagram (como aconteceu na parada LGBT online), o que proporcionaria maior 

propaganda para o concurso. A seleção teve como critério as potencialidades dos seus 

trabalhos, discursos e seu ineditismo.  

A forma como elenco foi selecionado fez com que as vozes, os ideais políticos e 

as diferenças de cada uma dessas Queens ecoassem, mesmo que as provas não tivessem 

um cunho político direto. Elas transformam desafios de maquiagem, looks, entre outros, 

em verdadeiros discursos de uma política engajada e atual, perpassando por temas como 

o combate a reiteração dos padrões de gênero, que são estabelecidos e mostrados em 

sua força linguística desde os famosos eventos de chá de revelação. É uma forma de fazer 

política usando a ferramenta do camp, o qual consiste em uma estética que se opõe a 



 

 

naturalidade das identidades normativas, questionando-as por meio da utilização do 

exagero, da ironia nas paródias do sistema heteronormativo dominante. As performances 

estranhas e dramáticas desta estética propõem uma crítica ao bom gosto, a seriedade e 

a naturalização que tem como base identidades essencializadas (SELISTRE, 2018).  

Para além do que se pode ver no canal do concurso, os bastidores foram 

compostos por uma rede de conexões entre Queens participantes, que se aproximaram 

durante a produção do programa, apresentando os problemas para executar as provas. 

Isso produziu uma rede colaborativa de acolhimento entre elas, ajudando com as crises 

de ansiedade e desmotivação, por meio de desabafos. Spadina afirmou que “o concurso 

tem uma proposta coletiva, tratando as artistas de modo que as motivem, engradeçam 

e as influencie a traçar sempre algo maior” (SIC).  

Considerações Finais  

Tendo em vista o que foi traçado até aqui, pode-se compreender como situações 

tão adversas e difíceis, ocasionadas pela pandemia da Covid-19, tornaram possíveis que 

Drag Queens soteropolitanas vivenciassem e experimentassem modalidades diversas do 

fazer artístico, capaz de friccionar aquilo que até então fazia parte de um processo de 

identificação e reconhecimento do que seria uma Drag Queen soteropolitana. As lives, os 

filtros do Instagram e os concursos de Drag, que a partir de então foram executados, são 

elementos importantes para pensar modos outros de afetar e serem afetadas pelas 

Queens.  

Contudo, deve-se atentar para o desenvolvimento desses usos, que são também 

capturados e regidos pelos modos de subjetivação neoliberal. Ao mesmo tempo que 

podem colher bons frutos quando tais usos destoam dessa racionalidade. Como foi o 

caso dessas artistas que, por vezes, não tendo um espaço tão amplo para a propagação 

de suas vozes, dado o formato como acontecem os shows presenciais, engendraram em 

um estilo – talvez não tão novo assim – capaz de tornar suas obras, que tinham o corpo 

e a dublagem como principal ferramenta, ainda mais vocais; ao atribuir maior força a sua 



 

 

performance a partir da potencialidade de suas vozes.  

As entrevistas com Drag Queens, bem como o acompanhamento de suas redes 

sociais e dos concursos, tornaram possível identificar uma rede de colaborações e 

conexões entre Queens das mais diversas regiões do país, mesmo quando as suas 

proximidades foram frutos relações de competição umas contra as outras. Tal fato nos 

leva a pensar e problematizar até que ponto a racionalidade neoliberal de concorrência 

têm se introduzido na cena Drag e até mesmo como a pandemia pode ter fragilizado tal 

empreendimento pertencente aos processos de subjetivação dessa racionalidade.  
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AS MEMÓRIAS DAS PLANTAÇÕES BRASILEIRAS: UM ENSAIO SOBRE AS 

FERIDAS NÃO CICATRIZADAS DO ESCRAVISMO COLONIAL A PARTIR DE 

REFLEXÕES EM GRADA KILOMBA  

Lorena Machado Gonçalves dos Santos15
 

 RESUMO: Contar a história do Brasil sem falar do processo de escravidão é falsear a 

construção do país que vivemos hoje. Apoiado em fundamentos escritos pela 

pesquisadora Grada Kilomba, em seu livro “Memórias da Plantação: episódios de racismo 

cotidiano”, este ensaio propõe reflexões acerca das feridas traumáticas do colonialismo 

brasileiro, a partir de discussões sobre como construímos nossos mecanismos de 

sobrevivência enquanto seres diaspóricos.  
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INTRODUÇÃO 

Este é um ensaio-resenha tecido a partir de angústias, sufocamentos sucessivos. 

A leitura do livro “Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano”, obra da 

pesquisadora, psicóloga e artista Grada Kilomba foi como um sopro refrescante de ideias 

para pensar o Eu fora dos parâmetros da colonização. Este lugar, entre a “loucura”, o 

“delírio” de achar que está sempre deslocado e passar a se entender como sujeito de sua 

narrativa, antes vista por lentes coloniais; assim como todo processo de Tornar-se Negro, 

como discute o célebre livro de Neusa Santos Sousa, nos ajuda a traçar um caminho para 

o acolhimento. Acolher a dor, as memórias, as celebrações, as mágoas, as feridas e se 

curar da “chaga colonial”, a qual Kilomba descreve cirurgicamente em seu livro. O 

objetivo deste ensaio é refletir sobre o trabalho de Kilomba desaguando nas feridas 

coloniais brasileiras, encontrando similaridades e divergências nas elaborações do sujeito 

negro em espaços colonizados, em especial, o espaço acadêmico.  

No livro “Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano”, Kilomba fala 

sobre realidades negligenciadas e trata das suas próprias vivências em Portugal e em 

Berlim. E como não poderia deixar de ser, as navegações da diáspora fazem com que a 

sua realidade enquanto mulher preta se replique no Brasil. Com suas particularidades 

históricas e os resultados de um planejamento de identidade nacional a partir da ideia 

perversa de “Democracia Racial”, o Brasil possui 500 anos com o amargo açúcar colonial 

plantado, colhido, mexido e transportado por pessoas negras, 400 anos de trabalho 

expropriado e riquezas roubadas. Outro ponto a refletir é o genocídio indígena, que 

assim como as pessoas negras sequestradas do continente Africano, os indígenas sofrem 

com o genocídio encaminhado por um projeto de país que sempre foi pensado para ser 

empresa, exploração e só.  

São 400 anos de hegemonia colonial e apenas 100 e alguns poucos de suposta 

“liberdade”. Parafraseando a música “Concrete Jungle” (1973) do grupo Bob Marley and 

the Wailers: “Não há correntes nos meus pés, mas eu não sou livre” (No chains around 

my feet/ but I’m not free - tradução nossa). Apesar do final da escravidão, o 13 de maio 



 

 

nada significa, pois escolhemos celebrar um dia de memória e luta, 20 de novembro, 

homenageando Zumbi dos Palmares. A virada de uma grande conquista do Movimento 

Negro, a Lei de Cotas (Lei Federal nº 12.711/2012, BRASIL, 2012) no sistema das 

universidades brasileiras, coloca os holofotes nas produções, acadêmicas ou não, que 

versam sobre Nós. Nós, olhando as nossas próprias dores, escrevendo nossos livros, 

produzindo um conhecimento que é crítico e nos humaniza.  

Uma palavra que me chamou atenção na abertura do trabalho de Kilomba foi 

“responsabilização”. Essa é uma palavra-sentimento que por muito tempo foi cultivada 

em mim enquanto mulher negra, não sabendo a quem endereçar. De quem era a culpa 

por ter que alisar o cabelo? Ou de querer nariz fino? Nasci errada? A quem posso 

encaminhar minhas queixas sobre não ser como quem vejo na televisão, quem é 

responsável por esse “erro”? A resposta estava sempre distante no horizonte, embaçadas 

pela venda colonial dos parâmetros aos quais pessoas negras não vão atingir.  

Kilomba também escreve, logo na introdução, como esse livro é pessoal. Ora, 

pode uma obra acadêmica ser pessoal? A leitura mostra, brilhantemente, que sim. A 

produção de conhecimento científico e a subjetividade dos sujeitos não precisam ser 

inimigas, o rigor dos critérios científicos é tão válido para essas produções quanto para 

qualquer outra. O que muda é a direção da narrativa, principalmente quando as 

escrevivências da população negra, indígena, LGBTQIA+ na Academia sempre foram 

suprimidas ou contadas por olhares de homens brancos, engessados em pseudociências 

que apenas nos anotavam como objeto de pesquisa. Mais do que nunca esse é o 

momento de Nós nos fazermos sujeitos.  

A preocupação com o vocabulário quando o livro é traduzido para o português é 

primordial para entender como o poder das marcas do nosso discurso podem se tornar 

ferramentas colonizadas e engendradas para calcar no nosso imaginário a ideia do 

masculino como regra. O cuidado ao escolher cada palavra, as traduções indo contra as 

marcas do patriarcado no português, para que elas contem a história da maneira mais 

distante possível dos arranjos coloniais, remetem ao Pretoguês de Lélia Gonzalez, que 



 

 

mostra como nossa adaptação ao novo ambiente hostil, enquanto povo sequestrado do 

continente africano, transpôs as normas do colonizador e criou algo novo e nosso. As 

estratégias de sobrevivência e elaboração dos e nos novos espaços são múltiplas e a 

grandeza de Lélia em conectar a língua a um panorama novo de comunicação faz um 

rasgo em um dos fundamentos do colonizador português – a fala -, apontado por 

Kilomba em seu livro, o que mostra as possibilidades de invenção e reinvenção dos povos 

negros e indígenas.  

Quando escreve sobre a boca e sobre a fala, Kilomba lembra da famosa e chocante 

imagem da escravizada Anastásia, que teve como punição a sua boca fechada com uma 

máscara de ferro. Suas potentes reflexões me levaram a célebre frase do ativista sul-

africano Steve Biko (1990) sobre como a mente do oprimido pode ser uma arma poderosa 

nas mãos de seus opressores. As duas ideias se encontram quando Kilomba fala sobre 

posse, pertencimento do corpo e das subjetividades negras. Ora, como é possível elaborar 

se trancam nossas bocas, deslegitimam nosso conhecimento? A trama de poder 

envolvida nas práticas coloniais tece uma narrativa tão bem estruturada, imagética e 

elaborada que se torna uma verdadeira batalha para povos colonizados transitar em 

territórios quase estrangeiros e manter sanidade. A exploração do imaginário da 

branquitude sobre a população negra projeta uma sombra das pessoas negras, que faz 

com que estejamos sempre navegando nesses “espaços brancos”, conforme Anderson 

(2018), numa troca que exige um enorme desgaste da nossa subjetividade, o que causa 

estresses, desconfortos, resgata medos e traumas (Clarck et. Al., 1999). 

Contemporaneamente, esses desdobramentos estão sendo cada vez mais 

desvelados e elaborados, ao pensar a nossa perspectiva Amefricana de ser, consoante 

Gonzalez (1988), percebemos uma posição que nos coloca em um espaço tão singular 

quanto plural e que permite olhares diversos sobre nossas próprias Memórias da 

plantação. Consciente ou inconscientemente, as memórias da Escravização nos 

confrontam diariamente, quando nos deparamos com a arquitetura que segrega, com os 

elevadores de serviço e com as “portas dos fundos”, que marcam sem nenhuma 



 

 

cerimônia simbólica, mas com a dureza fria, um projeto onde o nome “Apartheid” não 

existe, contudo, todos e todas sabem que está ali. Não nomear as opressões é uma das 

práticas mais cruéis do racismo no Brasil: a de negação. O descrédito da dor, do 

sofrimento psicológico, da negligência, é a marca mais profunda e que vulnerabiliza, pois 

o que você vê, sente, não é válido, não é real.  

Salvador é um grande exemplo de como esse manejo das estruturas funcionam 

como marionetes nas mãos da branquitude. Muitas manifestações de origem africanas 

são exaltadas na capital considerada mais negra fora de África16. Com população 

majoritariamente negra, nós celebramos danças, costumes e o jeito das pessoas que 

fazem verdadeiros malabarismos para sobreviver na cidade de Salvador. O modo como 

é tratada a chegada desses  povos e o conhecimento do que trouxeram de simbólico e 

cultural para cá ainda é insuficiente, raso, contado pelas narrativas de quebra-cabeça 

feitas para que o Brasil sustentasse a ideia  de “democracia racial”17,  na qual há uma 

“harmonia” que muitos insistem em celebrar, mas que quando olhamos de perto as 

reproduções de um sistema dito “extinto”, é mais presente do que nunca.  

As inúmeras construções sociais iniciadas no pós abolição e calcadas no 

imaginário por obras como Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre , grande “clássico” 

da ciência social brasileira, ignoram o fato de que após trabalhar incansavelmente nas 

lavouras, sofrer as piores torturas físicas e psicológicas, estupros, ser obrigados a cometer 

suicídios, os negros foram deixados à própria sorte na falsa abolição de 1888, que deixou 

ociosa ou num contexto idênticos ao anterior a população negra numa sociedade racista. 

Tal sociedade tentou assimilar a nova população das piores e mais humilhantes formas, 

seja pelas ideologias do branqueamento, seja pelo apagamento e negação da sua 

história, seja pelo prejuízo econômico decorrente da falta de reparação pelo trabalho ou 

 
16 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-03/os-467-anos-de-salvador-cidade-mais-

negra-for a-da-

africa#:~:text=E%2C%20de%20acordo%20com%20um,negra%20fora%20do%20continente%20afric ano.  

17 https://www.portalraizes.com/democracia-racial/ 



 

 

pelo novo genocídio da população negra.18 

A audácia do candidato à presidência em dizer em rede nacional que “portugueses 

nem pisaram na África”19  nos diz muito sobre a narrativa que construímos sobre quem 

somos como país, com uma miscigenação fruto de estupros, a entrada de estrangeiros 

para embranquecimento da população e inclusive a teoria que, em algumas gerações, o 

Brasil se tornaria um país de pessoas brancas.20
 Extirpar toda e qualquer sensação de 

pertencimento a essa terra Brasil sempre esteve presente nas narrativas e tentativas de 

exclusão e perpetuação do racismo.  

O mito da universalidade é outro ponto destacado na escrita de Kilomba, pois ela 

narra as facetas do epistemicídio na Academia e como o constante processo de 

descrédito de seu trabalho estava entrelaçado a manutenção dos processos de 

universalização das teorias da branquitude, deixando a sua produção caracterizada como 

“outra”, “...interessante, mas acientífico; interessante, mas subjetivo...” (KILOMBA, 2019). 

Quando escreveu sua tese de doutorado numa universidade francesa, desafiando os 

parâmetros do racismo científico da época, o polímata senegalês Cheikh Anta Diop teve 

sua tese rejeitada ao provar, por estudos nas áreas de química, antropologia e história, 

que o Antigo Egito era uma nação negra (Diongue-Diop et. al., 2018). Mesmo com seu 

projeto negado, ele seguiu com os estudos e, ao fazer rasuras nas estruturas de poder, 

consolidou sua pesquisa como Egiptólogo e continuou durante toda sua formação a 

debater contra a universalização de um ideal da branquitude, que continuamente tenta 

deslegitimar a as produções de autores negros e africanos na Academia.  

A discussão construída por Kilomba em seu livro confirma a continuidade de um 

processo de apagamento das epistemologias negras, sendo esse um espaço constante 

de disputa de poder e de narrativas, que envolve o controle e perpetuação dos moldes 

 
18 http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_2019.pdf  

19 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/portugueses-nem-pisaram-na-africa-diz-

bolsonaro.sht ml  

20  https://racismo-cientifico.weebly.com/branqueamento-no-brasil.html 



 

 

que servem a suposta neutralidade, mas que em todos os momentos, ao escolher 

caminhos, “recortes” e fundamentos, endereça para quem serve a sua produção de 

conhecimento.  

Caminhar por esses espaços de trânsitos com a branquitude é um exercício 

exaustivo, mas não é novo. Uma das várias citações que Kilomba faz de bell hooks, é que 

a leitura da branquitude faz parte da nossa estratégia de sobrevivência. Saber manejar 

por entre os caminhos de ódio e de dor é tecnologia ancestral e por isso hooks 

argumenta que a margem é um lugar de potência e produção, da nossa defesa e da 

nossa resposta e da complexidade de elaborar nossas vivências desse lugar. Entre as idas 

e vindas, da margem e do centro, nós que chegamos aqui através de turbulentas águas, 

vamos encontrando os saberes da navegação, encontrar fôlego na maré baixa e 

discernimento e harmonia na maré alta.  

Em seu brilhante artigo “Mulheres em Movimento”, Sueli Carneiro (2003) aponta 

caminhos para desarticular o laço colonial a partir das perspectivas da organização de 

mulheres negras. Ao pautarem equidade e estar inseridas nas lutas por direitos em 

diversos níveis de organização, elas são as peças principais para se pensar o 

desenvolvimento democrático das organizações sociais em micro e macro espaços  

“...e a introdução dessas questões na esfera pública contribuem, ademais, para 

o alargamento dos sentidos de democracia, igualdade e justiça social, noções 

sobre as quais gênero e raça impõem-se como parâmetros inegociáveis para a 

construção de um novo mundo. ” (Carneiro, 2003, p. 130).  

O livro Memórias da Plantação nos oferece camadas muito profundas de 

pensamento crítico, resgates, memórias, experiências, entrevistas, uma escrita, por vezes, 

difícil de digerir, mas que propõe uma mudança de paradigma necessário para formular 

as estratégias de cura das feridas. Estratégias que devem ser articuladas para promover, 

sobretudo, a humanização. Finalizo com a afirmação-questão colocada por Sueli Carneiro 

(2003), que formula em poucas palavras os caminhos do pensamento crítico brasileiro: 

“O grande desafio é propor, articular e implementar propostas conseqüentes que estejam 

afinadas com um projeto radical de superação desses problemas e vislumbre novos 



 

 

ideais. ” (Carneiro, 2003, p. 128). 
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cântico negro 

Tauan Carvalho Coutinho21 

 

resumo 

esse manuscrito tenta tecer reflexões sobre a vida de uma bicha amefricana 

soteropolitana e mostrar como sua escrita serve como abebé e escudo para sua 

existência. 
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escrever sobre si sempre é tarefa árdua, cansativa e, por vezes, bastante cara, 

principalmente para quem teve em uma grande parte da vida sua expressividade 

colocada para  escanteio, sempre visto como o outro, nunca como o importante ou 

dotado de vida. eu sempre fui um forasteiro de mim mesmo, corpo que foge da atenção, 

da raia e do centro.   

concordo com monique evelle (2016),  ao dizer que “nunca fui tímida, fui 

silenciada”. pela minha família, pela escola, pela sociedade, pelos meus colegas e amigos 

de convivência. é difícil falar sobre o que eu vivi, sobre as violências que foram colocadas, 

postas, empurradas, cuspidas, jogadas em mim, na minha pele, ao meu olhar, ao meu 

cabelo, ao meu andar, ao meu falar, ao meu vestir, ao meu corpo, minha performance-

baile de corpo no mundo. deslizei pelos cantos, permanecia em silêncio, aspirei ao 

anonimato, à invisibilidade, como diz frantz fanon (2019) em seus escritos, situado por 

grada kilomba em memórias da plantação. 

sempre fui um ponto preto fora da curva. e bem chamativo como um farol da 

torre pela minha imponência em ser gigante pela própria natureza hormonal e genética 

e por isso, todas as minhas jogadas nessa grande jogatina chamada existência foram 

observadas por todos ao meu redor. é disso que falamos quando a subjetivação se dá 

pelo olhar do outro e do que ele pode pensar sobre mim. eu sou além do que o olho 

que me vê, mas também sou muito dessa imagem maquinada pelos agenciamentos de 

enunciação que prejulgam o meu corpo preto queer. 

os ideais da plantação colonial estiveram sempre latentes e presentes de forma 

altiva em meu itan. muitas lesões, feridas, traumas que causam e fricções e ficções nada 

castelares e que me tocam profundamente no âmago do meu corpo-quartinha. estão 

circunscritos nas minhas palavras, minhas ações, meus silêncios. mas a partir de rasuras 

emblemáticas que faço a partir da minha presença, eu anulo a resposta certa que 



 

 

inculcam e introjetam na minha psique e jogo do avesso, “vou mostrando como sou e 

sendo como posso, jogando meu corpo no mundo” (novos baianos, 1972).22 

* 

uma parte importante da minha história é a laje. a laje sempre foi meu ambiente 

de refúgio desde pequenina, quando eu não entendia muito do mundo lá fora e me 

sentia a princesa presa no castelo do alto do santo antônio. a laje era meu espaço de 

abertura, fragmentação, topia possível, heterotopia. a dança no breu me guiava para 

utopias que se comunicavam com meus anseios cosmogônicos e talvez até com os meus 

ancestrais. meu corpo bailava os ritmos de andanças imaginárias, sintonizava mundos 

apocalípiticos que poderiam arrasar e provocar abalos sísmicos em outras plataformas 

lineares, apontava para o caos e para o descompasso fluído de quem apenas quer viver 

em paz. 

às vezes, parece que era brincar de ser deus, brincar de tornar belo o impossível, 

ser dono da laje, do quintal, artista-espetáculo para as minhas saudosas plantas e 

arquivos mortos para o continuar da vida na sala de estar e outros cômodos de 

intimidade. cama, bicicletas, mesas, concreto, vazios, cordas, roupas. assim, poderia 

inventar um mundo e suplantá-lo em meu laboratório esquelético. brincar de ser deus 

da própria existência. 

o breu sempre se fez potência e ciência em mim. enxergar no escuro, dançar no 

escuro, quando ninguém me vê, versar equilíbrios, pontes para lugares incomuns, 

plataformas que concretizam com o suor e saliva outros pontos cardeais de existir, minha 

oração de salvação. 

* 

 
22  no texto, assumo uma postura de enfrentamento às lógicas coloniais de saber e escrever ao 

transcrever meus pensamentos em caixa baixa. seguindo e trazendo tatiana nascimento (2021) a essa 

encruzilhada quando ela afirma que, sua escolha não se faz por desatenção ou desconhecimento da 

gramática ortodoxa e formal, muito menos por pressa ou preguiça, mas por entender que “literatura é 

forma, não é só conteúdo. as escolhas do como dizer são tão importantes quanto aquilo que se diz (pra 

algumas escolas literárias, o como dizer é até mais importante do que o dito)”. deste modo, nossas escritas 

surgem, navegam e confluem em um xirê do simples e puro querer. 



 

 

observando meu tio Joselias -  que sempre foi um corpo másculo, cishetero, com 

uma performance de homem viril, mulherengo, à prova de tudo que aparecesse à sua 

frente, corpo-narciso, corpo-donjuan - estar doente, na cama e carente de ajuda dos seus 

familiares, fraco para a vida de “putão”, fragilizado por uma doença que nunca imaginaria 

na sua vida e que o faz refletir, indubitavelmente, sobre suas ações durante suas 

trajetórias.  

eu nunca me reconheci sendo um reflexo da sua persona. sempre me enxergay 

como uma alteridade distante dele e agora nessa situação eu consigo me ver nele. é bem 

louco e trágico pensar nessa relação e nessa afirmação, mas me parece que ele está mais 

próximo a mim, menos heterotópico aos meus campos de territorialização identitária. 

a sensação é que a humanidade que performava majoritariamente em sua 

corporeidade era artificial e agora há mais brechas para se soltar no mundo e é nessa 

encruzilhada que me refaço enquanto parente. somos imagem e semelhança na 

fragilidade. temos a oportunidade de nos refazer, de ser deuses da nossa própria criação 

na lama profunda e constante chamada vida. 

outra coisa potente nessa situação é a força das mulheres que o apoiam nesse 

capítulo. mulheres-irmãs-companheiras que o fortalecem a seguir e continuar sendo 

capaz de se curar. minha mãe lucia, minha tias elenice e claudenice, minha prima girlene, 

técnicas em enfermagem, filhas de omolu e yansã, cuidadoras ancestrais, preocupadas 

nas narrativas do outro e de si. abebés da minha vida. agenciadoras de banhos, chás, 

alegrias, risadas, compartilhamentos, corpos-festa. agentes de transformação e de cura, 

de perdão e de utopias próprias.  

nesse entrelugar, percebo a necessidade e a importância das mulheres na nossa 

construção enquanto eternos projetos de (des)construção que somos e continuamos 

sendo projeto inacabado, sedentos de cuidados específicos que geram ondas de 

afetividade e de troca em épocas de turbulência. 

* 



 

 

turbulência. é nisso que eu penso quando lembro do meu tio que tinha um 

restaurante na rua chile e cozinhava muito bem para todos da família em festas de laje, 

impunha uma nova lógica para sua vida de corpo preto e desviante de uma lógica padrão.  

usava a comida como agência de poder e resistência. quando saia para se divertir com 

minha tia elenice, eram anunciados como duo puta e viado que iam em busca da 

felicidade.  e assim, foi morto no espaço em que projetava seu futuro, ou por inveja  do 

empreendimento ou por ser simplesmente gay em uma época em que tudo isso ainda 

era tabu e morreu um ano antes de eu nascer em uma data próxima. nunca saberemos 

porque até hoje ninguém sabe o motivo dessa tragédia soteropolitana.  

lembro também do meu tio que era famoso na minha família por ser o alfaiate da 

linhagem. aquele que só andava com roupa em linho bem pensado e costurado, porque 

não gostava de passar vergonha. ouvia maria bethânia às alturas aos sábados e alcançava 

todos os andares do empreendimento, que abrigava cada núcleo deste grande clã na rua 

candinho fernandes. 

recordo-me também de um outro tio meu que amava Calcinha Preta, morreu do 

nada por doença de Chagas e amava me levar para passear. era uma das únicas pessoas 

em que minha mãe confiava para ir longe da sua barra da saia. lembro de meu tio que 

ama(va) escrever e foi sucumbido pelo mundo do vício do álcool, mas que agora 

conseguiu vencer essa luta e hoje mora no bairro da Liberdade.   

* 

atualmente eu me encontro formado em moda e desejando construir um tear de 

noções afroatlânticas e afrotópicas nas colchas de retalhos que trago em mim, na minha 

pele, no meu corpo. trago memórias, afrografias, oralituras, redesenhos e recosturas de 

configurações possíveis para esse corpo-patuá em que me arrisco lutar. um mar de 

refugos, linhas de fuga e de descostura, de ferida exposta em processo de 

(des)montagem, de pontilhada cicatriz. 

* 



 

 

sou um corpo-cuirlombo, que carrega em mim linhas, conduítes, escadas, vias, 

lajes, linho, linhagens, linguagens, flores-favelas, dendê, suor e dor. sou meu pai, minha 

mãe, minhas tias, minhas primas, meus tios. um corpo frágil, fragilizado, fortificado na 

tecitura do meus semelhantes e nas nossas potencialidades nas encruzilhadas que nos 

atravessam. 

me sinto uma abayomi, um corpo que se faz em nós, laços, dobras que vão se 

entrelaçando, se costurando com outros encontros, outras preciosidades, outras 

encruzilhadas, mandingas mil. corpo abebé, que reflete e se instaura como utopia 

possível,  afrotopia acessível e que reflete a resistência ao poder do seu tempo espiralar. 

corpo flor, que se autoregula e se guia em direção ao alimento capaz de fazê-lo crescer, 

perfumada e espinhosa. “a vida me fez flor, no mesmo corpo fez granada". corpo-

heterotopia, espaço perigosos e saudoso. sou um animal sentimental. cântico negro. 

afrotopia. eu sou apenas uma bicha amefricana, sem dinheiro no banco e vinda do são 

caetano. 
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EIVI, EU FUI, EU TAVA, EU SOU: A LUTA PELO DIREITO À TERRA E O ESTÁGIO 

DE INTERVENÇÃO E VIVÊNCIA INTERDISCIPLINAR NA BAHIA  

João Gabriel Modesto23
 

RESUMO: Este relato discorre sobre as dinâmicas experienciadas durante o Estágio de 

Intervenção e Vivência Interdisciplinar na Bahia, no qual, a partir da aproximação da foice 

e do martelo à caneta, ratifica-se a importância do posicionamento político-científico da 

universidade enquanto instrumento de luta emancipatória junto aos povos do campo e 

dos movimentos sociais de luta pelo direito à terra.  

PALAVRAS-CHAVE: direito à terra; povos do campo; movimentos sociais; educação 

popular; extensão universitária.  
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DESPERTANDO À REALIDADE  

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), o direito à 

terra é um direito humano, uma necessidade originária, consubstancial e relacional 

intrinsecamente associada ao direito à vida. Todavia, marcada por resistências e 

conquistas, como também pela manutenção do capitalismo, a Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988a), no Art. 170, atribui o princípio de função social da 

propriedade à terra, desconsiderando as injustiças sociais e os seus efeitos na vida das 

populações do campo, das florestas, das águas e até mesmo das cidades.  

O Núcleo de Estudos e Práticas em Políticas Agrárias (NEPPA) e o Grupo de Ação 

Interdisciplinar em Agroecologia (GAIA) são coletivos político-acadêmicos 

independentes, que atuam junto aos movimentos sociais do campo no estado da Bahia, 

assessorando-os. Situados na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e na Universidade 

Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), o NEPPA e o GAIA promovem a atividade de 

extensão universitária intitulada Estágio Interdisciplinar de Vivência e Intervenção na 

Bahia (EIVI-BA). Essa iniciativa tem como objetivo a construção e o fortalecimento do 

poder popular a partir de perspectivas anticapitalista, anti-machista e antirracista, 

apresentadas nos espaços que estruturam o projeto.  

Tendo a Horizontalidade como princípio ético-político e arcabouço teórico-

metodológico, o EIVI-BA, especificamente a sua 11ª edição (base argumentativa e 

dissertativa deste relato) foi e é atravessado pela Interdisciplinaridade. A Educação 

Popular (EP) e o Trabalho de Base (TB) foram adotados como métodos de mediação das 

relações socioinstitucionais envolvidas durante o processo. Enquanto a EP compreende a 

educação teórico-prática como mecanismo fundamental à elaboração do pensamento 

crítico, que resulta na transformação social (FREIRE, 1970), o TB se apresenta enquanto 

estratégia de capacitação e aperfeiçoamento mútuo entre agentes e movimentos sociais, 

pautada no despertar para realidade e canalização da rebeldia em ações políticas que 

culminem na reestruturação das instituições (SAMPAIO; PELOSO, 2001).  



 

 

Dito isso, o presente relato, de cunho histórico-crítico e interseccional, busca 

descrever e problematizar as dinâmicas vivenciadas e observadas pelo autor ao decorrer 

do 11ª EIVI-BA.  

FOICE, MARTELO E CANETA 

O 11ª Estágio Interdisciplinar de Vivência e Intervenção na Bahia ocorreu em janeiro 

do ano de 2019, sendo estruturado em três etapas: 1. Capacitação; 2. Vivência e 

Intervenção; e 3. Avaliação. O Estágio, de caráter extensionista, é uma atividade 

extracurricular cadastrada enquanto iniciativa da Faculdade de Educação (FACED) da 

UFBA, apoiada pela Pró Reitoria de Extensão (PROEXT) da mesma instituição. Estiveram 

inscritos tanto estudantes e profissionais, quanto intelectuais e militantes de várias 

regiões do Brasil, além de participantes naturais da Colômbia. Em respeito à privacidade 

e integridade dos participantes, as suas identidades serão preservadas.  

A primeira etapa teve duração de cinco dias e ocorreu em uma escola pública 

situada no Recôncavo Baiano. Durante a etapa de Capacitação, os estagiários foram 

subdivididos em grupos, onde foram realizadas discussões temáticas mediadas pelos 

monitores do EIVI-BA. A socialização do conhecimento se deu através de metodologias 

de aprendizagem ativa, utilizando a arte e ludicidade como forma de traduzir o 

conhecimento apreendido holisticamente (DIESEL et. al, 2017). Dentre os assuntos 

abordados, destaca-se a questão agrária; a luta de classes; agroecologia e trabalho 

camponês; racismo no Brasil; feminismo e dupla exploração da mão de obra das mulheres 

e educação popular.  

A segunda etapa, Vivência e Intervenção, durou dez dias. Os participantes foram 

novamente redistribuídos em grupos de trabalho e direcionados para diferentes locais 

da Bahia, onde o Movimento dos Trabalhadoras/es Rurais Sem Terra (MST), o Movimento 

de Pequenas/os Agricultores (MPA) e outras organizações sociais independentes, que 

reivindicam o direito à terra, atuam. As intervenções foram propostas pelos assentados e 

construídas a partir da identificação de demandas das comunidades, partindo-se da 



 

 

realidade vivenciada pelos seus moradores e respeitando o princípio da participação 

coletiva no processo de educação popular. 

A Avaliação do projeto político-pedagógico, referente à terceira e última etapa da 

atividade de extensão, ocorreu após o retorno de todos os participantes à escola sede, 

onde foi feita a Capacitação. Neste momento, que durou quatro dias, foram 

compartilhadas tanto observações e críticas, quanto tecidas e projetadas estratégias ao 

desenvolvimento, manutenção e consolidação dos movimentos sociais de luta pela terra. 

Finalizado o 11ª EIVI-BA, o vínculo com as comunidades foi continuado mediante as ações 

de Trabalho de Base executadas pelo NEPPA, pelo GAIA e grupos e instituições parceiras. 

Na próxima seção serão apresentados detalhes da experiência no assentamento do MST, 

que fundamentam o relato. 

POLÍTICA, IDENTIDADE E MOVIMENTO SOCIAL DO CAMPO  

As Comunidades, palco de Vivências e Intervenções no EIVI-BA, são algumas das 

ilhas de resistência e esperança ao movimento social de luta pela Reforma Agrária no 

Brasil. Com raízes quilombolas, os moradores do assentamento do Baixo Sul da Bahia são 

atravessados por características fenotípicas e culturais dos povos de matriz africana e 

populações indígenas, grupos historicamente vulnerabilizados, sobretudo no que tange 

aos direitos à terra e ao território. Apesar de garantidos na Constituição (1988b), através 

dos Art. 231 e 68, respectivamente, os direcionamentos políticos executados pelo Estado 

brasileiro impõem barreiras ao exercício da plena cidadania, violando direitos individuais 

e coletivos.  

Por meio de rodas de conversa com a Comunidade, os mais velhos historicizaram 

o seu surgimento. Relataram que na década de 1980, o Baixo Sul da Bahia vivenciava uma 

praga biológica conhecida como “vassoura de bruxa” (FURTADO, 2020). Por isso, o antigo 

dono do território, onde atualmente é a Comunidade, mobilizou-se de modo que as suas 

terras fossem ocupadas. Dentre as atribuições conferidas pelo Estatuto da Terra, 

representado pela Lei nº 4.504/1964, coube ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 



 

 

(IBRA) a realização de operações financeiras, na qual foi posto em prática o exercício de 

micropolíticas tendenciosas que favoreceram a compra das terras e o ressarcimento 

financeiro do fazendeiro, que não mais as desejavam, pois estavam sob ameaça da praga.  

Conhecido pela oposição ao uso de agrotóxicos, o MST tende a empregar as 

técnicas agroecológicas em suas produções agrícolas. BURIGO et. al (2019) discorrem 

sobre os atravessamentos da agroecologia com a saúde coletiva. Diante deste cenário, 

objetiva-se contribuir para a superação das iniquidades sociais e degradação ecológica, 

mediante a configuração de ambientes e formulação de conhecimentos e práticas, que 

proporcionam não somente a recuperação e preservação das propriedades bioquímicas 

da terra, como também a prevenção de danos e agravos à saúde humana, animal e 

ambiental.  

Entretanto, visando a sua subsistência, além da produção de alimentos para as 

pessoas da Comunidade, existe a necessidade de vender os alimentos plantados e/ou 

insumos produzidos no assentamento. A frase “se o campo não planta, a cidade não 

janta”, anunciada pelas/os trabalhadoras/es rurais, retrata a indissociabilidade entre 

ambos, destacando-se a necessidade existencial desta última quanto à primeira. Cacau, 

guaraná, farinha e borracha são alguns dos produtos comercializados pela Comunidade 

do Baixo Sul.  

Mediada pelo obscurantismo do mercado, a relação campo-cidade atribui a 

desvalorização à mão de obra das/os trabalhadoras/es rurais. As intermediações 

financeiras se dão a partir do modelo de capital comercial e capital industrial. Enquanto 

a primeira preconiza a venda do insumo para um atravessador, que, após a compra, o 

vende mais caro para o mercado, o segundo modelo estabelece uma relação direta de 

venda, na qual o produtor rural vende a matéria prima mais barata para a empresa 

(POCHMANN, 2016). Nos dois modos de negociação, a mão de obra é explorada, 

gerando a mais valia, o lucro para empresários.  

INTERSECCIONALIZANDO A LUTA 



 

 

Secularmente fora do foco das estratégias de promoção à vida, determinados 

grupos sociais, como os povos do campo, são identificados por características tidas como 

alvos de políticas de assimilação e homogeneização social. A presença de marcadores 

sociais considerados diferentes do convencional, isto é, do cis, hétero, branco e civilizado, 

fazem com que determinados sujeitos políticos sejam compreendidos enquanto 

divergentes. O instrumento analítico da interseccionalidade tanto maximiza a atenção 

dada aos atravessamentos identitários dissidentes, quanto focaliza a fim de compreender 

as causas que classificam os sujeitos citados enquanto potenciais vítimas de agressão 

(AKOTIRENE, 2019).  

Pautada na essencialização sexual do gênero, a atuação da mulher no campo 

ainda é determinada pela dupla exploração da sua mão de obra, visto que tem a função 

de desenvolver atividades tanto domésticas, quanto rurais (GARCIA, 2002). No entanto, 

as ações executadas por elas foram - e ainda são - consideradas “mais fáceis” e ou “mais 

simples” quando comparadas aos trabalhos desenvolvidos pelos homens, afastando-as 

do protagonismo. Além da imposição de papéis de gênero, às mulheres são atribuídas 

expectativas de padrões estético-corporais.  

Durante duas Oficinas de Raça e Gênero realizadas com os jovens da Comunidade, 

abordou-se que o machismo e o racismo contribuem para o fortalecimento da ideia de 

sub-humanidade, sobretudo de mulheres negras. Davis (2013) e Almeida (2019) afirmam 

que as discriminações citadas e as suas consequências estão ancoradas numa estrutura 

de classe e, portanto, não podem ser desassociadas do sistema capitalista, considerado 

uma das dimensões estruturantes das subjetividades e das organizações sociais. Nesse 

sentido, a conquista política dos direitos de mulheres negras camponesas, por exemplo, 

passa pela validação e reconhecimento de suas contribuições à luta pelo direito à terra 

em diversos setores, como saúde e educação.  

As identidades LGBTQIA+ também são vítimas de julgamentos e agressões, hoje 

consideradas crime através da alteração da lei 7716/89 (BARIFOUSE, 2019). Contudo, ao 

decorrer da Capacitação do 11ª EIVI-BA, momento de preparação e alinhamento teórico 



 

 

a respeito das dinâmicas da vida no campo, as problemáticas em torno da cis-

heteronormatividade não foram anteriormente pautadas, mas experienciadas no 

ambiente de disputa dos movimentos sociais. No caminho contrário ao que está posto, 

em dezembro de 2020, realizou-se a “1ª Plenária LGBTI da Via Campesina”, marcada pelo 

lançamento do primeiro material cuja temática é a “Diversidade Sexual e de Gênero na 

Via Campesina: Rompendo o silêncio sobre a existência das LGBTI no campo” 

(ALCÂNTARA, 2020). Discussões acerca dessas relações no contexto rural ainda são 

escassas na literatura científica.  

Por sua vez, é inquestionável a presença da população negra na luta por direitos 

trabalhistas e acesso à terra. Determinada por inúmeros fatores, esta condição é também 

resultado da Lei nº 601/1850, conhecida como Lei de Terras, que beneficiou imigrantes 

europeus e asiáticos ao converter a terra em mercadoria e ao concedê-los incentivos 

fiscais; além de inserir os afrodescendentes na sociedade brasileira, após a abolição da 

escravatura, enquanto pessoas livres, mas como pobres e sem-terra (SOUZA, 2017). O 

estigma refletido sobre a população negra e o movimento social de luta pela terra 

denuncia um contínuo processo de violência e criminalização, estruturado a partir de 

ações repressoras direcionadas para grupos sociais dissidentes e suas representações 

simbólicas e concretas (SAUER, 2008).  

Identifica-se então, as necessidades dessa população, as estratégias de 

desorganização política e de despolitização da identidade que são postas em prática pelo 

dominante. Apesar das raízes quilombolas, percebeu-se a insurgência da religião cristã 

neopentecostal, protestante, na Comunidade do Baixo Sul da Bahia. Nesse contexto, 

observa-se contradições entre princípios e valores, tendo em vista que o MST, por 

exemplo, pauta-se em perspectivas de emancipação coletiva, enquanto a Ética 

Protestante, de acordo com Weber (1967), é tida como o espírito do capitalismo, pois 

evidencia o individualismo e ratifica a noção meritocrática, naturalizando, assim, as 

opressões hierárquicas e circulares.  

CONHECIMENTO É IMPORTANTE PRA LUTAR  



 

 

A constituição do indivíduo enquanto pessoa é atravessada pelo processo 

formativo da identidade mediante a aprendizagem. Lutar, plantar e colher são algumas 

das ações que caracterizam as pessoas sem-terra. Tal expressão se refere a 

trabalhadoras/es rurais que não possuem terras e, por isso, reivindicam acesso a ela. 

Dessa forma, Caldart (2001) apresenta o movimento social, na figura do MST, como 

princípio educativo dos cidadãos que compõem esta organização social e nela se 

descobrem e se reafirmam enquanto seres humanos, pessoas sem-terra e sujeito coletivo 

em busca de direitos.  

Além das Oficinas de Raça e Gênero, os estagiários do 11ª EIVI-BA realizaram 

outras atividades no assentamento do Baixo do Sul da Bahia, como a revitalização da 

Biblioteca Comunitária e uma Oficina de Contação de Histórias para as crianças. Também 

foi organizada uma Oficina de Grafite, a exibição do filme “Moana” para a Comunidade 

e a construção de dois parques e uma praça, utilizando madeiras extraídas das matas do 

território, a fim de gerar uma maior socialização entre as crianças, jovens, adultos e idosos 

assentados.  

Sugerida pelo setor de educação do MST, a reestruturação da Biblioteca se deu a 

partir da organização – seleção, descarte e restauração - dos livros didáticos, biográficos 

e de literatura existentes no ambiente. Integrada a esta ação, realizou-se uma Oficina de 

Contação de Histórias. Similar às ações feitas em centros urbanos periféricos, ambas 

iniciativas são mobilizadas pela Comunidade, que visam, por um lado, incentivar o estudo 

e o acesso à cultura e, por outro, fortalecer a identidade e estimular a autonomia, a 

criatividade e criticidade através da vivência comunitária e da leitura de livros (SAVIO, 

2018).  

Nesse sentido, as crianças, conhecidas como sem-terrinha, foram convidadas para 

conferir o resultado e participar da atividade citada. O convite foi feito de “porta em 

porta”, em forma de passeata pela Comunidade, na qual a música, escrita pelos 

estagiários do 11ª EIVI-BA, era cantarolada e entoava o importante chamado: Ô sem 

terrinha/ Vamos lá/ Conhecimento é importante para lutar/ Amanhã/ Às 08 horas/ Uma 



 

 

história nós iremos te contar.  

A história de “Aninha e João”, de autoria de Lúcia Miners e Paula Yne, foi contada 

aos sem-terrinha. Com o uso de fantoches, a performance do livro buscou relativizar os 

papéis de gênero atribuídos às meninas e aos meninos a partir da interação com as 

crianças. Além da dimensão criativa e recreativa, a contação de histórias infantis 

possibilita a inserção do ouvinte na narrativa, fazendo com que ele se sinta pertencente, 

ainda que indiretamente, à história, potencializando as suas capacidades de 

aprendizagem e de socialização (SANTOS, 2011). Desse modo, compreende-se a criança 

enquanto sujeito pensante e, portanto, crítico em formação, capaz de transformar e 

recriar as histórias à sua volta.  

A alteração do nome da escola infantil da Comunidade é um retrato das 

mobilizações contra hegemônicas para a descolonização não apenas das instituições, 

mas, principalmente, do conhecimento. Historicamente conhecida como “Escola Princesa 

Isabel”, os membros da Comunidade decidiram trocar o nome da instituição para “Escola 

Iraci de Souza”. Iraci foi uma das lideranças do movimento de luta pela terra, responsável 

pela criação da primeira escola do território, considerada informal quando os moradores 

ainda não tinham direitos sobre as terras, enquanto a Princesa Isabel, embora 

reconhecida por libertar os negros da escravização, foi cúmplice do regime escravocrata 

até quando não mais foi possível.  

A Oficina de Grafite ocorreu na fachada da Escola Iraci de Souza, onde foi 

estampada a figura de uma mulher preta vestida com a beca de formatura, reafirmando 

a ascendência da identidade quilombola da Comunidade, propondo possibilidades justas 

de futuro e de reconhecimento de si na imagem. Tal ação torna-se relevante, visto que, 

apesar dos avanços no que tange à inserção das camadas populares nas instituições de 

ensino primário, secundário e superior, acessá-las e permanecer nelas ainda é um 

obstáculo que determina a aquisição do diploma e do título profissional. Dentre as 

problemáticas e contradições vivenciadas pelos povos do campo no âmbito educacional 

estão o direcionamento destes aos centros urbanos, a péssima qualidade das estradas 



 

 

que ligam campo e cidade, além da desestruturação da educação do campo e a 

consequente evasão escolar e inserção dos jovens e adultos campesinos no trabalho 

informal (SANTOS FILHO et. al, 2019).  

Nota-se que transversal à luta pelo direito à terra, os povos do campo carecem de 

outros direitos sociais, sendo a reivindicação política uma de suas únicas opções para 

sobreviver e ter qualidade de vida. Conforme descrito nos versos do hino do Movimento 

das/os Trabalhadoras/es Rurais Sem Terra, composto por Ademar Bogo, resta-lhes se 

organizar e convocar pessoas sem-terra e aliadas para que “(...) teçamos a nossa 

liberdade/ (...) lutemos punho erguido/ Nossa força nos faz a edificar/ (...) Braço erguido 

ditemos nossa história/ (...) hasteemos a bandeira colorida/ despertemos esta pátria 

adormecida/ o amanhã pertence a nós trabalhadores! ” (FURLAN, 2013). 

RASGAR O CHÃO, REGAR IDENTIDADES E TECER A LIBERDADE 

Haja visto as discussões apresentadas acima, conclui-se que a luta pelo direito à 

terra é resultado da constituição sócio-histórica do Brasil, antes colônia portuguesa e hoje 

subserviente aos interesses do capital. Para o acesso à terra, então, há a necessidade não 

apenas de ressignificar o território brasileiro, mas também de reestruturar as instituições 

públicas e privadas presentes nele, objetivando a reparação das injustiças sociais e a 

democratização do direito à vida mediante o usufruto do direito à terra e à performance 

das múltiplas identidades, que constituem os sujeitos políticos, que almejam a construção 

de um projeto inclusivo de nação.  

Projetos político-pedagógicos, como o EIVI-BA, são fundamentais para o alcance 

desta configuração, pois anterior à transformação dos modelos sociais em vigência, é 

preciso uma mobilização micropolítica de capacitação e, por fim, intervenção 

constantemente mediada pelo preceito ético-político referente ao avaliar de si, do outro 

e do fazer-militante. Com isso, de modo recíproco, fomenta-se a criticidade e, então, 

autonomia no que tange a análise e combate de fenômenos que condicionam as 

existências individuais e coletivas, na ruralidade ou fora dela, a saber: o racismo, o 



 

 

machismo, o sexismo, a cis-heteronormatividade, a alienação religiosa, além da 

integração compulsória ao sistema capitalista, individual e meritocrático.  

As universidades brasileiras, na figura da extensão universitária, especialmente, 

desempenham um importante papel na sociedade, na medida em que desenvolvem 

ações como a que fora descrita aqui. Assim, a foice e o martelo, tidos como símbolos 

representativos da luta pelo direito à terra afiliam-se à caneta, uma vez que há o 

posicionamento político-científico destas, na figura do EIVI-BA, enquanto instrumentos 

de luta emancipatória. Apesar disso, cabe mencionar que carece a atenção científica e 

política burocrática às condições específicas de vida dos povos do campo, visto que tais 

possuem subjetividades e diversidade nos seus modos de relação e organização social.  
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