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Meus silêncios não me protegeram. Tampouco protegerá
a vocês. Mas cada palavra que eu disse, cada tentativa
que fiz de falar as verdades que ainda persigo, me
aproximou de outras mulheres, e juntas examinamos
as palavras adequadas para o mundo em que
acreditamos, nos sobrepondo a nossas
diferenças... Podemos aprender a trabalhar e a falar
apesar do medo, da mesma maneira que aprendemos a
trabalhar e a falar apesar de cansadas. Fomos educadas
para respeitar mais ao medo do que a nossa necessidade
de linguagem e definição, mas se esperamos em silêncio
que chegue a coragem, o peso do silêncio vai nos afogar
.(Audre Lorde, Comunicação de 1977)
Tu pode contar pra eles o que eu te contar,
se tu quiser, pra mim tanto faz, porque a minha
língua fala pela boca da minha amiga.
(Z. Neale Hurston, 2002, p. 22, tradução
de Marcos Santarrita
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RESUMO
A presente tese a partir de uma perspectiva feminista e antirracista contextualiza os
estudos voltados à experiência estética, propondo um olhar descolonizador e decolonial
quanto às epistemologias estético culturais. O estudo é desenvolvido a partir da
intersecção entre estética e política, contextualizando a produção musical feminina
baiana no contexto nacional do que se tem denominado enquanto geração tombamento.
Proponho assim a apreensão da experiência estética a partir do conceito escrevivência,
proposto pela escritora Conceição Evaristo (2007), enquanto uma metodologia que ao
apontar a escrita performática enquanto estratégia política me possibilita dialogar sobre
a produção musical de cantautoras negras baianas, refletindo sobre a presença de corpos
negros e femininos na produção musical brasileira. Ao mesmo tempo, me permite
localizar meu próprio corpo de mulher negra, enquanto pesquisadora e fruidora dessa
musicalidade, que analisa a trajetória artística de quatro cantautoras baianas que tem
projetos musicais com elementos ligados à ancestralidade negra e ao feminismo negro,
percebendo assim a ressemantização do significado de uma estética que historicamente
negou a cultura afro brasileira. Aproximo o conceito escrevivência de Conceição
Evaristo (2007) ao entendimento de escrita política para Jacques Ranciére (1995). A
escritura de uma comunidade, enquanto escrevivência, é observado a partir de três
elementos: 1 - corpo; 2 - escritura de uma condição negra; 3 - experiência.
Escrevivência norteia metodologicamente e conceitualmente a tese onde meu lugar de
pesquisadora é compartilhado em sintonia com o saber localizado e auto referenciado a
partir de minha corporeidade negra. Nesse sentido o comum estético me aproxima da
história das cantautoras descrita acima, num lugar de demarcação das histórias
individuais mas ao mesmo tempo com traços em comum entre elas e com a minha
própria auto-percepção corporal. A voz e suas performances genderizadas e racializadas
permitem a compreensão da experiência estética interpelada de modo interseccional
pelos marcadores sociais da diferença, como raça, gênero e classe engendrando uma
experiência atravessada pelo legado ancestral da memória do corpo e da voz de
mulheres negras baianas fazendo suas auto incrições num tempo espaço. Uma
compreensão do corpo como lugar de memória conforme Leda Martins (2018) sugere.
A relação entre os corpos negros femininos, suas identidades de gênero na construção
de um projeto estético musical é pensado aqui num processo de reificação de memórias,
uma grafia ou escrita que se desenha em suas performances.
PALAVRAS-CHAVE: ancestralidade negra; experiência estética; gênero e raça;
cantautoras negras; escrevivência.
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ABSTRACT
The present thesis from a feminist and antiracist perspective contextualizes studies
focused on aesthetic experience, proposing a decolonizing and decolonial view on
aesthetic cultural epistemologies. The study is developed from the intersection between
aesthetics and politics, contextualizing the Bahian feminine musical production in the
national context of what has been denominated as generation tipping. I propose the
apprehension of aesthetic experience based on the concept of escrevivência, proposed
by the writer Conceição Evaristo (2007), while a methodology that by pointing to the
performance writing as a political strategy allows me to dialogue about the musical
production of black female singer-songwriters from Bahia, reflecting on the presence of
black and female bodies in Brazilian music production. At the same time, it allows me
to locate my own black female body as a researcher and supporter of this musicality,
which analyzes the artistic trajectory of four Bahian singer-songwriters who have
musical projects with elements linked to black ancestry and black feminism, thus
perceiving the ressignification of meaning of an aesthetic that historically denied AfroBrazilian culture. Approximation of the concept of escrevivência of Conceição Evaristo
(2007) to the understanding of political writing for Jacques Ranciére (1995). The
writing of a community, as a escrevivência, is observed from three elements: 1 - body; 2
- writing a black condition; 3 - experience. Escrevivência, methodology conceptually
guides the thesis where my place as researcher is shared in tune with localized and self
referenced knowledge from my black corporeity. In this sense the aesthetic common
draws me closer to the story of the cantautoras described above, in a place of
demarcation of the individual stories but at the same time with traces in common
between them and with my own corporal self-perception. The voice and its gendered
and racialized performances allow the understanding of the aesthetic experience
intersected by the social markers of difference, such as race, gender, and class,
engendering an experience traversed by the ancestral legacy of body memory and the
voice of black Bahian women making their self-incriminations in a space-time. An
understanding of the body as a place of memory as Leda Martins (2018) suggests. The
relationship between female black bodies, their gender identities in the construction of a
musical aesthetic project is thought here in a process of reification of memories, a
spelling or writing that is drawn in their performances.
Key words: black ancestry; aesthetic experience; gender and race; black singersongwriters; escrevivência.
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INTRODUÇÃO
"Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro".
C.Evaristo
Paro diante da tela em branco. Já não sei o que dizer e muito menos como.
Acho que é porque preciso aparecer. Me fizeram esquecer de como se faz isso. A
timidez que me acompanha desde sempre e que carrego comigo de um tempo que
também já nem lembro quando, encontrou um refúgio. Porque os livros sabem de tudo!
Os livros sabem tudo! Os devorei arrotando histórias que não as minhas, sentidos para
os quais fui me apertando até encaixar. “Como começar novamente? Como alcançar a
intimidade e imediatez que quero? De que forma?”, como empréstimo torno as palavras
de indagação de Glória Anzaldúa (1981, p.229) minhas agora. Quero recomeçar. Como
esse corpo ousou pensar que pode? Uma voz me faz acordar! Ela lembra em tom de
alerta a titulação acadêmica que almejo e os critérios científicos específicos que preciso
demonstrar nas articulações teóricas, metodológicas sem esquecer do lugar
epistemológico no qual falo. Na encruzilhada do texto sem alma e sem corpo e a
linguagem "bem dita" me enquadro e me rebelo ao mesmo tempo. Vou escorrendo entre
as palavras vazias que dizem sem nada dizer e por entre a ousadia de experimentar a
ocupar um espaço em minha própria escrita.
O modo como a música apareceu em minha vida talvez explique um pouco do
porque me senti instigada a pesquisá-la a partir da compreensão de que ela contribui de
modo significativo na composição de experiências individuais ou coletivas se
estabelecendo a partir de uma relação entre saberes, poderes e as nossas subjetivações.
Apesar desse aparecimento da música para mim não ser o assunto sobre o qual me
proponho a falar aqui, as articulações que essa história forja em mim, me permitem
pensar na prática musical enquanto uma manifestação expressiva que possui também
uma organização simbólica com dimensões que interferem tanto no seu modo de
produção, circulação, como também no modo como os fãs/consumidores de música
estabelecem uma relação de identificação e reconhecimento.
Porque retomo essa história de minha educação musical? Porque enquanto uma
mulher, negra, criada numa família advinda de camada social desfavorecida
economicamente, mas com uma insistente e pretensa ascensão sócio - econômica minha
educação musical foi sendo estimulada por um lado, para o aprendizado de hábitos
12

entendidos como de “bom gosto” e para uma menina. Assim o piano foi o instrumento
que tediosamente estudei até a adolescência. Minhas primeiras referências me lançam
então a uma infância com uma educação musical tradicional. Frequentei durante boa
parte da infância e adolescência o Curso Universitário de Cultura e Arte da
Universidade Estadual de Feira de Santana – CUCA/UEFS. Por outro lado, a cultura
musical gospel das igrejas pentecostais que eu circulava possibilitava a escuta de uma
grande diversidade de gêneros musicais que sofriam algumas adaptações quanto às
letras. Os grupos musicais bem como os gêneros musicais que mais se destacavam nesse
contexto geralmente estavam em consonância com as demandas comerciais da indústria
fonográfica do período.
Assim, os grupos musicais gospels da década de 1990 são também parte de
minhas referências, uma vez que vivia esse contexto na cidade de Feira de Santana.
Grande parte das sonoridades que aprendi a gostar, portanto baseiam-se numa referência
de música tonal1, com linhas melódicas convencionalizadas a partir da legitimidade
conquistada por gêneros como blues e outros estilos musicais híbridos como o spiritual
que contribuiu para formatar o gospel no Brasil, em geral eram com a forma canção.
Não preciso de muito esforço para lembrar que o perfil vocal das cantoras, por exemplo,
era quase sempre de muita potência e extensão vocal, as interpretações usavam muito o
canto responsivo principalmente nos coros e muito vibrato ao final das frases
melódicas. Elas se apresentavam com vestuários que também buscavam se encaixar ao
gênero musical que atuavam e quase todas buscavam construir uma imagem de um ideal
de “pureza” em relação ao próprio corpo, com mensagens sobre a postura adequada da
mulher nos diversos contextos sociais. As proibições como corte de cabelo, maquiagem,
roupas “provocativas” eram, e acredito que ainda sejam, elementos facilmente
identificáveis na apresentação das diferentes cantoras gospels pentecostais. A
flexibilidade dessas normas é notável inclusive a partir do contexto das diferentes
denominações de igrejas, cada uma possui níveis de negociação diferenciados quanto a
estas proibições.
Com o exemplo das cantoras percebo também que naquele momento e
contexto, as mulheres ocupavam essencialmente o lugar de intérprete. Quase nenhuma
1

O sistema tonal organizou a linguagem musical ocidental durante séculos. As tonalidades são
construídas por escalas e encadeamentos harmônicos. Escalas são seqüências de notas arranjadas dentro
de uma ordem estabelecida. Os encadeamentos harmônicos, que criam a harmonia, são formados por
sucessões de acordes que também obedecem a determinados critérios. Já os acordes são notas executadas
simultaneamente de acordo com normas estabelecidas.
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mulher musicista instrumentista era reconhecida por suas composições. E essa foi uma
reflexão possível de fazer com certa facilidade bem depois, pois naquele momento os
lugares ocupados por nós estavam naturalizados a ponto de eu me sentir uma garota
“problema” por questionar “o não pode”. Eram questionamentos que hoje os considero
tão brandos, mas que não cabiam ao lugar que eu ocupava, da menina “inteligente e
bem comportada”. Na construção do conhecimento, os lugares também estão
organizados rigidamente e às vezes, talvez quase sempre, a partir de práticas
“violentamente pacíficas” lembrando uma das composições do grupo de rap Racionais
MC’s. Talvez por essa experiência anterior, pra mim sempre foi mais sutil reconhecer o
racismo ao contrário do patriarcalismo e machismo, sobre o qual eu já tinha um
pensamento crítico.
Numa rápida retrospectiva quanto a minha trajetória acadêmica, o fio que
costura esse caminho é o interesse pela memória enquanto fonte de informações,
sensações e práticas pessoais e políticas. Na graduação pesquisei a partir de minhas
memórias pessoais sobre programações radiofônicas voltadas para o público infantil nas
cidades de Feira de Santana e Juazeiro. Feira de Santana foi a cidade onde nsci e
acompanhei minha mãe produzindo essas programações em rádios comunitárias por
muitos anos, já Juazeiro era a cidade onde eu tinha passado cinco anos de formação no
curso de jornalismo e onde percebi que também alí os programas de auditório
televisivos comumente vistos até hoje, tinham uma historicidade anterior que me levava
mais uma vez ao rádio e suas programações interativas. Fiz um livro reportagem com
minhas próprias histórias e com as entrevistas de pessoas envolvidas com essa história
bem como informações de arquivos de veiculos de comunicação ligados a essas
produções. O livro reportagem contou ainda com um programa piloto feito numa
perspectiva educomuticativa com crianças das duas cidades pesquisadas e a pesquisa
musical aparece nessa produção como um repertório musical juvenil utilizado na trilha
sonora desse produto.
Ainda na trilha dessa memória, na especialização em Jornalismo Cultural, meu
interesse esteve voltado para a música de rua no contexto soteropolitano onde eu vivia
no momento. Observei os pregões especificamente produzido por mulheres negras
enquanto uma manifestação característica dos centros urbanos, fruto de reelaborações
históricas que são veiculados, seja por carros de som, auto-falantes ou megafones, são
14

reelaborações atuais que possuem por base estrutural os triângulos, sinos e, sobretudo a
voz, instrumentos comuns desde o século XIX. A Bahia ainda no séc. XIX tinha um
contexto favorável ao recebimento de diversas mercadorias, inclusive escravos de várias
partes da África. É possível supor que esse fato fomentou a origem do comércio
ambulante, uma vez que os escravos que chegavam dessas regiões do continente
africano traziam características de sua própria cultura, nesse contexto realcei o fato das
mulheres yorubás, por exemplo, que tinham no comércio uma atividade forte em sua
terra de origem. o sistema de ganho era a característica preponderante nas relações
escravistas nas ruas de Salvador. Me interessei em pensar sobre a ocupação das ruas,
espaço público vetado às mulheres brancas, tanto por mulheres escravas, para ganho de
seus proprietários, quanto negras libertas, para sustento próprio e de seus filhos, se
destacavam no mercado de trabalho urbano e como os pregões enquanto música de rua
atuava como uma prática comunicacional. Mesmo após a abolição da escravatura, era o
comércio informal realizado por pessoas que não possuíam oportunidade de exercer
outras atividades, sendo então predominantemente exercido por negras e negros,
servindo ainda como ofício que poderia possibilitar a compra da alforria.
No mestrado apesar de ter entrado com um projeto que seguia a pesquisa acima
descrita, desenvolvo um outro estudo ligado a produção de narrativas em comunidades
de fãs do pagode baiano. Busquei encontrar e compreender um possível surgimento de
um entre-lugar que rompesse um sistema de valoração institucionalizado para constituir
práticas que estabeleciam profanações na crítica musical especializada a partir das
possibilidades criadas pelas novas tecnologias. Pesquisei então nas práticas de fãs do
pagode baiano no YouTube (especificamente dos projetos - Sanbone Pagode Orquestra,
Ed Citty e Harmonia do Samba) estratégias de legitimação/profanação utilizadas,
entendendo-as como um discurso construído por apreciadores, aqueles que em grande
medida são afetados pela musicalidade em questão, buscando assim compreender como
a produção musical passa por reformulações quanto ao seu julgamento, quando o
discurso ordinário do fã/consumidor ganha maior visibilidade.
Naquele momento me interessava refletir criticamente quanto às transformações
no juízo crítico musical, a partir de articulações entre a técnica e a cultura estabelecidas
pelas comunidades de fãs, bem como quanto aos modos de naturalização x
ressemantização dos usos da técnica, da sensibilidade musical e estratégias discursivas.
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O interesse pelas narrativas e a ativação das memórias individuais mas que ao mesmo
tempo integram um coletivo construindo modos específicos de produção de
conhecimento artístico ou não prossegue no projeto com o qual fui aprovada no
doutorado,

onde a proposta da pesquisa pensava nos gêneros musicais enquanto

dispositivos agambianos que organizavam disputas valorativas em tono das
sonoridades. No entanto, ao passo que fui me aproximando das epistemologias
decoloniais e do feminismo negro a validação de minha corporeidade e das
sensibilidades despertadas nela foram alterando também. A reflexão sobre os espaços de
pertencimento dentro da universidade foi mais uma vez construindo um olhar
racializado e gendrado quanto a minha presença nos espaços físicos e nos imaginários
teóricos presentes ou não. Ao me perceber negra dentro dos espaços acadêmicos entendi
que conhecimento, práticas artísticas e políticas subalternas estão sendo produzidos, mas
também invisibilizados sistematicamente.
O projeto passou por uma profunda reformulação onde a pesquisa atual
aprofunda as discussões anteriores, redimensionando no entanto o enfoque dado às
relações estabelecidas entre condições sociotécnicas e demarcações de formas e
narrativas musicais para acentuar a igual relevância nesse contexto para as
predisposições afetivas e pessoais. Assim como as reconfigurações dos dispositivos
fixadores de práticas e narrativas das expressões musicais podem ocorrer pelas
especificidades sociotécnicas igualmente as disposições afetivas e imaginárias da
experiência são relevantes e podem também atuar como dispositivos nas práticas
musicais. Grada Kilomba (2008) ao falar especificamente sobre o regime de
silenciamento dos sujeitos negros no contexto da dominação colonial ela afirma o
quanto ainda perdura um pensamento colonizador que tende a buscar controlar a voz do
sujeito negro. Quando penso a música enquanto uma esfera de participação e não apenas
enquanto um lugar de representação, assumo que acredito em sua materialidade
constituída como algo palpável. Pretendo aqui falar sobre a música enquanto uma
experiência perpassada por afetações estéticas e sensíveis, não me eximindo do esforço
de falar sobre isso a partir da compreensão do que Donna Haraway (1995) denomina de
saber localizado2. O que me levou a escrever sobre isso relacionando a minha pesquisa
2

A autora propõe a construção do conhecimento como prática política. Assumir a perspectiva parcial
nesse sentido seria fundamental para uma ciência objetiva. Para ela, o conhecimento que busca a
universalidade é que funda a ideia de objetividade a partir do fundamento de imparcialidade. Essa relação
produz segundo ela um tipo de saber que historicamente serviu como instrumento de dominação.
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foi principalmente ressaltar a relação entre afetos, memória auditiva e construção de
imaginários na esfera estético-musical. A música me convoca a uma reciprocidade entre
afetar e ser afetado e é nessa relação de fluxos e interações que definições sobre o que é
música são elaboradas. Blacking (1979, pg.1), por exemplo, se aporta numa definição
de Geertz para música. Segundo ele, música é “som organizado segundo padrões sociais
aceitáveis”. Nesse sentido, o autor afirma ainda que “No sentido de achar o que é a
música e quão musical é o homem, temos que nos perguntar quem ouve e quem toca e
canta em uma dada sociedade e por quê?” Blacking (2000, p. 32). Assim, uma definição
de música passa a ser impossível de ser elaborada com uma perspectiva universal, sendo
importante pensá-la enquanto um "saber local". A música não é uma linguagem
universal, uma vez que ela estabelece e também é criada a partir de abstrações
culturais3.
Nesse sentido o uso de cantauroras demarca o lugar de mulheres compositoras
e intérpretes refutando o lugar de autoridade masculina de criador universal (ROSA,
NOGUEIRA, 2015). As autoras chamam atenção do uso do termo cantautoras,

“(...) como sinônimo de artevismo feminista autoral que é ao mesmo tempo
musical, político e teórico. Ou seja, ser cantautora engloba o fazer musical
nas instâncias que o mesmo nos atravessa: tocar, cantar, compor, pensar,
escrever, ensinar, militar enquanto feministas nos diversos espaços que
transitamos. Conforme destaca Juan Pablo González (2013), o trabalho da
cantautora difere-se da cantora/intérprete ou da cantadora/folclorista porque
traz consigo a questão da autoria, do interpretar a própria produção,
vinculada geralmente a temáticas políticas, mas fundamentalmente por trazer
seu pensamento e suas concepções para o centro do discurso musical (ROSA,
NOGUEIRA, 2015, p. 33).

A música enquanto uma manifestação expressiva que faz ver determinadas
visibilidades do feminino, onde me dedicarei especialmente nos projetos artivistas4
(ativismo na arte - arte no artivismo) musicais desenvolvidos por mulheres no cenário
3

Mais informações sobre relações entre concepção sonora e cultura em: OLIVEIRA PINTO. Tiago de.
Som
e
música.
Questões
de
uma
antropologia
sonora.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012001000100007>
4
Artivismo é um neologismo conceptual ainda de instável consensualidade quer no campo das ciências
sociais, quer no campo das artes. Apela a ligações, tão clássicas como prolixas e polémicas
entre arte e política, e estimula os destinos potenciais da arte enquanto ato de resistência e subversão.
Pode ser encontrado em intervenções sociais e políticas, produzidas por pessoas ou coletivos, através de
estratégias poéticas e performativas, como as que André de Castro tem vindo a prosseguir. A sua natureza
estética e simbólica amplifica, sensibiliza, reflete e interroga temas e situações num dado contexto
histórico e social, visando a mudança ou a resistência. Artivismo consolida-se assim como
causa e reivindicação social e simultaneamente como ruptura artística – nomeadamente, pela proposição
de cenários, paisagens e ecologias alternativas de fruição, de participação e de criação artística.
(RAPOSO, 2015, p.5)
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brasileiro. Mulher, não se configura aqui enquanto uma categoria homogênea. “Logo,
se música é som humanamente organizado (BLACKING, 1974), torna - se então
imprescindível abordar (e politizar) a diversidade dos sujeitos que produzem música.
(LÜHNING; ROSA, 2010, p. 331). Assim as disposições afetivas bem como as
motivações simbólicas e imaginárias são convocadas aqui para compor um
entrelaçamento entre opções estéticas/técnicas e interferências mercadológicas. Práticas
musicais serão pensadas então como construtoras de sensibilidades equivalentes na
partilha do sensível5. Uso a noção de partilha em acordo com a compreensão que
Conceição Evaristo possui de contrução de narrativas calcada essencialmente pela
tradição oral costurado por memórias

que se auto apresentam em seus

"corpos/histórias". O registro que Evaristo faz de histórias de outras mulheres,
especialmente em Insubmissas lágrimas de mulheres (2011) o faz "(...) no premeditado
ato de traçar uma escrevivência" (EVARISTO, 2011, p.9).
Se para Rancière a partilha do sensível ocorre a partir do compartilhamento de
algo comum, Conceição Evaristo demarca o comum de uma comunidade afro-brasileira,
abordando a pobreza, violência mas também a insistente celebração, "Era tudo tão doce,
tão gozo, tão dor" fala Ana Davenga, uma de suas personagens em Olhos d'água (2014).
Desse modo, o corpus de análise que delimitei foi a partir da identificação de
projetos musicais desenvolvidos por mulheres negras baianas que apresentam em suas
produções musicais, temáticas que perpassem questões como feminismo e
ancestralidade negra. Na seleção das artistas não levo em consideração a repercussão
das mesmas nos mass media e no âmbito mainstream. Observo como atualizam nesse
contexto atual, as temáticas de negritude e feminismo em suas carreiras e composições
musicais, atentando como a ancestralidade negra é articulada nesse sentido, além de
observar como esses projetos musicais configuram comunidades afetivas que encontram
modos de conexão e afinidade a partir de eventos virtuais ou não que levantam
bandeiras de luta tangenciadas pelas mesmas temáticas que destaco acima. Essa
5

A noção de “partilha do sensível” está localizada entre o estético e o político. A estética desse modo
pode ser entendida enquanto uma experiência que engendra “novos modos do sentir e induzem novas
formas da subjetividade política” (RANCIERE, 2005, p.11). Ranciére (2005) destaca uma mútua
constituição entre o estético e o político em sua noção de “partilha do sensível”. A estética para Ranciére
(2005) seria definida pelo modo como ocorre a “distribuição do sensível”, pois esse processo determinaria
os modos de articulação entre formas de ação, produção, percepção e pensamento. Ele concebe os modos
de “partilha do sensível”, sob duas perspectivas conflitantes, mas que ocorrem concomitantemente: 1) o
de compartilhamento de algo comum; 2) separação deste em partes exclusivas. Para ele, participação e
separação são noções que significam união e divisão “de espaços, tempos e tipos de atividades que
determina(m) propriamente a maneira como um ‘comum’ se presta à participação e como uns e outros
tomam parte nesta partilha” (RANCIERE, 2005, p.15).
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característica se dá especialmente com as cantautoras mais jovens, fato que me faz
incluir também um olhar quanto ao aspecto geracional das artivistas envolvidas.
A relação entre afetos, memória auditiva construída a partir de uma
ancestralidade negra, ao (re)construir imaginários na esfera estético-musical,
configuram uma experiência estética igualmente generificada e enegrecida? O campo
artístico atual, presencia nos últimos anos, um aumento significativo de artistas
ativistas. Daí questiono, como se dá a relação entre os corpos negros femininos a partir
de suas identidades de gênero, na construção de uma experiência estético musical? Uma
forma sensível e ao mesmo tempo engajada politicamente propicia uma experiência?
Como pensar a experiência atravessada pela ancestralidade? Experiências cotidianas são
capazes de conectar resistência crítica e a habilidade de experimentar prazer e beleza?
(bell hooks6,1995). Ou ainda, posso pensar a ancestralidade negra enquanto experiência,
implicando corpos e formas artísticas?
No terceiro capítulo, para análise e interlocução com esses trabalhos artísticos,
utilizo análise dos, 1 - Álbuns; 2 – Elementos composicionais (estrutura, instrumentação
e letra) da obra musical; 3 - Performances; 4 - Entrevistas com as cantautoras, e como
material secundário outras fontes serão consultadas: jornais, revistas, sites, encartes,
discos e videoclipes. Nesse capítulo introdutório, entretanto, apresento as cantautoras de
modo sucinto e entrelaçando-as com a composição do problema de pesquisa desta tese.
Todos os projetos musicais estudados são desenvolvidos por mulheres negras
baianas que apresentam em suas produções musicais, temáticas que perpassem questões
como feminismo e ancestralidade negra no recorte temporal dos anos 2000. A primeira
vez que ouvi Manuela Rodrigues ao vivo foi num show com repertório do seu segundo
álbum. No momento, procurei mentalmente uma referência de outra intérprete que
soasse daquela forma. De algum modo me senti convocada a sentir a matéria sonora,
estranhando em alguns momentos a sonoridade entendi que esse movimento não
necessariamente dizia respeito a deter um conhecimento mais técnico da linguagem
musical. O inusitado diante de minha expectativa de escuta dizia respeito a uma música
sem uma identidade muito definida no sentido da prevalência de um gênero musical que
eu conseguisse demarcar e também pela singularidade de timbre de sua voz. Manuela
Rodrigues, Baiana, 40 anos de idade, a mais velha entre as quatro cantautoras, portanto

6

bell hooks é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins que deve ser escrito propositalmente e sempre com as
iniciais em minúsculo, por uma questão política adotada pela autora estadunidense, como denúncia da
invisibilidade das mulheres negras da sociedade.
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com uma trajetória artística autoral de maior tempo. Sua trajetória enquanto intérprete,
compositora e pianista permite que eu estabeleça um parâmetro geracional distinto das
demais, tanto do ponto de vista de como lida com esse dado racial em seu trabalho
artístico musical, como também de contextualização desse trabalho em diferentes
contextos históricos, com diferentes formas de se lidar com a diferença. Apesar de sua
trajetória ter iniciado antes dos anos 2000, mas seu primeiro CD foi lançado em 2003,
marco de maior presença de negras e negros nos espaços institucionais brasileiros.
Manuela Rodrigues é pioneira na produção de shows com composições próprias,
iniciando aos 21 anos de idade, shows autorais não era comum em Salvador na época.
A primeira vez que ouvi Josyara foi num show do Festival Sonora em Salvador
no ano de 2016. Me chamou atenção sua postura irreverente tocando violão e cantando
canções que me pareciam já serem conhecidas da plateia que entoava em coro
especialmente os refrãos. Uma dessas canções, que logo aprendi, dizia, "...pegue o balde
logo, pegue a bacia e os corações que eu vou transbordar". Com um sotoque acentuado
nas letras "t" e "d" me pareceu que ela fazia questão de exibir que vinha da beira do rio
São Francisco, região que eu morei por cerca de cinco anos e que tem um jeito de soar
as palavras de modo que caracteriza as pessoas que moram na cidade de Juazeiro - BA
ou as cidades que circundam aquela região. Posteriormente confirmei que de fato,
Josyara é natural de Juazeiro, interior do estado da Bahia, e há quatro anos tem se
dividido entre Salvador e São Paulo. No ano de 2012 lançou seu primeiro disco, Uni
Versos produzido de forma independente reunia canções autorais, algumas relançadas
no atual disco, lançado no dia 24 de agosto de 2018, dessa vez a produção contou com o
apoio do edital Natura Musical. Violonista, que contrariando a expectativa de quem
acha que ela desenvolveu suas habilidades musicais na terra de João Gilberto, ela afirma
ter vindo para Salvador ainda adolescente e criado suas referências de modo autodidata
já morando na capital do estado.
O trabalho de Larissa Luz eu conheci a partir das coberturas midiáticas quando
ela atuava no grupo AraKetu, especialmente durante o Carnaval de Salvador. Mas é já
com seu segundo disco em carreira solo, o álbum "Território Conquistado", que me
identifiquei de fato com sua música. Aquele CD "manifesto" me fez inclusive buscar
conhecer melhor a história da artista. Larissa Luz ainda adolescente compôs uma banda
de rock formada apenas por mulheres e posteriormente esteve à frente do grupo
AraKetu durante quatro anos. Em 2013, lançou seu primeiro disco solo, “MunDança”,
com produção independente. Mas é com o álbum Território Conquistado que ganha
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maior notoriedade em sua carreira solo. O álbum possui 10 faixas musicais, foi lançado
em 2015. Nas letras das canções, fica explícita a influência e inspiração em mulheres
negras importantes para o feminismo negro nacional e internacional, como bell hocks,
Carolina de Jesus, Lívia Natália, e Chimamanda Ngozi Adichie. Para a pesquisa que
orientou esse trabalho a cantautora contou com a participação da antropóloga Goli
Guereiro. Ouvir Território Conquistado é também passear por escolhas musicais que
incluem o rock, percussão afro-baiana e batidas eletrônicas com a presença do dubstep e
do trap junto com letras marcantes que reivindicam um lugar político, representativo e
estético, o trabalho soa e ecoa como manifesto conectado às demandas socioculturais
que não são novas mas que na atualidade vem conquistando maior visibilidade. O
álbum foi financiado a partir do edital da Natura Musical e concorreu na categoria
“Melhor álbum pop contemporâneo em português para o Grammy Latino na categoria
Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. No mesmo ano, conquista o
troféu Caymmi de Música com o clipe de Bonecas Pretas, canção de autoria dela e
Petro Itan.
Luedji Luna, baiana que vive em São Paulo há três anos, iniciou seus estudos
em música na Escola Baiana de Canto Popular da prof. Ana Paula Albuquerque,
intérprete e compositora baiana também professora na Escola de Música da UFBA
(EMUS) em Salvador-Bahia. Em 2016, lançou o clipe da canção "Um Corpo no
Mundo", que traz uma sonoridade onde a percussão é executada de modo menos festivo,
se comparada a sonoridade de Larissa Luz como cito acima, soa com uma forma
contínua, mântrica. A sonoridade é atravessada por imagens de Luedji Luna
caminhando pelas ruas da cidade de São Paulo, com roupas brancas, numa nítida alusão
a ritualidade do candomblé que associa o uso de roupas dessa cor no dia dedicado a
Oxalá, orixá da criação. A letra da canção revela um não pertencimento a cidade, em
entrevistas ela explica que estar em São Paulo era também ouvir diversos idiomas
advindos do Continente Africano e se perguntar sobre seu próprio pertencimento a
algum deles. Para ela, o contato ainda que disperso, com os imigrantes africanos em São
Paulo, lhe proporcionou a possibilidade de olhar para ela mesma, aos lugares que ela
não pertence7. Ela se afirma ainda enquanto uma mulher com o corpo diaspórico que
ocupa o "não lugar". O clipe antecedeu algumas apresentações suas em Salvador, uma
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<https://blogdoarcanjo.blogosfera.uol.com.br/2017/10/27/revelacao-do-ano-luedji-luna-lanca-1o-discoouca/ >
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delas no bar "Tropos" no bairro do Rio Vermelho, aquela foi a primeira vez que a assisti
ao vivo. Um pocket show, acompanhada apenas por dois músicos. Antes mesmo de
lançar um álbum, ela conquistou em 2017 três indicações ao Prêmio Caymmi de
Música, que fomenta novos talentos no estado da Bahia. Luedji Luna atua ainda em
parceria com Tatiana Nascimento, cantora, poeta e compositora brasiliense,
coordenando a Mostra Palavra Preta, evento que reúne poetas, compositoras e artistas
visuais negras de todo o Brasil.
As cantautoras produzem num contexto sócio histórico afro diaspórico,
portanto atravessado pelo colonialismo, em estruturas de poder construídas após a
escravatura, onde valores e sentimentos comuns a negras e negros foram e são
(re)construídos, atualizados e ressignificados ao longo da história. Importante ressaltar
que nesse contexto a diferença está continuamente em disputa, apesar de que em cada
contexto sócio histórico negocie de maneiras distintas. Inserido no contexto dos mass
media, a diferença no contexto brasileiro pós colonialismo e escravidão, sobre o qual
falaremos mais adiante faz com que a diferença seja elemento de reconhecimento,
identificação e também apropriação para formulação de produtos/bens simbólicos
culturais a serem consumidos. Isso engendrou formas específicas de mobilizações e
construções de identidades onde destaco inicialmente a nítida relação entre gênero, raça
e classe.
No contexto atual de disputa por significação e afirmação de identidades,
identifico mudanças nas maneiras como isso tem ocorrido especificamente na música. A
definição de uma herança cultural africana, envolvendo aí narrativas fundacionais e a
construção de comunidades afetivas que comungam de valores musicais atravessadas
por reivindicações políticas e sociais, bem como a afirmação de laços que borram as
fronteiras geográficas a partir de elementos relacionados a negritude. A relação entre
ancestralidade negra, gênero e sexualidade e feminismo atualiza inclusive o modo de
operar o artivismo artístico-musical.
Se isso já ocorria no Brasil, com diferentes estratégias ao longo dos anos, onde
inclusive a presença de mulheres negras em lideraças políticas significaram respostas às
práticas violentas do regime de escravidão. Destaco os anos 1970 como o momento que
Movimento Negro Organizado – MNU mobilizasignificativas frentes de luta num
momento em que o país vivia uma ditadura militar. É importante ressaltar, a existência
desde então da relação da música com discursos da negritude em diálogos com as
produções artístico-culturais do Atlântico Negro, uma alusão ao trabalho teórico de Paul
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Giroy (1995) sobre os trânsitos geoculturais engendrados pela diáspora africana.
Diversas pesquisas já foram feitas com o objetivo de assegurar e mapear essas relações
na música brasileira a partir dos anos 1970, entre eles Nei Lopes, Carlos Sandroni,
Jurema Wernek, José Jorge de Carvalho, entre tantos outros, portanto não me demorarei
nisso. Em segundo lugar, ressalto que grande parte dessas pesquisas acadêmicos,
voltam-se a compreensão da representação da negritude e/ou do lugar da cultura afrobrasileira nesses trabalhos musicais.
Diferentemente, no contexto atual a diferença tem sido entendida também
enquanto elemento significativo para a formulação de políticas públicas, como por
exemplo a instituição das cotas para estudantes negros oriundos da escola pública em
todas as universidades federais brasileiras (Projeto de Lei (PL 73/99 ou Lei de Cotas)),
entre outras Ações afirmativas que foram implementadas especialmente durante o
governo Lula, entre os anos 2003 e 2011. Lugares de disputas e conflitos que afirmo
também ressoarem na forma como negras e negros participam das partilhas musicais.
Num olhar preliminar às entrevistas feitas com as cantautoras negras identifico em suas
narrativas discursivas e musicais que a produção intelectual, onde incluo aí a arte, é
lugar de afirmação de autoria e ao mesmo tempo de sobrevivência. E é desse lugar
enquanto mulher negra, que me incluo na afirmação de que para nós mulheres negras,
falar, cantar, compor, constituir linguagem é outorgar a nós mesmas um estatuto de
corpo, que ocupa um espaço e que toma pra si a possibilidade de reescrever, de
reimaginar uma história de violência contra nossos corpos e linguagem.
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1. Para abrir os caminhos: De onde falo
Laróyè! Exú, aquele que recria ordens e lugares, o orixá das encruzilhadas e
senhor dos caminhos me conceda a força e as palavras para um equilíbrio instável nos
trânsitos entre meu corpo e o encontro com os conhecimentos, com a música e a
construção de um pensamento fronteiriço que traga à frente àquelas que tornaram
possível e audível minha fala, escrita e voz. Esse meu corpo de mulher negra,
diaspórico, escreve no rastro, especialmente de autoras, em suas produções acadêmicas
no que tange as articulações teóricas aqui presentes, como também por aquelas que
constroem saberes a partir de sua voz e música.
Aciono a experiência estética a partir da ancestralidade, caminhando pela
memória enquanto lugar de (re)escritas de lembranças/memórias ancestrais para
demarcação e (re)posicionamento no presente de mulheres negras baianas, artivistas.
Inspirada por Aparecida Sueli Carneiro (2006) quando em sua tese ao tratar da
racialidade no Brasil, o faz a partir do filósofo francês Michel Foucalt, sugiro a
implosão epistemológica, quando me aproximo de um conceito marcadamente
eurocêntrico como a experiência estética, definido sob o ponto de vista do pragmatismo
de Jonh Dewey (2010) enquanto

"interação" implicando condições e dimensões

concretas da relação do indivíduo com o ambiente (GUIMARAES e LEAL, 2008). Ou
ainda posso citar Martin Seel, para quem a experiência estética não se restringe a
institucionalidade artística e assim uma forma unívoca de percepção (2014, 29). Tais
perspectivas distanciam-se de um olhar dualista que separa a arte da vida cotidiana, mas
sua abrangência por outro lado favorece ao fato de serem conceitos usados em alguns
casos, de modo generalizante para diferentes contextos sócio históricos. Reivindico
nessa formulação, descolonização e decolonização a partir do seu enegrecimento e
generificação ao observar os legados estéticos ancestrais da cultura afro brasileira.
Para isso, o conceito experiência será tecido seguindo uma delicada e
complexa teia a partir das histórias pessoais, contemplando memórias, vozes e lugares
(hooks, 1995). O modo como meu corpo negro, feminino, fortemente marcado pela
cultura religiosa cristã, inclusive sob o ponto de vista musical, experiencia uma
sonoridade tem demarcações também específicas, situada numa cultura igualmente
específica. O que não quer dizer que esses são marcadores fixos/fixadores estáveis.
Prova disso, o contexto atual político brasileiro com a emergência de partidos
conservadores numa disputa acentuadamente calcada na disputa dos afetos, o amor e o
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ódio pelas bandeiras de cada candidato do pleito eleitoral à presidência da república ao
final do ano de 2018, que significou ainda perspectivas políticas distintas quanto a
temas como racialidade e gênero. Ao ouvir o discurso de posse do candidato eleito, Jair
Bolsonaro onde o mesmo repetiu uma das principais promessas de sua campanha, abolir
"o politicamente correto", fazendo clara alusão aos direitos conquistados por mulheres e
pessoas LGBTI porém percebidos enquanto privilégios, foi escancarado o incômodo de
muitos brasileiros com o fato desses pessoas, de nós mulheres negras por exemplo, não
estarmos mais em lugares institucionalizados de subalternidade. Gênero, classe e raça
provam mais uma vez estarem imbricados e não serem auto evidentes. Como então
falar de qualquer esfera, especialmente a epistemológica - condição para o pensamento,
sem observar que a exclusão sócio histórica de negras e negros passam por princípios
abstratos com justificativas ideológicas como as da teoria do branqueamento, a defesa
ideológica da democracia racial, o ocultamento da realidade desfavorável aos
afrodescendentes (OLIVEIRA, 2007). Além disso, se por um lado as cotas raciais tem
possibilitado o acesso de pessoas com uma maior diversidade étnico-racial ao ensino
superior, por outro, a inalteração epistemológica eurocentrada e epistemicida8 continua
a produzir um conhecimento pretensiosamente neutro portanto branco.
A comunicação pensada a partir de uma cosmologia afro-brasileira, condição
para a experiência estética a partir da musicalidade afro diaspórica, segue um fluxo de
circularidade onde corpo, condição e experiência se conformam numa escrevivência.
Para Paulo Freire (1983) comunicação não se restringe a meios comunicativos, mas está
atrelado a condição humana a partir da co-participação e reciprocidade. A comunicação
perpassa assim a problematização "das situações reais, concretas, existenciais, ou em
torno dos conteúdos intelectuais, referidos também ao concreto, demanda a
compreensão dos signos interlocutores problematizados" (FREIRE, p.82). Se, "em uma
perspectiva comunicacional, a experiência estética é a experiência estética
compartilhada" (BRAGA, 2012, p.82) como afirma José Luiz Braga (2012) olhar para
experiência exige identificação do vínculo ou interação social, para esta tese seria então
um "olhar para as pessoas que fazem música" Stock (2015).

8

Epistemicídio é uma noção abordada por Sueli Carneiro enquanto "(....) a racialidade como um domínio
que produz saberes, poderes e subjetividades com repercussões sobre a educação". Mais sobre o assunto
em
<
file:///C:/Users/helen/Downloads/a-construc3a7c3a3o-do-outro-como-nc3a3o-ser-comofundamento-do-ser-sueli-carneiro-tese1.pdf>
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A música é processo, bem como um produto, uma arena tanto para ação social
e reflexão pessoal, 'emoção e valor, bem como a estrutura e forma'" (Seeger APUD
Stock, 1987: xiv). Nesse sentido a música é uma experiência compartilhada uma vez
que engloba um modo específico de interação com seus contextos tanto de produção
quanto de recepção. Uma dinâmica específica e relacional que não localizá-se nem num
sujeito possuidor da experiência tão pouco num objeto (DEWYE, 2005). A música
enquanto uma esfera de participação e não apenas enquanto um lugar de representação
tem sua materialidade constituída como algo palpável, e enquanto uma "coisa do
mundo" é produzida também numa relação de reconhecimento e identificação, no
entanto, não necessariamente a partir de um processo interpretativo. Jorge Cardoso
Filho (2009) afirma que a "canção midiática pode ser caracterizada como um produto
cultural do campo não hermenêutico e indicar modos de estudar essa manifestação
expressiva a partir dos tipos de experiência que se conformam" (CARDOSO FILHO,
2009, p.81).
Comungo com a historiadora norte-americana Joan W. Scott (1998) do seu
questionamento quanto a observação de quem faz o registro da experiência. É a
condição que demarca o conhecimento sobre como a experiência constrói os sujeitos.
Assim, tanto a experiência em si é atravessada por uma "historicidade" como também
quem produz o conhecimento sobre essa experiência. Leda Martins (2019) ressalta que
o lugar de inscrição do conhecimento advindo de uma ancestralidade negra é o próprio
corpo. As rotas da escravidão, para autores como Paul Gilroy (2001)9 , por exemplo, é
o lugar de trânsito de corpos de mulheres e homens do continente de modo violento e
arbitrário mas é também um lugar de ressignificação quando esses corpos comportam-se
enquanto, "(...) guardiões temporários de uma sensibilidade cultural distinta e
entrincheirada que também têm operado como recurso político e filosófico" (GILROY,
2001, p.164). O lugar do qual eu falo, impõe-se ser pensado de modo entrelaçado entre
estética e política, portanto um lugar epistemológico que há muito vem sendo
empreendido.
O corpo em performance, ainda segundo Leda Martins, não é apenas
representação ou expressão de um ato, é também o local de inscrição de um
9

Paul Gilroy (2001) escreveu o livro "O Atlântico negro. Modernidade e depla consciência" onde faz
uma análise sobre os contextos de colonização e escravidão a partir dos trânsitos da diáspora negra, onde
acentua esse movimento como lugar de trânsito também do pensamento negro, como lugar de tensão e
resignificação no que ele nomina como Atlântico negro. Uma condição intercultural e transnacional que
se caracteriza pela ocorrência da escratura na formação da civilização ocidental e da modernidade.
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conhecimento grafado pelo gesto, movimento, dança, voz. Para ela, essa memória
ancestral é de um conhecimento que pode ser estético, filosófico, metafísico, científico,
tecnológico, etc. "Como sopro, hálito, dicção e acontecimento performático, a palavra
proferida e cantada grafa-se na performance do corpo, portal da sabedoria" (MARTINS,
p.67, 2019). A memória de uma ancestralidade negra afro brasileira apresenta uma
riqueza para a construção de um caminho epistemológico para a estética e para a
comunicação onde as afrografias10 são partilhadas em quilombos, espaços que para além
de lugar de fuga, significou resistência a desumanização, luta anticolonialista e
antiescravagista, solidariedade comunitária com ecos que perduram ainda hoje.
Os quilombos e seus desdobramentos na luta do negro pela libertação,
implantando e expandindo a tradição de seus valores e suas formas de
organização e produção social nas Américas, se constituem nos princípios
libertários mais importantes para o fim da opressão colonialista escravista, na
sua forma moderna o capitalismo imperialista. As comunidades-estado
negras espalhadas pelas Américas constituem uma formação social paralela,
cujos valores caracterizam-se por uma continuidade transatlântica da tradição
africana que se antagoniza com a estrutura e os valores impositivos coloniaisimperialistas. Mais do que um quilombo, o reino afro-brasileiro dos Palmares
se desenvolveu e teve diversos desdobramentos no decorrer da história. Seus
valores inspiradores da luta anticolonialista permanecem nos dias atuais. Essa
pujança marcada por esse continuum atenta que ele foi a forma viável que
melhor atendeu à edificação da nação brasileira no decorrer do período
colonial (LUZ, p.263, 2000).

Certa de que o presente trabalho apenas prossegue o percurso de pesquisadoras
que entrelaçam a criação artística sob a cosmologia negro africana como Leda Maria
Martins, Inaicyra Falcão, Fernanda Júlia Barbosa, entre outras, lanço provocações ao
entrelaçemento epistemológico comunicação - experiência estética, que não esgotamse neste trabalho. Meu intento é a partir das práticas musicais desenvolvidas por
compositoras, mulheres negras baianas, dentro da dimensão da experiência estéticomusical, ouvir, sentir e pensar essas produções enquanto uma experiência estética
situada. Uma experiência circunscrita sob o olhar de uma cosmologia da ancestralidade
negra, acionada por uma escuta afetiva e memoralística de projetos musicais que
entendo enquanto (re)escritas, num jogo de lembrar e completar, criar memórias a partir
de seus "corpos/história", como fala Conceição Evaristo (EVARISTO, 2011, p.9).
A poética de seus trabalhos artísticos autorais chama atenção para os modos
também específicos de articulação dos elementos musicais que contribuem para que
ocorram reconhecimentos e identificações nessa minha corporeidade de mulher negra
10

Ver livro "Afrografias da memória: o reinado do Rosário no Jatobá", Leda Maria Martins.

27

baiana. Penso que as práticas musicais enquanto “saber localizado11 como sinaliza
Donna Haraway (1995) afetam singularmente as experiências estéticas que são
construídas numa relação contínua e contextual entre o “meu” universo particular e o do
“outro”. Os contextos e possibilidades de articulações poéticas, éticas e políticas que
pairam naquilo que penso ser “meu”. Pensar a experiência musical a partir dessa
problematização me coloca assim de frente à encruzilhada de um estudo atravessado
pelas relações de gênero, sexualidade, geração, classe, raça e etnia e corporalidades em
repertórios musicais.
O pensamento pós-colonial é um dos marcos significativos a essa trajetória
epistemológica, ao demarcar o lugar do colonizador e do colonizado, orienta o olhar
para as políticas de resistências, pretende identificar quem exerce a dominação,
demarcando assim o tencionamento nas relações do poder-saber. Contrapõe-se ainda às
grandes narrativas, aos padrões universalizantes de conhecimento e identidades. Franz
Fanon (1925-1961) – psicanalista, negro, nascido na Martinica e revolucionário do
processo de libertação nacional da Argélia - é um dos nomes que pode ser citado entre
um conjunto de autores que contribuíram para a formulação inicial do argumento póscolonial, que tem circulação na América Latina pelo menos desde o século XIX
(BALLESTRIN, 2013, p.91). Fanon (1983) inclusive é um dos autores que me ajudam a
compreender raça enquanto um conceito não biológico, mas enquanto uma construção
histórica, sociológica e simbólica, acionada como meio de hierarquizar e determinar os
papeis sociais a partir das características físicas/fenotípicas. O conceito de raça opera
assim aliada com outras questões, como as de classe, territorialidade, gênero e
sexualidade. Essas outras questões passam a ser ressaltadas a partir de outros grupos de
estudos.
Vale lembrar, do grupo de estudos do sul Asiático que conquista visibilidade
fora da Índia, na década de 1980 com os Estudos Subalternos. O projeto se propunha a
analisar tanto a historiografia colonial da Índia feita por ocidentais europeus, mas
também a historiografia eurocêntrica nacionalista indiana (BALLESTRIN apud
GROSFOGUEL, 2013, p.92). Além de realizar a leitura crítica da historiografia
11

A autora propõe a construção do conhecimento como prática política. Assumir a perspectiva
parcial nesse sentido seria fundamental para uma ciência objetiva. Para ela, o conhecimento que
busca a universalidade é que funda a ideia de objetividade a partir do fundamento de
imparcialidade. Essa relação produz segundo ela um tipo de saber que historicamente serviu
como instrumento de dominação.
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marxista ortodoxa (BALLESTRIN APUD COSTRO-GÓMEZ E MENDIETA, 2013,
p.92). Um dos nomes que se destacam nesse contexto é o de Gayatri Chak Rabarty
Spivak, que no livro "Pode o subalterno falar" (1985), lança uma autocrítica ao lugar de
uma pretensa resistência epistemológica que se outorgue o direito de falar em nome de
algum

grupo

subalternizado.

Pode

o

subalterno

falar?

Questiona

Spivack,

problematizando a manipulação dos agenciamentos do feminino, a autora elabora um
pensamento que assinala a relação entre a mulher e o silêncio. “Se, no contexto da
produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito
subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (SPIVACK, p.85).
Assim, o feminismo na/da pós-colonialidade ressalta especialmente os lugares das
mulheres enquanto posições múltiplas e também ficcionais (SPIVAK, 1990).12
Spivak chama atenção também à impossibilidade da construção de discurso
completo ou fixo sobre subjetividades que estão continuamente em processo de
construção. "Para a autora, não só o subalterno não pode falar como também o
intelectual pós-colonial não pode fazer isso por ele. Mas como, hoje, poder-se-ia
desautorizar Césaire, Fanon, Memmi e Said? O intelectual não poderia também ser um
“subalterno”? "(BALLESTRIN, 2013, p.93). A partir da década de 1980, o debate póscolonial é absorvido também no campo da crítica literária e dos estudos culturais na
Inglaterra e nos Estados Unidos, onde os nomes mais conhecidos no Brasil são Homi
Bhabha (indiano), Stuart Hall (jamaicano) e Paul Gilroy (inglês). Luciana Ballestrim
(2013) ressalta essa produção marcada por um contexto de globalização, cultura,
identidade (classe/etnia/gênero), desse modo categorias como migração e diáspora
apareceram como categorias fundamentais para observar as lógicas coloniais modernas.
Os estudos pós-coloniais convergem assim com os estudos culturais e multiculturais.
No entanto, a radicalização do argumento pós-colonial, ocorre com a
formulação de um grupo de intelectuais latino americanos que denunciam a crítica
eurocêntrica a partir de autores majoritariamente europeus (aludindo especialmente ao
grupo dos estudos subalternos). O Manifesto Inaugural redigido pelo Grupo Latinoamericano de Estudos Subalternos incorpora vários dos temas abordados pelo
12

"(...) a questão de “falar como” envolve um distanciamento de si. Quando preciso pensar no
modo como vou falar como indiana, ou como feminista, no modo como vou falar como mulher,
o que estou fazendo é tentar generalizar-me, tornando-me representativa, tentando me distanciar
de algum tipo de fala rudimentar como tal. Há muitas posições de sujeito que devemos ocupar;
não se é apenas uma coisa" (SPIVACK, 1990, p. 60).

29

historiador indiano Ranajit Guha, a partir dos quais se pretende avançar para uma
reconstrução da história latino-americana das últimas duas décadas. Tal reconstrução
ocorreria como uma alternativa ao projeto teórico feito pelos Estudos Culturais10 desde
os finais dos anos oitenta. Por esta razão, o grupo põe muita ênfase em categorias de
ordem política tais como “classe”, “nação” ou “gênero”, que no projeto dos Estudos
Culturais pareciam ser substituídas por categorias meramente descritivas como a de
“hibridismo”, ou sepultadas sob uma celebração apressada da incidência da mídia e das
novas tecnologias no imaginário coletivo (Castro-Gómez e Mendieta, 1998, p. 16
APUD BALLESTRIM, 2013).
A reivindicação, afirma que os estudos pós-coloniais não ambrangem a
América Latina. Walter Mignolo (1998) denuncia o “imperialismo” dos estudos
culturais, pós-coloniais e subalternos uma vez que não rompem adequadamente com
autores eurocêntricos, centrados no Norte13 – dos estudos regionais estadounidenses e
dos estudos subalternos indianos. Pesquisadoras e pesquisadores localizados na
América Latina, afirmam assim resquícios ou continuidades do colonialismo ainda na
modernidade a partir do conceito cunhado por Aníbal Quijano, em 1989, como
colonialidade do poder. Mignolo (2010, p.12) sugere que a matriz colonial do poder “é
uma estrutura complexa de níveis entrelaçados”,
Imagem 1 - Estrutura colonialidade do poder
Colonialidade do poder

controle da economia
controle da autoridade
controle da natureza e dos recursos
naturais
controle do gênero e da sexualidade
controle da subjetividade e do
conhecimento

A colonialidade entendida enquanto parte constitutiva da modernidade afirma
assim sua emergência num contexto da colonialidade e da colonialidade do poder,
perpassada por guerra, genocídio e conquista das Américas (Maldonado -Torres, 2008,
13
"Atualmente, diversos autores e autoras, situados tanto nos centros quanto nas periferias da produção da
geopolítica do conhecimento, questionam o universalismo etnocêntrico, o eurocentrismo teórico, o
nacionalismo metodológico, o positivismo epistemológico e o neoliberalismo científico contidos no
mainstream das ciências sociais. Essa busca tem informado um conjunto de elaborações denominadas
Teorias e Epistemologias do Sul (Santos e Meneses, 2010; Connell, 2007), as quais procuram valorizar e
descobrir perspectivas trans-modernas, no sentido de Dussel, para a decolonização das ciências sociais"
(BALLESTRIN, 2013, p.109).
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p. 136 APUD BALLESTRIN). E é nesse contexto que os autores apontam a construção
de um tipo de classificação social consonante com padrão mundial de poder capitalista:
a ideia de raça. Essa chave de leitura aponta para a compreensão da raça e do racismo
como “o princípio organizador que estrutura todas as múltiplas hierarquias do sistemamundo” (Grosfoguel, 2008, p. 123). Epistemologicamente a diferença colonial seria
cúmplice do universalismo, sexismo e racismo.
Trata-se, então, de uma filosofia na qual o sujeito epistêmico não tem
sexualidade, gênero, etnia, raça, classe, espiritualidade, língua, nem
localização epistêmica em nenhuma relação de poder, e produz a verdade
desde um monólogo interior consigo mesmo, sem relação com ninguém fora
de si. Isto é, trata-se de uma filosofia surda, sem rosto e sem força de
gravidade. O sujeito sem rosto flutua pelos céus sem ser determinado por
nada nem por ninguém (...). Será assumida pelas ciências humanas a partir do
século XIX como a epistemologia da neutralidade axiológica e da
objetividade empírica do sujeito que produz conhecimento científico
(Grosfoguel, 2007, p. 64-65).

Os estudos decoloniais14 configuram um momento de demarcação da
construção da diferença a partir da afirmação de uma "(...) permanência da
colonialidade global nos diferentes níveis da vida pessoal e coletiva"(BALLESTRIN,
2013, p.89). "A diferença colonial epistêmica é cúmplice do universalismo, sexismo e
racismo" (BALLESTRIN, 2013, p.104). Ressaltam desse modo a colonialidade do
poder a partir de categorias de gênero, raça e classe a partir da noção de "giro
decolonial". Propondo a construção de "paradigmas outros" busca descobrir e valorizar
teorias e epistemologias do sul. O feminismo decolonial impõe uma reflexão crítica
quanto às normas de gênero conformadas a partir de uma colonialidade perpassada pelo
poder, saber, ser.
A presente tese afina-se epistemologicamente com a descolonização da
produção do conhecimento bem como com a decolonialidade, onde proponho pensar a
experiência estética enquanto uma "matriz generificada e racializada". Indicadores
como raça e gênero enquanto signos me lançam ao encontro do outro a partir de
atribuições socialmente compartilhadas. A voz que canta não prescinde da corporeidade
de quem a projeta, pelo contrário se constitui em/como um corpo que afeta outros
corpos. Apesar de reconhecer o limite de um discurso sobre si, uma vez que estamos em
14
" “Giro decolonial” é um termo cunhado originalmente por Nelson Maldonado-Torres em 200522 e que
basicamente significa o movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico, à lógica da
modernidade/colonialidade. A decolonialidade aparece, portanto, como o terceiro elemento da
modernidade/colonialidade. Para Mignolo, “a conceitualização mesma da colonialidade como constitutiva
da modernidade é já o pensamento de-colonial em marcha” (Mignolo, 2008, p. 249). Mas, para ele, a
origem do pensamento decolonial é mais remota, emergindo como contrapartida desde a fundação da
modernidade/colonialidade" (BALLESTRIN, 2013, p.105).
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contínuo devir nesse estado de despossuída de um “eu” ou ainda da presença da
ficcionalidade na tentativa de demarcação discursiva de si. Ainda assim, não estou
isenta de pontos de identificação e reconhecimento. Rita Laura Segato (2005) chama
atenção para o fato de que as comunidades são formadas a partir das seleções que
fazemos verbalmente de eventos que escolhemos outorgar legitimidade e invisibilizar
outros. Enquanto sujeitos constituídos e constituidores dessas identificações, Segato
afirma que essa produção de identidade não pode ser pensada num vácuo de
interpelações.
Ao propor tratar dessas experiências a partir de meu próprio lugar de mulher,
negra, reconheço que falar da minha própria experiência, é trazer à tona partes das
experiências de outras. Tais proposições exigem aqui, um esforço de articulação teórica
e analítica que me possibilite pensar nas práticas musicais enquanto “saberes
localizados” que afetam singularmente as experiências estéticas que são construídas
numa relação contínua e contextual entre o “meu” universo particular e o do “outro”. O
entrelaçamento entre estética e política expressam-se então a partir dos contextos e
possibilidades de articulações poéticas, éticas e políticas que pairam naquilo que penso
ser “meu”. A presente tese está assim numa inteface entre música e comunicação, além
de dialogar com a tradição dos estudos da experiência estético musical, onde identifico
que uma perspectiva antirracista e generificada ainda caminha para ampliação à
incorporação dessas temáticas15.
Como uma das principais dificuldades para o desenvolvimento desse campo de
estudo, Tania Montoro e Ceiça Ferreira (2014) ressaltam ainda a inexistência de um
"(...) levantamento completo da produção científica sobre gênero e comunicação e a
resistência na incorporação da temática nos currículos universitários, especialmente de
graduação (...) (MONTORO e FERREIRA, 2014, p.6). Uma pesquisa mais recente de
15

É possível observar tal conjuntura nesse campo a partir de pesquisas como a desenvolvida por Tania
Montoro e Ceiça Ferreira (2014) que ao proporem a observação das articulações entre, crítica feminista,
relações de gênero e as experiências dos sujeitos nos estudos de comunicação e recepção, analisam
artigos publicados em revistas científicas classificadas pela avaliação CAPES/Qualis nos conceitos A1,
A2 e B1 em julho de 2013. O levantamento realizado pelo estudo, revela que a interseção de gênero e
raça nas pesquisas em comunicação audiovisual e cinema, tem uma representatividade limitada. As
autoras ressaltam os estudos de Escosteguy e Jacks (2005), que mapeiam o conjunto de teses e
dissertações que enfocam de modo central práticas de recepção midiática, produzidas por programas de
pós-graduação em Comunicação no período de 1990 a 1999. O mapeamento afirma um aumento dos
estudos feministas e de gênero desde os anos de 1990 na pesquisa em Comunicação no Brasil, com
pesquisas ligadas principalmente a mídia impressa e audiovisual, no entanto, "(...) nas pesquisas de
recepção latino-americanas que privilegiam as mulheres (...) não se problematiza a condição feminina em
seu sentido estrutural na configuração da sociedade, nas relações de gênero, ou seja, não lhe é conferida
densidade teórica ou analítica (MONTORO e FERREIRA, 2014, p.5).
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Paula Coruja (2018) investiga como o campo da Comunicação problematiza o
feminismo, onde analisa contribuições da área, a partir de um mapeamento de teses e
dissertações dos programas de Pós-graduação em Comunicação no Brasil durante a
primeira metade dos anos 2010. Entre os anos 2010 a 2015, a autora identifica um
aumento no número de pesquisas sobre feminismo, apesar do Nordeste ser uma das
regiões que menos teve estudos nesse sentido.
Entre os meios estudados, há uma maioria de trabalhos que parte do cinema
(6), todos eles analisando filmes específicos que, em sua maioria, tratam de questões
relativas à representatividade da mulher. Em seguida, os trabalhos que partem da
internet (6) se dividem em conteúdos e espaços variados, como sites de rede social (3),
fóruns de discussão (1), blogs (1), ferramentas educacionais (1). As revistas também
merecem destaque, sendo objeto de 5 trabalhos. A maioria parte das revistas femininas
(4) e apenas um analisa conteúdo de revistas semanais de referência (CORUJA, 2018,
p.9).
Estudos no âmbito da música não aparecem nesse contingente e além disso,
não é possível observar a questão racial aliada a essa discussão. Jurema Werneck (2007,
p.23) observa em sua tese16 sobre a contribuição das mulheres negras na conformação
do samba no Brasil, que estudos e registros sobre a participação das mulheres,
especialmente as negras, na cultura brasileira são escassos. A autora ressalta que a partir
do levantamento feito entre textos acadêmicos ou não, tais obras podem ser encontradas
numa maior produção a partir dos anos finais do século XX, especialmente no período a
partir de 1988, marco do centenário da decretação oficial da abolição do regime
escravocrata no Brasil, evento que contou, inclusive, com subsídios estatais. Um espaço
ainda que restrito mas que possibilitou a publicação de produções sobre a população
negra no Brasil, emergindo também aí poucas publicações sobre mulheres negras."
(WERNECK, 2007, p.61 - 62).
(...) verifica-se entre os volumes publicados, que a maioria é dedicada ao
registro do papel que as mulheres negras exercem nas comunidades
religiosas, especialmente no Candomblé. Note-se que boa parte dos estudos
desse tipo anteriores a 1988 foi desenvolvida por pesquisadores homens,
brancos na maioria, interessados em registrar tanto os perfis das lideranças
religiosas, quanto às práticas rituais então visíveis e inéditas a seus olhos (...)

16

A pesquisa "O SAMBA SEGUNDO AS IALODÊS: Mulheres negras e a cultura midiática" pode ser
encontrada
no
link
<file:///C:/Users/helen/Downloads/DocGo.NetWERNECK,%20Jurema.%20Samba%20Segundo%20as%20Ialod%C3%AAs,%20OMulheres%20Negras%20e%20a%20Cultura%20Midi%C3%A1tica.%20Tese.pdf>
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Já a presença do discurso e da estética da negritude está presente na música
popular, especialmente a partir da década de 1960, segundo Kywza Joanna Fidelis
Pereira dos Santos (2014). A autora afirma que esse é inclusive um dos pontos de
legitimação da música popular brasileira. Segundo ela as questões “raciais” e
identitárias, acionam e integram um discurso de identidade nacional. A recorrência de
temas relacionados à africanidade entretanto, pode se dar de diferentes formas, "...
estereotipada, ritualística, irônica, reivindicativa, celebrativa e mítica... " (SANTOS,
2014, p.58).
...a autonomia da canção popular está ligada a um processo longo e complexo
de reconhecimento e afirmação das culturas negras e mestiças em
permanentes disputas, trocas, cooptações e articulações. A legitimação do
samba e do que viria a ser chamado mais tarde de música popular brasileira,
para além da categoria folclorizada, e, posteriormente, a instituição da sigla
MPB, manteve uma estreita relação com as expressões populares negras, seja
através das interlocuções e diálogos configurados pelas transculturações
inerentes aos processos socioculturais, ou na busca por autenticidade
legitimadora através do repertório nacional-popular. (SANTOS, 2014, p.58)

A autora compreende então que a conformação de uma estética na negritude na
música popular brasileira estaria demarcada ainda entre os anos 1930 e 1940, onde o
samba seria o gênero musical de maior aproximação entre e com a cultura afrobrasileira. Essa relação música e cultura afro brasileira tem sido alvo de diversos
estudos, pesquisadores como Nei Lopes (2005), que ressalta o surgimento do rádio
(1950) como fator relevante para a construção de um gosto musical elaborado a partir da
influência da globalização, reconfigurando o universo do samba e desencadeando o que
ele denomina enquanto uma desafricanização17. As tensões entre a cultura afro brasileira
dentro da indústria fonográfica foi estudada ainda por Reginaldo Prandi (2005), que
trata sobre o redirecionamento do samba com a produção dentro da classe média.
Voltando a uma sistematização teórica sobre essas relações especificamente no
estado da Bahia, há também obras significativas como o livro "Ritmos em trânsito:
Sócio-antropologia da Música Baiana"(1997), obra organizada por Livio Sansone e
17

"À época do escravismo, a principal estratégia dos dominadores nas Américas era fazer com que os
cativos esquecessem o mais rapidamente sua condição de africanos e assumissem a de “negros”, marca de
subalternidade. Isto para prevenir o banzo e o desejo de rebelião ou fuga, reações freqüentes, posto que
antagônicas. O processo de desafricanização começava ainda no continente de origem, com conversões
forçadas ao cristianismo, antes do embarque. Depois, vinha a adoção compulsória do nome cristão,
seguido do sobrenome do dono o que representava, para o africano, verdadeira e trágica amputação.
Então, vinham as distinções clássicas entre “da costa” e “crioulo”, entre “boçal” e “ladino” (LOPES,
2004, p.4) Disponível em < file:///C:/Users/helen/Downloads/lopes-nei-a-presenca-africana-na-musicapopular-brasileira.pdf>.
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Jocélio Teles dos Santos que agrega onze artigos sobre a música produzida na Bahia e o
repertório de imagens criados aí, a partir do entrelaçamento entre música e a cultura
afro-baiana, principalmente a partir dos anos 1970, perpassando ainda temáticas mais
recentes como o funk baiano. Entendido como um momento de reafricanização,
agremiações buscavam uma conexão com uma África, por vezes reiventada, para a
afirmação de uma negritude, mas a contribuição das mulheres negras nesse âmbito não é
o foco do trabalho. Além disso, a tese de Marilda Santana em sua tese, transformada em
livro intitulado As Donas do Canto: o sucesso das estrelas-intérpretes no Carnaval de
Salvador, que se dedicou a observar a carreira de três intérpretes/estrelas de grande
visibilidade no carnaval de Salvador, a fim de perceber suas contribuições na construção
de um tipo de representação da sociedade baiana. Daniela Mercury, Margareth Menezes
e Ivete Sangalo tem suas produções artísticas estudadas de modo relacional com o
contexto baiano da indústria da música do Carnaval e suas singularidades, bem como do
panorama musical e fonográfico de Salvador no período.
Essa relação entre música, ancestralidade negra (temáticas afro-brasileiras) e às
questões de gênero e sexualidade no contexto de produção da música popular massiva18
no estado da Bahia é possível encontrar pesquisas em grupos como a Feminária
Musical, grupo da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia que integra a
linha de pesquisa Gênero, Cultura e Arte do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre
a Mulher (NEIM/UFBA). O grupo tem desenvolvido pesquisas e performances
artísticas que questionam e constituem um mapeamento do que (não) se produz sobre
mulheres e música no Brasil. Dados desse mapeamento serão apresentados e discutidos
mais adiante. A mobilização de epistemologias feministas discutindo relações de poder
e gênero reverbera assim em compreender como as performances artístico musicais
estão imbuídas de atravessamentos entre raça/etnia, classe, geração e sexualidade
(ROSA, HORA e SILVA, 2013).
A dimensão material da música com aspectos como melodia, ritmo e letra na
estrutura da canção da música popular brasileira ou ainda a tessitura, timbre, tonalidade

18

A expressão “música popular massiva” refere-se, em geral, a um repertório compartilhado
mundialmente e intimamente ligado à produção, à circulação e ao consumo de músicas conectadas à
indústria fonográfica. Esse adendo permite a compreensão de que, apesar de popular, a música massiva,
pelo menos em sentido estrito, passa pelas condições de produção e reconhecimento inscritas nas
indústrias culturais (CARDOSO e JANOTTI, 2006, p. 12).
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e potência vocal19 de uma cantora, por exemplo, estão diretamente associados com a
experiência em jogo. Esses aspectos vão me conduzindo a certas possibilidades de
experiência. Mas como essas materialidades musicais podem conduzir a experiência? Aí
penso que preciso questionar - que tipo de corpo está em jogo? Os pontos de
identificação servem assim para materializar “ações políticas e em identificações que
ultrapassem a experiência individual” (BENTO, 2014, p.269). Minha escrita implicada
com minhas próprias subjetividades bem como minhas escutas musicais afetivas aqui
partilhadas embaralhando as fronteiras entre sujeito – objeto se posiciona também
politicamente num lugar epistemológico específico reforçando o esforço de não apenas
devolver um olhar de autoridade e legitimidade centrado hegemonicamente no olhar
masculino, branco, que tende a se pretender universal, mas de reposicionamento
reflexivo.
Pensar nas práticas musicais e as experiências estéticas delas provenientes de
modo corporificado, como ressalta bell hooks20 (1995), me ajuda a refletir sobre as
sociedades alicerçadas sobre os sistemas do racismo, sexismo e do capitalismo
engendrando formas específicas de afetividades. Afetações que perpassam as relações
sociais, o cotidiano e aquilo que entendemos como arte. Nesse sentido, a autora ressalta
a importância de considerar os corpos femininos produzidos historicamente, hooks
(2000). Uma vez que às experiências culturais diversas entre e das mulheres,
especialmente relacionados ao ato de amar, estão atravessadas por resquícios das
divisões raciais provenientes do sistema escravocrata. Quando aciono a experiência
estética a partir da ancestralidade, pretendo assim caminhar pela memória enquanto
lugar de (re)escritas de lembranças/memórias ancestrais para demarcação e
(re)posicionamento no presente de mulheres negras, baianas, artivistas. O corpo é aí,
um espaço também de/em negociação, o “Eu” da experiência pessoal passa a ser algo
também compartilhável, como um lugar descentrado para pensar a alteridade, a política
racial e formas de autoanálise social da história. bell hooks assinala ainda que as
dualidades privado e público e mente e corpo devem ser articuladas na teorização da
concretude da vida, devem estar presentes em um exercício de “experiencing”, sendo
engajadas com o concreto, o que é diferente de engajar o concreto em uma abstração
19

De modo resumido defino tessitura enquanto extensão vocal ou do instrumento, tonalidade está
relacionado a altura a partir de sua localização da escala musical de notas, timbre é a "cor" da voz ou
ainda o modo como soa. Potência vocal é o volume da voz (COLOCAR REFERÊNCIA).
20
bell hooks é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins que deve ser escrito propositalmente e sempre com
as iniciais em minúsculo, por uma questão política adotada pela autora estadunidense, como denúncia da
invisibilidade das mulheres negras da sociedade.
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prévia e a priori (hooks, 1996). Contrapõe-se assim ao pensamento metafísico ocidental
que sobrepõe ideias/ conceitos aos modos específicos de comunicabilidade. Para ela
esse dualismo reforça e estabelece a ideia do sentir profundamente como algo inferior.
“Para cicatrizar a fissura da mente e do corpo, nós, povo marginalizado e oprimido,
tentamos retomar nós mesmos e nossas experiências na linguagem” (hooks, 1996,
p.863). Isto é, uma perspectiva de construção de saberes que mobiliza a subjetividade
não apenas como axiologia científica, mas como escolha política na qual a explicação
do que se vive implica na intencionalidade do conhecido, situando o conhecimento.
A reinvindicação por uma epistemologia decolonial, como explicito
brevemente acima, demarca assim o aparecimento de subjetividades, corpos e formas
sensíveis que tornam - se visíveis, que lutam coletivamente enfrentando a meritocracia
artística e acadêmica, contra a morte de corpos negros, corpos que se unem num corpo
político.

1.1. Filhas da diáspora racializada: as cantautoras baianas

Nesse contexto, compreendo a experiência estética de modo corporificado,
ressaltando através desse olhar interseccional. O conceito de interseccionalidade, é
cunhado inicialmente num contexto estadunidense por Kimberlé Crenshaw (1998) mas
antes disso, feministas negras, como Lélia Gonzalez (1982; 1984; 1988) e Sueli
Carneiro (2003), mesmo sem a utilização desse termo já apontava para as condições
estruturais do racismo chamando a atenção para a invisibilidade das mulheres negras
dentro do feminismo e reivindicando ferramentas de análise que contemplasse a mulher
negra a partir das múltiplas diferenças e desigualdades em contextos diversos. Tal
perspectiva, busca entender as disputas de poder nas articulações entre gênero, raça,
classe social, etnia e nacionalidade. Interseccionalidade ganhou destaque nos estudos de
gênero, com nomes significativos no contexto mais recente que atualizam a
problemática inclusive para o caso brasileiro, ou mesmo baiano como é o caso da
pesquisadora Carla Akotirene (2018). Portanto, interseccionalidade será um conceito a
ser explorado de modo mais apropriado e aprofundado no segundo capítulo.
A perspectiva interseccional me é cara na reflexão quanto a experiência
estética pois me permite pensar na partilha de um comum estético que se constitui
enquanto (re)escritas de comunidades que se organizam enquanto quilombos urbanos. O
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que muda é que esse comum pensado a partir desse conceito não pressupõe exatamente
uma unidade, uma vez que a unidade significaria o apagamento da diferença entre as
diferenças. A interseccionalidade do feminismo negro ressalta assim uma epistemologia
descolonizadora e decolonial no que tange a compreensão do que seria uma experiência
estética. Ora, mulheres comungam de certas matrizes de opressão como também de
afeto, de sensibilidades estéticas, sons, vozes, instrumentação que chegam até mim, até
outras mulheres como alimento, como força, uma forma de diálogo político entre
semelhantes. Mas o que a interseccionalidade me aponta é que também essa pressuposta
igualdade de comum pode ocultar ou hierarquizar opressões. ´Tal formulação inclusive
passou a me trazer incômodos com essa "nomenclatura' cantautoras negras. As
mulheres brancas compositoras e ou intérpretes, por exemplo, não serão chamadas de
cantautoras brancas porque a branquitude lhes omite a diferença.
O termo/conceito Cantautoras negras na presente tese é por entender que nos
lugares de ausências e ou invisibilidades de corporeidades negras como é o caso da
produção autoral musical, essa qualidade negra precisa ser evidenciada como uma
afirmação política. Por outro lado, pode erroneamente induzir a um pensamento
homogeneizador de igualdade no que seríamos enquanto mulheres negras. Portanto,
sem abrir mão de minha afinidade musical como os projetos musicais escolhidos para o
estudo e diálogo, optei para essa interlocução, projeto de quatro cantautoras negras
baianas da atualidade, que aproximam-se entre si ao trazer consigo temáticas de
negritude e feminismo mas acionados de diferentes formas, seja na projeção do canto,
no diálogo com gêneros musicais, etc. Mais uma vez as cito: 1 - Josyara, 2 - Manuela
Rodrigues, 3 - Larissa Luz e 4 - Luedji Luna.
As artistas, possuem trajetórias profissionais anteriores mas galgam
visibilidade nacional entre 2015 e 2017 compondo aí o que entendo como uma geração
de mulheres cantoras que, entre suas características em comum, está o fato de
ressaltarem seu lugar de autoria e, no caso de Josyara, também o de instrumentista.
Observo que os anos 2000, favorece o fortalecimento de um regime de visibilidade de
grupos vulneráveis politicamente, com bandeiras diversas e aglutinadas, onde ressalto
as questões de gênero, sexualidade e raça. Um regime de visibilidade estética que
(re)conecta novas formas de afetos e políticas engendrando uma articulação de projetos
musicais a partir de elementos que perpassam temas como africanidade, religiosidade,
além de lemas dos feminismos e lutas antirracistas. O mainstream nos anos 1970 por
exemplo, ajudou a consolidar projetos musicais que reafirmavam um orgulho negro,
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conectado aí com demandas de movimentos sociais e do próprio Movimento Negro
nacional e internacional com o "Black is beautiful". A geração atual por outro lado,
especialmente no que diz respeito às mulheres, reivindica protagonismo não apenas nas
temáticas de letras, mas também na ocupação do lugar de autoria composicional tanto
no que diz respeito aos seus repertórios musicais como também às escolhas e estratégias
na carreira artística de uma forma mais ampla. Além disso, refuta o lugar de autoria na
música enquanto um lugar machista e racista que naturaliza o lugar da criação artística
como masculino e branco.
Essa conjuntura musical feminina atual não deixa de evidenciar uma trajetória
que a "linha evolutiva" da história, oficializada da música especialmente a brasileira ou
ainda a da América Latina, invizibilizou a participação das mulheres. Um dos motivos
desse apagamento histórico da participação feminina na música, foi a atraso da
incorporação dos estudos feministas e de gênero à musicologia, fato que só ocorreu nos
anos 1990 (GONZÀLEZ, 2016). Juan Pablo Gonzâlez, cita o trabalho de Susan
McClary (1991) e Marcia Citron (1993) como pioneiros em explorar relação da música
com músicos e as questões de gênero. As questões tratadas por Citron, seriam: 1 - o
problema de gênero na construção do cânone musical; 2 - a música como uma prática
discursiva de gênero; 3 - a ideia do profissionalismo na mulher; 4 - recepção crítica de
música feita por mulheres. McClary por sua vez também desenvolve um estudo que
envolve as representações de feminilidade na música Europeia Ocidental e que não se
dirije apenas aos aspectos musicais, mas também aos extra musicais como aspectos
vocais, falas e performance de gênero. Assim, ela desenvolve cinco relações entre
música e gênero, 1 - construções musicais de gênero e sexualidade, propondo
observação/interpretação das assimetrias de gênero nas agendas musicais, geralmente
consideradas masculinas e femininas; 2 - aspectos de gênero na teoria musical onde
ressalta as associações terminológicas como forte e fraca com denominações feminino
ou masculino; 3 - construção de gênero e sexualidade a partir da narrativa musical,
relacionando tonalidades com ideias de clímax, desejo, atração, repulsa; 4 - Música
como discurso de gênero, onde a mulher seria encarnação do sentimentalismo frente ao
racional rigoroso masculino. Fato que explicaria a ausência feminina na formação
escolar musical e a busca por uma suposta música pura, sem nenhum sentido extramusical; 5 - estratégias dircursivas das mulheres musicistas, onde a autora ressalta os
obstáculos encontrados pelas mulheres para atuar na criação musical de forma ampla
(MCCLARY, 2002, p. 18-19).
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Das questões sucitadas por McClary, me interessa especialmente duas delas, a
música como discurso de gênero e as estratégias discursivas das mulheres musicistas.
Em consonância com essas questões somo um tópico empreendido por Citron, ao tratar
do profissionalismo da mulher, fato que circunda contextos de acúmulos de funções
como maternidade e gerenciamento de uma vida artística por exemplo. Além disso, me
interessa a recepção crítica de música feita por mulheres. Na partilha de um sensível
numa comunidade musical, que específico aqui localizada no contexto do estado da
Bahia, o que singulariza a presença dessas mulheres que especifico acima como corpus
do presente estudo? O que é uma música feita a partir de uma condição de gênero? Em
que medida invoca novos modos de escuta? Como isso estéticamente estabelece
experiências estéticas? Essas mulheres tencionam ou ratificam determinadas habilidades
e afinidades musicais? O modo como ocupam a posição de compositoras e cantoras é
que estabelece um lugar político de atuação em seus trabalhos artísticos. Me interessa
sentir e observar possibilidades diversas de (re)definições de lugares dos corpos nesse
âmbito musical. O termo cantautoria vem de uma trajetória de níveis de reconhecimento
e legitimidade instáveis e diversos na América Latina. Juan Pablo Gonzãlez afirma que
no contexto chileno e em toda América Latina, é a partir do século XX quando a
presença das mulheres se torna mais expressiva ressaltando que na métade do século
surgem as cantautoras e estrelas da canção. Quanto a isso fala sobre quatro
personalidades artísticas desempenhadas pela mulher ao longo do século XX no
contexto chileno, tais posições relacionam-se com os contextos sociais que impulsionam
ou não lugares de protagonismo: a cantadora, a cantora, a cantautora e a estrela da
canção.
1.1.2 De cantadora a cantora
Uso o título acima, empenhado ainda por Juan Pablo Gonzãlez, a fim de
organizar uma ascenção da mulher na música no contexto chileno, o que me ajuda ainda
a pensar também no contexto brasileiro/baiano. No contexto Chileno, o autor ressalta
nos anos 1920, tanto a incorporação da mulher à vida intelectual como a acensão da
cultura de massas com empreendimentos como o cinema impulsionam a presença das
mulheres em contextos que fomentavam um sistema de produção e consumo de estrelas.
Em contrapartida, a defesa às tradições evidenciava as tensões e disputas na defesa de
uma identidade nacional que impulsionava mulheres camponesas cantadoras de uma
música nomeada como folclórica. Nesse mesmo período no Brasil, a cantora e atriz
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Araci Cortes, desponta como pioneira cantora e atriz do teatro musicado. Araci Cortes
(Zilda de Carvalho Espíndola) carioca, é citada por Jurema Werneck (2007) e Marilda
Santana (2009) como a primeira estrela da música brasileira. Jurema Werneck a destaca
com trajetória marcada por uma indústria cultural ainda incipiente que passa a destacar
de modo mais profundo os elementos negros na música.
É Araci Cortes que vai representar o início do modo brasileiro (ou seja, que
incorpora as contribuições negras) de canto no teatro, inclusive destacando sua
ascendência negra e sua condição de mulata ou mestiça. Suas músicas faziam referência
direta à linguagem e ao modo de vida da população negra, o que resultou num
estrondoso sucesso (WERNECK, p. 142, 2007).

Imagem 2 – Araci Cortes no teatro de Revista em 1924

Fonte: < https://teatrobr.blogspot.com/2010/12/aracy-cortes.html>
Nos anos 1930 Pablo Gonzãlez sinaliza no Chile momento quando ocorre a
consolidação de um público às folcloristas chilenas, mas que não resiste a uma indústria
discográfica internacional. A profissionalização da música folclorista nos palcos é
majoriatariamente masculino e a mulher só volta a cena já nos anos 1950. É nessa
década a promulgação do voto feminino e a primeira parlamentar chilena que chega ao
Congresso. No Brasil, é um momento de certa singularização do que se costumava
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chamar homogeneamente e de forma estereotipada como batuques negros.
Singularização esta que destacava principalmente não a expressão sonora, mas sim
alguns de seus produtores e seus interesses de melhor inserção sócio-econômica. Neste
momento, o acordo estabelecido incluía principalmente homens negros e brancos,
representantes do “mundo do samba” e da indústria cultural respectivamente. E que
resultou no surgimento da figura do compositor de samba, que pôde acessar algum
prestígio social e, no caso de poucos, compensações financeiras (WERNECK, p.163,
2007).
A profissionalização da música no Brasil também significou para mulheres
negras uma perda de espaço numa atuação intensa e visível nas etapas anteriores aos
anos 30 do século XX. Neste, o samba como gênero musical começa a existir, e
segundo a autora a tensão entre modernidade e o samba "tradicional" reserva a mulher
negra "(...) posições fundamentais como porta - bandeiras, madrinhas de bateria,
passistas e baianas, além de alguns cargos administrativos (...)" (WERNECK, p.165,
2007). Condição revista a partir dos anos 1980, quando são afastadas e substituídas por
mulheres brancas, até então ausente desses espaços,
(...) são atrizes, modelos celebridades midiáticas e esposas dos “patronos”
que ocuparam as funções de passistas e rainhas de bateria principalmente,
além de sua participação como destaques e de integrarem diretorias de
escolas, visando atender também interesses da audiência crescente angariada
por sua disseminação como produto cultural midiático (WERNECK, p.165,
2007).

Diante desses contextos de obliteração do protagonismo de mulheres negras,
cabe retomar uma memória que anteceda inclusive o regime de escravidão no Brasil. Se
no confronto direto com o regime escravocrata há presença de mulheres nas resistências
e combates cotidianos, na formação de quilombos, na articulação e liderança das
revoltas urbanas é também significativo relembrar relatos historiográficos e de viajantes
em diferentes regiões da África subsariana que apresenta a presença de mulheres negras
em diferentes espaços exercendo atribuições no espaço púbico (WERNECK, 2007, p.
89).
A participação política das mulheres negras no Brasil não significa,
também, qualquer originalidade. De fato, esta participação está em
continuidade com padrões anteriores, africanos, de diferentes épocas
que antecederam ou coexistiram no período da dominação colonial,
como é o caso da Candaces, rainhas do império Méroe desde 500 anos
a.c.; de Nzinga, a líder da Angola no século XVI, que guerreou contra
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o invasor português. Tampouco identifica uma exclusividade africana,
uma vez que, nas histórias dos povos e dos continentes, podemos
apontar a presença de mulheres que se destacaram por sua liderança
(WERNECK, 2007, p.88).

O espaço público no cotidiano das mulheres negras, libertas e escravas, a esta
época ao estar presente nas celebrações, rituais, trabalho na rua ou na atuação política
delega uma herança de sociabilidade que ressoa nos processos de desenvolvimento do
que passou a ser chamado de cultura de massas no Brasil. E é a partir dessas reflexões
que a autora retoma a narrativa sobre nomes que construiram a história da cultura
nacional a partir da música destacando incialmente Chiquinha Gonzaga e Tia Ciata enquanto

herdeiras de padrões culturais de mulheres negras de sua época e de antes delas.
Chiquinha Gonzaga, filha de uma mulher negra com um homem branco e rico,
Chiquinha nasce ainda num Brasil escravocrata, às vésperas da extinção do tráfico
transatlântico e do regime da escravidão. É nesse contexto de desenvolvimento da
cultura de massas com a importação de instrumentos musicais, onde a popularização
especialmente do piano, que passou a estar nas casas da pequena burguesia da época.
Além disso o teatro musicado que fazia sucesso à época no Rio de Janeiro e a criação de
instâncias de proteção aos direitos autorais, que conta com a atuação da própria
Chiquinha Gonzaga. Esses são elementos realçados por Jurema Werneck enquanto
continuidades de iniciativas fruto de ações protagonizadas por importantes artistas
negros como Domingo Caldas Barbosa (1738/ 40 – 1800), Xisto Bahia (1841 – 1894) e
João Antônio da Silva Calado (1848 – 1880).
E poderemos, na sua atuação destacada em afirmar na esfera pública
um aspecto da feminilidade negra capaz de dialogar e representar não
apenas as aspirações negras, como principalmente as demandas das
mulheres negras por ampliação de espaços de representação e
legitimação, propondo também novas formas de representação da
feminilidade em geral, ou seja, cujas afirmações dialogariam também
com as necessidades das mulheres brancas até os dias atuais
(WERNECK, 2007, p.90).

Um dos elementos destacados por Jurema Werneck na trajetória de Chiquinha
Gonzaga e que comumente é apagado de sua história quando fala-se do seu pioneirismo,
é seu vínculo com a população negra e com a cultura negra. Um traço da “historiografia
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de apagamento da presença das mulheres negras integrantes ou não de famílias brancas”
(WERNECK, 2007, p.87).
Já quanto a Tia Ciata, nascida em Salvador que foi para o Rio de Janeiro ainda
com sete anos de idade, é considerada pioneira na tradição das baianas quituteiras
naquela cidade. Pertencia a comunidade religiosa de Candomblé, “Ciata era filha de
Oxum, Iyá Kekerê da casa do Pai de Santo João Alabá no bairro da Saúde, centro do
Rio de Janeiro” (WERNECK, 2007, p.91). Uma figura importante para a diseminação
das tradições afro brasileiras para a sociedade não negra, sua casa foi um espaço para o
samba e a festa duravam dias, numa época em que atividades deste tipo
desenvolvidas pela população negra eram reprimidas violentamente pela polícia. Um
dos primeiros sambas gravado “Pelo telefone” é inclusive citado por alguns autores
como sendo de autoria também da própria Ciata.

Jurema Wenerck ao trazer esses dois nomes destaca a capacidade de mulheres
negras em atuar em diferentes segmentos da sociedade, inclsuive no âmbito cultural, ao
longa da história do Brasil. Quando ela traz essas histórias reivindincando o
protagonismo de nomes de mulheres negras constituindo o gênero musical samba, ela
reitera a possibilidade de reecrever uma história que tende a ocultar essas informações
relacionadas ao protagonismo feminino e negro no processo de invenção de tradições.
Inventar uma tradição no sentido cunhado por Hobsbawm e Ranger (2002) trata-se de
institucionalizar a constituição de uma unidade identitária nacional ou ou de grupos
forjando um Estado Nação. Nesse sentido, Jurema Werneck questiona os lugares de fato
protagonizados por grupos não brancos, notadamente negros e indígenas, e o modo
como são registrados ou ainda apagados de uma historiografia oficial feita
majoritariamente por pessoas brancas.
O termo cautautoras negras reinvindica participação e significativa contribuição
dessas mulheres no campo musical, ressaltando no entanto o quanto a indústria cultural
do país destituiu esse protagonismo. A amplificação do samba nas primeiras décadas do
século XX é um significativo exemplo disso. O samba enquanto elemento importante
“nas diferentes ações e articulações para recriação cultural e enraizamento diaspórico da
comunidade negra” (WERNECK, 2007, 126) apresenta uma quantidade grande de
mulheres negras atuantes que não corresponde aos estudos e textos acadêmicos
produzidos a esse respeito, fato que acentua a invisibilização das mulheres.
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As publicações disponíveis retratam principalmente cantoras e se
dedicam a relatos biográficos. São elas: Araci Cortes, Aracy de
Almeida, Carmen Costa, Carmem Miranda, Cássia Eller,
Chiquinha Gonzaga, Clementina de Jesus, Dalva de Oliveira,
Dolores Duran, Dona Ivone Lara, Elis Regina, Elisete Cardoso,
Nara Leão e Rita Lee. Entre estas o destaque, com o maior número
de publicações, é Chiquinha Gonzaga, que tem seis livros
dedicados à sua vida e obra, sendo dois deles voltados para
crianças e adolescentes (WERNECK, 2007, p.127).

Cabe ressaltar que os sentidos de autoria nessas trajetórias em distintos tempoespaço dão-se de modo diferente por um lado, à medida que pontuamos as rodas de
samba por exemplo tem-se uma atuação de autoria muito mais comunitária,
especialmente se pensada antes do séc. XX onde as mulheres negras atuavam no mundo
do samba com a construção de estratégias para a aceitação social criando aproximações
com segmentos externos ao mundo do samba, bem como,
A disponibilização de infra-estrutura para sua realização, que inclui a
culinária e o artesanato a ele vinculados; as iniciativas de aglutinação
comunitária e de vínculo às tradições, onde têm importância os
vínculos religiosos; bem como a atuação nas rodas de samba,
percutindo instrumentos musicais (que incluem pratos, copos,
garrafas, frigideiras e caixas – de – fósforo) ou as palmas das mãos,
nas diferentes danças de samba, na composição, no canto e no
improviso dos partidos- altos (WERNECK, 2007, p.128).

Do sentido de autoria comunitária ligada as rodas de samba ao aspecto mais
individualizado no sec. XX que adequava-se às tecnologias de comunicação e aos
privilégios masculinos como lembra Jurema Werneck, cabe ressaltar que mesmo nos
momentos subsequentes a afirmação de autoria individualizada é possível perceber a
partir das ancestralidades negras de cada cantautora que o legado de uma história
coletiva é carregada nos corpos negros e em suas cantautorias. No tópico que segue é
possível acompanhar de modo mais demorado sobre esse processo de profissionalização
da música e nas mudanças provocadas a partir desse sentido de autoria individualizado
no contexto de afirmação de uma indústria cultural que galga lucrar com as formas de
expressão negras. Uma conjuntura que engendra além da exclusão do protagonismo
feminino, o racismo e o sexismo conformam também composições musicais que
exaltavam as regras patriarcais e do maxismo.
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1.1.2 De Cantora a Cantautora
Um certo retrocesso sinalizado por González (2013) desde os anos 1960 é
explicado pelo fato de que os movimentos de renovação do folclore latino-americano
dos anos 1960 e 1970 estavam baseados nos conceitos de autor e compositor conforme
uma tradição trovadoresca. Tal tradição acentuava um cânome masculino e o
profissionalismo que envolvia negociação de contratos, publicidade etc não eram
atividades entendidas como femininas, inclusive pelas próprias artistas.
Com exceção da mexicana Amparo Ochoa e da chilena Isabel Parra, as
poucas mulheres que participaram da cantautoria latinoamericana foram
principalmente intérpretes, como Mercedes Sosa, condição na qual não
aparece o homem. A própria Izabel Parra, reconhecida cantautora, iniciou sua
carreira como intérprete (GONZÁLEZ, p.150, 2013).

O autor destaca que a condição de intérprete foi a que mais chamou atenção da
historiografia musical. Reconhecendo a importância dos corpos e vozes na configuração
da própria canção, uma vez que as mesmas ganham vida ou se completam enquanto
objeto estético através de uma interpretação. Entretanto, o autor ressalta que homens
cantores que não sejam também compositores ou autores no que ele denomina como
nova trova ou MPB, não existe, a não ser em gênero musicais com menos legitimidade
artística como bolero e balada. Violeta Parra é a exceção, uma vez que “irrompeu em
um espaço reservado ao homem, seja apropriando-se do canto em décimas dos poetas
populares chilenos ou fazendo com que a palavra cantautor se pronunciasse também no
feminino” (p.151). E o que constituiria a cantautoria seria o traço autobiográfico das
canções.
Um cantautor deve compartilhar com seu público suas próprias vivências,
posições e visões de mundo por meio da canção e do ato performativo, o que
Violeta fazia com toda propriedade. Para Violeta Parra, a mulher está ao
mesmo nível do homem no amor: ela é a que escolhe, a que convida, a que
ama, que é deixada e também deixa de amar (GONZÁLEZ, p.151-152,
2013).

A partir de Citron (1993, p. 81), o autor afirma o compositor como um outsider
social e a mulher compositora como duplamente outsider, pois também o é do cânone
profissional e artístico masculinizante. No caso de Violeta Parra, o autor ressalta uma
terceira condição outsider, a de encarnar uma alteridade social de componentes
culturais, étnicos e de classe. Como vimos brevemente o termo cantautora, é muito
usado na língua espanhola na América Latina para designar compositora que interpreta
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suas obras, mas que no contexto brasileiro é reformulado por Isabel Nogueira e Laila
Rosa "refutando o lugar de autoridade masculina de criador universal".
(...) propomos uma reformulação do mesmo em tradução para nossa língua,
não apenas designando esta identidade nossa de ser compositora, mas
ampliando o mesmo como sinônimo de artevismo feminista autoral que é ao
mesmo tempo musical, político e teórico. Ou seja, ser cantautora engloba o
fazer musical nas instâncias que o mesmo nos atravessa: tocar, cantar,
compor, pensar, escrever, ensinar, militar enquanto feministas nos diversos
espaços que transitamos (p.33).

Laila Rosa e Isabel Nogueira realizam uma pesquisa sobre compositoras de
diversos gêneros musicais em Salvador e Porto Alegre, constatando a invisibilização
das compositoras "tanto na retórica do meio musical como também no desconhecimento
de músicos e musicistas em relação a suas obras e atuações nos mais diferentes tempos
históricos, contextos e gêneros musicais" (p.34). A pesquisa passou a ser realizada em
Salvador pela Feminária Musical: Grupo de pesquisa e experimentos sonoros
coordenada pela prof.Laila Rosa que abriu o sub- projeto “O som das compositoras de
Salvador: da experiência etnográfica”. As informações e dados coletados compõem um
material ainda inédito, generosamente cedidos para esta pesquisa, onde espero retribuir
contribuindo para interpretação e organização dos dados sobre compositoras atuantes
em Salvador. Importante dizer que os nomes das compositoras que aparecem não
demarcam mulheres artistas baianas, mas sim aquelas que atuam nesse cenário musical
baiano. As informações estão dispostas em quatro relatórios de bolsistas do Programa
de Iniciação Científica - PIBIC - e uma tabela contendo nomes, endereço de perfil em
redes sociais ou plataformas musicais, indicação de gravação de álbum, gênero musical
das compositoras. A primeira fase do mapeamento contou com o trabalho da bolsista
Neila Alcântara Carneiro, mais conhecida pelo nome artístico Neila Kadhí, ela fez um
primeiro levantamento, seguindo ainda com a realização de uma etnografia virtual sobre
essas compositoras e suas produções artísticas. Nessa primeira etapa, foi encontrado 78
nomes de compositoras atuantes na cena soteropolitana especialmente do mercado
musical independente, não sendo incluídos nomes que estivessem no grande cenário
midiático/fonográfico, cantoras de axé com grande visibilidade por exemplo não são
citadas.
Chama a atenção que uma das principais dificuldades descrita pela
pesquisadora para a realização do mapeamento, tanto no momento inicial de
encontrar/listar os nomes de compositoras como também na etapa posterior na busca do
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material produzido por elas, foi o fato de que a maior parte delas não tinham um site
próprio ou mesmo blog para hospedar seus trabalhos. Grande parte dessa produção só
foi encontrada de modo disperso em seus perfis de redes sociais, principalmente no
facebook, que não possui ferramentas e formato que priorize a construção de um perfil
musical/artístico. A divulgação de suas produções estava em meio às informações de
cunho estritamente pessoal, como, fotos de família, viagens, posts sobre variados
assuntos, etc. Penso que tal postura é sintomática, sendo que uma mulher que compõe
não se reconhecer exatamente enquanto compositora, pode ratificar o que Gonzales
(2013) considera como uma tradição que acentua um cânome masculino para o
profissionalismo na música, inclusive pelas próprias artistas. Não considero essa uma
ação necessariamente consciente por parte das compositoras, mas o histórico de
mulheres interpretes que nunca apresentaram suas próprias composições comprovam
uma "timidez" quanto às suas próprias criações que evidenciam ainda a supremacia
masculinista no âmbito de um trabalho criativo há muito feito exclusivamente por
homens. Elis Regina, por exemplo, uma das mais reconhecidas intérpretes brasileiras,
tem pelo menos uma composição musical feita e registrada, mas é tão pouco conhecida
que não consta na principal biografia a seu respeito "Furacão Elis", escrito pela
jornalista Regina Echeverria em 1985 que afirmou desconhecer a existência da
composição21. Em entrevista à Folha de S.Paulo em janeiro de 1997, o compositor
Walter Silva conta a história da canção que foi incluída no disco de Toquinho em 1966,
sob o título de "Triste Amor Que Vai Morrer" com uma interpretação exclusivamente
instrumental.
TRISTE AMOR QUE VAI MORRER22
(Walter Silva e Elis Regina)
Triste amor que vai morrer
Por favor, para quê?
Um amor tão lindo assim
Nunca vi nem senti
É preciso compreender
Sem você vale o quê?
Tenta entender
Coisa tão bonita assim
Não pode ter fim
21

A informação consta em reportagem da Folha de São Paulo e pode ser vista na íntegra em
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq180102.htm>
22
A Letra de “Triste amor que vai morrer”, está sem os dois versos finais, uma vez que o parceiro de
composição Elis Regina, Walter Silma não lembrava mais do restante da letra. Essa informação foi
publicada no caderno “Ilustrada” da Folha de S.Paulo em 18 de janeiro de 1997.
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Ao direcionar essa questão para o recôncavo baiano, é possível encontrar
situações de criações coletivas e colaborativas feitos essencialmente por mulheres como
é o caso do Samba de Roda do Recôncavo Baiano, que quando distanciado do seu
contexto comunitário delega as mulheres negras geralmente o lugar da "baiana", "Tia",
"Mãe", como pontuam Jurema Werneck (2007), Rodrigo Cantos Savelli Gomes (2011),
Cristiane dos Santos Pereira (2010) e Katharina Doring (2016). Canções ou cantigas
consideradas como de domínio público ou anônimas podem ocultar ou silenciar sua
autoria como explica Ana Carolina Arruda de Toledo Murgel (2016), "As canções
“anônimas” do jongo, do samba de roda, das cirandas (“Essa ciranda quem me deu foi
Lia / que mora na Ilha de Itamaracá”23, cantou Baracho, mas Lia não aparece como
autora desta canção...) são provavelmente de uma ou muitas mulheres"(MURGEL,
2016, p.65).
Em Salvador, os primeiros dados aqui apresentados da primeira etapa de coleta
de dados no mapeamento de compositoras atuantes provoca o rompimento com um
senso comum de que existem poucas compositoras no cenário musical soteropolitano,
mas por outro lado o grande número evidenciado pela pesquisa, até então 78 mas ao
passo que a pesquisa prossegue entre os anos 2014 a 2016 o número sobre para 124,
distoa do número de compositoras com visibilidade na mídia e com autonomia
financeira que possibilite a gravação e circulação de suas produções. Das 78
compositoras mapeadas até aquele momento, apenas 49 possuíam discos gravados.

23

“Homenagem a Olinda, Recife e pai Edu” (Baracho). Gravada por Clara Nunes no LP Clara Nunes.
Odeon, 1973.
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Imagem 3 - Gráfico 1 com número de compositoras em Salvador X Discos
Gravados

Fonte - Relatório PIBIC 2013 Feminária Musical

Abaixo o gráfico, também elaborado pela pesquisa acima citada da Feminária
Musical, apresenta as artistas com dois ou mais CDs e/ou EPs lançados (Figura 2), o
que totaliza 15 compositoras, são elas: Andréa Ferrer24, Andréa Martins25, Fernanda
Noronha26, Jurema Paes27, Lila Brasileiro28, Manuela Rodrigues29, Marcela Bellas30,
Marcia Castro31, Mariella Santiago32, Neila Kadhí33, Pitty34, Rebeca Matta35, Rosa
Emília36, Sylvia Patricia37 e Thati38. Entre estas compositoras citadas, Sylvia Patricia é a
a que possui gravação mais antiga, seu primeiro LP "Silvia Patricia" foi gravado em
1989, quando gravou a música "Marca de amor não sai" (versão de "Is it ok I call you
24

http://www.andreaferrer.com.br/
https://myspace.com/martinsandrea/music/songs
26
http://www.fernandanoronha.com.br/fernandanoronha/brasil.html
27
https://juremapaes-jurema.blogspot.com/
28
http://sambamaria.com.br
29
http://www.manuelarodrigues.com.br/
30
https://www.marcelabellas.com.br/
31
http://www.marciacastro.com.br/
32
https://www.mariellasantiago.com/
33
http://www.neilakadhi.com
34
1http://www.pitty.com.br
35
http://www.cantorasdobrasil.com.br/cantoras/rebeca_matta.htm
36
http://rosaemilia.com/it/?page_id=841
37
http://www.sylviapatricia.com.br/index.php
38
http://www.thathi.com/bio/index.html
25
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mine?", da trilha sonora do filme "Fama"), que segundo informações do Dicionário
Cravo Albim39, fez muito sucesso nas rádios de Salvador, Recife, Porto Alegre e
Manaus em poucas semanas. O disco recebeu, no ano seguinte, o Prêmio Sharp de
Cantora Revelação Pop-Rock, o que tornou Silvia Patricia a primeira cantora baiana a
receber o prêmio nessa categoria. Desse modo, para a composição do gráfico foi
considerado o recorte temporal 1989-2014.
Imagem 4 - Gráfico 2 com compositoras com 2 ou mais Discos e/ou EPs
Gravados

Fonte - Relatório PIBIC 2013 Feminária Musical

O gráfico realça Pitty como a artista com maior número de trabalhos gravados.
A artista obtem visibilidade nacional a partir do lançamento do seu primeiro álbum
Admirável Chip Novo em 200240. No gráfico abaixo é possível observar que o ano onde
ocorrem maior número de gravações é 2013.

39

http://dicionariompb.com.br/sylvia-patricia/dados-artisticos
Ver artigo " A “roqueira baiana” Pitty: performance, o estético-político e (des)estabilizações a
partir de críticas culturais" de Jorge Cardoso Filho (2018) para uma análise sobre quadros estéticopolíticos (des)estabilizadores a partir das críticas musicais sobre a cantora, compositora, apresentadora e
instrumentista Pitty.
40
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Imagem 5 - Gráfico 3 com quantidade de Discos ou EPs Gravados por Ano

Fonte - Relatório PIBIC 2013 Feminária Musical

Os dados acima, ao passo que demonstra um crescente, no que diz respeito a
materialização de projetos artísticos musicais a partir da gravação de CDs, faz emergir
ainda questões sobre as diferentes formas de atuação dessas compositoras,
sustentabilidade econômica a partir do exercício profissional na música, além de
suscitar informações a respeito de suas marcações sociais como idetificação étnico
racial, orientação sexual, grau de escolaridade etc. Como o projeto de mapeamento
contava com apenas uma bolsista e tendo em vista que os relatórios do PIBIC são
apresentados semestralmente, foi formulado um questionário a ser realizado com três
compositoras. Para isso, os primeiros nomes selecionados foi a partir da observação dos
dados iniciais coletados. As compositoras com discos gravados e maior evidência na
mídia foram selecionadas para realização da entrevista: Márcia Castro, Manuela
Rodrigues, Cláudia Cunha, Mariella Santiago. Os primeiros nomes levantados foram os
das compositoras que mais se destacaram no relatório parcial pelo fato de terem discos
gravados e uma maior evidência em veículos de comunicação.

Ainda que o

questionário pudesse ser respondido pessoalmente, por skype ou por e-mail, "(...) houve
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dificuldade de encontrar espaço disponível na agenda das mesmas para a entrevista ou
mesmo para responder por e-mail nosso questionário(...)". Foi feito então,
(...) recortes específicos em nossa lista de compositoras que, com base em
nossas leituras e discussões sobre o assunto, achamos relevante. A primeira
escolha foi a de uma compositora que faz parte de uma cena ainda mais rara
na atuação de mulheres, a da música instrumental, conseguimos então
entrevistar, por Skype, a instrumentista e compositora Jana Vasconcellos,
branca, orientação sexual não declarada, 32 anos. Logo em seguida,
contatamos Aiace Félix, negra, heterossexual, 25 anos, recém formada em
Canto no curso de Música Popular da Universidade Federal da Bahia e
membro fundadora do grupo Sertanília. A terceira e última entrevistada foi
Vércia Gonçalves, negra, lésbica, 34 anos, cantora e compositora da música
popular na qual defende ser cantora e compositora de música negra. Três
artistas/compositoras com diferentes faixas etária, perfis, experiências e
atuações no mercado musical da cidade de Salvador.

No questionário para as entrevistas constaram: Nome, Idade, Identidade étnicoracial, Orientação Sexual, Grau de Escolaridade, além de perguntas sobre realizações e
dificuldades das compositoras no mercado da música. O questionário foi aplicado a
outras compositoras nos anos subsequentes nos quais a pesquisa de mapeamento
prosseguiu tendo passado por revisões e atualizações. Numa segunda etapa, foram
entrevistadas as compositoras: Aline Lobo, Ângela Lopo, Ilka Pinheiro, Melina Lopo e
Mô Maiê que são compositoras de diferentes estilos musicais como MPB, Rock, Música
Ritualística, Popular Tradicional entre outros diferentes perfis, com experiências e
atuações no mercado musical. Mais 33 nomes foram encontrados, totalizando 111.
Outra busca realizada foi no livro do Festival de Música Educadora FM (2014) onde
foram analisadas um total de dez edições do evento, diante um total de 500 nomes de
compositorxs participantes, foram encontrados mais vinte e quatro nomes de
compositoras. Apesar do último relatório, do ano de 2018, constar que em nova busca
netnográfica foi somado um total de 165 nomes de mulheres compositoras atuante num
recorte temporal de 30 anos - 1989-2014 - nas informaões detalhadas em tabela que
apresento reorganizada em anexo ( TABELA 1), constam o nome de 133 compositoras.
Sobre a tabela1, ressalto que o último relatório do PIBIC, ao qual a tabela é um
dos anexos, foi do ano de 2016, portanto com informações que já precisam de uma
atualização. As atualizações que fiz quanto aos dados contidos na tabela anterior, inclui
a inserção de gravações de alguns álbuns ocorridas após a finalização do relatório,
revisão dos nomes das artistas como a substituição do nome JosyLélis que passou a usar
o nome artístico JosyAra mais recentemente. No caso de Vércia Gonçalvez, que
constava na tabela anterior quando ainda autodeclarava - se como mulher lésbica, o
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nome aqui foi retirado, uma vez que passou pelo processo de transição de gênero,
reconhecendo-se atualmente como homem trans.
Cito detalhadamente cada etapa desse mapeamento de compositoras
desenvolvido pelo grupo de estudos e experimentos sonoros Feminária Musical, bem
como distingo as compositoras entrevistadas pois estas informações me ajudam a
respaldar a importância do presente estudo, valida ainda o uso do conceito cantautoria e
contextualiza e apresenta o cenário onde as quatro cantautoras por mim estudadas estão
inseridas artísticamente. Se considerarmos somente a análise dos anais do Festival da
Educadora FM (2014), podemos constatar a desigualdade entre homens e mulheres no
cenário musical, com predominância masculina para área pesquisada, como aponta os
resultados da pesquisa citada. O mapeamento constata ainda uma predominância das
mulheres na área do canto. 1 - Cerca de 90% dos nomes inclusos no mapeamento são de
compositoras que também são cantoras. 2 - sustentabilidade financeira. Outro ponto
importante é o fato de que daquelas entrevistadas, a maioria encontra dificuldade de
autonomia

financeira

exclusivamente

composição/canto/instrumentista.

Assim,

atuam

com

o

trabalho

concomitantemente

em

de
outras

atividades no campo da música: aulas, cantar/tocar em casamento e eventos, atuar em
gravações e/ou como backing vocal em projetos de outros/as artistas. Fato que pode
realçar o pouco ou nenhum reconhecimento artístico das mesmas enquanto
compositoras; 3 - As dificuldades de atuação/inserção no cenário profissional da música
em Salvador, apontadas pelas compositoras entrevistadas, dizem respeito a preconceito
por sua condição de mulher, sobretudo se negras e lésbicas, num preconceito
fundamentado em racismo, sexismo, lesbofobia e desigualdades socioeconômicas. A
partir das entrevistas realizadas, as pesquisadoras afirmam que as compositoras que se
auto declararam brancas / classe média / heterossexual informam que não sofreram
preconceito ao se inserirem no meio musical, seja enquanto compositora ou cantora. Já
as compositoras que se auto declararam negras / homossexuais / pobres, algumas, ainda
enfrentam preconceito e dificuldades na sua trajetória e ainda citam que é como se
houvesse um estereótipo do tipo de música do qual elas “devessem” cantar.
Tais problemáticas exigem um aporte teórico, epistemológico que compreenda
a produção musical das mesmas em sua diversidade composicional, no que se refere
ao(s) gênero(s) musical(is) que se identifícam e nicho mercadológico em que estão
inseridas. Parto assim da mesma pergunta levantada pelos dados preliminares da
pesquisa acima apresentada - “o que (não) se produz sobre mulheres e música no
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Brasil?”. Mas aproximo essa pergunta ao campo da estética da comunicação
questionando sobre qual experiência e sobre qual estética se produz sobre mulheres e
música no Brasil? Os dados e mapeamento acima descritos, demarcam uma condição
específica para a produção artística de compositoras e intérpretes. Ao incorporar o
conceito cantautoria, proponho pensar a estética-ética que nos funda enquanto mulheres
negras em nossa possibilidade de "um corpo" político que acolhe a possibilidade de
sermos muitas, sermos diversas apesar do desejo em comum de dar corpo a linguagem,
desde o corpo, romper com o silêncio e invisibilidade. Ao acreditarmos que poesia não
é um luxo, como diz Audre Lorde (1984) construímos linguagem a partir de uma
experiência compartilhada, uma construção minha mas também nossa, prenhe de
alteridade.
Falo aqui de poesia como uma destilação revelatória da experiência, e não o
jogo de palavras estéril que, muitas vezes, foi destorcido pelo patriarca
branco como o significado da palavra poesia – assim mascarando um desejo
desesperado por imaginação sem deslumbramento. Para as mulheres, então, a
poesia não é um luxo. É uma necessidade vital de nossa existência. Ela forma
a qualidade da luz com a qual estabelecemos nossas esperanças e sonhos em
direção a sobrevivência e mudança, primeiro forjada em linguagem, depois
em ideia, então em ação mais tocável. Poesia é a maneira com que
contribuímos à nomeação do inominado, para que possa ser pensado. O
horizonte mais distante de nossas esperanças e medos é pavimentado por
nossos poemas, talhado na pedra da experiência de nossas vidas diárias.
(LORDE, 1984, p. 37, tradução Tatiana Nascimento).

E a partilha desse comum desafia certas estratégias tradicionais quanto passa a
criar seus próprios espaços de circulação, fruição como lugares de artivismos
feministas, lésbicos, negros, etc. construindo redes de fortalecimento de suas
criações/composições bem como de visibilidade a isso. Não vou detalhar agora o nome
dos eventos que tem surgido nessa direção, uma vez que o faço mais demoradamente no
tópico 3.1 Artivismos musicais nos feminismos. No momento, cito apenas como
exemplo, O Sonora - um festival internacional que produzido por mulheres, onde
compositoras apresentam suas produções. O Sonora surge da hashtag#mulherescriando,
uma mobilização que estimulou mulheres a compartilhar vídeos na internet com
performances de suas composições. Transformou-se no “Sonora - Ciclo Internacional de
Compositoras” e em Salvador, foi realizado sua primeira edição oito de julho de 2016
no Tropos Co., localizado no bairro Rio Vermelho. O objetivo de dar visibilidade e
legitimar a presença da mulher compositora no meio musical conecta a arte ao ativismo
e subverte lugares hierárquicos nas práticas musicais. E isso obviamente influencia a
energia que envolve todo o ambiente do lugar. Da plateia formada essencialmente por
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outras mulheres musicistas ou não, em meio as apresentações ecoavam gritos como
“maravilhosaaa!”, “poderosaaa!”. Um clima de apoio mútuo, numa ciranda onde as
“minas” é que estavam em maioria. Nesse evento inclusive, foi quando passei a
perceber que as compositoras eram chamadas como cantautoras. No segundo dia do
Sonora, me chamou atenção o fato da cantautora, Verona Reis, demonstrar uma certa
tensão no início da apresentação da primeira música, chegou a começar a cantar e parar:
– “Galera desculpa, vou começar de novo! Não era essa música!”. Sob aplausos e um
coro formado pela plateia que canta junto com ela, a canção recomeça.
Trago esse contexto para expor minha opção em nomear as compositoras que
compõem o corpus dessa pesquisa enquanto cantautoras artivistas. O “político” na
música feita por mulheres, não está necessariamente numa letra explícita de protesto,
mas no modo como desestabilizam maneiras específicas e já legitimadas de fazer uma
performance musical, de compor e de dar visibilidade às suas produções artísticas. O
caminho a partir desse horizonte teórico não me leva a buscar uma resposta exata, feito
um diagnóstico, e não exatamente entender tais trabalhos apenas enquanto estratégias.
Decorre daí um pensar as formas artísticas tencionando e convulsionando formas
esperadas. Formas provenientes de uma organização de códigos de legitimidade, mas
que em seu interior possui também a possibilidade de um desfazer ou recompor.
Interessa assim pensar a produção de gestos de uma sexualidade, de modo
interseccional com os marcadores étnico-raciais e de classe, a partir das temáticas
escolhidas para compor as letras das canções ou os temas das músicas instrumentais,
quando for o caso e também no âmbito de suas materialidades comunicativas. Como o
feminino tem perpassado essas produções realizadas por mulheres? E de que modo? Em
que medida ocorrem negociações em “níveis de masculinidade e de feminilidade”
(BENTO, p.205) dentro das performances artísticas. Em que medida os artivismos
musicais contribuem para criar novas ficções num imaginário simbólico racista, sexista
e excludente?
Conceição Evaristo (1996) me inspira a uma escuta afetiva desses artivismos
musicais de cantautoras negras observando não somente as questões que dizem respeito
às suas referências raciais em seu trabalho artístico, mas em atentar, antes de tudo, na
maneira como a cantautora vai lidar com esse dado étnico que ele traz em si, o como
essa sujeita se apresenta em sua escritura (Evaristo, 1996, p. 2). Nesse sentido,
Conceição Evaristo ao tratar a criação artística enquanto um espaço também político o
denomina de escrevivências (2007, p.20) essa escrita comprometida com sua existência.
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Assim como ela, busco entender nestas artistas as maneiras pelas quais me provocam e
convocam a uma experiência estética e igualmente política. Entendo as cantautoras
assim como criadoras de atitudes políticas a partir da auto apresentação de suas
“escrituras” (Evaristo, 1996, p. 2). Dessa forma não concentro meus estudos exatamente
nos seus trabalhos autorais enquanto um objeto artístico ou mesmo estético, em busca
de uma possível construção de um “feminino negro”. Busco estabelecer uma análise da
experiência estética que me convoca, num percurso relacional que perpassa observar
desde os diálogos que estabelecem com os diferentes gêneros musicais chegando até a
compreender como performam o “ser mulher negra” ou o “tornar-se mulher negra” e
como isso ecoa em mim. A política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem
“ficções”, isto é, rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que
se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer (RANCIÉRE, 2009, p.59).
Contextualizando e historicizando as produções realizadas por afroamericanos, seja na música, dança, poesia, pintura, etc., (bell hooks, 1995) ressalta que
o lugar dessa arte era sempre de testemunho que desafiasse o pensamento racista, o que
sugeriu que os negros não eram totalmente humanos, eram incivilizados e portanto, sem
possibilidade de sentir. No entanto hooks chama atenção para uma estética de um
cotidiano, de espaços habitados por corpos, "uma estética baseada na crença de que a
beleza, especialmente àquela criada num contexto coletivo, deve ser um aspecto
integrado a vida cotidiana, aumentando a sobrevivência e o desenvolvimento da
comunidade (...)"41 (hooks, 1995, p.66).
O “sensível” de quem fala ou produz arte também é levado em conta. “Isso
implica um lugar de sentir junto e que atualiza de maneira estética a dimensão da
experiência do outro, o que não exclui a análise dos deslocamentos e reposicionamentos
de comportamento sociais através de uma observação da experiência em sua esfera
pública” (DUARTE, 2014, p.57). A “voz” que soa na escrita performática de um texto
ou na performance musical visibilizam ou convocam um lugar de fala, mas a partir de
suas materialidades, com existências presentificadas num corpo biológico. Corpos que
peformam gestos que vão sendo naturalizados, “[...] estilizada através da repetição dos
atos (performáticos), compondo uma realização performativa que interage com a
41
Art was seen as intrinsically serving a political function. Whatever African-Americans created in
music, dance, poetry, painting, etc., it was regarded as testimony, bearing witness, challenging racist
thinking which suggested that black folks were not fully human, were uncivilized, and that the measure of
this was our collective failure to create "great" art. White supremacist ideology insisted that black people,
being more animal than human, lacked the capacity to feel and therefore could not engage the finer
sensibilities that were the breeding ground for art (hooks, 1995, p.65).
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audiência e que constrói a realidade e as identidades de gênero” (BUTLER, 2000), mas
que por outro lado, essas mesmas legitimações simbólicas dos corpos acabam por
funcionar como um limiar possível de rupturas e desvios. As formas expressivas
musicais e corporais extrapolando o discursivo me possibilita entrever a emergência de
singularidades.
As cantautoras aqui escutadas terão seus aspectos políticos entendidos, para
além de uma demarcação explícita de alguma referência quanto a questões raciais e ou
de gênero na letra de uma canção por exemplo. O aparecimento de temáticas feministas,
raciais ou a vinculação a questões da ancestralidade negra será um dos aspectos a ser
levado em consideração na análise, mas não se restringirá a uma observação a partir das
letras das canções.

1.3 Uma memória da diáspora racializada na Bahia

Eu carrego dentro de mim o mundo. Compreendo que o agora é o presente
do passado que também é o presente do futuro. O caminho da memória é de
encruzilhada. Mulheres negras ao escreverem linguagens diversas, o fazem na
encruzilhada dos tempos - escre(vivências). Vanda Machado explica o corpo ancestral
como integração de partes que são matérias ancestrais fornecidas pelos orixás e pelos
antepassados, formando o ará - o corpo. "O corpo dos homens, a morada dos deuses
conceito que se estende ao corpo comunidade" (MACHADO, 2017, p.39). Os saberes,
mitos, canto, dança e diversas narrativas são heranças e contribuem na compreensão dos
acontecimentos cotidianos.
O passado enquanto memória não resiste, entra no agora e se presentifica no
tempo sagrado. Se indago sobre a percepção do momento presente, posso
entender que não se trata de um momento matemático. O presente é o
momento idealmente concebido sem duração. É o tempo presente do passado
que também é o presente do futuro (MACHADO, 2017, p.52).

A memória como força subjetiva e ao mesmo tempo de vivências cotidianas
funda o corpo-território orí-entando a alteridade. O corpo arquiva memórias que podem
ser lembradas/esquecidas num jogo mandingueiro42 entre os atos do esquecer e do
42

Mandinga como um termo usado na capoeira infere o jogo de perguntar, responder, onde ganha quem
conseguir fazer a pergunta que o outro não consiga responder. "(...) Porque a mandinga também é a
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lembrar. Do falar/visibilisar e também daquilo que se omite. O cantar, dançar, tocar nas
manifestações culturais negro-africanas aparecem de modo associado. (LIMA, 2016,
p.34). Música essa, como bem ressalta Ari Lima (2016), fruto de atualizações a partir
das manifestações negro-africanas encontradas no Brasil, que associam dança e música
e que são atravessadas pelas influências das indústrias culturais, cultura urbana e
midiática. O corpo nesse jogo de lembrar/esquecer é um território relacional, que se
constroe em interação com [...] signos de presença subexistem na aparente ausência
daqueles que partiram de nos [...] (EVARISTO, 2011, p. 98).

A ancestralidade, por sua vez, não é a afirmação do eu, heroico, narcisista; na
ancestralidade o que conta é a história de um povo, o arsenal simbólico
adquirido por este durante o percurso do tempo. [...]. A história do eu está
vinculada a história dos seus ancestrais. O eu faz parte do todo e é importante
na medida em que compõe o todo, e não o contrário. É por isso que podemos
dizer que sem ancestralidade não há identidade. A identidade é encontrada na
tradição e não no olhar narcisista (OLIVEIRA, 2006, p. 120. Grifo do autor).

Memória ancestral fundamenta-se na na cultura de matriz africana – que por
sua vez é forjada e reinterpretada no contexto brasileiro. Essa relação de ancestralidade
ultrapassa uma consaguinidade pois elabora uma circularidade que engloba o
protagonismo da “(...) construção histórico-cultural do negro no Brasil” bem como
“gesta um novo projeto sócio-político fundamentado nos princípios da inclusão social,
no respeito às diferenças [...]” (OLIVEIRA, 2009, p. 3). Se penso a canção enquanto
escritura, posso a significar enquanto elemento importante na composição de uma
disputa por significar. Numa postura crítica, rememorar ouvindo uma canção é olhar
para um passado, para uma condição de negras e negros num contexto afro diaspórico.
[...] perceber que, por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e
marcas havia. A vida era o tempo misturado do antes-agora-depois-edodepois-ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo. Dos que foram, dos
que estavam sendo e dos que viriam a ser (EVARISTO, 2003, p. 127).

Tal contexto afro diaspórico, me remete a história de negras e negros na
América Latina, marcada pela dominação violenta, práticas reiterantes de negação da
condição de humanidade a negros advindos de diversas partes do continente africano.
Sobre os negros na américa latina, Henry Louis Gates Jr. (2011) traz dados que afirmam

humildade, é fazer-se de fraco quando não é, é lutar até deixar o outro tão cansado a ponto de errar a
resposta ou de não conseguir fazer mais perguntas" (GONÇALVEZ, 2006, p.463).

59

que dos mais de 11 milhões de africanos que sobreviveram à travessia atlântica e
chegaram ao Novo Mundo, nenhum país recebeu mais africanos do que o Brasil. Entre
1561 e 1860, o Brasil recebeu quase 5 milhões de escravos africanos, desses, 1,5 milhão
desembarcou no Brasil a partir do porto da Bahia. O último país do hemisfério
Ocidental a abolir a escravatura em 1888 e um dos primeros a formular a tese, na
verdade um mito, da "democracia racial" com Gilberto Freyre. A história escravista do
Brasil, com registros da chegada de primeiros africanos a partir dos anos 1560, convive
inclusive com a dominação violenta também aos povos indígenas, conforme ressaltam
Flávio dos Santos Gomes e Lilia Moritz Schwarcz (2018), ..." na montagem dessa
sociedade escravista, coexistiram o trabalho compulsório de indígenas, africanos e dos
filhos destes" (GOMES E SCHWARCZ, 2018, p.23). No entanto, a rentabilidade
econômica advinda do tráfico de pessoas negras no contexto da cultura da "cana-deaçúcar" faz prevalecer a escravidão africana. Os africanos trazidos especificamente à
Bahia ocorre ao longo do que Pierre Verger (1902) dividiu em quatro períodos distintos
que se inicia entre a segunda metade do século XVI indo até o último período de tráfico,
entre 1770 e 1850, incluindo aí o período de tráfico clandestino. Esses distintos períodos
determinam também a predominância de qual região do continente Africano era alvo do
tráfico.
A experiência de corpos negros em nossa história escravista e colonial me
obriga a lembrar ainda que a sobrevivência esteve ligada inclusive à repressão do sentir.
Seus costumes, língua, religião e sensibilidade foram proibidos numa atitude deliberada
de genocídio cultural. A negação ao direito de produzir linguagem significou ainda à
negação de humanidade a essas mulheres e homens. A memória da escravidão é
também herdada pela minha ascestralidade negra, que me deixa como herança a
experiência de opressão e também de resistências coletivas. Rememoro o contexto de
escravidão no Brasil, a fim de compreender a inserção sócio cultural das mulheres
negras no contexto baiano, fazendo assim uma rápida reflexão do quanto a escravidão e
as relações de gênero nesse contexto produziram historicamente um olhar racista quanto
aos corpos femininos, suas competências e lugares sociais a serem ocupados, evidentes
resquícios das divisões raciais provenientes do sistema escravocrata.
A música no contexto diápórico pós escravidão traz um legado de
insubordinação a partir da reconstituição da humanidade de mulheres e homens negrxs.
A apropriação do espaço da rua e do trabalho enquanto lugar também de música é um
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exemplo disso. A música de rua, feita por por vendedores ambulantes, atividade
realizada essencialmente por negrxs, sobretudo no séc.XIX, revela desde então a
presença de mulheres negras nas ruas, que eram escravas de ganho vendedeiras, que
colocavam uma melodia em letras que apresentavam produtos e a entoando de forma
vibrante em alto e bom som pelas ruas de uma cidade. Essa prática antiga nos centros
urbanos do Brasil, remontam aos anos iniciais do séc.XIX, segundo Tinhorão (2005).
Essas estratégias de venda utilizadas pelxs ambulantes são chamadas de pregões. O ato
de cantar dxs vendedorxs, para alguns autores, servia também como uma forma de
desabafo, afirma uma espécie de veículo de denúncia (QUEIROZ, 2001). A função
específica das canções – pregões atraiam a clientela, inclusive as mulheres brancas que
não saiam de suas casas para fazerem compras, esperavam xs ambulantes para
comprarem na porta de suas casas. Numa época em que o acarajé não era vendido num
tabuleiro fixo, podemos encontrar numa letra de música a reprodução de um pregão
entoado por ganhadeiras, “Ô acarajé ecó olalai ó- Vem benzê-ê-em, ta quentinho”,
(Caymmi apud Queiroz).43

As tradições orais/musicais têm papel central na produção de
conhecimentos, na organização social e na legitimação das identidades
e visões de mundo. Acompanhando esta opinião, destacamos que a
oralidade aqui é compreendida em seu amplo papel para o legado
cultural e político de um ou mais grupos sociais. Portanto, os discursos
estético-musicais e “falas” compõem as memórias de uma inventada
tradição recente que serve como recurso político para legitimar os
grupos e suas demandas sociais (MOTTA, 2012, p.135).

O histórico da atividade comercial desenvolvida por mulheres negras nas ruas
de Salvador, capital do Estado da Bahia, desvela parte do percurso que proporcionou a
condição atual da mulher e do homem negro na sociedade baiana no âmbito público.
Tais trechos da inserção de negras e negros no estado da Bahia, revela a condição
corpográfica da memória.

Compreendo aqui a experiência estética a partir da

observação dos elementos que constroem uma imaginação auditiva (identificação e

43

Mais informações sobre o assunto no artigo: A música de rua no comércio informal de Salvador – BA
como agenciadora de identidades: das negras de ganho às modernas mídias urbanas, publicado nos anais
do XIII Encontro da ABRALIC Internacionalização do Regional de 2012.
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interpretação das diversas variáveis que compõem a escuta musical consciente (afetiva)
perpassando as performances de gênero, e questões étnico-raciais e de classe. Tais
marcadores sociais, atualizam e acionam memórias pessoais que são ao mesmo tempo
coletivas. Eduardo Oliveira (2007) chama atenção ao fato de que, “A história dos
ancestrais africanos permanece inscrita nos corpos dos afrodescendentes. É preciso ler o
texto do corpo para vislumbrar nele a cosmovisão que dá sentido à história dos
africanos e afrodescendentes espalhados no planeta” (OLIVEIRA, 2007, p.101).
Confundir escrita e vida, escrita e vivência, a partir de um processo criativo carregada
de memórias que ficcionalizam lembranças e esquecimentos nossos e de nossos
ancestrais, essa poderia ser uma conceituação breve da escrevivência proposta por
Conceição Evaristo (2017), conceito que rege metodologicamente essa tese a ser
explorado mais profundamente no próximo capítulo.
Quando escuto algumas das produções musicais feitas por mulheres negras
baianas confundo a pertença evocada em mim a uma comunidade maior de negrxs afro
diaspóricos que ressemantizam sua condição de subordinado à produtor de linguagem,
mas também, tenho lampejos de resquícios de um lugar fixo que nos coloca sempre no
lugar de negras e negros que precisam reincidentemente falar sobre o racismo. Mulheres
negras que produzem linguagem, seja ela artística ou não, precisam ter a qualidade
negra ressaltada quando pensamos em suas produções a partir de uma perspectiva
política porque ter a liberdade para falar sobre qualquer assunto, para cantar sobre
qualquer coisa é um privilégio que a nós é negado dado a uma realidade que
cotidianamente se apresenta racista.
A escrita nesse contexto de opressão, é entendida por Conceição Evaristo
como o lugar de auto inscrição no mundo (EVARISTO, 2005). Não é "natural" falar,
cantar, compor sobre determinadas temáticas, especialmente aquelas voltadas a uma luta
por reconhecimento de sua própria humanidade. Alguns dos trabalhos que compõem o
corpus dessa pesquisa, cantam o direito a existir. O trabalho de Luedji Luna, por
exemplo, ao trazer muitas referências da cultura afrobrasileira a partir dos ritos e
musicalidade do candomblé, recontam uma história. Se nossas e nossos antepassadxs
estiveram invisibilizadas na história oficializada, há uma busca por uma memória
arquivada nas peles negras. E o modo como essas referências musicais são acionadas
associado as minhas próprias memórias, referências musicais, intelectuais conformam o
tipo de experiência que terei com a escuta da sonoridade em jogo. O que chamo
enquanto experiência estética situada é a demarcação da experiência estética a partir de
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uma cosmologia da ancestralidade negra, caminhando pela memória enquanto lugar de
(re)escritas de lembranças/memórias ancestrais para demarcação e (re)posicionamento
no presente de mulheres negras baianas, artivistas.
Modos de ouvir uma determinada sonoridade, expectativas quanto às
características que devem possuir, revelam um conjunto de valores partilhados tanto
ético, quanto cultural e tecnicamente que são resultados das mediações que atuam na
configuração do gênero ou proposta musical, num contexto determinado. Mas além
disso são configurações retroalimentadas pelas inscrições sócio culturais e suas
múltiplas possibilidades de agenciamentos nos corpos. A experiência então, para além
de musical é cultural e perpassada por processos de subjetividades, atravessada ainda
por um jogo de forças no que concerne: 1 - A naturalização de uma audibilidade
específica; 2 - Produção simbólica/valorativa partilhada socialmente. E é nesse sentido
que penso a música também como fenômeno comunicacional que promove uma rede de
relações complexas entre mercado, construção identitária e criação de novos meios de
compartilhamento de valores e atualização de canais interativos dos seus interlocutores
– o que engendra os mais variados tipos de construção e disseminação de práticas e
narrativas na/da música.
Proponho então pensar as práticas musicais atuais produzidas por mulheres
negras baianas e as experiências estéticas dela provenientes, de modo corporificado. As
produções artísticas de mulheres, localizadas no estado da Bahia, falam sobre heranças
ancestrais. O movimento das "águas-lembranças" revelam um passado comum onde
navegar significa revisitar memórias de corpos marcados por estigmas. As marcas da
experiência estão em corpos que foram silenciados e é por isso que a noite não
adormece nos olhos das mulheres, elas trançam as muitas histórias por entre diferentes
gerações de mulheres com "palavras escritas na carne" como Conceição Evaristo afirma
em seu poema "Vozes Mulheres" (EVARISTO, p.51, 2008). " O valor da experiência
vivida marca-se pelo respeito ao que se aprende dos mais velhos e ao que os mais
experientes passam aos mais jovens" (FONSECA, 2018).

Do velho ao jovem
Na face do velho
as rugas são letras,
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palavras escritas na carne,
abecedário do viver.
Na face do jovem
o frescor da pele
e o brilho dos olhos
são dúvidas.
Nas mãos entrelaçadas
de ambos,
o velho tempo
funde-se ao novo,
e as falas silenciadas
explodem.
O que os livros escondem,
as palavras ditas libertam.
E não há quem ponha
um ponto final na história
Infinitas são as personagens…
Vovó Kalinda, Tia Mambene,
Primo Sendó, Ya Tapuli,
Menina Meká, Menino Kambi,
Neide do Brás, Cíntia da Lapa,
Piter do Estácio, Cris de Acari,
Mabel do Pelô, Sil de Manaíra,
E também de Santana e de Belô
e mais e mais, outras e outros…
Nos olhos do jovem
também o brilho de muitas histórias.
e não há quem ponha
um ponto final no rap
É preciso eternizar as palavras
da liberdade ainda e agora…
– Conceição Evaristo, no livro “Poemas da recordação e outros movimentos”. Belo Horizonte:
Nandyala, 2008.

Se por um lado, a repressão às emoções de mulheres e homens negrxs esteve
ligada a um “exercício da sobrevivência”, as resistências e insubordinações diárias
construiram uma "poética da existência". "A herança cultural, o conjunto de saberes, o
mito, o canto, a dança, os provérbios, as diversas narrativas vivenciadas ampliam a
percepção que ajuda a compreender a vida em sua interdependência como um enredo
que permite dar significados a todos os acontecimentos do mundo em todos os tempos"
(MACHADO, 2017, p. 47).
(...) O ontem - o hoje - o agora.
Na voz de minha filha
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se fará ouvir a ressonância
o eco da vida - liberdade
– Conceição Evaristo, no livro “Poemas da recordação e outros movimentos”. Belo
Horizonte: Nandyala, 2008, p.10-11.

A escrevivência de Conceição Evaristo coincide por um lado com a
perspectiva de experiência enquanto “interação” implicando condições e dimensões
concretas da relação do indivíduo com o ambiente (GUIMARAES e LEAL, 2008). A
experiência não é contemplativa, ela aproxima-se da vida cotidiana onde a construção
do conhecimento é mediado pela linguagem e símbolos. Em Dewey a imaginação não
nos retira do mundo prático, contribui para o viver a vida social, comunitária de modo
integral e integrada. No entanto, quando John Dewey (2005) se refere as marcas da
experiência, relativas aos encontros estéticos, encontro exemplos como “Aquela
tempestade”, “aquela ruptura de amizade” (2005). Ao me aportar na escrevivência
chamo atenção para a experiência da memória de uma ancestralidade negra
evidenciando na experiência, marcas de gênero, sexualidade e relações étnico-raciais. O
corpo afro-brasileiro, individual e coletivo, tem na memória, um lugar de encruzilhada.
[...] perceber que, por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e
marcas havia. A vida era o tempo misturado do antes-agora-depois-edodepois-ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo. Dos que foram, dos
que estavam sendo e dos que viriam a ser (EVARISTO, 2003, p. 127).

O trecho acima é quando a personagem Ponciá Vicêncio, de Conceição
Evaristo (2003) vai em busca de uma memória que lhe conte sobre seus antepassados e
encontra em seu próprio nome "Vicêncio" a imposição de uma história que não sua, seu
nome é herdado do avô que foi escravo de uma família com esse nome. Na memória,
mesmo que seja rasurada e fragmentada, encontra - se a dimensão subjetiva das relações
raciais imbrincada com outras mais objetivas. Acionar minha escuta afetiva compreende
um movimento relacional do “eu” enquanto mulher negra com a realidade atual de
branquitude, "(...) ou seja, traços da identidade racial do branco brasileiro, a partir das
ideias sobre branqueamento, um dos temas mais recorrentes quando se estuda as
relações raciais no Brasil (APARECIDA BENTO, 2002). Gênero, sexualidade e raça de
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modo interseccional confluem para uma escuta racializada que não deixe de considerar
o que Liv Sovik (2009) propõe como reintepretação do afeto44.
A revisão do conceito experiência estética, que proponho no próximo
capítulo é um convite a reflexão do papel da branquitude epistemológica na
comunicação e estética. Uma reflexão quanto as complexas e diferentes dimensões do
privilégio estético, epistemológico, ideológico, político e econômico. Pensar a
experiência de modo relacional é também reconhecer a história de subjulgação de
mulheres negras onde há reincidência na desigualdade da partilha do nome e
reconhecimento dos direitos de autoria a mulheres negras compositoras.

44

O tema será abordado de modo mais aprofundado no capítuloII desta tese.
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Capítulo II - Escrevivências: a escrita performática como prática político
metodológica
"A noite não adormece nos olhos das mulheres.
A lua fêmea, semelhante nossa,
em vigília atenta vigia a nossa memória" (EVARISTO, 1996, p.26).

O presente capítulo estabelece o desenho metodológico de investigação da
tese. Para tanto, meu desafio se faz em apreender e narrar a emergência de minha
própria experiência estética a partir dos projetos musicais que compõem o corpus da
pesquisa. Tal percurso, o faço refletindo quanto, 1 - Estética enquanto um lugar de
naturalização/(in)visibilização da diferença dos corpos; 2 - Problematização de uma
estética que historicamente foi negada, e que a partir da música é possível perceber a
ressemantização de seu significado, seja nas letras, nos instrumentos e/ou gêneros
musicais utilizados; 3 - Discussão sobre os marcadores sociais da diferença, como
gênero, sexualidade, geração, raça e etnia, dentro da experiência estética a partir dos
padrões de sensibilidade acionados em mim nos projetos musicais estudados. Perceber a
mobilização causada em mim mesma, minhas subjetividades enquanto mulher negra,
acadêmica em processo de reconstrução de meu próprio ideal e parâmetro de
inteligência e intelegibilidade científica e estética.
Tal proposição inspira-se profundamente nas diversas leituras feitas em
algumas das obras da escritora Conceição Evaristo, entre eles, Olhos D'Água, Ponciá
Vivêncio, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, e nesse capítulo o faço especialmente a
partir de Becos da Memória. A introdução do livro Becos da memória de Conceição
Evaristo indica que a escrita do corpo e de uma condição da experiência negra no Brasil
compõe-se em sua obra literária de modo imbricado. Uma simbiose entre a própria
história de vida da autora que se confunde com a história da personagem Maria-Nova.
No jogo de esquecer e lembrar, ficcionalizar as brechas da memória é um modo de
(re)elaborar um passado. Dominar a técnica de escrita e leitura, no sentido literal do
termo, significa tanto para a autora como para a personagem, uma estratégia de
continuar inserida num contexto desfavorável social e econômico podendo ainda
sublimar do mesmo. A escrita pra ela significa um duplo movimento “fugir para sonhar
e inserir-se para modificar” (Evaristo, 2007, p. 20).
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Maria-Nova olhou novamente a professora e a turma. Era uma história muito
grande! Uma história viva que nascia das pessoas, do hoje, do agora. Era
diferente de ler aquele texto. Assentou-se e, pela primeira vez, veio-lhe um
pensamento: quem sabe escreveria esta história um dia? Quem sabe passaria
para o papel o que estava escrito, cravado e gravado no seu corpo, na sua
alma, na sua mente (p. 138).

Esse lugar de pesquisadora pensado a partir da escrevivência me possibilita
compartilhar inclusive o quanto a trajetória de auto reconhecimento de minha
corporeidade negra se aproxima do processo do tornar-se negra das cantautoras
descrito no capítulo três. Longe de compreender as histórias individuais como tão
próximas a ponto de homogeneizá-las, traço pontos em comum entre elas e com a
minha própria auto-percepção corporal a fim de eu reconhecer o corpo e a voz como
lugar de memória conforme Leda Martins (2018) sugere. A relação entre os corpos
negros femininos, suas identidades de gênero na construção de um projeto estético
musical, é num processo de reificação de memórias, uma grafia ou escrita que se
desenha em suas performances. O corpo em performance é, não apenas, expressão ou
representação de uma ação, que nos remete simbolicamente a um sentido, mas
principalmente local de inscrição de conhecimento, conhecimento este que se grafa no
gesto, no movimento, na coreografia; nos solfejos da vocalidade, assim como nos
adereços que performativamente o recobrem. (MARTINS, p.66, 2018).
Tal compreensão propõe a instauração e compreensão estética a partir da
observação de uma performance que instaura participação. Uma performance
ritualística, numa arte funcional, onde o objeto é sagrado e pode servir também para
uma ação prática no cotidiano, por exemplo. A autora refere-se aos rituais afrobrasileiros e também os de matizes indígenas que guardam o conhecimento advindo de
saberes africanos que se restituem e se inscrevem nas Américas. O corpo que dança, a
voz que canta e dá significado ao conteúdo de uma canção é também o lugar de
encruzilhadas. A música como lugar de participação, propõe "(...) um transbordamento
de fronteiras no que diz respeito a dualismos fundamentais na estruturação das formas
de pensamento ocidentais, tais como os de natureza/cultura, homem/máquina,
natural/sobrenatural, humano/animal e ideal/material." (MOREIRA, 2012).
Escrever a existência, confundindo o "eu" lírico ficticio com a vivência de
quem escreve demonstra a potência dos objetos estéticos não serem apenas um locus
expressivo de uma sexualidade ou identidade étnico-racial, mas antes um lugar
constitutivo e desencadeador de determinadas identificações, seja sexual, étnico-racial
etc. Talitha Couto Moreira (2012) me ajuda a pensar na experiência estética também
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como lugar de produção de subjetividades e não exatamente como lugar de mero
(re)conhecimento de si. A autora questiona se, "Não poderia a música ser compreendida
em um estatuto tão material quanto o do corpo, dos gestos, das roupas, do penteado,
produzindo assim algum tipo de sexualidade?" (MOREIRA, p. 115, 2012). As lentes da
escrevivência ressaltam a experiência como uma auto - inscrição no mundo. E no
contexto da produção de narrativas de si em rede, especialmente para observação da
produção de objetos estéticos, essa me parece ser uma possibilidade de pensar a
produção musical de mulheres, atravessada por seus próprios discursos sobre mulher,
sobre negritude, etc. As cantautoras aqui em diálogo mantem seus perfis em redes
sociais, lugar onde elas emitem posicionamentos políticos, fotos e declarações sobre
relações amorosas, especialmente no caso daquelas não héteras, imagens de suas
famílias, etc. e nesse mesmo lugar é onde também divulgam seus trabalhos artísticos e
artivismos.
As personagens de Conceição Evaristo, bem como sua escrita confundem o
romance e a escrita de si, "numa atitude de emancipação epistemológica e performática
a partir de uma articulação entre ficção e história (...) (CÔRTES, 2018, p.51). Escrita e
experiência de vida, ambos estão imbrincados e constituem-se em ferramentas de
denúncia, tal emprendimento denominado por Evaristo como escrevivência tem sua
trajetória sistematizada/historicizada por Cristiane Côrtes que afirma ter sido usado pela
escritora inicialmente em 2005, num texto publicado pela Editora Universitária da
UFBA a partir de uma palestra proferida na mesma instituição com o título "Gênero e
Etnia: uma escre(vivência) de dupla face". A nomenclatura serve para demarcar uma
geração de escritoras negras que "(...)imprimem em seu texto o desejo de que as marcas
da experiência étnica, de classe ou gênero estejam realmente representadas no corpo do
texto literário" (CÔRTES, Cristiane, 2018, p.52). Escrevivência é assim, "a escrita de
um corpo, de uma condição, de uma experiência negra do Brasil" (EVARISTO, 2007,
p.20).
Se a leitura desde a adolescência foi pra mim um meio, uma maneira de
suportar o mundo, pois me proporcionava um duplo movimento de fuga e
inserção no espaço em que eu vivia, a escrita também, desde aquela época,
abarcava estas duas possibilidades. Fugir para sonhar e inserir-se para
modificar (EVARISTO, 2007, p.17).

69

Não se trata de uma literatura puramente engajada uma vez que a potência da
ficcionalidade bem como da realidade social permanecem. No entanto a vida comum,
algumas vezes individual, de uma subjetividade ganha uma perspectiva mais ampla,
comunitária (EVARISTO, 2011, p.9). A escrevivência corrobora para a compreensão da
experiência estético-musical a partir das corporalidades envolvidas, ressaltando
especialmente seus marcadores sociais, de gênero e de raça. Para tanto, considero nesse
processo de pesquisa minhas próprias experiências auditivas. Ao trazer esse conceito
enquanto "dorso vertebral" da metodologia busco igualmente compreender a oralidade,
o cantar, compor com e no corpo uma música produzida por mulheres negras. Essa
metodologia ampara-se assim, primeiro na minha própria escuta afetiva dos projetos
musicais estudados. Considero minha educação musical e acadêmica enquanto saberes
que por vezes contribuíram para a negação ou desconhecimento de minha própria
história e ancestralidade. No próximo capítulo, passo a observar tanto a trajetória
artística quanto a produção musical das cantautoras, atravessados pelos três elementos
que compôem a escrevivência: corpo, condição e experiência.
Essas escritoras buscam na história mal contada pelas linhas oficiais, na
literatura mutiladora da cultura e dos corpos negros, assim como em outros
discursos sociais, elementos para comporem as suas escritas. Debruçam-se
sobre as tradições afro-brasileiras, relembram e bem relembram as histórias
de dirpersão que os mares contam, se postam atentas diante da miséria e da
riqueza que o cotidiano oferece, assim como escrevem as suas dores e
alegrias íntimas (EVARISTO, 2005, p.204).

Penso assim na própria escrita da tese enquanto uma escrita performática que
atua enquanto estratégia poética e política que se configura segundo Pollock (1988) não
como um gênero ou uma forma fixa mas gira em torno de novas possibilidades de
subjetivações e até mesmo de referencialidade. A autora ressalta ainda que tal percepção
distancia - se da percepção dos membros de diversas culturas como objetos e não como
sujeitos, como construções sociais em vez de agentes humanos complexos e
contraditórios que mediam, lêem e escrevem o mundo de forma diferente.
Nossas narrativas mesmo quando são para tratar sobre preferências estéticas
pessoais por exemplo, não são apenas nossas. As enunciações individuais não são
exatamente "nossas", pois elas de algum modo continuam atreladas as significações
dominantes. As tradições musicais estabelecem uma relação dialógica própria com o
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meio musical onde emergem, o contexto cultural e com os fruidores de sua obra
permitindo assim a problematização de questões ligadas a processos de subjetividades
na experiência com a música (BARBOSA; CARDOSO, 2015). As narrativas ativam
memórias que dizem respeito ao individual e ao coletivo construindo certos modos de
produção de conhecimento seja ele artístico ou não. Os marcadores étnico-raciais, de
gênero, territoriais, fixados num corpo, numa voz, numa canção por exemplo são
atualizados numa experiência estética.
Busco então nas materialidades musicais que repercutem em relações sociais
complexas que perpassam instituições, convenções e formas. Penso assim, nos aspectos
estéticos e políticos dos projetos musicais abarcando a análise e interpretação: 1 Álbuns; 2 – Elementos composicionais (estrutura, instrumentação e letra) da obra
musical; 3 - Performances; 4 - Entrevistas com as cantautoras, e como material
secundário outras fontes serão consultadas: jornais, revistas, sites, encartes, discos e
videoclipes. Penso assim nas relações de força que perpassam as construções e escolhas
musicais repercutindo em continuidades ou reformulações de discursos hegemônicos
sobre práticas musicais (FOUCAULT, 1994). A reorganização do sensível em
consonância com o político mobilizando as experiências norteia assim meu olhar a
compreensão da estruturação musical enquanto uma manifestação expressiva.
Pensar a experiência musical a partir dessa problematização pressupõe incluir
no estudo, relações de gênero, sexualidade, geração, classe, raça e etnia e corporalidades
em repertórios musicais. A produção das cantautoras, estão imbuídas de estratégias
políticas que podem também ser inseridas no que Conceição Evaristo (1996) ao tratar a
criação artística enquanto um espaço também político o denomina de escrevivências
(2007, p.20). Uma escrita comprometida com sua existência me inspira a uma escuta
afetiva desses artivismos musicais de cantautoras negras observando não somente as
questões que dizem respeito às suas referências raciais em seu trabalho artístico, mas em
atentar, antes de tudo, na maneira como a cantautora vai lidar com esse dado étnico que
ele traz em si, o como esse sujeito se apresenta em sua escritura (EVARISTO, 1996, p.
2). Entendo as cantautoras assim como criadoras de atitudes políticas a partir da auto
apresentação de suas “escrituras” (EVARISTO, 1996, p. 2).
Nesse sentido, me proponho a fazer uma breve revisão teórica quanto aos
usos da experiência estética, no campo da comunicação, expondo sua trajetória
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enquanto um conceito em disputa e transformações, reivindicando assim sua
descolonização a partir do seu enegrecimento e generificação ao observar os legados
estéticos ancestrais da cultura afro brasileira.

2.1. Enegrecer e Generificar a Experiência Estética

O trabalho autoral de cantautoras, negras e baianas, me impõe pensar a
imaginação de comunidades afetivas enquanto construção de novas práticas do fazer
musical, que produz novas sensibilidades, e que se desdobra ainda em outras
possibilidades de construções de mundo. E estabelecer esse pensamento dentro de uma
perspectiva estética me exige ainda o desafio de não me restringir aos textos canônicos
sobre estética. A partir de uma perspectiva feminista e antirracista contextualizo os
estudos voltados à experiência estética, propondo um olhar descolonizador quanto às
epistemologias estético culturais.
Jorge Cardoso (2016) ao propor pensar a experiência estética articulada com
sua historicidade, a entendendo como fonte importante para a pesquisa histórica, retoma
a discussão sobre os usos do conceito experiência estética, a partir de autores ligados ao
pragmatismo e a filosofia analítica, ressaltando ainda um movimento denominado
enquanto Estética da Recepção45. O percurso que ele percorre, me possibilita entrever
na antiguidade clássica grega, com Platão e Aristóteles, a presença e importância desse
fenômeno desde então, mesmo não aparecendo com a expressão "experiência estética".
Aristóteles nos seus escritos sobre a Poética fala sobre a experiência e sobre sua
potência na dimensão catártica. Já Platão em sua obra 'A República' o faz ao falar sobre
os efeitos da arte sobre o público (CARDOSO FILHO, 2016).
Desde então, com um local específico - Grécia da Antiguidade - é possível
destacar três palavras que comunicam - se de modo imbricado no percurso do
pensamento sobre estética, - o belo - o sensível - arte. Avançando, de modo abrupto mas
intencional, até o século XX, o filósofo americano Monroe C. Beardsley Monroe,
45

Movimento que teve início no final dos anos 60, na cidade de Konstanz, na Alemanha. O movimento,
dentro dos estudos de literatura, propunha a observação à recepção das obras chamando atenção para a
relação dialógica entre a obra e o leitor.
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seguindo A.Richards e John Dewey, concebe a experiência estética como um efeito de
um objeto estético. Essa tríade belo-sensível-arte passou por várias ressemantizações e
destaco aqui um momento histórico-social, onde é problematizado o conceito de arte
entendendo-a então enquanto objeto estético, perspectiva que retira a arte de uma
sacralidade e a ressignifica enquanto uma coisa comum/ordinária. Nesse contexto,
Beardsley descreve a experiência estética como tendo três características comuns: (1) a
atenção firmemente fixada em um objeto, (2) um considerável grau de intensidade, e (3)
unidade da experiência (ela é coerente e completa). Essa perspectiva, por atrelar a
intensidade da experiência a 'qualidade estética', destacada a partir das características da
obra, assume um caráter normativo e moralizante.
É possível observar no pensamento de Beardsley a influência de John Dewey,
que tem entre suas obras mais expressivas 'Arte como experiência' (1934). Dewey ao
criticar a arte enquanto contemplação passiva, propõe a observação também do
acionamento possível nas experiências cotidianas e suas dimensões afetivas e
relacionais estabelecendo assim uma característica situacional para a estética. Essa
explícita relação entre o pensamento de Beardsley e Dewey é destacada por George
Dickie (1965) que estabelece críticas a tais proposições, especialmente no que diz
respeito a experiência enquanto efeito causal bem como à unidade e completude
denominada por Dewey enquanto uma experiência. Dickie ressalta esse enquanto um
caminho teórico que sofre influência do legado do racionalismo e idealismo Kantiano.
O autor acredita que seria possível identificar unidade nas características apresentadas
pelas obras de arte e não quanto aos efeitos que produzem. Tal crítica, ressalta ainda o
legado da tradição do pensamento estético de Imannuel Kant46 especialmente em sua
obra "Crítica da razão pura", onde evidencia uma busca pelo "puro" numa perceptível
associação a um ideal cultural hegemônico branco.
A racionalidade estética que se pretende neutra e universal deixa de fora
outras noções, expressões e modos de fazer e pensar arte ou mesmo a produção de
objetos estéticos. Apesar de minha questão central não ser a discussão da filosofia

“The Negroes of Africa have not received any intelligence from Nature that rises above foolishness.”
KANT, Emmanuel. Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, Vierter Abschnitt “Os
negros da África não receberam da natureza nenhuma inteligência que esteja acima da estupidez”.
46
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existente antes dos gregos47 e desconsiderada enquanto tal, o fato é importante para
ressaltar que a Grécia enquanto 'ponto zero' do conhecimento evidencia o epistemicídio
do pensamento construído fora do eixo eurocentrado48. O campo da estética, vem a um
longo tempo estabelecendo diálogos com outras áreas de conhecimento, buscando dar
conta tanto das materialidades dos objetos estéticos como das afetações que causam,
incluindo aí a vida ordinária. A experiência estética passa a ser compreendida também
como uma possibilidade de acessar a experiência atual do mundo. E nesse sentido Jonh
Dewey (2010) contribui muito para o entendimento da experiência enquanto "interação"
implicando condições e dimensões concretas da relação do indivíduo com o ambiente
(DEWEY APUD GUIMARAES e LEAL, 2008).
A ausência das relações de poder nesses estudos também vem sendo
tensionada. César Guimarães (1997), faz uma discussão sobre a experiência estética a
partir dos estudos em Comunicação. A discussão então perpassa compreender a estética
a partir de um debate transdisciplinar, rompendo a fronteira da filosofia ou das belas
artes. César Guimarães, Bruno Souza Leal e Carlos Camargos Mendonça organizaram o
livro Comunicação e Experiência Estética (2006) que reúne debates inseridos no
Simpósio Internacional Comunicação e Experiência Estética no ano de 2004. Um
esforço de vincular a experiência ordinária atual de mundo com as racionalidades nãoestéticas,

fundadas

nos

diversos

fenômenos

comunicativos

contemporâneos

(GUIMARÃES, LEAL e MENDONÇA, 2006, p. 7 e 8).
Para tanto, a experiência estética é destituída daquela “transcendência na
imanência” de que nos fala Bohrer e inserida em um contexto específico de
ação e comunicação, isto é, uma situação na qual o sujeito é levado a
desenvolver uma compreensão pragmático-performativa do objeto que lhe é
apresentado (GUIMARÃES, 2006, p. 15).

Com influência das reflexões de Martin Seel (1993), César Guimarães
reconhece a experiência estética enquanto processo relacional agregando à sua
compreensão, um conhecimento pessoal, implícito e prático. Afirma assim que, mesmo
a experiência estética estando centrada no indivíduo, aciona outras dimensões, como a

Referência a obra "A filososofia que surgiu antes dos gregos" de José Nunes Carreira que argumenta o
não nascimento filosófica na Grécia mencionando o Egito como uma região rica em produção filosófica.
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social e a psicológica moldando o sentido (GUIMARÃES, 2006, p. 16). A experiência é
entendida então como passível de mudanças de acordo com as posições ocupadas no
mundo. Os Estudos Culturais inclusive ressaltam a recepção como prática ativa e
possibilita ampliar o estudo da experiência estética a partir dos processos de recepção
dos produtos midiáticos. Estudos que lançam um olhar para além da produção de
sentidos que incide na experiência estética das pessoas, mas que volta - se para a relação
da obra e seu conjunto maior, a sociedade. No entanto, o feminismo tenciona uma
perspectiva que inclua a esfera do privado e reivindica um redimensionamento à
categoria classe49, ressaltando que esse não seria o único vetor de opressão às mulheres.
Nesse contexto, o feminismo negro chama atenção para o fato de que o feminismo ao
priorizar a categoria gênero, reafirma uma mulher universal, branca, heterossexual, com
enfoque na opressão do patriarcado. A dissonância sobre a diferença, dentro do
feminismo faz emergir vozes que não pensam a diferença apenas a partir do plano de
uma dicotomia de gênero (a diferença entre homens e mulheres, entre masculino e
feminino) expande a um refletir as diferenças entre as mulheres de modo interseccional.
Tais preocupações intelectuais e práticas militantes feministas marcam principalmente a
década de 1980. Local de fala, experiências cotidianas, subjetividades passam a ser
entendidas como elementos que precisam ser pensados a partir de camadas que se
sobrepõem, o gênero seria apenas uma dessas camadas. Tais demandas epistemológicas
têm provocado no campo da comunicação redimensionamentos e revisões no que tange
o conceito experiência estética.
Ivana Bentes (2017) ao tratar sobre práticas ativistas feministas em redes
sociais ressalta a emergência de políticas de resistência que atravessam diferentes
campos que inter relacionam dimensões do trabalho vivo, estéticas emergentes nas
redes, as narrativas de gênero e/ou identitárias que são apresentados também como
entretenimento (BENTES, p.2, 2017). "A vida compreendida ela mesmo como obra de
arte e estetizada" é observada a partir da emergência de dos youtubbers, instragramers,
celebridades, influenciadores e microinfluenciadores nas redes sociais. Para a autora,
esse é um contexto que prescinde de uma "obra", o importante são os processos. Ao
passo que essa perspectiva me ajuda a compreender o contexto atual onde os processos
de auto inscrições produzem "vidas linguagens" como denomina Ivana Bentes (2017),
49
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por outro lado, sigo num caminho um tanto diferente, observo aquelas que constituem
uma "obra" autoral, ressaltando inclusive que no caso de Luedji Luna, de fato ela ganha
notoriedade antes mesmo de gravar seu primeiro álbum. Assim como Ivana Bentes,
penso que tais narrativas disputam lugares de fala dos territórios e cidades. Mas nesses
casos que estudo, não compreendo que "O sujeito emerge como um "efeito", constituído
na e pela linguagem" (BENTES, p.3, 2017). Como já afirmei mais acima, comungo com
Talitha Couto Moreira (2012) da possibilidade de uma co construção e afetação entre
corpo, música, narrativas, o caminho entre o que se é e o que eu posso tornar-me
enquanto mulher ou enquanto mulher negra é também um lugar fronteiriço, não
compreendo esse lugar como "efeito".

2.2 A experiência estética e as visibilidades de gêneros e sexualidades

Quando proponho uma escuta afetiva, onde para isso, demarco meus lugares de
fala enquanto mulher, negra etc., estou afirmando que quando escuto uma canção, a voz
vem ao encontro de um corpo, assim como olhar significa olhar para uma imagem. A
escuta pressupõe um corpo que ouve, que por sua vez tem uma escuta estabelecida a
partir, do encontro e da colaboração, sobre um mesmo plano, do mundo e do corpo, e,
em seguida, da sensibilidade e do intelecto, da receptividade e da espontaneidade.
Minha escuta é direcionada a partir de uma determinada performance vocal,
por exemplo, mas ouço apenas aquilo que meu imaginário auditivo considera como
audível. Sobre essas distinções Rancière (2010) afirma que não são meramente lógicas.
Trata-se do modo como se distribuem desigualmente os lugares e as competências para
fazer, ver, pensar ou falar numa dada sociedade. As cantautorias de mulheres negras
baianas compõem escrevivências que desterritorializam a heteronormatividade e a
heterossexualidade compulsória a partir de suas cantautorias. Quando se trata de um
contexto visivelmente demarcado pelo machismo, sexismo e pela heteronormatividade
como ainda é o espaço artístico-musical, a invenção (no sentido de construção)de
lugares no “não – lugar” destaca ainda a necessidade de estabelecer e conceituar o que
chamo nesse texto de gênero.
Gênero nesse contexto é entendido assim enquanto uma construção
proveniente de um processo de colonização europeia calcado por sua vez na escravidão
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e na organização estrutural do que se denominou de modernidade. A hegemonia
europeia perpassa assim a dominação não apenas de territórios geopolíticos como
também uma produção cultural onde a construção do conhecimento serviu ainda para
consolidar formas de racionalidades que organizam de modo hierarquizante os grupos
sociais (OYEWUMÍ, 2004). Desse modo, falar da categoria gênero dentro dos estudos
feministas é também historicizar diferentes modos de identificar e problematizar o “ser
mulher” e o “ser homem” dentro de uma sociedade. A intenção da categoria gênero é de
desnaturalizar uma compreensão biologizante e então atentar para “o conteúdo histórico
da construção dos corpos sexuados” (BENTO, p.76, 2006).
Pensar gênero enquanto uma categoria analítica é realçar que essa é uma lente
movente e reestruturavel tencionando ainda a formação de uma subjetividade binária e
linear. E nesse sentido o feminismo negro e decolonial denuncia que o lugar de
privilégio estabelecido ao gênero masculino ocorre desde um ethos europeu onde a
família nuclear demarca hierarquias de gênero sobre as quais se debruçam muitos
estudos feministas. Estudos que problematizam o quanto problemas da esfera íntima e
privada de mulheres são entrelaçados às desigualdades de gênero estruturantes dos
espaços públicos. No entanto, o que o feminismo negro reivindica é que gênero seja
uma categoria pensada de modo indissociável com raça, um modo de visibilizar o
quanto os processos históricos produzem desigualdades.
Oyèrónké Oyěwùmí (2016) chama atenção (...) “para a necessidade de atentar-se
ao imperialismo, à colonização e outras formas locais e globais de estratificação, que
emprestam peso à afirmação de que o gênero não pode ser abstraído do contexto social
e outros sistemas de hierarquia” (OYĚWÙMÍ, 2016, p.3). Nesse sentido, o mito de
Oxum, orixá feminino, iabá que aponta para novas possibilidades de se pensar a
categoria mulher, bem como realça o quanto “gênero” é uma categoria sociocultural. O
mito de Oxum desvia-se de um pensamento de gênero formulado essencialmente sob a
perspectiva da família nuclear onde o feminino está atrelado ao cuidado e ao doméstico
e o homem cumpridor do papel de homem chefe responsável pelo sustento financeiro.
Tanto a noção de gênero ou de mulher e feminilidade que surge do feminismo euroamericano enraizado na estrutura de família nuclear sugerem perguntas e
questionamentos ligados às mulheres no exercício da maternagem e ou enquanto
esposas. No entanto, a categoria da diferença ao não restringir os papeis de gênero em
contextos de famílias nucleares e patriarcais bem como rompendo com a perspectiva
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dualista entre público – privado, apresentam relacionamentos que dão-se não
exatamente a partir de vínculos sanguíneos, como na família do candomblé por
exemplo.
O mito de Oxum enquanto uma forma de conhecimento nesse contexto permite
um pensar onde gênero e sexualidade não sejam as únicas categorias estruturantes das
perguntas que circundam o contexto de mulheres negras baianas cantautoras. Como
afirma Claudia Rosário (2008) o pensar mítico perpassa pelos âmbitos dos demais
aspectos culturais sendo portanto “um caminho para a compreensão de fatores dela
constitutivos”. No mito (ROSÁRIO, 2008), conta-se como Ogum, perante Obatalá,
havia condenado a si mesmo a trabalhar duro na forja para sempre. No entanto, cansado
de sua profissão e da cidade, e ansiando pela liberdade das florestas, abandona o
trabalho e parte, deixando tudo para trás. Os demais Orixás, ao tomarem conhecimento
de sua fuga, tentaram inutilmente convencê-lo a voltar, já que sem seus ferros o mundo
passou a ir muito mal. Todos tentaram em vão fazê-lo retornar, até que a “bela e frágil”
Oxum se oferece como voluntária. Os demais Orixás riram e deboxaram dela: é frágil
demais para enfrentar a violência de Ogum. Obatalá, no entanto consente. Assim Oxum
entrou no mato e se aproximou do sítio onde Ogum costumava acampar. Usava ela tão
somente, um espelho, cinco lenços transparentes presos à cintura em laços, como uma
saia esvoaçante. Os cabelos soltos, os pés descalços, Oxum dançava como o vento e seu
corpo desprendia um perfume arrebatador. Ogum foi imediatamente atraído,
irremediavelmente conquistado pela visão maravilhosa, mas se manteve distante. Ficou
à espreita atrás dos arbustos, absorto. De lá, admirava Oxum embevecido. Oxum o via,
mas fazia de conta que não. O tempo todo ela dançava e se aproximava dele, mas fingia
sempre que não dera por sua presença. A dança e o vento faziam flutuar os cinco lenços
da cintura, deixando ver por segundos a carne irresistíde Oxum. Dele se aproximava e
com seus dedos sedutores lambuzava de mel os lábios de Ogum. Ele estava como que
em transe. E ela o atraía para si e ia caminhando pela mata, sutilmente tomando a
direção da cidade. Ogum não se dava conta da estratégia da dançarina.
Quando Ogum se deu conta, eis que se encontravam ambos na praça da cidade.
Os orixás todos estavam lá e aclamavam o casal em sua dança de amor. Ogum estava na
cidade, Ogum voltara! Temendo ser tomado como fraco, enganado pela sedução de uma
mulher bonita, Ogum deu a entender que voltara por gosto e vontade própria. E nunca
mais abandonaria a cidade. E nunca mais abandonaria sua forja. E os orixás aplaudiam e
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aplaudiam a dança de Oxum. Ogum voltou à forja e os homens voltaram a usar seus
utensílios e houve plantações e colheitas e a fartura baniu a fome e espantou a morte.
Oxum salvara a humanidade com sua dança de amor. Ao pensar a música enquanto uma
experiência perpassada por afetações estéticas e sensíveis, conceituo gênero enquanto
uma construção sócio – cultural. Um contexto de uma diaspóra racializada onde Oxum
dentro da tradição afrobrasileira do candomblé é uma orixá identificada com a
fertilidade e com a capacidade de ver o futuro. “Oxum é a mulher que, através do
trabalho, do respeito às tradições e da luta, foi capaz de reverter as estruturas de poder e
riqueza e apropriar-se de fatias consideráveis deste poder e desta riqueza”.
Oxum era o nome de uma mulher trabalhadora e obstinada que, apesar
de seus muitos esforços, não conseguia melhorar de vida. Vendo que
nada do que fazia era suficiente para superar suas dificuldades,
resolveu procurar ajuda entre as pessoas sábias da comunidade. Fez,
através do jogo de búzios, uma consulta aos Orixás, de modo a reparar
os problemas que vivia. Obteve como resposta a recomendação de
preparo e entrega de uma oferenda na casa de Orixalá, o rei. Esta
entrega deveria vir acompanhada de pedidos, em voz alta, de tudo que
fosse necessário para que pudesse finalmente progredir.
A partir desta recomendação, preparou uma vistosa oferenda e foi
levá-la ao palácio do rei. Chegando lá, ao invés de pedir, Oxum
começou a maldizer o rei, acusando-o de injusto e opulento, enquanto
ela, uma mulher trabalhadora e dedicada, não conseguia nada. Suas
maldições jogadas contra Orixalá provocaram alvoroço e aos poucos
foi juntando gente em volta do palácio para ver o que se passava e que
começaram a apoiar seus clamores. Lá dentro, ouvindo os rumores da
multidão, Orixalá convocou seus conselheiros, pedindo informações.
Estes lhe contaram que se tratava de uma mulher que vigorosamente
amaldiçoava o rei, acusando-o de toda sorte de desigualdades e
injustiças. O rei pede, então, a seus assessores um conselho e estes lhe
recomendam que dê algum presente à mulher, para fazê-la calar-se.
O que é feito rapidamente. Recebendo os presentes, Oxum agradece e
renova suas maldições, insistindo na injustiça da situação em que o rei
acumulava riquezas enquanto ela, uma mulher lutadora, tinha muito
pouco. Novos presentes lhe foram entregues. Novas maldições ela dirigiu
ao palácio, na frente de toda a cidade que observava excitada as acusações
contra o rei, cuja soberania estava sendo posta em questão. Dentro do palácio,
os conselheiros continuavam recomendando presentes à Oxum. Finalmente, o
rei a mandou buscá-la e, já dentro do palácio, mandou que lhe dessem tudo o
que ela desejasse. Dessa forma, Oxum tornou-se a dona de todo o ouro e de
toda a riqueza (WERNECK, 2007, p.67, 68).

Jurema Werneck (2007) ao trazer esse mito ressalta a função de Ialodê
desempenhado por Oxum, num papel que atravessa aspectos de liderança e ação política
das mulheres negras, bem como sua presença no universo que extrapola o universo
doméstico. Territórios como a rua, o mercado e a cidade são espaços do protagonismo
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feminino, onde a autora ressalta que a Ialodê não é entendida como um atributo
ontológico, nem busca “(...) afirmar sua reedição em continuidade direta e sem
alterações em relação às formas elaboradas na África no contexto diaspórico”
(WERNECK, 2007, p.72). Ao utilizar a imagem da Ialodê, o faz como metáfora da
liderança feminina em contexto afro diaspórico a partir de referências culturais que
visibilizem e afirmem essas mulheres em lugares de protagonismo na sociedade
brasileira.
Apesar de serem escassos os registros que informam a presença das
associações femininas negras diretamente vinculadas às tradições
religiosas africanas e afro - brasileiras no país - à exceção da
Irmandade da Boa Morte na Cidade de Cachoeira, na Bahia, ainda
atuante - é possível considerar que tais práticas, visões de mundo e
possibilidades dos papéis femininos, vivências comuns a um coletivo
de mulheres e homens negros nos séculos da travessia transatlântica,
foram carreadas, como cultura corporificada e possivelmente
transpostas e adaptadas à situação de diáspora, em particular em
território brasileiro (WERNECK, 2007, p.69, 70).

Jurema Werneck ressalta que na tradição afro - brasileira Ialodê não é um
conceito, mas ela utiliza em sua tese deslocando do seu contexto originário enquanto
uma ferramenta metodológica e analítica ao observar as trajetórias de mulheres negras
na música popular brasileira. Desse modo ela propõe pensar “ qual (ou quais) modelo(s)
de mulher negra está (estão) sendo proposto(s) em determinado momento das suas
elaborações culturais” (WENECK, 2007, p.80). E é nesse sentido que sua pesquisa
inspira ouvir e pensar as experiências cantadas pelas cantautoras negras baianas a partir
de uma perspectiva que aborde gênero para além do sentido coloniazador e civilizatório
que secciona memória, subjetividades, relações com o mundo espiritual, com a terra,
com a realidade, identidade, organização social, ecológica e cosmológica (LUGONES,
2014). María Lugones discute desse modo gênero a partir do conceito de colonialidade
do poder (QUIJANO, 1991, 1995), conceito abordado no primeiro capítulo dessa tese.
No entanto, a autora ao refletir sobre a histórica inseparabilidade da racialização e da
exploração capitalista, ela ressalta a categorização de gênero enquanto um processo de
sujeitificação. “Minha intenção é enfocar na subjetividade/intersubjetividade para
revelar que, desagregando opressões, desagregam-se as fontes subjetivas-intersubjetivas
de agenciamento das mulheres colonizadas” (LUGONES, 2014, p.941).
Ao propor pensar na colonialidade de gênero a autora chama atenção para o
enfoque nas resistências individuais e ao mesmo tempo comunitárias frente a um
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sistema capitalista colonial que tenta expropriar e desumanizar sujeitas constituídas sob
cosmogonias incompatíveis com as lógicas modernas dicotômicas. Dentro do meu
estudo da produção artística das cantautoras, busco identificar negociações em “níveis
de masculinidade e de feminilidade” (BENTO, p.205) dentro das performances
artísticas que me apontam perguntas como, quais os imaginários entrepassam os corpos
e as performances das compositoras e cantoras que estudo? Quais os limites possíveis,
imagináveis e/ou inimagináveis nessas produções? O caminho a partir desse horizonte
teórico não me leva a buscar uma resposta exata, mas fronteiriça, onde as resistências na
afirmação de lugares de autoria artística não são compreendidas apenas enquanto
estratégias mas como o tencionamento entre diferentes cosmogonias e a constituição de
novas subjetividades e imaginários. Decorre daí um pensar as formas artísticas
tencionando e convulsionando formas esperadas. Formas provenientes de uma
organização de códigos de legitimidade, mas que em seu interior possui também a
possibilidade de um desfazer ou recompor. Interessa assim pensar a produção de gestos
de uma sexualidade, de modo interseccional com os marcadores étnico-raciais e de
classe, a partir das temáticas escolhidas para compor as letras das canções ou os temas
das músicas instrumentais, quando for o caso e também no âmbito de suas
materialidades comunicativas.
Tal perspectiva dialoga com as provocações engendradas por Oyèrónké
Oyěwùmí (2016) que num tom provocativo convida a um reposicionamento de olhar
quanto ao gênero chamando atenção para sua não universalidade de sentidos. Assim seu
texto parte das perguntas: Por que gênero? Em que medida uma análise de gênero revela
ou oculta outras formas de opressão? As situações de quais mulheres são bem teorizadas
pelos estudos feministas? E de que grupos de mulheres em particular? Até que ponto
isso facilita os desejos das mulheres, e seu desejo de entender-se mais claramente?
Descolonização para nós é uma posição intelectual e política que atravessa o
pensamento e ação individual e coletiva, a nossa imaginação, nossos corpos,
nossas sexualidades, nossos modos de agir e de estar no mundo e que cria
uma espécie de “cimarronaje” intelectual, práticas sociais e de construção de
um pensamento próprio de acordo com experiências específicas. Se trata do
questionamento do sujeito único, do eurocentrismo, do ocidentalismo, da
colonialidade do poder, embora reconhecendo propostas como a hibridização,
a polissemia, o pensamento outro, subalterno e fronteiriço. (CURIEL, p.03,
2009)
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A comunidade estética e política de mulheres constituem desse modo novos
significados às suas existências, contrapondo-se aos significados e organização social
estruturado pelo poder (LUGONES, 2014). Desse modo questiono em que medida os
artivismos musicais contribuem para criar novas ficções num imaginário simbólico
racista, sexista e excludente? Tenciono então a discussão sobre a diferença,
problematizando seu pensar apenas a partir do plano de uma dicotomia de gênero (a
diferença entre homens e mulheres, entre masculino e feminino) me aportando nos
estudos feministas descoloniais que me provoca a reflexão das diferenças entre as
mulheres de modo interseccional. Ancestralidade negra, local de fala, experiências
cotidianas, subjetividades passam a ser entendidas como elementos que precisam ser
pensados a partir de camadas que se entrecruzam, o gênero seria apenas uma dessas
camadas. Um contexto que ao passo que carrega muitos legados africanos é uma “(...)
construção externa ao mundo africano e que responde às tensões e instabilidades
provocadas pela colonização no ambiente eurocêntrico” (WERNECK, 2007, p.72).

Raça, gênero, classe social orientação sexual, reconfiguram-se mutuamente
formando [...] um mosaico que só pode ser entendido em sua
multidimensionalidade. [...] Considero essa formulação particularmente
importante não apenas pelo que ela nos ajuda a entender diferentes feminismos,
mas pelo que ela permite pensar em termos dos movimentos negro e de
mulheres negras no Brasil. Este seria fruto da necessidade de dar expressão a
diferentes formas da experiência de ser negro (vivida através do gênero) e de
ser mulher (vivida através da raça) o que torna supérfluas discussões a respeito
de qual seria a prioridade do movimento de mulheres negras: luta contra o
sexismo ou contra o racismo? - já que as duas dimensões não podem ser
separadas. Do ponto de vista da reflexão e da ação políticas uma não existe
sem a outra. (BAIRROS, 1995, p.461).

Nesse sentido, a pesquisa que desenvolvo busca o aporte em
epistemologias do feminismo negro, entendido por Patrícia Hill Collins como o
pensamento sobre mulheres negras a partir do ponto de vista das mulheres negras
(COLLINS, 1991). Isso realça a multiplicidade das experiências vividas sentidas a partir
das heranças ancestarais africanas e suas diferentes possibilidades de reinterpretações
nas diaspóras. Uma forma de não realizar uma observação que reduza minhas leituras a
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uma perspectiva unificadora, entendendo a pluralidade diversa de experienciar o ser ou
o tornar-se50 mulher negra.
As condições estruturantes dos corpos, as opressões estruturantes de matriz
colonial moderna, a fluidez das identidades subalternas exigem uma ferramente política
capaz de não hierarquizar opressões e que vá "(...) em respeito à 'ori-entação' analítica,
ação consciente do ori - cabeça - em direção ao Sul Global, e as memórias naufragadas
pelo colonialismo, suficientemente abordado por Fanon, Maria Lugones e Curiel
(AKOTIRENE,p.37, 2018). Kimberlé Crenshaw ressalta a interseccionalidade para
compreensão de distintas formas de opressão sofridas por mulheres. Enquanto um
conceito/encruzilhada pensado por feministas negras (Lélia Gonzales, Sojourner Truth,
Patrícia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw, Audre Lorde, entre outras) que depositam
uma oferenda como um alimento político. A interseccionalidade reivindica a observação
de vivências e demandas intelectuais inobservadas pelo feminismo branco como
também pelo movimento antirracista, a rigor focado nos homens negros (AKOTIRENE,
2018). O conceito é uma maneira sensível de pensar identidade com seus
atravessamentos de poder, destacando sobretudo a categoria racial nas sociedades
constituídas sob práticas colonizadoras (CRENSHAW, 2002). Tal proposição
demonstra o entrelaçamento sistêmico do racismo, capitalismo e um padrão de
legitimação e imposição de papéis de gênero baseados em identidades binárias. O
cisheteropatriarcado perpetua violentamente noções de feminilidade e masculidade
hegemônicos calcadas em noções de homem e mulher biológicos, desse modo pessoas
que não se identificam, não se reconhecem nesses papeis ficam a margem de ums
identificação estética e corpórea.
2.2.1A experiência estética sob um olhar Interseccional
Carla Akotirene (2018) muito bem define a interseccionalidade como
ferramenta ancestral mergulhada numa cosmovisão que considera tal empreendimento
intelectual em desenvolvimento há mais de 150 anos desde quando mulheres negras
invocavam solidariedade política entre outros grupos de pessoas que também sofriam e
sofrem por outros tipos de opressão. Tal afirmativa não desconsidera o marco
empenhando por Kimberlé Crenshaw ao cunhar pioneiramente o termo em 1989 no
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artigo publicado em inglês Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black
Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist
Politics51, mas um reconhecimento ao racismo estrutural nas frentes feministas
desprovidas dos privilégios acadêmicos. O alerta ressalta a importância do conceito
intesccionalidade ser tomada na sua complexidade e embasamento do feminismo negro
que aponta frentes de luta, onde a epistemológica é uma delas, a partir de perspectivas
descolonizadoras e decoloniais. Se as mulheres negras têm umbigos diferentes e seus
cordões cortados em diferentes contextos, é fundamental historicizar a polissemia das
mulheres de cor atravessadas pela interseccionalidade atlântica (AKOTIRENE, p.72,
73). "Gênero inscreve o corpo racializado" (p.23), uma vez que "(...) o marcador gênero
explica as violências sofridas por mulheres brancas, bem como a categoria raça explica
o racismo imposto aos homens negros" (AKOTIRENE, 2018, p.25).
Desse modo o conceito não simpesmente amontoa ou soma opressões, não se
está falando de uma hierarquia ou mesmo acúmulo de diferentes opressões, mas de uma
posicionalidade histórica que agencia condições estruturais dos corpos condicionados a
uma matriz colonial moderna. Para além da cosmovisão colonial a interseccionalidade
pode constribuir para complexificar situações onde por exemplo "mulheres negras,
vítimas do racismo de feministas brancas e do machismo praticado por homens negros,
não exerçam écnicas adultistas, cisheterossexistas e de privilégio acadêmico
(AKOTIRENE, 2018, p.39).
Mulher+negra+nordestina+trabalhadora+travesti+gorda,
segundo
a
metodologia de Patricia Hill Collins, trata-se de visão interseccional inválida
ao projeto feminista negro. A interseccionalidade impede aforismos
matemáticos hierarquizantes ou comparativos. Em vez de somar identidades,
analisa-se quais condições estruturais atravessam corpos, quais
posicionalidades reorientam significados subjetivos desses corpos, por serem
experiências modeladas por e durante a interação das estruturas, repetidas
vezes colonialistas, estabilizadas pela matriz de opressão, sob a forma de
identidade. Por sua vez, a identidade não pode se abster de nenhuma das suas
marcações, mesmo que nem todas, contextualmente, estejam explicitadas
(AKOTIRENE, 2018, p.39).
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Para a presente tese, a interseccionalidade localiza a experiência estética
racializada e interceptada por outras estruturas tangenciadas pela "(...) diversidade de
gênero, sexualidade, classe, geografias corporificadas e marcações subjetivas"
(AKOTIRENE, 2018, p.43). A qualidade vocal de cada pessoa evoca possibilidades
diversas de potencialidades de presença. A singularidade da voz pode ser medida por
características como timbre, extensão, etc. Aspectos, que são produzidos dentro de uma
historicidade sócio cultural e que também pode determinar as diferenças sexuais. A voz
não prescinde a corporeidade, pelo contrário se constitui em/como um corpo que afeta
outros corpos. Rita Laura Segato (2005) chama atenção para o fato de que as
comunidades são formadas a partir das seleções que fazemos verbalmente de eventos
que escolhemos outorgar legitimidade e invisibilizar outros.

O que é socialmente

relevante? Nesse sentido, quanto mais amplio meu repertório de escuta amplio
consequentemente possibilidades de repertórios vocais. Mas quais são as emissões
vocais mais naturalizadas nas performances que normalmente são decodificadas
binariamente a partir do par homem/mulher? Quais os estados de voz são possíveis
construir enquanto afirmação de posicionamentos políticos? E essas posições estando
circunscritas numa dada circunstancialidade específica se apresenta com um corpo, com
um rosto que também é engendrado simbolicamente. Indicadores como raça e gênero
enquanto signos me lançam ao encontro do outro a partir de atribuições socialmente
compartilhadas. Enquanto sujeitos constituídos e constituidores dessas identificações,
Segato afirma que essa produção de identidade não pode ser pensada num vácuo de
interpelações.
Porém, a crítica do sujeito-origem e da experiência que fundamenta a costura
das equivalências se torna vital quando se trata de analisar o processo de produção de
identidades políticas em condições periféricas. Nessas condições de emergência, este
sujeito é, cada dia mais, uma produção secundária da interpelação de uma matriz de
identidades pré-existentes formuladas nos centros formatadores da linguagem eficiente
na reclamação de recursos e direitos. Aí, a possibilidade de um sujeito-origem – barrado
interiormente e lançado por essa falta à busca espontânea de uma subjetividade política
onde possa acionar sua identificação e aceitar-se sobre-determinado – tornando ainda
mais tênue os outros processos de interesse e travestimento que se encontram em jogo
(SEGATO, 2005).
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Os corpos que performam uma canção me provocam a vibrações que
ultrapassam os sentidos de uma letra por exemplo. A semântica faz parte, mas os corpos
e suas sonoridades comunicam possibilidades relacionais e ativas com muito mais força.
O racismo e o sexismo enquanto práticas sócio – culturais ainda conseguem perpetuar
certas maneiras de produzir música. O percurso teórico, que faço abaixo no próximo
tópico, quanto a experiência estética, destaca o conceito em disputas e transformações
de compreensão ao longo do tempo.
O processo vivido por nós brasileiras e brasileiros e demais países que
passaram a ser chamados de América Latina engendrou um padrão de poder e violência
atravessados pelos resquícios da dominação colonial, implicando inevitavelmente a
consolidação de uma racionalidade eurocentrada que impõe também uma forma de
colonialidade do pensamento (QUIJANO, 2005). Assim, o conceito experiência estética
bem como os problemas por ele suscitados ainda nos anos 20 do século XIX tem
desconsiderado o fato de que a experiência pensada nesse tom universalista torna - se
normativa e invibiliza as assimetrias políticas e os contextos e condições onde são
produzidas. Tais fatores se não determinam a experiência, são sem dúvida fator
fundamental para desencadear o tipo de efeito decorrente da experiência. Os marcadores
sociais da diferença tais como, classe, raça, sexualidade e gênero não são autoevidentes
e estabelecem relações significativas na significação das coisas.

2.3 Comunidade afetiva enquanto quilombos urbanos

As sociedades alicerçadas sobre os sistemas do racismo, sexismo e do
capitalismo engendrando formas específicas de afetividades (hooks, 1995). Afetações
que penso não se restringirem às relações sociais, mas também com o cotidiano e com
aquilo que entendemos como arte. Nesse sentido, a autora ressalta a importância de
considerar os corpos femininos produzidos historicamente, uma vez que às experiências
culturais diversas entre e das mulheres, especialmente relacionados ao ato de amar,
estão atravessadas por resquícios das divisões raciais provenientes do sistema
escravocrata.
Um dos elementos comum ao trabalho das cantautoras que compõem o
corpus desta tese, é o fato delas exporem de modo nítido, as mudanças na forma de se
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produzir e fazer circular a música, alterando e ressignificando o que normalmente são
destacados enquanto elementos afetivos de uma comunidade estética. A ideia de
quilombo urbano me é cara nesse sentido pois incorpora à noção de comunidade estética
e partilha de Jacques Rancière (2005). A noção de “partilha do sensível” está localizada
entre o estético e o político. A estética desse modo pode ser entendida enquanto uma
experiência que engendra “novos modos do sentir e induzem novas formas da
subjetividade política” (RANCIERE, 2005, p.11). Ranciere (2005) destaca uma mútua
constituição entre o estético e o político em sua noção de “partilha do sensível”. A
estética para Ranciere (2005) seria definida pelo modo como ocorre a “distribuição do
sensível”, pois esse processo determinaria os modos de articulação entre formas de
ação, produção, percepção e pensamento. Ele concebe os modos de “partilha do
sensível”, sob duas perspectivas conflitantes, mas que ocorrem concomitantemente: 1) o
de compartilhamento de algo comum; 2) separação deste em partes exclusivas. Para ele,
participação e separação são noções que significam união e divisão “de espaços, tempos
e tipos de atividades que determina(m) propriamente a maneira como um ‘comum’ se
presta à participação e como uns e outros tomam parte nesta partilha” (RANCIERE,
2005, p.15).
A partilha do comum a partir da escrevivência imbrinca história e memória
num contexto específico que é o brasileiro e no caso desta pesquisa, especificamente o
estado da Bahia, num enlace de constituição de uma cultura baiana atravessada pela
colonialidade e ao mesmo tempo pela importância do continente Aficano em sua
constituição. Tal correlação é evidenciada a partir da experiência afrodescendente no
Brasil que engendra o que Rita Laura Segato (1998) chama de "códice africano
monumental",

As tradições afro-brasileiras são um grupo de conceitos e um nicho muito
importante de preservação da cultura e da criatividade. Essas tradições se
inscrevem em um monumental códice africano contendo as experiências
étnicas acumuladas e as estratégias de descendentes africanos como parte de
uma nação, bem como o registro de suas percepções de um quadro nacional e
local. Este Codex nos narra, em linguagem metafórica própria, não apenas
sobrea religião, mas também sobre as relações entre os negros e o Estado
branco. Eçe contém um amplo repertório de imagens que desenha um mito
verdadeiramente alternativo e as formas de convivência que se espalham,
afetando a sociedade como um todo para além dos nichos de ortodoxia onde
o trabalho de elaboração e preservação desse Codex se desenvolve. Neste
sentido, esse Códex opera como um reservatório estável de significado no
qual flui uma impregnação capilar, informal e fragmentária de toda a
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sociedade. Em certas esquinas da sociedade, sua presença se torna difusa e
tênue, mas está lá (SEGATO, 1988, p.143).

A escrevência me permite entrever na produção artístico musical das
mulheres negras baianas, um movimento que conecta passado e presente uma vez que o
descendente se reconhece a partir dos passos dos seus ancestrais. Leda Maria Martins
(1997) ressalta que é esse gesto sagrado que funda a própria existência da comunidade.
Citando o autor Vincent Mulago: "Para o banto, a vida é a existência da comunidade; é
a participação na vida sagrada (e toda vida é sagrada) dos ancestrais; é uma extensão da
vida dos antepassados e uma preparação de sua própria vida para que ela se perpetue
nos seus descendentes". Tal percepção inclusive é realssada na produção musical
africana, que segundo Leda Martins, é funcional. A expressão, especialmente musical,
vem da inspiração da vida, constrastando portanto da concepção de "música artística"
(p.125). No entanto, a autora a partir de Albert Murray (1995) chama atenção para o
fato de que tal expressão não requer menos observações e insight por ser advindo da
experiência negra. Músicas tradicionais, por exemplo, se conformam enquanto tal por
possuir estruturas formais de um gênero, funcionando portanto enquanto um sistema
estético.
Busco então, me aproximar da escrita política em Jacques Ranciére (1995)
numa “relação da mão que traça linhas ou signos com o corpo que ela prolonga; desse
corpo com a alma que o anima e com os outros corpos com os quais ele forma uma
comunidade(...)” (RANCIÉRE, 1995, p.7). A escrita é então pensada aqui enquanto um
modo específico de ocupar o sensível, no que diz respeito especificamente, ao contexto
musical brasileiro. A escritura de uma comunidade, a partir do que Conceição Evaristo
explica quanto a escrevivência, se dá a partir de três elementos, sobre os quais em
seguida me aprofundarei: 1 - corpo; 2 - escritura de uma condição negra; 3 experiência;
Essas escritoras buscam na história mal contada pelas linhas oficiais,
naliteratura multiladora da cultura e dos corpos negros, assim como em
outros discursos sociais, elementos para comporem as suas escritas.
Debruçam-se sobre as tradições afro-brasileiras, relembram e bem relembram
a histórias de dispersão que os mares contam, se postamatentas diante da
miséria e da riqueza que o cotidiano oferece, assim como escrevem as suas
dores e alegrias íntimas (EVARISTO, 2005, p.204).

88

Os três elementos são explicados por Luis Henrique Silva de Oliveira (2018,
p. 74 -75). Afirmo assim, as (re)escritas de comunidades afetivas que se organizam
enquanto quilombos urbanos. Lugares de resistência e de afirmação do direito ao espaço
público, artístico e estético. Uma comunidade afetiva fruto da diáspora africana.
Perspectiva que ressalta a interseccionalidade do feminismo negro e uma epistemologia
descolonizadora no que tange a compreensão de uma experiência estética. Os projetos
musicais que compõem o corpus dessa pesquisa, me ajuda a formular as proposições
que evidenciam um tom provocativo, tanto com relação a questões étnico-raciais como
com as de gênero e classe. São produções que envolvem mobilizações diversas da
militância feminista, antirracista e de grupos que aliam ativismo e arte. Segundo, me
chama atenção ao grande público que faz ressoar essa proposição musical, para mim
uma comprovação de que existe uma demanda de pessoas que tem encontrado
identificação com essa produção estético musical. As composições e interpretações
dessas mulheres negras instauram um lugar de (re)ssignificação do que historicamente o
colonizador caricaturou e ridicularizou. Nesse contexto, a experiência estética tem
naturalizado ou visibilizado as diferenças entre corpos? A ausência de discussão sobre
os marcadores sociais da diferença, como gênero, sexualidade, geração, raça e etnia,
dentro da experiência estética a torna universal, portanto naturaliza um padrão de
sensibilidade hegêmônico, normalmente branco e heteronormativo. Grada Kilomba
expõe as desiguais relações raciais afirmando que,
Em meio ao racismo, corpos negros são construídos como corpos impróprios,
como corpos "fora do lugar" e, além disso: corpos que jamais poderão
pertencer a algum lugar. Corpos brancos, ao contrário, são corpos sempre
próprios, são sempre corpos em casa, "no lugar", corpos que sempre
pertencem ao lugar (Kilomba, 2008).

Para mim, alguns aspectos conectados e coexistentes aparecem como
fundamental no que diz respeito aos trabalhos musicais que escolhi para estudo. O
principal seria entender como se dá a relação entre os corpos negros femininos a partir
de suas identidades de gênero na construção de uma experiência estética musical? Tal
questão endereça minha atenção tanto às questões técnicas, de relações de trabalho,
construção de memória, enquanto opções políticas, na construção de suas carreiras
enquanto cantautoras. Desse modo, penso a experiência estética enquanto processo
relacional entre os corpos e produções artivistas que corroboram para a desnaturalização
de símbolos subalternizantes do “Outro”. Dois aspectos importantes aí se entrecruzam:
1- temáticas tratadas nas canções; 2- como também a forma expressiva na qual ela se
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apresenta. Materialidade e linguagem estando em interdependência distinguem-se, mas
não podem ser pensados de modo isolado. “A linguagem e a materialidade nunca são
completamente idênticas nem completamente diferentes” (BUTLER, 2002, p.111).
Observar de modo relacional a música exige assim a utilização do conceito de
interseccionalidade. Uma forma de não realizar uma observação que reduza minhas
leituras a uma perspectiva unificadora, entendendo a pluralidade diversa de experienciar
o ser ou o tornar-se52 mulher negra.
Raça, gênero, classe social orientação sexual, reconfiguram-se mutuamente
formando [...] um mosaico que só pode ser entendido em sua
multidimensionalidade. [...] Considero essa formulação particularmente
importante não apenas pelo que ela nos ajuda a entender diferentes
feminismos, mas pelo que ela permite pensar em termos dos movimentos
negro e de mulheres negras no Brasil. Este seria fruto da necessidade de dar
expressão a diferentes formas da experiência de ser negro (vivida através do
gênero) e de ser mulher (vivida através da raça) o que torna supérfluas
discussões a respeito de qual seria a prioridade do movimento de mulheres
negras: luta contra o sexismo ou contra o racismo? - já que as duas dimensões
não podem ser separadas. Do ponto de vista da reflexão e da ação políticas
uma não existe sem a outra. (BAIRROS, 1995, p.461).

Pensar o imaginário enquanto um espaço político uma vez que nele concebo
formas de pensamentos e de escritas não exatamente históricas, no sentido de fixa, mas
que são fictícias, pois constroem possibilidades outras. Se penso na abjeção dos corpos
que performam, ou de temáticas para compor canções ou ainda na própria forma
expressiva das canções recaio em suas inteligibilidades e, por conseguinte em suas
reivindicações ontológicas de legitimidade. Baseando-me ainda em Butler formularia a
questão do seguinte modo, não são os códigos de legitimidade que constroem nossos
corpos no mundo, mas sendo nós seres pré-discursivos podemos também legitimar
formas entendidas como inumanas enquanto possíveis. Nesse sentido a autora afirma
que “há” o corpo abjeto mesmo quando ele não consegue se materializar.
Na partilha de um sensível entre uma comunidade musical, como as
cantautoras tencionam ou ratificam determinadas habilidades e afinidades musicais? O
modo como ocupam a posição de compositoras e cantoras é que estabelece um lugar
político de atuação em seus trabalhos artísticos. Me interessa sentir e observar
possibilidades diversas de (re)definições de lugares dos corpos nesse âmbito musical. A
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imaginação auditiva pode determinar certas divisões do sensível, mas também permite
redivisões e reinvenções.
Dentro do meu estudo da produção artística das cantautoras, busco identificar
negociações em “níveis de masculinidade e de feminilidade” (BENTO, p.205) dentro
das performances artísticas. Quais os imaginários entrepassam os corpos e as
performances das compositoras e cantoras que estudo? Quais os limites possíveis,
imagináveis e/ou inimagináveis nessas produções? O caminho a partir desse horizonte
teórico não me leva a buscar uma resposta exata, feito um diagnóstico, e não exatamente
entender tais trabalhos apenas enquanto estratégias. Decorre daí um pensar as formas
artísticas tencionando e convulsionando formas esperadas. Formas provenientes de uma
organização de códigos de legitimidade, mas que em seu interior possui também a
possibilidade de um desfazer ou recompor. Interessa assim pensar a produção de gestos
de uma sexualidade, de modo interseccional com os marcadores étnico-raciais e de
classe, a partir das temáticas escolhidas para compor as letras das canções ou os temas
das músicas instrumentais, quando for o caso e também no âmbito de suas
materialidades comunicativas. Se o abjeto é um contínuo devir metamorfoseando
corpos e formas, quando uma artista passa a intencionar a visibilidade ao abjeto, vem a
pergunta do Matheus Santos (2013), que a faço minha agora: É possível representar o
irrepresentável? Como o feminino tem perpassado essas produções realizadas por
mulheres? E de que modo? Em que medida os artivismos musicais contribuem para
criar novas ficções num imaginário simbólico racista, sexista e excludente?
Conceição Evaristo (1996) me inspira a uma escuta afetiva desses artivismos
musicais de cantautoras negras observando não somente as questões que dizem respeito
às suas referências raciais em seu trabalho artístico, mas em atentar, antes de tudo, na
maneira como a cantautora vai lidar com esse dado étnico que ele traz em si, o como
esse sujeito se apresenta em sua escritura (Evaristo, 1996, p. 2). Entendo as cantautoras
assim como criadoras de atitudes políticas a partir da auto - apresentação de suas
“escrituras” (Evaristo, 1996, p. 2). Dessa forma não concentro meus estudos exatamente
nos seus trabalhos autorais enquanto um objeto artístico, em busca de uma possível
construção de um “feminino negro”. Tentando destoar de uma perspectiva essencialista,
busco estabelecer uma análise da experiência estética que me convoca, num percurso
relacional que perpassa observar desde os diálogos que estabelecem com os diferentes
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gêneros musicais chegando até a compreender como performam o “ser mulher negra”
ou o “tornar-se mulher negra”.
Os diálogos que fazem com diferentes gêneros musicais inclusive me
interessam especialmente por que são opções que acredito ser uma das primeiras
subversões quanto ao lugar na mulher negra no mercado fonográfico brasileiro. Ricardo
Santhiago (2009) ao entrevistar 13 cantoras negras brasileiras destaca no livro que esse
é um mercado que tende a restringir as cantoras negras ao samba como expressão
musical genuína. Esse processo construiu ao longo da história brasileira uma espécie de
identidade musical limitadora construindo estereótipos no sentido cunhado por Stuart
Hall (1997). “Minha dificuldade maior foi cantar um tipo de música que as pessoas não
costumavam esperar de uma negra. Mesmo hoje, mesmo agora, a maioria dos artistas
negros cantam principalmente samba. (...) Ainda hoje acham que eu canto
difícil...Difícil? Nada!” (SANTHIAGO, 2009, p.260).
Alaíde Costa, uma das entrevistadas por Ricardo afirma a partir dessa fala as
expectativas que sua corporeidade desperta que seria a de interpretar uma música
“animadinha”, mas suas opções musicais frustram essas expectativas. Negra e
suburbana, ela apresenta em seu trabalho intimidade com a bossa nova. Movimento
amplamente consumido por uma classe média branca brasileira e onde Alaíde não teve
visibilidade no mercado fonográfico. O passeio pelas histórias familiares e profissionais
das treze narrativas dessas mulheres confirmam para mim a relevância de compreender
a performance53 das cantautoras negras enquanto uma conjuntura social, de classe,
gênero e de raça. Suas atuações no palco são um dos importantes aspectos, mas que
perpassam ainda as escolhas, as influências, heranças, conflitos, resistências, nas esferas
familiar e pública. São solistas dissonantes de representações estereotipadas e que
insistem em demarcar e limitar o que é ser mulher e negra.
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(ZUMTHOR, 1993, p.244). Zumthor não reduz a oralidade à ação da voz a enxerga enquanto expansão
do corpo, embora não o esgote. A voz para ele, está assim além da palavra: Com efeito, antes da voz há o
silêncio. [...] Ora, neste silêncio ela [a memória] amarra os laços com uma porção de realidades que
escapam à nossa atenção despertada; ela assume os valores profundos que vão em seguida, em todas as
suas atividades, dar cor àquilo que, por seu intermédio, é dito ou cantado (ZUMTHOR, 2005, p. 63). Tais
noções de performance serão utilizadas nesse texto associadas as noções desenvolvidas por Judith Butler
que aciona a performance sendo conformada por uma reiteração de atos e condutas nomeada por ela
como performatividade.
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Ronald Radano e Philip V. Bohlman (2000) afirmam que o poder da
propriedade musical é essencial ao que eles chamam de racial imagination. A afirmação
de que um tipo de música, ser sem dúvida ligada a um determinado grupo ou a um
determinado lugar, exemplifica isso. E essas demarcações de lugares criam binarismos
simplistas. E quanto a esse pertencimento, os autores discutem as abordagens
acadêmicas que possuem um centramento histórico "eurocentrico". Nesse aspecto eles
estão se referindo a musicologia comparada, por exemplo, onde as pesquisas eram feitas
sempre numa relação dicotômica entre “eu” e o “outro”. Assim, a música produzida fora
dos

parâmetros

conhecidos,

eram

denominadas

como

folclóricas.

E

contemporaneamente posso exemplificar com a nomeação da música brasileira a partir
da produção no eixo Rio de Janeiro e São Paulo onde as demais são consideradas
genericamente como “regionais”.
A racial imagination na música perpassa então, uma memória construída a
partir das diferenças. Essas diferenças para os autores dizem respeito às certas
condições

materiais:

1-Aspectos

relacionados

às

técnicas

de

produção,

2-

Instrumentação; 3-Corpos dos sujeitos envolvidos. Racial imagination desse modo,
“não informa simplesmente percepções de prática musical, mas é ao mesmo tempo,
constituída dentro e projetada num social através do som”. Nesse sentido, eles chamam
atenção para a escuta racializada que desnaturaliza as construções culturais definidoras
das performances (BOHLMAN; RADANO, p.5). Por isso mesmo ressaltam a
importância de diferenciar etnia e raça uma vez que envolvem processos distintos. Kofi
Agawu (2003) corrobora com esse pensamento e afirma que “All memories of music
are formed from real or imagined performances. The performative essence of music in
turn wekens the strictures of context, history, and authenticity” (AGAWU, 2003,
p.XXI).
A diferença pensada a partir da racial imagination permite um olhar e uma
escuta afetiva que caminhe por entre composições artísticas transitando, reconhecendo,
tensionando os elementos limítrofes entre real, ficção, paródia e original (BENTO,
2002, p.220). Tenciono então a discussão sobre a diferença, problematizando seu pensar
apenas a partir do plano de uma dicotomia de gênero (a diferença entre homens e
mulheres, entre masculino e feminino) me aportando nos estudos feministas
descoloniais que me provocam a reflexão das diferenças entre as mulheres de modo
interseccional. Local de fala, experiências cotidianas, subjetividades passam a ser
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entendidas como elementos que precisam ser pensados a partir de camadas que se
sobrepõem, o gênero seria apenas uma dessas camadas (COSTA; ÉVILA. 2005).
Desse modo intenciono uma análise que se interesse menos numa
compreensão interpretativa de uma obra, num "continuum existente entre o intuito do
artista e a interpretação do espectador" (Rancière APUD Marques, 2014, p.64). E com
mais interesse em observar em que medida as opções estéticas numa canção podem, por
exemplo, desestabilizar/estabilizar "paisagens homogêneas" contribuindo para "...
desenhar uma paisagem nova do dizível, do visível e do factível. Elas forjam contra o
consenso outras formas de sentido comum, formas de um sentido comum polêmico"
(RANCIÈRE, 2010a, p.77). Penso assim, que é nesse lugar dissensual que é possível
pensar em modos de subjetivação (práticas de si). As práticas de si constituem uma ética
que não se deixa reduzir às interdições dos dispositivos54. "A arte não deve visar a uma
transformação do mundo, mas da relação entre os sujeitos que constroem e partilham
um mundo. Qualquer poder de transformação supõe uma redistribuição imaginária dos
lugares, uma mobilidade ininterrupta das situações subjetivantes" (MONDZAIN, 2011,
p.110).
A ênfase não deverá estar localizada no objeto artístico em si, mas na
contextualidade das experiências estéticas na vida cotidiana (BRAGA, 2010). As
experiências estéticas não seguem a um modo padrão e meu intuito aqui, conforme
Braga (2010) é observar de que modo às experiências estéticas possibilitam
entrelaçamentos afetivos, não me interessando também os medir quanto a profundidade
e raridade dos sentimentos estéticos, mas acreditando que as expressões artísticas
podem agenciar subjetividades. Quando proponho uma escuta afetiva, onde para isso,
demarco meus lugares de fala enquanto mulher, negra etc., estou afirmando que quando
escuto uma canção, a voz vem ao encontro de um corpo, assim como olhar significa
olhar para uma imagem. A escuta pressupõe um corpo que ouve, que por sua vez tem
uma escuta estabelecida a partir, do encontro e da colaboração, sobre um mesmo plano,

54
Giorgio Agamben (2009) define dispositivo: "Generalizando posteriormente a já bastante ampla classe
dos dispositivos foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum
modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos,
as condutas, as opiniões e os seres viventes. (...) a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura,
o cigarro, a navegação, os computadores, o telefones celulares e – por que não – a própria linguagem, que
talvez é o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata –
provavelmente sem se dar conta das conseqüências que se seguiriam – teve a inconsciência de se deixar
capturar" (AGAMBEN, 2009, p.40-41).
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do mundo e do corpo, e, em seguida, da sensibilidade e do intelecto, da receptividade e
da espontaneidade.
Ouvir e deixar-se ouvir, dois gestos concomitantes que, – ao mesmo tempo de
uma simplicidade total e de uma complexidade não totalizável (Ranciére, 2005). Minha
escuta é direcionada a partir de uma determinada performance vocal, por exemplo, mas
ouço apenas aquilo que meu imaginário auditivo considera como audível. Sobre essas
distinções Rancière (2010) afirma que não são meramente lógicas. Trata-se do modo
como se distribuem desigualmente os lugares e as competências para fazer, ver, pensar
ou falar numa dada sociedade. Apesar de Jaques Rancière estar falando especificamente
sobre o teatro quando fala da emancipação do espectador, acredito que tem validade
também para o que discuto aqui no sentido de que a escuta além de ser o lugar de quem
pode comparar ou interpretar é também o lugar de conectar com outras produções
sonoras, com suas próprias imagens mentais e sonoras. Assim emancipar para Ranciére
significa “[...] desmantelar a fronteira entre os que agem e os que vêem, entre indivíduos
e membros de um corpo colectivo” (2010, p. 31).
Embora a diversidade autorizada pelo foco na experiência efetivamente
viabilize os processos fáceis, esta não seria, entretanto, a única face da
ampliação de escala. O regime comunicacional da interacionalidade
mediatizada permite uma variedade bem maior: • de afetos percebidos em
diferentes intensidades, variedades, tonalidades e tipos; • de graus de
autopercepção; • de modos expressivos, desde os mais sofisticados e
complexos - exigindo um forte escolamento nos modos de dizer e de expor,
assim como de receber e interpretar; até os mais cândidos e transparentes - de
geração e recebimento quase intuitivo. • de abrangência, desde uma
universalidade, tratando de sentimentos e expressões quase antropológicos
próprios do fato de sermos todos humanos até os sentimentos e as expressões
mais idiossincráticas, exigindo vivências muito particulares para sua sintonia.
(BRAGA, p.81).

Braga (2010) acredita que os processos mais sutis e menos controláveis, não
codificados como o som, a imagem e o gesto devem ser enfatizados. As condições
extralinguísticas do pensamento, das relações entre os participantes requerem um
processo ativo para completar a comunicação. Nesse sentido, entendo que as heranças
provenientes das hierarquias coloniais ressoam também nas experiências provenientes
com a arte e especialmente com o modo de produção de conhecimento sobre ela. Grada
Kilomba (2008) a partir de seus artivismos que são desenvolvidos entrelaçados à sua
produção acadêmica destaca a disputa pelo controle de certo regime de produção de
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conhecimento que forja um sujeito de conhecimento pretensamente neutro e blindado ás
afetações que perpassam as disposições políticas que organizam as hierarquias
coloniais. Perceber-me negra nos espaços de produção de conhecimento me impeliu a
um descolamento de um olhar e interesses de estudo, dos “ditos” para os “não-ditos”.
Às articulações silenciosas que apagam as diferenças ao afirmar que o branco é ausência
de cor. Um espaço branco não é um espaço neutro. O passado colonial ainda me
assombra e isso afeta minha sensibilidade estética e intelectual, fato que ressoa também
nessa minha escrita encarnada. “O mundo público da aprendizagem institucional é um
lugar onde o corpo tem de ser anulado, tem que passar despercebido” (hooks, 2000).
bell hooks sobre isso ressalta que a insistência em não reforçar a separação entre mente
e corpo é um dos princípios centrais da pedagogia crítica feminista, é também um modo
de subversão na produção de conhecimento acadêmico.
A escrita performática55 não me assegura maior propriedade para falar sobre
uma experiência estética das mulheres negras e dos grupos sócio-econômicos aos quais
afirmo pertencer e muito menos me impede de exercitar uma reflexão crítica de análise
quanto aos meus próprios lugares de fala e experiência. Esse posicionamento afirma que
a partir da concretude da vida individual é possível refletir sobre a experiência coletiva
(hooks, 1996). Assim a presença de meu corpo no texto convoca um posicionamento
político onde seja possível tornar cada vez mais audíveis outras vozes na produção de
conhecimento acadêmico. Bem como aciona as estéticas musicais enquanto formas de
ver e de organizar o real. A música enquanto uma manifestação expressiva que faz ver
ou ainda pode determinar visibilidades que nesse caso, busco especificamente a partir
de artivismos56 (ativismo na arte) musicais desenvolvidos por mulheres no cenário

55
Penso assim na própria escrita da tese enquanto uma escrita performática que atua enquanto estratégia
poética e política que se configura segundo Pollock (1988) não como um gênero ou uma forma fixa mas
gira em torno de novas possibilidades de subjetivações e até mesmo de referencialidade. Pollock ressalta
ainda que tal percepção distancia-se da percepção dos membros de diversas culturas como objetos e não
como sujeitos, como construções sociais em vez de agentes humanos complexos e contraditórios que
mediam, lêem e escrevem o mundo de forma diferente.
56
Artevismo é um neologismo conceptual ainda de instável consensualidade quer no campo das ciências
sociais, quer no campo das artes. Apela a ligações, tão clássicas como prolixas e polémicas
entre arte e política, e estimula os destinos potenciais da arte enquanto ato de resistência e subversão.
Pode ser encontrado em intervenções sociais e políticas, produzidas por pessoas ou coletivos, através de
estratégias poéticas e performativas, como as que André de Castro tem vindo a prosseguir. A sua natureza
estética e simbólica amplifica, sensibiliza, reflete e interroga temas e situações num dado contexto
histórico e social, visando a mudança ou a resistência. Artivismo consolida-se assim como
causa e reivindicação social e simultaneamente como ruptura artística – nomeadamente, pela proposição
de cenários, paisagens e ecologias alternativas de fruição, de participação e de criação artística.
(RAPOSO, 2015, p.5).
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brasileiro. Nesse sentido, Jaques Ranciére (2009) me possibilita correlacionar
determinados modos de escrita, que aqui entendo como certas maneiras de produzir
música, com determinados modos de pensamento. Nesse sentido, a pesquisa que
desenvolvo busca o aporte em epistemologias “politizadas e pautadas num marco
teórico feminista que ressalte a visibilidade feminina e discuta as relações de gênero e
poder (SCHIEBINGER, 2001) que também estão presentes no universo musical e na
produção de conhecimento sobre música” (ROSA, HORA e SILVA, 2013, p.8). O
feminino aqui excede a categoria “mulher” na perspectiva heteronormativa que divide
as pessoas em apenas dois grupos: homens x mulheres. Para isso as teorias queer57 me
ajudam a questionar e desconstruir um olhar colonizador de corpos e subjetividades.

2.3 Interseccionalidade e a escuta afetiva: materialidades, música, corpo relações
de gênero, sexualidade e raça
A música enquanto uma esfera de participação e não apenas enquanto um lugar
de representação me leva assim a construir uma metodologia que me possibilite uma
escuta afetiva e consciente onde as materialidades musicais possam ser apreendidas. A
escuta afetiva aqui empreendida inclui no estudo, relações de gênero, sexualidade,
geração, classe, raça e etnia58 e corporalidades dos repertórios musicais. Para tanto, sigo
um roteiro de escuta fundamentado nas práticas de percepção musical que inclui desde
contextualização geral da canção com suas condições de gravação e seus aspectos
técnicos, até composição e aspectos composicionais, de performance, estilo e gênero
musical.
Jorge Cardoso Filho afirma que a "canção midiática pode ser caracterizada
como um produto cultural do campo não hermenêutico e indicar modos de estudar essa
manifestação expressiva a partir dos tipos de experiência que se conformam"
(CARDOSO FILHO, 2009, p.81). A dimensão poética da canção me possibilita
57
Os primeiros estudos da teoria queer surgiram em meados dos anos 1980 problematizando questões
identitárias dos movimentos gay e lésbico. Desse modo propôs um olhar científico implicado com as
margens da sociedade (PELÚCIO, 2004, P.134).

58
“O conceito de etnia, embora esteja intimamente relacionado ao conceito de raça, difere um pouco, no sentido em
que se refere a uma base social de grupo. Etnia diz respeito a questões de pertencimento (etnicidade), se referindo aos
chamados grupos étnicos e religiosos, como por exemplo grupo de judeus, muçulmanos ou mesmo de latinos,
enquanto categoria racial/étnica, além é claro, dos grupos indígenas, etc. Estes não estão necessariamente
diferenciados pelas características fenotípicas, mas pela noção de pertencimento a um determinado grupo” (ROSA,
2009, p.42).

97

observar e refletir quanto aos elementos agenciados durante a experiência com os
objetos. A estrutura do objeto artístico musical, como um álbum, por exemplo, quando
"soa" para mim enquanto uma expressão única, não deixa de articular elementos como
melodia e letra, dois elementos importantes, mas não exclusivos, a música como
manifestação expressiva, segundo Janotti Júnior (2007), deve ser observada também
[...] tanto a sua configuração plástica das expressões musicais quanto às estratégias
discursivas de construção da imagem pública dos atores da música contribuem para o
processo de produção de sentido da música popular massiva, em uma espiral de sentidos
que engloba marcas presentes na materialidade dos produtos musicais e seus
posicionamentos na cultura midiática (JANOTTI, 2007, p.6).
Corpo, gestualidade e situação entram enquanto aspectos importantes nessa
observação do autor, um esforço no qual Cardoso Filho chama de uma certa
corporalização na avaliação musical (CARDOSO FILHO, 2009, p.82). O roteiro de
escuta que proponho inspira-se na metodologia utilizada pela pesquisadora Laila Rosa
(2009) em seus estudos realizados no contexto religioso do culto da jurema na Nação
Xambá em Olinda, Pernambuco. Ela defende um olhar feminista quanto aos estudos de
performance, afirmando que o mesmo, partindo de um saber localizado, escutando a
música a partir do entrelaçamento dos sujeitos, entidades espirituais, desejos,
afetividades, representações de gênero, relações de poder e a música. O roteiro de escuta
que segue abaixo norteará as anaálises nos exercícios de escutas afetivas realizadas no
terceiro capítulo. Esse roteiro estará em operação relacionado ainda às contribuições
metodológicas sugeridas pelo etnomusicológo Anthony Seeger (1990) que propõe na
observação da performance musical aspectos como a experiência do campo,
observações e entrevistas.
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Roteiro de Apreciação Musical, proposto por Laila Rosa,
Da escuta consciente em apreciação musical:
1. Contextualização geral da canção desde os aspectos socioculturais e
políticos considerando os marcadores sociais das diferenças entre os sujeitos e contextos
musicais;
2. Aspectos técnicos das possíveis condições de gravação se antiga, recente,
etc.
3. Sobre o/a compositor/a e aspectos composicionais e de performance estilo
e gênero musical;
4. Elementos musicais:
- Instrumentação escolhida (textura – quais instrumentos presentes na
gravação? Música vocal, instrumental, etc. quando aplicável, tentem descrever
conforme a classificação organológica básica*)
- Aspectos timbrísticos (sobre as características vocais e instrumentais e suas
sonoridades específicas)
- Aspectos de dinâmica (pense no diálogo entre texto cantado e
instrumentação)
- Padrões rítmicos presentes;
- Andamento aproximado (lento, rápido, etc.);
- Forma da canção (quais as partes diferentes que compõem a canção?
Quantas são e como são apresentadas?)
- Aspectos melódicos (como as alturas se “comportam” ou seus movimentos
ascendentes, descendentes, paralelos, contrários, etc.) e harmônicos (qual o sistema
empregado – se tonal, modal, atonal, misto, outros);
5. O que mais observar
* Classificação organológica básica: 1. Aerofones; 2. Cordofones; 3.
Idiofones e 4.membranofones
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Capítulo III - A experiência estética enquanto escrevivências compartilhadas do
empoderamento racial e de gênero nas cantautorias baianas e negras
"Como mulheres, nós fomos ensinadas a ou ignorar nossas diferenças, ou vê-las como causas de
separação e suspeita em vez de forças para serem mudadas. Sem comunidade não há libertação,
apenas uma trégua frágil e temporária entre um indivíduo e sua opressão. Mas comunidade não
deve significar uma queda de nossas diferenças, nem a pretensão patética de que essas
diferenças não existem", (Audre Lorde, 2013).

Quando penso em corpos políticos e os observo a partir de marcadores sociais
como gênero e sexualidade, raça/etnia, classe, encaro o desafio da intersseccionalidade
como forma de enfrentar a tendência mais obvia de entender a experiência como
evidência estrita de uma realidade. Ao transcrever ou traduzir em texto minhas
experiências estético musicais não o faço intencionando torná-las uma evidência
autorizada por que "de fato senti ou vivi" tais experiências, como problematiza Joan
Scott (1998). Penso a experiência e sua apreensão enquanto uma posicionalidade não
neutra onde não há o individual sem que não esteja em relação com uma coletividade
atravessada pelo cruzammento entre capitalismo, racismo estrutural x branquitude e o
cisheteropatriarcado. Pensar o pessoal como político, aliar arte e ativismo, borrar as
fronteiras entre a produção do conhecimento ciêntifico e a militância são práticas fruto
do desejo de enfrentamento a modos de compor uma existência a partir de um
pensamento colonizador. Se "as ferramentas do mestre não irão desmantelar a casa do
mestre" (LORDE, 2013), visões pessoais que partem de historicidades próprias podem
imaginar uma comunidade ainda por vir.
A configuração contemporânea de mulheres negras compondo, cantando e
gerenciando suas carreiras e trajetórias de vida é fruto de uma ficção imaginada por
nossas ancestrais que desafiaram as noções dominantes de escrituras. Entendo o
entrelaçamento entre artivismos e ancestralidade enquanto restituição de humanidades
negadas, onde "(...) nossas visões pessoais ajudam a montar a base para a ação política"
(LORDE, 2013). A música como processo e como produto, manifesta os agenciamentos
pessoais e coletivos de enunciação, onde a música significa ser mais "(...) do que
simplesmente conjuntos de sons (a notação destes sons em símbolos)" (Seeger APUD
Stock, 1987: xiv).
Nesse sentido a música é uma experiência compartilhada uma vez que engloba
um modo específico de interação com seus contextos tanto de produção quanto de
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recepção. Uma dinâmica específica e relacional que não localiza - se nem num sujeito
possuidor da experiência tão pouco num objeto, mas na relação entre os mesmos
(DEWEY, 2005). Nesse contexto as propostas musicais que escolho para interlocução
nesse estudo são ouvidas e interpretadas enquanto acontecimentos materializadores do
processo contínuo e dinâmico que se dá na construção criativa de diferenças, de novas
formas de ser mulher negra no mundo contemporâneo, o que significa disputas políticas
de identidades.
Entendo que num grupo de pessoas onde suas afinidades e tensiosamentos
políticos tornam-se um comum partilhável, existe a possibilidade da criação de
comunidades estéticas e vice versa, afinidades estéticas estão "grávidas" de um comum
político. Para entender essas relações e seus trânsitos a partir do trabalho autoral de
mulheres negras baianas na música e a experiência estética advindas desses repertórios,
percebo como fundamental ter participado de eventos que redistribuem ou embaralham
quem tem autoridade para o quê. Participei de eventos pensados por mulheres e para
mulheres como o Festival Internacional de Compositoras - Sonora (julho de 2017 e
2018), Marcha das Mulheres (março de 2018), Marcha das Mulheres Negras (julho de
2018), algumas jam's do Som das Binha, os shows de cada cantautora com as quais
dialogo nesse trabalho, entre outras mobilizações, como a 4ª edição do Encontro
Novembro Negro nas Artes (ENNA), evento produzido pela Feminária Musical: grupo
de pesquisa e experimentos sonoros realizado na comunidade do Alto da Sereia em
Salvador. Com o tema “A Arte na perspectiva do autocuidado”, realizamos oficinas de
musicalização, confecção de livros e contação de histórias para crianças, oficina de
Tambor Terapia para mulheres com roda de conversa sobre autocuidado (fotos em
anexo).
A observação participante nesses espaços que integram música e práticas
feministas me fez pensar nas atuações de mulheres artistas, ativistas e intelectuais
inscrevendo suas vivências em pautas de luta e celebrações de conquistas. Cada vez
mais fui compreendendo que quando as mulheres reivindicam autoria em suas vidas e
em processos criativos e artísticos, elas estão disputando por lugares de autoridade.
Cada evento, manifestação e ou mobilização que participei me impôs pensar sobre as
negociações e disputas de narrativas em jogo nessa relação autoria x autoridade. A
potência dos encontros felizes nesse percurso me impulsionou a organizar um coletivo
audiovisual de mulheres, com o objetivo de produzir conteúdo feminista, visibilizando
as mulheres no lugar de autoria de linguagens artísticas. O objetivo foi o de produzir
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conteúdos que contribuíssem com a criação de espaços de circulação e debate para
produções artísticas e ativistas de mulheres fosse na literatura, na música, na fotografia,
cinema ou qualquer outra linguagem de interesse das mulheres que integravam o
coletivo naquele momento. Passei a produzir entrevistas com mulheres atuantes na
música baiana, especialmente em Salvador. As entrevistas com cantautoras que dialogo
mais diretamente nessa pesquisa e também com outras que não estão enquadradas no
que se costuma chamar de corpus - proporcionaram a mim, o que Jorge Cardoso (2011)
chama de saberes-em-ação, que seriam competências pragmático-performativas com
potência de reinvenção. Desses encontros que narro aqui, restituo os indícios ou marcas
de encontros significativos e estéticos, tanto do ponto de vista situacional da
experiência, bem como as materialidades musicais envolvidas.
A análise que desenvolvo ocorre assim a partir das singularidades evidenciadas
nas escrevivências individuais onde os corpos territórios enegrecidos e gendrados dão a
ver performances que estabelecem experiências estéticas comunitárias, demarcadas por
uma condição do ser negra. Evidencio a análise de modo corporificado ressaltando
minha própria relação com os contextos das experiências que são interacionais e não
neutras.
Sendo “interação”, a experiência para Dewey certamente não é “etérea”, está
implicada nas condições e nas dimensões concretas da relação do indivíduo
com o ambiente e consequentemente não pode ser caracterizada por outro
aspecto exclusivamente. Em outras palavras, isso significa que a
“experiência” exige a mobilização sensorial e fisiológica do corpo humano; é
ao mesmo tempo uma atividade prática, intelectual e emocional; é um ato de
percepção e, portanto, envolve interpretação, repertório, padrões; existe
sempre em função de um “objeto”, cuja materialidade, condições de aparição
e de circunscrição histórica e social não são indiferentes (GUIMARÃES &
LEAL, 2007, p. 06).

Os vídeos produzidos pelo coletivo Delas59 contem conversas e entrevistas que
revelam as assimetrias de gênero presente no campo da criação artística e/ou da
produção de conhecimento. Entre as temáticas presentes nos diálogos com as artevistas
estão questões relacionadas a gênero e sexualidade, raça, autoria e identidades de
gênero, pensando assim a ligação entre as produções estéticas e políticas aprofundando
a discussão sobre os direitos das mulheres. Pontuo a Marcha das Mulheres em março de
2018, como um dos momentos mais marcantes para compreender a experiência de
modo circular, colocando em movimento os conhecimentos a partir da roda de capoeira
feminista do Grupo das Marias Felipas, do slam de versos e poesias formado também
59

Os
vídeos
podem
vistos
<https://www.youtube.com/channel/UC0UIuJAM6_PUbb3eyQzuEpg/videos>
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no

link

em meio à Praça da Piedade. Das mulheres percusionistas que tocavam e cantavam suas
marchas que davam ritmo a caminhada, das mulheres rurais que caminhavam com
gritos de luta, e músicas cantadas... éramos muitas, diversas e juntas. Durante esse
momento, com mais duas amigas que integravam o coletivo, Ravena Maia e Alexandra
Martins, realizamos uma série de entrevistas, com mulheres artivistas que participavam
da marcha.
Imagem 6 - Fotos durante a realização de entrevistas na Marcha das Mulheres
em março de 2018

A série de entrevistas "Especial Oito de Março, Salvador, Bahia"
(#webcanaldelasnamarcha),
pode
ser
conferida
no
link
< https://www.youtube.com/watch?v=S9DuqmAbwXs&list=PLblxm6cPEuGo0RNL3
GUA4GKj05-HRAHHf >Destaco abaixo, trechos de algumas das falas dessas artistas
bem como frames das entrevistas que realizamos.
“... o machismo ainda ta muito impregnado ... acho que a questão maior que é um desafio pra nós
mulheres, é abrir o olho de outras mulheres que ainda reproduzem o machismo... A música não deixa de
ser uma forma de protesto né? Pra mim que trabalho com percurssão é muito difícil você estar nos
espaços e ainda não é em todos espaços que você é respeitada por ser mulher percussionista... ainda tem
muito essa questão que a percussão é pra o homem, por exigir força... a minha música e o lugar que ocupo
na minha música é uma forma de militância”... Trecho da fala da percussionista Talita Batuk, integrante
do grupo Maracatú Ventos de Ouro, em entrevista para o canal
Delas https://www.youtube.com/watch?v=tx3dSlY1nDA&t=9s
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Imagem 7 - Frame da entrevista com a percussionista Talita Batuk

"A arte ta aí como ferramenta de combate direta ... houve uma depressão cívica, mas eu busco não parar
com a arte, com meu artivismo... porque se a gente parar a gente morre. A gente morre enquanto projeto
de humanidade .... se eu não tiver arte eu piro”. Trechos da fala da performer, Robertinha Nascimento,
organizadora do cineclube feminista "Quinta ordinária" em entrevista para o canal Delas <
https://youtu.be/dXKxH58hr9w>

Imagem 8 - Frame da entrevista com a performer, Robertinha Nascimento

"A arte é fundamental... essas nossas vozes através não só da questão da voz falada, mas também desse
corpo, dessas reinvindicações, dessas lutas por direitos, desses que sabemos que não são iguais. Que
direitos são esses? Pra quem são?". Trechos da fala da cantautora e integrante do grupo "A intêra"e do
Grupo de Mulheres do Alto das Pombas – GRUMAP, Luciana Luciana, em entrevista para o canal Delas
<https://www.youtube.com/watch?v=s4GZiuj6cIs>
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Imagem 9 - Frame da entrevista com a cantautora, Luciana Luciana

"(...) A luta feminista não é uma luta só para as mulheres cis, não é só para as mulheres hetero. A luta
feminista, ela é também para as mulheres trans. A luta feminista é para as mulheres lésbicas e
também pros homens que querem outro tipo de referência de masculinidade, que não precise
reproduzir essa opressão contra as mulheres (...)".Trechos da fala da capoeirista, historiadora e
pesquisadora Adriana Albert (Pimentinha) para o canal Delas <
https://www.youtube.com/watch?v=CGfkaGuZtlg>

Imagem 10 - Frame da entrevista com a capoeirista e pesquisadora Adriana Albert
(Pimentinha)

Já durante o mês de julho, acompanhei a Marcha e o Ato Mulheres Negras
Movem a Bahia, uma ação conjunta dos movimentos de mulheres negras na 6ª
Edição do Julho das Pretas. O evento acontece no dia 25 de julho quando é
comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino – Americana e Caribenha.
Na página de facebook do Julho das Pretas, ao longo da divulgação da marcha, foi
publicado dados do Atlas da Violência 2018, onde do total de mulheres
assassinadas no Brasil entre 2006 e 2017, 71% são negras. A marcha integra assim
uma agenda de demandas que inclui denuncia ao racismo, a violência e visibilidade
as lutas dos movimentos de mulheres negras pelo Bem Viver de toda população
negra. Diferentemente da Marcha das Mulheres, o ato e marcha das mulheres negras
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contou ao final da caminhada, que partiu da Praça da Piedade, com um palco para
programação musical no Pelourinho - Terreiro de Jesus.
Imagem 11 - CARD de divulgação da Marcha e ato político Cultural Mulheres Negras
Movem a Bahia 2018

A banda base do evento foi formada por mulheres que participam do Som das
Binha, entre elas as percussionistas Dedê Fatuma e Line Santana que integraram o
projeto musical Aya Bass de Luedji Luna, Xênia França e Larissa Luz, que estiveram
acompanhadas por uma banda formada por instrumentistas negras, na estreia do trio no
Festival Sangue Novo (janeiro 2019) e durante apresentações no carnaval 2019 de
Salvador. Ainda na programação do ato e marcha participaram a dupla de rap,
VisiOnárias, o grupo de poesia Coletivo Zeferinas, a cantautora Aline Lobo, a banda
Intêra, com a participação da atriz e cantora Telma de Souza. Fizeram participações, as
cantoras: Gal do Beco, Iane Gonzaga, Carla Gentil, Rebeca Tarique, Matilde Charles e
o Coral Mulheres de Alagados.
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Imagem 12 - Fotos da Marcha e Ato Político Cultural Mulheres Negras Movem a Bahia
2018

Fonte - Página facebook do Julho das Pretas
< https://www.facebook.com/profile.php?id=100018920859350>

Ter a possibilidade de participar dessas mobilizações, de realizar as entrevistas
com as cantautoras, de me questionar enquanto pesquisadora, comunicadora foi um
percurso também para entender de fato a decolonialidade a partir da desobediência
epistêmica onde as insurgências na universidade, na arte e no âmbito político partem
também da indissociabilidade entre as múltiplas relações discriminatórias, entre a teoria
e a prática em articulação com os movimentos sociais, especificamente nas resistências
afros e indígenas. Localizo o “giro decolonial” nesse contexto, quando as propostas
teóricas aqui empreitadas estão em conexão com o “movimento de resistência teórico e
prático, político e epistemológico, à lógica da modernidade/colonialidade” (Mignolo,
2008, p. 249). Nesse sentido, as cantautoras não se constituem num “objeto de estudo”
mas sim compõem um recorte de interlocução e de participação na construção do
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conhecimento. Descolonizar a experiência estética quer dizer assim, assegurar que a
branquitude não continue sendo uma identidade que marca outras, permanecendo não
marcada. Evidenciando assim que a neutralidade nesse campo não é universal, mas sim
dominante.
Apesar das entrevistas que realizei ao longo da pesquisa não serem a base
essencial dos dados que analiso, até por que a entrevista com Luedji Luna não foi
possível, acredito que essa foi uma parte significativa no percurso onde a produção de
narrativas audiovisuais, foi um trabalho colaborativo que me provocou a sair dos
lugares comuns da escuta e também da fala. E isso é consoante com a proposta da tese
de construir relações de alteridades a partir da expressão sensível que é a música. O
ouvir estabelece uma experiência que é corporal e sensível. A fala e a escuta, minha e
das cantautoras, ressoam aqui enquanto (re) construção de uma história de mulheres
negras que produzem arte e reflexão sobre seus contextos de produção e inspiração,
sobre seus repertórios artístico-musicais que percebo que funcianam como acervos
memorísticos que inteferem na produção criativa delas, nossas. Esse falar sobre suas
produções artísticas e artivisticas, inclue assim seus corpos que falam sobre heranças
ancestrais, invisibilizadas na história oficializada sobre nossas e nossos antepassadxs.
Imagem 10 - Foto da gravação em estúdio da entrevista com a cantautora Vanessa
Mello

Fonte - diário de campo

108

Nesse caso, a minha própria condição de pesquisadora negocia com a
"morfologia" ou forma de um texto que evidencia a não neutralidade mas ao mesmo
tempo sendo produzido num espaço acadêmico, deve cumprir parâmetros estabelecidos
nesse espaço. Negocia ainda com as escolhas epistemológicas e conceituais, onde minha
condição de pesquisadora me autoriza a opções de categorias de análise e
epistemologias que não exatamente são auto nomeações das artistas com as quais
dialogo. Sobre isso, no início de 2018, junto com uma colega de pesquisa, Janaína
Casanova60, fiz uma entrevista com a rapper Tássia Reis momentos antes de sua
participação no show "Festa IFÁ & Negra Força Feminina" quando se apresentaram
também Luedji Luna e JosyAra, realizado numa das Praças do Pelourinho. Entre as
perguntas feitas, questionei se ela identifica-se com o termo cantautora, ela respondeu
que entende o termo como importante no sentido de ressaltar o lugar da autoria feminina
mas que prefere perceber-se enquanto artista, por que sendo coreógrafa, compositora,
cantora, entre outras funções no gerenciamento de sua carreira, ela acredita que
cantautoria não daria conta dessas outras esferas.
Como expliquei no primeiro capítulo, o conceito cantautoria é muito mais
abrangente, para Laila Rosa e Izabel Nogueira (2015) o termo é sinônimo de artevismo
feminista autoral atravessando simultaneamente os apectos musicais, político e teórico.
Tocar, cantar, compor, pensar, escrever, ensinar, militar, ações realizadas por feministas
em diferentes contextos são assim considerados cantautorias (NOGUEIRA, ROSA,
2015, p.33). No entanto, é um conceito formulado por mulheres artistas com trajetória
acadêmica que produzem reflexões sobre seus processos criativos desde um lugar
específico que é a universidade.
Identifico isso, para ressaltar que as categorias que uso são também
negociações nesse lugar que ocupo de pesquisadora negra feminista, a partir de
semelhanças e dessemelhanças entre mim e as cantautoras com as quais dialogo. A
tentativa de entrevistar todas as mulheres que integram e dialogam com essa pesquisa,
foi um esforço de entender melhor suas estratégias de autonomia e criação que
reverberam na relação com as comunidades que as legitimam. Tratando-se de mulheres
negras que partilham de um passado histórico de subjugação, é fundamental ressaltar a
não homogeneidade de mulheres e tão pouco de negritude.

60

A dissertação da pesquisadora sobre a cena feminista soteropolitana no rap pode ser encontrada no
Banco de Dados da UFBA.
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Ao passo que partilhamos enquanto mulheres negras da constituição de
linguagem, seja falando, cantando, escrevendo como lugar de outorgar a nós mesmas
um estatuto de corpo, que ocupa um espaço e que toma pra si a possibilidade de
reescrever, de reimaginar uma história de violência contra nossos corpos e linguagem.
Por outro lado, partimos de cosmogonias próprias e singulares que constituem
dessemelhanças entre nós. Mulheres negras, falam a partir de lugares sociais distintos
entre si, com partilhas desiguais do nome e do reconhecimento dos direitos de autoria.
Os elementos políticos nas cantautorias são escrevivências que envolvem
processos criativos, opções estéticas e as condições sociais e políticas de produção desse
som: a música é "...uma forma de comunicação que possui, semelhante a qualquer tipo
de linguagem, seus próprios códigos. Música é manifestação de crenças, de identidades"
(OLIVEIRA

PINTO, p.223). Essa forma de comunicação pode ser melhor

compreendida a partir das recentes comunidades formadas por mulheres artistas e
ativistas. O Sonora – Ciclo Internacional de Compositoras, por exemplo, surge da
hashtag#mulherescriando, uma mobilização que estimulou mulheres a compartilhar
vídeos na internet com performances de suas próprias composições. A iniciativa da
musicista Deh Mussulini de Belo Horizonte teve o objetivo de romper o imaginário de
que existiam poucas compositoras.
Da repercussão dessa mobilização virtual é que a compositora Larissa Baq
constrói a ideia de um festival com outras compositoras - “Sonora – Ciclo Internacional
de Compositoras” com o objetivo de evidenciar a composição feminina (compositoras,
cis e transgênero, de qualquer vertente musical - inclusive instrumental). Com o mote
“A revolução virá pelo ventre” o evento ocorreu no mês de junho de 2017 em 19
cidades do mundo, englobando cinco países. No Brasil em onze estados; São Paulo,
Ouro Preto, Mariana, Belo Horizonte, Recife, São Luiz, João Pessoa, Natal, Rio de
Janeiro, Brasília, Sorocaba e ainda nos países como a Argentina (Buenos Aires),
Portugal (Lisboa), Espanha (Barcelona) e Dublin.
A presença desigual de autoras na música acaba por desestimular
outras mulheres a se enveredar por esse ofício pela falta de
representatividade, mantendo o status quo vigente neste meio, o que,
por sua vez reforça e embasa mitos de incapacidades femininas como
instrumentistas, regentes, arranjadoras e compositoras. O projeto
busca romper com estes círculos viciosos, das mulheres sempre
colocadas e reconhecidas como intérpretes, estimulando o
fortalecimento no âmbito individual de cada compositora por meio da
coletividade, num processo mútuo de criação e de divulgação de seus
trabalhos através de shows totalmente autorais. (Trecho retirado do
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site<http://terreirodegriots.blogspot.com.br/p/sonora-ciclointernacional-de.html>

Em Salvador, fui ao evento em suas três edições, em 8 de julho de 2017
quando foi realizado pela primeira vez. No primeiro dia do evento fui com duas amigas
e meu filho Davi (ver imagem n.13). No segundo dia estava acompanhada por três
amigas, duas delas também pesquisadoras (imagem n.12). O Festival aconteceu no
Tropos Co., localizado no bairro Rio Vermelho, chegamos atrasadas e ouvimos apenas a
última canção, tratava-se da composição “Na Rua” de Aline Lobo. Enquanto íamos
tentando abrir caminho entre a aglomeração de pessoas que estavam em pé e
conseguíamos nos acomodar no chão, uma voz grave soava com leveza e força.
Acompanhada pelo violão de Kamile Levek, que eu conhecia apenas na atuação do
Grupo Musical infantil Canela Fina, a canção era um reggae com interpretação que me
remetia a algumas referências musicais masculinas, uma vez que mantinha uma certa
fidelidade a forma de cantar e ao próprio ritmo originalmente jamaicano, mas já
incorporado à cultura brasileira e baiana especialmente a partir dos anos 1970 e 198061.

61
Fabrício Mota (2012) localiza esse contexto entre dois momentos que ele considera singulares:
primeiro até meados dos anos 1980, (...)“onde aparecem as primeiras expressões de afinidade que
registram a presença do gênero em questão na produção musical baiana; em seguida fins desta década,
onde relaciono a proliferação dos blocos afro de samba-reggae e sua leitura musical transcontinental dos
negros, em algumas cidades da Bahia. (...) O segundo momento – os anos 90 – entendo como a
cristalização de uma cena “regueira” na Bahia, compreendida entre os anos de 1988/89 até 1997/98
(MOTA, 2012, p.25).
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Imagem 14 - Foto do primeiro dia do I Festival SONORA em Salvador - BA
em 2017

Fonte - Página Sonora <https://www.facebook.com/sonorafestivalbrasil/>

Aline Lobo apresentou-se sentada numa cadeira ao lado da violonista, exibia
dreads looks na altura dos ombros. Seus movimentos corporais não eram muitos.
Quando prolongava algumas frases cantando, seu corpo acompanhava o som com um
movimento que a alongava lentamente para trás. Uma de suas mãos agita-se como que
dramatizando a letra:
Na rua / Já se corre perigo / Imagine um corpo feminino/ Minha mãe o que eu fiz pra
perecer/ Diante da força bruta/ Minha mãe o que eu fiz pra merecer/Liberdade tão
fajuta/Eles parecem tão famintos/ Meu corpo de mulher/ Sempre pro sacrifício/ Pra
servir a quem vier/ Doa a quem doer/ Pra saciar os vícios/ Eles não sabem como eu
me sinto/ Um corpo exposto/ Carne sem rosto/ Ventre contraído/ Mas quem pode
dar a cruz/ Tem a força que conduz/ Que dissipa a escuridão/ Tem a mudança em
suas mãos/ Seguir o caminho que te faz feliz/ Já é por si só a força motriz/ Que
enfrenta a força bruta/ Mulher sem medo/ Mulher sem culpa/ A gente pode mulher/
A gente é forte ou se é/Porque a dor deixa tudo mais caro/ A dor deixa tudo mais
caro/ A cor deixa tudo mais claro/ A cor deixa tudo mais claro/ Amor deixa tudo
mais calmo/ O amor deixa tudo mais calmo/.

A interpretação acentuava um canto pausado, com momentos alternados entre
uma intensidade na entoação e uma voz bem mais suave e ainda entrecortada pelo
silêncio. O timbre grave algumas vezes apresentava uma voz que “arranha”, um vibrato
específico que soou para mim como algo do “legítimo reggae roots”. Eu estava num
show promovido por mulheres, apresentado por mulheres com suas composições. O fato
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da primeira canção que ouvi ali me remeter a imagens mentais de homens no reggae me
pareceu no mínimo sintomática. Eu inclusive tinha acabado de ler dois livros sobre o
reggae na Bahia, ambos frutos de dissertações. Ainda assim eu não conseguia lembrar
de nomes de mulheres na história do reggae no Brasil e muito menos na Bahia. Sim,
muitas bandas de reggae no Brasil possuem backing vocal com mulheres, algumas delas
iniciaram trabalhos artísticos independentes posteriormente como é o caso de Izabella
Rocha, ex-integrante do Natiruts que funda a banda In Natura. Mas nas histórias do
reggae, os registros históricos acadêmicos ou não demonstram o quanto esse é um
território que invisibiliza a presenção feminina. O racismo e o sexismo enquanto
práticas sócio – culturais ainda conseguem perpetuar certas maneiras de produzir
música.
O fato me fez pensar ainda nas minhas próprias imagens mentais onde percebo
o quanto às experiências culturais diversas entre e das mulheres, especialmente
relacionados ao ato de amar, estão atravessadas por resquícios das divisões raciais e
patriarcais. Por isso, acho importante traçar de modo rápido os lugares por onde andei
durante a pesquisa pois foram essenciais para que eu passasse a entender a comunidade
de mulheres na música enquanto quilombos ressoando práticas comunitárias e
amorosas. Como disse acima, cada evento que participei ora assistindo, ora produzindo
entrevistas foram significativos inclusive para minha própria auto percepção como
mulher negra, como parte de uma jornada pessoal de descolonização da minha própria
vida.
Voltando ao Festival Sonora, ele surge com o objetivo de dar visibilidade e
legitimar a presença da mulher compositora no meio musical conecta a arte ao ativismo
que se propõe a subverter lugares hierárquicos nas práticas musicais. E isso obviamente
influencia a energia que envolve todo o ambiente do lugar. Da plateia formada
essencialmente por outras mulheres musicistas ou não, em meio às apresentações
ecoavam gritos como “maravilhosaaa!”, “poderosaaa!”.
Um clima de apoio mútuo, numa ciranda onde as “minas” é que estavam em
maioria. No segundo dia do Sonora, percebi que as compositoras e intérpretes eram
chamadas de cantautoras, talvez tenha sido a primeira vez que ouvi o termo. Desse dia,
registrei ainda que a cantautora Verona Reis, demonstrou uma certa tensão no início de
sua apresentação, chegou a começar a cantar e parou: – “Galera desculpa, vou começar
de novo! Não era essa música!”. Sob aplausos e um coro formado pela plateia que canta
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junto com ela, a canção recomeça. Observei ainda que circularam alguns homens
músicos no local, mas a plateia era efetivamente formada por mulheres.
Ao longo dos demais dias a programação contou ainda com as compositoras e
interpretes: Alexandra Pessoa, Mo Maiê, Emillie Lapa, Zinha Franco, Verona Reis,
Jadsa Castro, Seraina Gratwohl, JosyAra, Laila Rosa, Ana Luisa Barral, Neila Kadhí,
Aline Falcão e Camila Jatobá.

Imagem 15 - Foto do I Festival SONORA em Salvador - Festival Internacional de
Compositoras - 2017

Fonte - Retirada da página Sonora <https://www.facebook.com/sonorafestivalbrasil/photos/a.1064249133668028/1070374346388840/?type
=3&theater>

Imagem 16 - Foto do I Festival SONORA em Salvador - 2017

Fonte - Diário de Campo - 2017
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Imagem 17 - Fotos Sonora - I Festival Internacional de Compositoras 2017

Fonte - Fotos Retiradas da página Sonora (facebook) <https://www.facebook.com/sonorafestivalbrasil/photos/a.1064249133668028/1064249560334
652/?type=3&theater

Imagem 18 - Foto Sonora - I Festival Internacional de Compositoras (2018)

Fotos - Diário de campo - 2018

Outra mobilização de mulheres musicistas na cidade de Salvador que penso ser
significativo para este estudo é a primeira JAM do Brasil formada unicamente por
mulheres e com repertório de compositoras. Começou funcionando ao longo de um mês
num bar localizado no Largo do Santo Antônio, mas transita entre diferentes espaços,
como teatro, Terreiro do Gantois, ocupação ao Ministério da Saúde (10/06/2016),
Marcha do empoderamento crespo etc. A Jam além das cirandas sonoras tem o intuito
de criar espaços de aprendizados e trocas musicais, ressaltando a ampla difusão da
"música concebida por compositoras em suas múltiplas vertentes: no movimento rola
samba, rap, carimbó, bossa, xaxado, rock, funk, valsa, arrocha e tudo mais que apetecer
às

moças"

(trecho

retirado

da

página

no

https://www.facebook.com/pg/somdasbinha/about/?ref=page_internal>).
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Imagem 19 - Foto da comemoração de 1 ano do Coletivo Som das Binha (2017)

Fonte - Página do evento
<https://www.facebook.com/somdasbinha/photos/rpp.1689156977968387/1846020605615356/?type=3&
theater>

Imagem 20 - Fotos da apresentação do Coletivo Som das Binha no Cine Teatro
Bela Vista (2016)

Fotos - Alexandra Martins <https://www.facebook.com/somdasbinha/
photos/a.1735778099972941/1735780023306082/?type=3&theater>
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Imagem 21 - Fotos da Edição - Som das Binha toca rap (setembro 2017)

Fotos - Diário de Campo - 29 de setembro de 2018.
Numa das apresentações do Som das Binha que aconteceu no Cine Teatro Solar
Bela Vista, levei meu filho Davi (com quase 3 anos de idade), ele dançou com a música
junto com xs amigxs, mas foi quando uma outra criança subiu ao palco e fez
participações tocando violino e cantando, que ele e outras crianças presentes, realmente
se penduraram no palco pra ver mais de perto o show. Entender o quanto o fator
geracional é também um mobilizador de afinidades, quem está cantando (quem são
essas mulheres)? E para quem cantam? E de que forma (estratégias/escolhas sonoras)?
Embora os projetos musicais das cantautoras com as quais dialogo neste trabalho não
afirmem pautas específicas ligadas a mulheres negras jovens, elas ao apresentarem
idades entre 39, 32 e 26 anos trazem vivências relacionadas a esse universo ainda
considerado juvenil.
Além disso, a idade das mulheres que circulam nesses eventos também
ratificam essa observação, existem muitas questões a serem pensadas a partir desses
eventos que cito acima, mas esse não é o objetivo central aqui, esse esforço foi
empenhado recentemente pela pesquisadora Alexandra Martins62, o que pretendo aqui é
ratificar o lugar do corpo como ponto de partida, onde o corpo físico e individual das
cantautoras está imbricado ao corpo comunidade, onde as alianças políticas e estéticas
são os órgãos vitais para a existência dessa partilha.
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A dissertação de Alexandra Martins pode ser acessada no Banco de Dados da UFBA.
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Como se percebe, pôde-se pensar e prescrever ou conclamar a um sentimento
enquanto categoria –prevalecentemente uni-geracional –a sororidade
(‘sisterhood’) como aglutinadora de gênero, ou pelo menos unificadora das
mulheres, sem, entretanto, refletir-se que ela não recobriria a totalidade do
universo feminino, deixando-se de fora o acompanhamento das diferentes
posturas geracionais; portanto, sem uma certa visão diacrônica, sem uma
atenção às continuidades e descontinuidades na trajetória das gerações de
mulheres contemporâneas. Postura teóricaque em grande parte persiste, salvo
em algumas autoras mais criativamente ‘radicais’ como bell hooks (1990) e
Kathleen Woodward (Id., 2002, p. 35 -36).

Quando projetos musicais de mulheres falam sobre negritude, sobre
maternidade, sobre sexismo e empoderamento, entre outros temas percebo a
assimiliação estética à um cotidiano localizado em demandas específicas, a uma vida
ordinária impregnada de emoção e de reivindicações de mulheres de diferentes
contextos. Portanto, cabe ainda perguntar quais as bandeiras de luta feministas
aparecem em seus trabalhos? Os movimentos auto organizados de mulheres, como o
Sonora ou a jam session me ajudam a pensar em estratégias singulares para as “partilhas
de um sensível”, o que perpassa formas de auto financiamento e auto definição num
contexto visivelmente demarcado pelo machismo, sexismo e pela heteronormatividade
como ainda é o espaço artístico-musical, as mulheres têem inventando lugares no “não –
lugar” mas esses lugares não são fixos estão em contínua disputas.
Em medidas distintas, são espaços que conferem o veto aos homens, no Sonora
o foco estando na composição musical e artística das cantautoras, pude perceber a
presença de homens tocando nos grupos musicais que acompanhavam essas artistas. Na
primeira edição do Festival Sonora inclusive, a coordenadora e também cantautora Ana
Luiza Barral, falou sobre o protagonismo ser em diferentes esferas, na composição, na
interpretação, na parceria ao convidar outras mulheres para compor uma banda e
inclusive questionava em tom provocativo, quantos homens músicos indicavam colegas
para "guigues" (terminologia entre músicos que quer dizer trabalhos ou tocadas
profissionais) quantos sugeriam nomes de musicistas mulheres. Já no Som das Binha,
essa provocação é radicalizada quando nenhum homem pode tocar, podem somente
assistir e participar como público ou apoio das jams. Eu ouvi de algumas mulheres que
integravam a jam que essa postura foi questionada pelos músicos que reclamavam uma
integração que ao ser negadas pelas mulheres evidencia que a música para estas
mulheres é pensada para além de um repertório musical.
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Tanto o Som das Binha quanto o Sonora funcionam com a contribuição
voluntária, no modelo “pague quanto puder”, além de uma “vaquinha” virtual onde são
aceitas doações e compras de produtos ou trabalhos doados, que vão desde aulas de
canto, a uma composição. Nesse sentido, as articulações comunitárias, ativistas e
artísticas remontam a tempos antes mesmo dessas nomenclaturas serem cunhadas. A
Bahia ao herdar continuidades culturais e religiosas africanas reelaboram estratégias
anti-escravistas e de resistência as opressões coloniais.
Quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, da musa idolatrada
dos poetas, de que mulheres estamos falando? As mulheres negras fazem
parte de um contingente de mulheres que não são rainhas de nada, que são
retratadas como antimusas da sociedade brasileira, porque o modelo estético
de mulher é a mulher branca. (...) A partir desse ponto de vista, é possível
afirmar que um feminismo negro, construído no contexto de sociedade
multirraciais, pluriculturais e racistas - como são as sociedades latinoamericanas - tem como principal eixo articulador o racismo e seu impacto
sobre as relações de gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia
de gênero em nossas sociedades (CARNEIRO, 2003, p.50-51).

A construção criativa de uma memória de resistência a partir de uma
perspectiva do feminismo negro significa apropriar - se do passado das mulheres que
atuaram como agentes de transformação cultural e religiosa (BARBOSA, 2004). Ao
remontar esse caminho que percorri durante a pesquisa, relembro ainda da inserção nas
reuniões e encontros da Feminária Musical, um espaço acadêmico feminista que realiza
atividades

e

intervenções

artísticas,

com

estudos

a

partir

de

parâmetros

etnomusicológicos feministas e pós-coloniais. Eu vivenciei desse modo, diferentes
alianças entre mulheres, dentro e fora da academia, com produções em linguagens
artísticas ou não. Esse fato me provocou a pensar sobre o acionamento do meu próprio
corpo na construção do conhecimento, sobre quantas e quais as autoras no campo da
comunicação, no recorte da experiência estética, eu tinha lido até então? Quantas
mulheres negras ministraram aulas para mim dentro do processo do doutoramento?
Quais as alianças epistemológicas eu vinha integrando até então? Como esse caminho
de construção da pesquisa acolhia a integralidade de minhas subjetividades enquanto
mulher negra? Pensar corpo e comunidade foi crucial para afirmar minha pesquisa como
feminista a partir de um conhecimento corporificado.
Os estudos que empenham o conceito da experiência estética no campo da
comunicação ao abordar os objetos estéticos de modo interacional envolvendo nesse
caso aqui em estudo, as cantautoras e seu público, tem eleito a performance musical
como elemento essencial para uma abordagem não hemeneutica que traga a frente da
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análise as formas expressivas em jogo, exigindo assim das pesquisas métodos
interdisciplinares para a sua apreensão63 a partir de suas materialidades. Nesse sentido a
performance e a poética dos gêneros musicais são elementos significativos e destacados
nas análises. Seguindo e ampliando essa abordagem trago também as contribuições
metodológicas sugeridas pelo etnomusicológo Anthony Seeger (1990) que propõe na
etnografia e observação da performance musical aspectos como a experiência do campo,
observações e entrevistas. Com isso ele ressalta que uma descrição da performance
musical será sempre uma perspectiva possível, uma vez que considera as subjetividades
de quem produz a análise, como também do recorte específico estabelecido. Desse
modo, ele define algumas perguntas básicas para a pesquisa: - Quem são xs sujetitxs
que produzem essa música? Onde? Quando? O que? Como produzem (Quais são os
princípios que organizam a combinação de sons e seu arranjo no tempo?) ? Por que um
indivíduo particular ou grupo social executa ou ouve os sons no lugar, no tempo e
contexto que ele(a) o fazem? Quais os efeitos?
Ao passo que Jorge Cardoso Filho (2009) afirma que, "É no corpo, na
competência de comportamento que esse corpo apresenta, que seremos capazes de
perceber o engajamento que se constrói entre a canção e o ouvinte" (CARDOSO
FILHO, 2009, p.86), concondo e a partir do roteiro de análise de Seegel ratifico que o
corpo pensado a partir de uma ancestralidade negra, ele é corpo individual que em
aliança com outros corpos se faz corpo político e que portanto deve ser pensado de
modo entrelaçado evidenciando as escrevivências musicais. Um lugar de auto inscrição
no mundo (EVARISTO, 2005) onde mulheres unem militância, música e construção de
outros referenciais de intelectualidade.
No entrecruzamento entre gênero, raça, classe, geração, sem hierarquização de
opressões, o feminismo negro ressalta as diferentes formas de ser mulher negra, e ao
pensar sobre essa heterogeneidade, fiz uma relação de 15 nomes de cantautoras baianas
negras com trabalhos musicais no formato canção, com produções realizadas nos anos
2000. Já que a maioria dos trabalhos já faziam parte de meu repertório de escuta, passei
a prestar atenção ao modo como agenciavam o ser mulher negra. Suas escrituras estão
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Ver mais em: 1- "As materialidades da canção midiática – contribuições metodológicas" de Jorge
Cardoso Filho (2009), disponível em < http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/5044 >
2 - "Para 'apreender' a experiência estética: situação, mediações e materialidades" de Jorge Cardoso Filho
(2011)
,
disponível
em
<
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d7vwnbhh4p4J:https://revistas.pucsp.br/galaxia/
article/view/6729+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br >
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no modo como inscrevem seus corpos no mundo, o que perpassa suas alianças poíticas e
comunitárias, seus atos de fala e de performance.
A palavra, “fundadora da arkhé e da axé, do logos”, mediado pela memória
presentificam e nomeiam existências (MARTINS, 1997). Nesse ponto, destaco o
trabalho de Assucena Assucena, trans mulher cantora e compositora baiana atuante na
banda As Bahias e a cozinha mineira, grupo que atualmente é um dos que mais se
destaca na cena queer de música brasileira. Esse foi um dos trabalhos que inicialmente
integrou os projetos artísticos com os quais eu dialogava, entendia esse trabalho autoral
importante para romper com o pensar “ser mulher” a partir de uma perspectiva de
produção cisgênera. Mas ao passo que passei a conversar com as produtoras do grupo e
até iniciei uma conversa com Assucena, percebi o quanto o projeto pouco dialogava
com o território baiano e o quanto era fruto de um projeto com outra territorialidade
política. A banda é uma parceria de Assucena com a cantautora trans Raquel Virgínia
(paulistana) e o músico cisgênero Rafael Acerbi (mineiro), o grupo nasce em São Paulo
e grande parte da agenda de shows, eventos que participam são no eixo - Rio São Paulo.
Ao falar sobre isso com o professor e pesquisador Leandro Colling, fiquei sabendo do
trabalho musical de Yuna, uma trans mulher, intérprete e compositora que atuava na
transbatucada, grupo musical percusivo formado exclusivamente por pessoas trans, e
ela estava iniciando um trabalho artístico solo. Ao conversar com Yuna, ela me disse
que era muito recente seu processo de transição de gênero, os registros musicais de suas
composições ainda eram de uma fase anterior a sua transição e ela tinha retirado da
internet. Perguntei a ela se poderíamos marcar uma conversa pessoalmente, se eu
poderia assistir a um show seu, ou mesmo ouvir suas músicas, ela disse que sim, mas
que no momento estava concluindo uma graduação no curso de Direito e que não estava
ainda com um show formatado. Ela não se mostrou a vontade para uma entrevista ou
conversa pessoalmente comigo, fato que nos fez remarcar esse encontro por algumas
vezes.
Desse modo não discutirei nenhuma produção musical que apresente bandeiras
do transfeminismo como intencionei inicialmente. Ratifico que as análises que seguem
estão comprometidas com o feminismo negro, onde os projetos musicais com os quais
dialogo são escutados, sentidos e estudados a partir de uma perspectiva interseccional
(CRENSHAW, 2002) que articula diversas identidades e contextos reconhecendo a
instabilidade e ao mesmo tempo as múltiplas possibilidades de configuração da política
121

de identidade que circunda a categoria “mulher negra”, onde várias outras categorias
como classe, raça e etnia, orientação sexual, entre outras, podem reposicioná-la em seus
lugares de afirmação. Assim, o levantamento de informações e dados que explicito nos
tópicos subsequentes, foram coletados a partir do roteiro de Anthony Seeger, já
explicitado acima, onde respondo as perguntas por ele formuladas a partir da: 1- Escuta
afetiva dos álbuns gravados com análise de performances, capas de albuns e
sonoridades envolvidadas; 2 – Entrevistas e reportagens produzidas por críticxs
musicais brasileirxs com pesquisa virtual em sites e blogs especializados em música; 3Entrevistas feitas por mim com Larissa Luz e JosyAra, com Manuela Rodrigues, fiz
muitas conversas sem a possibilidade de gravações audiovisuais, além de pedir
autorização para usar sua fala durante o evento Canto Negro (2018); 4 - observações
participantes (MARCONI; LAKATOS, 2010; WHITE, 2005) em shows e eventos que
contaram com a participação das cantautoras que integram pesquisa; 5- Anotações de
campo (em anexo).
Ao passo que comecei a realizar as entrevistas com as cantautoras no projeto
que cito acima do canal do Youtube Delas, fui conhecendo sobre a história de vida
dessas mulheres e me interessou perceber como essas vivências atravessavam suas
produções musicais. A partir dessa escuta passei a mapear as temáticas mais recorrentes
tratadas nas canções. Estabeleci quatro grandes categorias de organização dessas
cantautorias que apontam também para diferentes feminismos e distintas formas de
agenciamentos do ser mulher negra. As temáticas, que resumi nas quatro categorias – 1Negritudes, 2 – Feminismos/empoderamento/amor, 3 – Religiosidades, 4 –
Territorialidades.
1.

2.
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Negritudes: das questões relativas a reconstrução positiva da identidade de mulheres e
homens negros. Categoria que segundo Kabengelê Munanga, é a agregadora dos
movimentos negros contemporâneos e que caracterizam-se por elementos como:
passado histórico de escravização de seus ascendentes africanos, a estigmatização, a
racialização e a exclusão como grupo; a negação da humanidade de mulheres e
homens negros pelo mundo ocidental; a negação dos valores civilizatórios e a
destruição de suas culturas (MUNANGA, 2008, p.14);
Feminismos/ empoderamento: das diferentes concepções de feminismo, destacando
questões relativas a representações do feminino a partir do olhar para a mulher negra
enquanto sujeito político, e suas representações políticas, resultado de uma
multiplicidade de experiências a partir de raça, gênero, classe, religião, diversidade
sexual, região, etc. Patricia Hill Collins define o pensamento feminista negro, como
“idéias produzidas por mulheres negras que clarificam um ponto de vista da e para as
mulheres negras” (COLLINS,1986, p. 6). Empoderamento nessa perspectiva diz
respeito a autodefinição, onde na dinâmica dos marcadores sociais, também
interferem e estruturam um ideal das relações afetivas/amorosas (PONS CARDOSO,
2013). Por isso essa categoria interrelaciona feminismos, empoderamento e amor;

3.

4.

Religiosidades: a religião enquanto representação de um projeto político e econômico
da contemporaneidade latino-americana (ROSA apud SEGATO, 2007). Dos
acionamentos sensíveis a partir do uso de elementos religiosos numa configuração
inter-relacional entre comunidade, política e religião, onde a memória articula uma
performance do presente agenciada por um passado. Diz respeito assim a práticas com
pluralidades de possibilidades do sagrado (ROSA, 2009);
Territorialidades: das sonoridades e narrativas que agenciam espacialidades e
temporalidades a partir: 1 - dos gêneros musicais e movimentos sócio culturais em
diálogo; 2 - dos instrumentos musicais usados; 3 - corporalidades e sexualidades a
partir de gestos e aspectos vocais;

Essas temáticas muitas vezes se entrelaçam e aparecem dessa forma imbricada
nos projetos musicais, mas identifiquei que algumas questões são mais ressaltadas que
outras, não somente nas músicas em si, mas nos releases e materiais de divulgação das
cantautoras e pelos textos que circulam dos profissionais especializados em crítica
musical a esse respeito.
Imagem 22 - Quadro com as 4 categorias analíticas
NEGRITUDE/
ANCESTRALIDADES

FEMINISMOS/
EMPODERAMENTO

RELIGIOSIDADES

TERRITORIALIDA
DES

Larissa Luz

Açussena Açussena
(As Bahias e a
Cozinha Mineira)
Manuela Rodrigues
Márcia Castro

Nara Couto

JosyAra

Xênia França
Virgínia Rodrigues
Emmilie Lapa
Luedji luna
Mariella Santiago
Savanah Lima

Aiace Félix
Alexandra Pessoa

Banda Didá
Aline Lobo

Nesse estágio do desenvolvimento da pesquisa, participei do Simpósio
temático, “Das epistemologias feministas decoloniais em música: seguindo pela trilha
do Asè, das mestras, raperas lésbicas e compositoras negras”, coordenado pela
prof.Dra.Laila Rosa integrando a programação da VIII ENABET - Encontro Nacional
da Associação Brasileira de Etnomusicologia (2017). Além do meu trabalho, mais duas
pesquisas foram apresentadas: - “Processos criativos e artivimos feministas anti-racistas
e decoloniais de asè”; - “O decolonial e as raperas sudacas na América Latina”.
Convidei Mariella Santiago para assistir a apresentação, já que o trabalho dela também
integrava minha pesquisa naquele momento.
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Imagem 23 - Fotos de participação no VIII ENABET - Encontro Nacional da
Associação Brasileira de Etnomusicologia (2017)

Fonte - Diário de campo
Depois da apresentação, Mariella Santiago disse que sua música não era
política ou engajada, como a de Larissa Luz por exemplo. Explicou que compreende-se
enquanto mulher negra mas que sua música trancendia esse fato. Perguntei se o fato de
em suas músicas terem elementos do Candomblé, com músicas como "Palavra do
divino", "Omorodé" ou ainda "Calunga Exuberante", de explicitar sua filiação a uma
religião de matriz afro, se isso não seria um posicionamento político. Ela disse, que
nesse sentido sim, sua música era política. Mais adiante, assistindo uma fala dela sobre
canto negro, num evento onde ela, Manuela Rodrigues e Dão falam sobre sobre suas
trajetórias, Mariella ratifica que não faz "música panfletária" que por isso no seu último
trabalho ela afirma que "Ella é do Brasil". Ressalta que gravou uma música do Ilê Aiyê
mas que dialogou com outras referências.
Como nos provoca a intelectual bell hooks, devemos pensar a produção dos
fazeres artísticos e as corporalidades como agência política legítima de
enfrentamento ao racismo, ao etnocídio, ao sexismo, a lesbo-homo-trans-fobia
e outras matrizes produtoras e legitimadoras das desigualdades, estas são
questões presentes na produção intelectual do Feminismo Interseccional e nas
nossas propostas de artEvismo político. (ROSA; BARRETO, 2015, p. 4).

Leandro Colling (2016) chama atenção para o fato de que nos artivismos64
mais atuais tem ocorrido a emergência de coletivos e artistas que a partir de uma
64

Artivismo é um neologismo conceptual ainda de instável consensualidade quer no campo das ciências
sociais, quer no campo das artes. Apela a ligações, tão clássicas como prolixas e polémicas
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perspectiva das dissidências sexuais e de gênero entendem suas produções enquanto
formas distintas de fazer política, principalmente se comparada “às formas mais
“tradicionais” usadas pelo movimento LGBT e feminista mainstream.”
(...) as relações entre arte, política e diversidade sexual e de gênero, em
especial quando pensamos na história do feminismo, não são novas (ver, por
exemplo TRIZOLI, 2012 e 2008, e ARRUDA e COUTO, 2009). As
feministas, assim como outros movimentos sociais, como o Movimento
Negro, com o Teatro Negro, sempre perceberam que as artes e os produtos
culturais em geral são potentes estratégias para produzir outras subjetividades
capazes de atacar a misoginia, o sexismo e o racismo (COLLING, 2015, p.
80).

Mais uma vez ressalto a noção de cantautoria ao dialogar e experienciar a
música feita por mulheres negras baianas, nos anos 2000 como forma de demarcar o
lugar de mulheres compositoras e intérpretes refutando o lugar de autoridade masculina
como criador universal (ROSA, NOGUEIRA, 2015). O ato composicional dessas
mulheres é entendido aqui como um agenciador social significativo na "(...) criação de
mundos que criam sentido e, sobretudo, está relacionada a relações de poder" (ROSA,
NOGUEIRA, 2015, p.29). Manuela Rodrigues, JosyAra, Larissa Luz e Leudji Luna
evidenciam diferentes formas de atuação e agenciamentos do artivismo feminista
autoral, como veremos nas análises que seguem nos tópicos subsequentes ao londo
deste capítulo. A autoria diz respeito fundamentalmente ao modo como suas próprias
subjetividades são fundamentais para suas posicionalidades nos discursos musicais que
convocam.
E nesse entrelamento arte, autoria, canto, composição, política e artivismos a
noção de escrevivência é uma lente de observação e compreensão da partilha estética a
partir das epistemologias feministas negras decoloniais onde a experiência estética
musical (re)funda regimes de visibilidade estética que atualizam as representações
racializadas do "ser negra/o" no Brasil, "(...) mas também evidencia sentidos que são
compartilhados em relação a esta música (LIMA, 2016, p.116).

A criatividade,

inclusive artistica, para os povos das culturas de matrizes africanas engendra

entre arte e política, e estimula os destinos potenciais da arte enquanto ato de resistência e subversão.
Pode ser encontrado em intervenções sociais e políticas, produzidas por pessoas ou coletivos, através de
estratégias poéticas e performativas, como as que André de Castro tem vindo a prosseguir. A sua natureza
estética e simbólica amplifica, sensibiliza, reflete e interroga temas e situações num dado contexto
histórico e social, visando a mudança ou a resistência. Artivismo consolida-se assim como
causa e reivindicação social e simultaneamente como ruptura artística – nomeadamente, pela proposição
de cenários, paisagens e ecologias alternativas de fruição, de participação e de criação artística.
(RAPOSO, 2015, p.5)
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possibilidades de permanência dos seus ancestrais. A música é também o lugar de
rememorar, positivar e visibilizar a história de um povo violentamente subjugado.
As escrevivências estão imbrincadas em estratégias de ação e de reinvenção
de imaginários políticos. Os corpos que interpretam uma canção, ou mesmo as
compõem, executa habilidades específicas, técnicas ou práticas de produção musical
construídas historicamente enquanto linguagem. No próximo tópico deste capítulo,
trago alguns aspectos contextuais e históricos dos anos 2000, quando os projetos
artísticos aqui estudados são contruídos. Pontuo as demandas específicas de um tempo,
onde identifico o acirramento de tensões quanto a inclusão social e econômica,
asseguramento da igualdade e respeito às orientações sexuais e de gênero, conforme
sinaliza Alejandra Cragnolin (2005).
A música se torna esse “objeto” que completa a imagem do sujeito ideal, a
partir de uma trama simbólica em que se entrecruzam modalidades de
consumo de classe, grupal e geracional. É nesse cruzamento que a indústria
discográfica gera e posiciona seus produtos musicais, construindo uma
imagem de produto e uma estética em relação a demandas grupais e sociais
vinculadas ao âmbito do desejo; a imaginários imperantes de época; e, em
muitas ocasiões, a sintomas sociais – exclusão, falta de projetos, etc. Assim,
contribuem, a nível simbólico, para a construção de representações ancoradas
no sintoma, conformando ideais de identificação circunscritos ao mesmo
(Cragnolini, 2005, pp. 53 – 54).

A performance artivista constitui em si mesma uma ação. Ação que
(re)funda/atualiza meu entendimento de comunidade afetiva imbuídas do sentimento de
aquilombamentos. O corpo em jogo atualizando escritas de uma memória que encontrase em contínuo devir. Mulheres negras ao escreverem linguagens diversas, o fazem na
encruzilhada dos tempos - escre(vivências). Vanda Machado (2017) explica o corpo
ancestral como integração de partes que são matérias ancestrais fornecidas pelos orixás
e pelos antepassados, formando o ará - o corpo. "O corpo dos homens, a morada dos
deuses conceito que se estende ao corpo comunidade" (MACHADO, 2017, p.39). A
partir dessa compreensão, passo a observar a trajetória e a produção autoral das
cantautoras regida pelas três categorias que integram a escrevivência: 1 - corpo; 2 escritura de uma condição negra; 3 - experiência.
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3.1 Experiências enquanto escrevivências

As escrevivências nunca são puramente individuais, penso que esse cenário
baiano atual, especialmente o soteropolitano, que tem sido de efervescência na produção
musical feminina e negra, dialoga e integra-se a uma mobilização nacional que por sua
vez conecta-se ainda com diversas mobilizações internacionais. Uma arte engajada,
feminista e decolonial ressalta que essas ações podem ser pensadas numa perspectiva
transnacional, uma vez que dialogam com experiências que extrapolam as fronteiras de
países. São movimentos ou ainda tendências estéticas que nem sempre possuem uma
influência direta um no outro, mas pensando num contexto diaspórico africano podemos
afirmar que são ressignificações num tempo presente em diferentes culturas. Na década
de 1960 destaco o que se denominou de afrofuturismo, um movimento social e político
que conectou diversas linguagens artísticas a partir de elementos das cosmologias
africanas, da ficção científica e tecnológica, realismo fantástico, ancestralidade,
mitologia e diáspora africana negra.
O afrofuturismo somente a partir da década de 1990 passa a se configurar
como um movimento cultural, esse termo foi usado pela primeira vez por Mark Dery,
escritor estadunidense e pesquisador de cibercultura, nascendo em paralelo à
efervescência da cultura beatnik nos Estados Unidos (Dery, 1995, p. 180). Nos
movimentos mecânicos e nas batidas que imitam aparelhos eletrônicos do beat box, a
gestualidade de homens e mulheres negras produz noções de tecnologia que antes eram
tidas como opostas aos seus corpos.
O nome de maior destaque na década de 1960 era o compositor e poeta
estadunidense Sun Ra65 (1914-1993). A coexistência das ideias de ancestralidade e
futurismo da ficção científica pode ser percebida no trabalho de Sun Rá principalmente
na sua produção dos anos 1970 e 1980. Suas músicas, performances e roupas remetiam
ao Egito Antigo e, ao mesmo tempo, a alienígenas, robôs e máquinas da ficção
científica. Colares femininos, turbantes, chapéus ou perucas coloridas de materiais
alternativos, como lacres de latas de refrigerante, faziam parte da composição de sua
imagem em contraste ao estereótipo de homem negro hipersexual e hipermásculo.
Artistas inseridos nessa nomenclatura têm produções artísticas que aglutinam bandeiras
de luta, feminismo, antirracismo, anti-homofobia etc. Internacionalmente alguns artistas
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ligados ao afrofuturismo (mesmo que anteriores à criação do termo) são Sun Ra, George
Clinton, Jimi Hendrix, Miles Davis, Funkadelic, Drexclya, Erykah Badu, OutKast,
Flying Lotus, Grace Jones, Janelle Monáe Rihanna, Missy Elliott, Beyoncé, Solange
Knowles e Jay-Z. No Brasil, atualmente a compositora e intérprete Xênia França, com o
disco Xênia (2018), se auto intula como afrofuturista, bem como Ellen Oléria,
intérprete, compositora e musicista que, em 2016, lançou o álbum Afrofuturista e a
banda Senzala Hi-Tech, com Baile da Meia-Noite, entre muitxs outrxs.
A pesquisadora sobre afrofuturismo Kênia Freitas, debruça-se sobre o tema e
entende o movimento como “uma conjunção entre narrativas, obras de ficção
especulativa e feitas a partir da experiência negra”. A experiência negra nos dias de
hoje, fora do escravismo institucionalizado e generalizado em África e nas Américas,
pode inclusive ser uma narrativa afrofuturista para aquelas e aqueles que vieram antes.
Se eu penso nos meus antepassados, eu sou uma ficção especulativa deles, eu
sou uma imaginação de um futuro inimaginável diante da situação perversa e
cruel que nossos antepassados escravizados passaram. Nesse lugar a gente é
uma imaginação de um futuro quase impossível que se concretizou não por
milagre, magia, mas pela força, resistência, trabalho, integridade dos nossos
(...) (Entrevista ao site Alma Preta, 2019).66

Voltando as décadas de 1970 e 1980, no Brasil, os bailes de Soul e Funk nas
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, agregavam jovens negros que também
apresentavam cabelo black power, calça cintura alta com boca de sino, roupas e sapatos
coloridos, numa atitude afirmativa do ser negrx. Outra referência ainda da década de
1970 é o movimento Rock/Punk (anos 1970) que também influencia na moda da
Geração Tombamento. A imagem de grandes nomes do rock dessa geração
apresentavam maquiagem, cabelos e roupas exageradas e coloridas. Aliando demandas
como falta de representatividade de corporeidades negras, no Brasil a partir dos anos
2000 a Geração Tombamento mistura estética, política, ancestralidade negra e a
construção de novas narrativas históricas através da ressignificação do modo de se fazer
arte em suas diferentes linguagens, a partir da positivação da cultura afro brasileira em
contraponto ao branqueamento e propostas de eugenia desenvolvidas no Brasil no fim
do século XIX. Tombar, lacrar, fechar, são termos utilizados por pessoas gays
brasileiras como sinal de aprovação para uma performance, para uma forma de vestir-se,
etc. São empregados também no sentido de muito bom, algo que surpreende. O termo
66

Reportagem completa diponível em < https://www.almapreta.com/editorias/realidade/afrofuturismode-onde-viemos-e-para-onde-vamos-povo-negro>

128

tombamento passou a ser utilizado de modo a nomear um tipo de música,
principalmente após o lançamento de uma das canções mais conhecidas da rapper,
cantora, compositora e apresentadora do Programa Super Bonita (do canal GNT)
KarolConká, Tombei (2014),

Baguncei a divisão, esparramei
Peguei sua opinião, 1-2 pisei
Se der palpitação, não dá nada, conta até três (...)
Vai ter que se misturar
Ou, se bater de frente, perigo é cair
Já que é pra tombar / Tombei.

Sempre cheia de acessórios, batom com cores vibrantes, figurinos que
dialogam com a cultura pop, se apresenta enquanto mulher negra que canta às suas
vivências enquanto mulher negra. O clipe, assim como letra e sonoridade dessa canção
são provocativos, tanto com relação a questões raciais como com as de gênero, uma
característica da geração tombamento que é aglutinar bandeiras de luta e ativismos,
como é o caso dos trabalhos artísticos da KarolConká. Os usos e sentidos da diferença,
especialmente quando acionado a partir de noções raciais e feministas, deixam entrever
lutas simbólicas que incidem no campo cultural. As lutas antirracistas por exemplo, a
partir das diversas condições políticas disponíveis em contextos onde demandas sociais
são ora mais institucionalizadas e ora invizibilizadas da pauta política favorecem o
aparecimento de atores sociais com tipos de constitucionalidade que extrapolam a
política partidária. Na década de 1970 por exemplo, a pauta antirracista é "(...)
influenciada pelo nacionalismo negro e movimento feminista da década de 1970, assim
como pelas novas configurações dos conflitos raciais proporcionadas pelas novas
migrações massivas do Terceiro Mundo" (Santos, p.35, 2014). Tal contexto
proporcionou o fomento ou o fortalecimento de movimentos culturais como o
movimento estadunidense Black is beautiful com a inspiração na soul music. No Brasil,
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em resposta a repressão da ditadura militar, movimentos culturais como o Tropicalismo
surgiram.
Volto para os anos 2000 que é onde os quatro projetos musicais estudados
nesta tese estão contextualizados e ressalto alguns eventos políticos que considero
significativos para os movimentos de reconhecimento das condições de dominação e
discriminações étnico-raciais, de gênero e sexualidade, etc. e impulsionam reações
combativas e de ressemantização das diferenças a partir da musicalidade. Em 2003
destaco a criação da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).
Secretaria que inclusive serve para exemplificar essa instabilidade na institucionalização
das demandas étnico raciais e de gênero. A SEPPIR no governo atual que inicia no ano
de 2019, está integrada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. No
Governo de Michel Temer (2016 - 2018) esteve vinculada ao Ministério de Direitos
Humanos. No governo da presidenta Dilma Roussef (2011 - 2016) esteve integrado ao
Ministério de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. No Governo do
presidente Luis Inácio Lula da Silva (2003 - 2011) em 2008 a SEPIR tinha o status de
ministério. Outro fato político importante quanto a implementações de políticas públicas
nesse sentido no Brasil é a realização em 2001 da III Conferência Mundial contra o
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, que ocorreu em
Durban - África do Sul, no ano de 2001. A conferência gerou um compromisso e
fortalecimento da discussão sobre a necessidade de implementação de políticas
focalizadas na população negra. Até o final dos anos 1990, no governo de Fernando
Henrique Cardoso, propostas de combate ao racismo, não foram prioridade. As políticas
ou ações de combate ao racismo e às desigualdades raciais no Brasil incluem segundo
Barros Jaccoud e Nathalie Beghin (2002): a) ações repressivas; b) ações valorizativas; e
c) ações afirmativas (JACCOUD e BEGHIN, 2002, p. 55-56). A primeira seria voltado
ao combate de atos discriminatórios, a segunda têm por meta combater estereótipos
negativos, historicamente construídos e consolidados na forma de preconceitos e
racismo, visa então atingir não somente a população racialmente discriminada –
contribuindo para que ela possa reconhecer-se na história e na nação –, mas toda a
população, permitindo-lhe identificar-se em sua diversidade étnica e cultural. Já as
ações afirmativas têm como objetivo o combate ao resultado da discriminação, ou seja,
o combate ao processo de alijamento de grupos raciais dos espaços valorizados da vida
social (JACCOUD e BEGHIN, 2002, p. 55-56).
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Penso que essa compreensão das ações afirmativas e

valorativas e a

instabilidade institucional de instâncias que assegurem essas políticas, sejam fatores que
também interferem nos projetos artísticos e no campo cultural de modo mais amplo,
comungando assim com o que diz Boaventura de Souza Santos (2002), "...a
compreensão do mundo e a forma como ele cria e legitima o poder social tem muito que
ver com concepções do tempo e da temporalidade (SOUZA SANTOS, p.239, 2002).
Explicitar a qualidade "negra" passa também por uma dimensão da construção histórica,
social e subjetiva da diferença. A diferença ao ser reconhecida apenas na medida que
implica uma desigualdade me faz questionar inclusive se não assegura o pensamento da
possibilidade de uma experiência do mundo que seja comum entre seres humanos o que
segundo Achille Mbembe (2001) configuraria uma experiência universal calcada na
similaridade, portanto o que foge a essa condição estaria na zona da não humanidade.
Tal posicionamento demarcou inclusive uma política assimilacionista, que visava dessubtancializar e estetizar a diferença. Essa percepção dirigia-se a uma categoria de
nativos (exemplificada por Achille por judeus e africanos) essa política ao propor
"conversão" torna a diferença passível de encaixe com direito a cidadania e direitos
civis - isso por meio da experiência do cristianismo e do Estado colonial.
Achille Mbembe propõe um pensamento filosófico a respeito das diferentes
formas de se construir e representar uma identidade/alteridade africana diante do
contexto traumático onde ele evidencia três fatos históricos: a escravidão, o
colonialismo e o apartheid. A ideia de uma "civilização negra" ratifica assim o quanto a
racialização da nação (negra) e a nacionalização da raça (negra) caminham juntas. No
caso do Brasil ser negro não significa necessariamente integrar uma cultura ou tradição
diferenciada (etnia), mas está ligado ao fato de apresentar um conjunto de traços físicos
que remetem a uma "(...) derrota histórica dos povos africanos perante os exércitos
coloniais e sua posterior escravização" (SEGATO, 2005). Ligada a uma marca
fenotípica essas diferenças são produzidas em comunidade num contexto onde há
também a ressonância de uma ordem sócop econômica global e imperialista.
Rita Segato nesse ponto, afirma a raça enquanto signo - com significante
produzido no seio de uma estrutura onde o estado e os grupos que com ele se
identificam produzem e reproduzem políticas que tendem a reduzir a complexidade dos
agenciamentos, há uma necessidade de equivalente universal para transformar tais
identidades conversíveis e representáveis. A linguagem ao ser tomada de modo ahistórica naturaliza a estrutura, impõe-se como uma "razão civilizatória" que ainda que
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consinta na existência do racismo nega que existam racistas, como é o caso do Brasil.
Nesse sentido, penso que a auto inscrição de mulheres negras na música e a
reivindicação do seu lugar autoral e artístico na música popular brasileira é intensificada
a partir dos anos dois mil, quando políticas de ações afirmaticas reforçam uma
possibilidade de abertura histórica. Um processo do que Rita Segato chama de uma
"pré-visão da possibilidade de vir a existir o que não existe ainda em lugar nenhum".
Voltando à Geração Tombamento penso que o movimento cunhou um jeito
próprio de afirmar as diferenças aliando arte e ativismos a um ponto que respinga em
diferentes gêneros musicais, uma vez que esses são acionados de modo híbrido nos
repertórios musicais em questão. A geração Tombamento mobiliza e tenciona inclusive
os discursos e práticas quanto ao que seria estético e o que seria político.
Resenhas musicais ou mesmo ensaios publicados em sites ligados aos
movimentos negros, como é o caso do Geledés, permite ver que há quem questione a
relevância política do movimento por entende-lo com características estritamente
estéticas, alegando que seria assim apenas uma aderência à sociedade de consumo. É
relevante pensar aí em implicações e tensões entre os elementos contra-hegemônicos,
que fazem parte das pautas reinvindicatórias do Movimento Social Negro, e a produção,
circulação e estímulo a aquisição de produtos e serviços a partir da ideia de
empoderamento, mas talvez seja ainda mais importante refletir sobre, em que medida o
estético não é tão significativo quanto as ações compreendidas como estritamente
políticas.
Ou ainda, o quanto de purismo e de racismo tem na dissociação entre estética e
política, uma vontade de uma arte pura que não mistura poesia ou a poética com
denúncial social e racial. O racismo entra nesse sentido, enquanto pensar a arte feita por
pessoas brancas, como ausência de elementos políticos, como explica Aparecida Bento
sobre branquitude (BENTO, 2002).
Se a crítica à Geração Tombamento está no âmbito do ideológico, é preciso se
questionar ainda como o pensar sobre estética e política, naturalizou-se ser feito de
modo desatrelado, como se ambos não estivessem interligados. Em artigo recentemente
publicado com o título 'Os negros que a geração tombamento esqueceu' Julia Masan
(2016) afirma que,
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(...) O problema está numa geração que acredita que ações isoladas,
atreladas ao capital e não inclusivas a todos os negros e suas
subjetividades são formas de política que, de alguma maneira, irão
fazer alguma mudança estrutural. (...) Um empoderamento pautado em
padronização não é empoderamento. É criação de senso comum que
parte da premissa que devemos ocupar apenas aquele espaço e nada
mais além disso (...) (MASAN, 2016)67

Ao mesmo tempo, outras pessoas do próprio movimento negro, defendem a
mobilização da geração tombamento por entender que existe um ganho estético e
político a partir do momento em que, através desse viés, chega-se à ressemantização de
padrões, superação de estereótipos, e auto aceitação por parte de negras e negros que
ainda sofrem com as posições de subalternidade construídas historicamente.
Tombamento nesse sentido, evidencia um momento onde pode-se compreender o
desenvolvimento de empoderamento da mulher negra como um resultado da politização
das vivências.
Pensando sobre esse encruzilhar de noções, em Nossos Feminismos Revisitados
(1995) Luiza Bairros utiliza a ideia de bell hooks para falar que o pessoal e o político
podem andar lado a lado na construção de uma consciência transformadora, pois dessa
maneira é possível compreender as vivências das mulheres, e como as diversas formas
de opressão, se estruturam.
O pensamento feminista negro será então um conjunto de experiências e
ideias compartilhadas por mulheres afro americanas que oferecem um ângulo
particular de visão do eu da comunidade e da sociedade ele envolve
interpretações teoncas da realidade de mulheres negras por aquelas que a
vivem (BAIRROS, 2016, p.6).

Nesse sentido, identifico que os projetos musicais que compoem o corpus da
presente tese, apesar de não se encaixarem inteiramente nas características da geração
tombamento ou ainda enquanto produções afrofuturistas, tem elementos como a
afirmação de uma auto apresentação, a partir inclusive de elementos autobiográficos,
que os tornam possíveis/viáveis e com maior visibilidade a partir dos discursos e
estéticas afirmadas por esse contexto artístico.
O acesso as instâncias universitárias (intensificadas pelas ações afirmativas
como cotas), ampliação de modos comunitários de partilhar estratégias contra um
sistema de opressão configura modos de emnancipação política e social que questionam
as bases das relações de poder determinados por classe, casta, etnicidade e gênero
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(SARDENBERG, 2018). Entendo que essa consciência da própria história de modo
individual e coletivo desencadeia o derramamento de um afeto, como um certo jeito de
autodefinir-se, desafiando o processo de validação do conhecimento estereotipado que
produziu imagens estereotipadas e ao asseguramento da possibilidade de auto definir-se
(HILL COLLINS, 2016). O lugar da autoria enquanto empoderamento da mulher negra
na música é assim o resultado da politização das vivências pessoais e coletivas. Assim,
toda a produção que historicamente foi deslegitimada ganha reconhecimento, as
produções das mulheres negras ganham destaque, justamente por se dedicar às vivências
que conectam-se às suas referências de ancestralidade. Com formas distintas de
acionamento dessa ancestralidade as quatro cantautoras aqui ouvidas tem suas criações
artísticas um lugar de afirmação de diferentes formas do "ser mulher" atualizando ainda
os sentidos afro diaspóricos do "ser mulher negra baiana", a partir de suas diversas
"formas de crítica cultural e política, de confronto às hegemonias de raça e gênero; de
afirmação e atualização da tradição; de expressão e significado do corpo e seus
elementos; de ocupação de espaços públicos e privados; de nação, comunidade e povo"
(WERNECK, p.160, 2009).
Ancestralidade seria então mais do que um conceito ou uma categoria do
pensamento, pois diz respeito às experiências histórico-culturais na diáspora, uma
“categoria capaz de dialogar com a experiência africana em solo brasileiro”
(OLIVEIRA, 2012, p. 40). A ancestralidade é “um território sobre o qual se dão as
trocas de experiências: sígnicas, materiais, linguísticas etc.” (OLIVEIRA, 2009, p. 257).
A partir das afinidades e diferenças deste acionamento nos projetos musicais que
estudo, proponho pensar a ancestralidade feminina e negra acionando a memória
enquanto tomada de consciência onde a tragédia não seria o único elemento de um
passado, a produção de linguagem, da música estaria na zona do "nõ lugar" como
possibilidade e mobilidade na afirmação das diferenças e são essas singularidades das
cantautoras que transbordam e vão ao encontro de outras mulheres que a escutam. Não
se constitui assim numa representação que fixa o "ser mulher negra", são comunidades
que como afirma Jurema Werneck (2009), possuem fronteiras imprecisas.
Manuela Rodrigues ao falar na consciência sobre o entrelaçamento entre o ser
negra e sua produção artística, ressalta que só o fato de cantar, compor, performar, isso
já seria seu canto negro. Fala ainda que ao compreender-se como pessoa negra, entende
que tudo que faça esteja atravessado por essa informação mesmo que isso não esteja
necessariamente tratado explicitamente. No evento "Negra cena: O canto negro em
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cena" realizado dia 28 de dezembro de 2018 no Instituto de Humanidades, Artes e
Ciência Professor Milton Santos, - IHAC/UFBA, Manuela Rodrigues ressalta isso
inclusive citando o fato de que em seu terceiro álbum - Se a canção mudasse tudo - a
única canção não autoral, foi a regravação de Extra II (O rock do segurança) do cantor e
compositor baiano Gilberto Gil,
O segurança me pediu o crachá
Eu disse: nada de crachá, meu chapa
Sou um escrachado, um extra achado
Num galpão abandonado, nada de crachá Ié, uô, uô, ié
Sei que o senhor é pago pra suspeitar
Mas eu estou acima de qualquer suspeita
Em meu planeta todo o povo me respeita
Sou tratado assim como um paxá Ié, uô, uô, ié
Essa aparência de um mero vagabundo
É mera coincidência
Deve-se ao fato de eu ter vindo ao seu mundo com a incumbência
De andar a terra, saber por que o amor
Saber por que a guerra
Olhar a cara da pessoa comum e da pessoa rara
Um dia rico, um dia pobre, um dia no poder
Um dia chanceler, um dia sem comer
Coincidiu de hoje ser meu dia de mendigo
Meu amigo, se eu quisesse, eu entraria sem você me ver, sem você me ver, sem você me
ver...
Manuela Rodrigues conta que o fato da letra da canção tratar sobre preconceito
racial gerou uma expectativa em jornalistas e críticos musicais que a entrevistavam
sobre o lançamento do álbum, onde esperavam uma conexão direta entre a escolha da
canção e seu posicionamento político. Ela relembra que respondeu a essse tipo de
pergunta afirmando apenas seu apreço pela canção. O exemplo, ratifica sua resistência
em ter a obrigatoriedade de falar sobre uma única condição que lhe atravessa, a de ser
negra. Manuela Rodrigues é uma cantautora com 40 anos, a mais velha entre as quatro
cantautoras que compõe o corpus desta pesquisa, portanto com uma trajetória artística
autoral de maior tempo. Sua trajetória me permite estabelecer um parâmetro geracional
distinto das demais, tanto do ponto de vista de como lida com esse dado racial em seu
trabalho artístico musical, como também de contextualização desse trabalho em
diferentes contextos históricos, com diferentes formas de se lidar com a diferença.
Em entrevista ao jornal Correio da Bahia afirma que antes mesmo de gravar o
primeiro EP passou a fazer shows com esse mesmo nome "Rotas", o que lhe rendeu o
prêmio Braskem de Arte e Cultura. Sobre produzir shows com suas próprias canções
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ainda aos 21 anos de idade ela ressalta, “coisa que não era comum em Salvador na
época”68. Ao observar o contexto musical baiano a partir do início da trajetória de
Manuela Rodrigues, é possível acompanhar um projeto musical iniciado antes dos anos
2000, apesar de seu primeiro CD ter sido lançado em 2003, marco de maior presença de
negras e negros nos espaços institucionais, como destaco acima é o ano de criação da
SEPIR. Além disso 2003 marca a criação da Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres (SPM), que entre seus principais objetivos, destacava o assessoramento na
formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres, a elaboração e
implementação de campanhas educativas e não-discriminatórias sobre gênero de
abrangência nacional. Um plano de ação com quatro eixos de atuação foi estabelecido,
dentre eles destaco aquele que volta - se a construir uma educação não sexista e
inclusiva onde uma das proposições é dar visibilidade à contribuição das mulheres na
construção da história da humanidade. Esse plano de ação inclusive teve seus eixos de
atuação ampliados de quatro para dez, no ano de 2008 no II Plano Nacional de Políticas
Para as Mulheres, destaco em seus novos eixos - 1 - cultura, comunicação e mídia
igualitárias, democráticas e não-discriminatórias; 2 - enfrentamento do racismo,
sexismo e lesbofobia. As políticas passam a ser construídas entendendo o combate às
violências contra mulheres e as mudanças sociais inclusivas enquanto um fenômeno
relacional em diferentes setores da sociedade. Hà uma compreensão então da existência
não de diferenças, mas de desigualdades que são produzidas e reproduzidas em diversos
espaços sociais.
Manuela Rodrigues grava seu segundo álbum em 2011 - Uma outra qualquer
por aí - sobre o álbum, na mesma entrevista ao Jornal Correio citada acima, ela afirma
que, “Era uma vontade que eu tinha de falar de minha negritude, mas sem levantar
bandeiras. Quis expressar minha baianidade sem ser com um samba”. Sem a pretensão
de estabelecer uma linha temporal linear, mas destacando as trajetórias artísticas a partir
de uma sequência cronológica, teríamos JosyAra que lança seu primeiro disco em 2012,
quando ainda apresenta-se como Josy Lélis, o álbum "Uni Versos" foi contemplado pela
Lei Rouanet de Incentivo à Cultura com patrocínio da Petrobrás. Em entrevista que
realizei com ela em 2018, sobre a qual falo melhor mais adiante, ela afirma que é no
período de produção desse disco que ela também está passando por processo de
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Entrevista completa em < https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/baiana-manuela-rodrigueslanca-cd-e-fara-shows-em-salvador-rio-e-sp/>
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transição capilar, de busca por outras referências de beleza. Nessa mesma entrevista que
fiz com JosyAra falamos sobre o lançamento de seu segundo álbum que estava em
processo de produção, a cantautora afirma que assumir o lado compositora foi um
desafio que dentro de uma carreira de 10 anos, somente quatro anos ela passou a fazer
shows completamente autorais. Ainda nessa conversa percebo que pra ela a negritude
está ligada a uma ancestralidade, pra ela seria aquilo que ela não necessariamente tem
consciência da existência mas consegue cantar, compor e contar a respeito. Ela
exemplifica cantando o trecho de uma canção que compôs, "Lá no caviá eu seguro forte
o facão, pra cortar a mão quem ousar me tocar" é uma composição que traz um cenário
que ela ressalta que não vivenciou, não teve referências sobre essa época no contexto
familiar mas que veio a tona numa composição. Como é que veio isso? Nesse sentido,
ela afirma que a cidade de Salvador lhe ajudou a encontrar referências diversas que
inclusive colobaram pra seu auto reconhecimento enquanto mulher negra e também uma
musicalidade afro indígena. O que JosyAra afirma como construção de sua
subjetividade ressoando em sua musicalidade é no entanto interpretado pela crítica
musical em muito do que se escreve sobre ela como um trânsito

"entre ritmos

brasileiros de diversas regiões (principalmente do sertão) e sonoridades universais"69. A
afirmação de uma "música com sotaque" demarca assim um discurso que assegura um
tipo de música sendo necessariamente de um lugar específico. O pertencimento é
geralmente marcado por abordagens que realçam a relação dicotômica entre “eu” e o
“outro”. A nomeação da música brasileira a partir da produção no eixo Rio de Janeiro e
São Paulo considerada a produção de demais localidades genericamente como
“regionais”.
Voltando há 2012, ano de lançamento do primeiro EP de JosyAra, é possível
identificar dois marcos importantes, constitucionalidade das políticas de ação
afirmativa, inclusive no seu componente racial no Supremo Tribunal Federal (STF) e
logo após o Congresso brasileiro aprova a Lei 12.711, que instituiu cotas nas
instituições federais de ensino. Fruto de um projeto de lei que tramitou por mais de uma
década no Congresso, tais medidas ressoam as reivindicações antigas do movimento
negro e ativista antirracistas.
Logo em seguida, em 2013 Larissa Luz lança seu primeiro disco em carreira
solo após atuação na banda AraKetu - Mundança - o EP apresenta referências e
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Trecho retirado da matéria <http://www.aldeianago.com.br/musica/eventdetail/206046/39/josyara-elivia-nery>
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reverências a mulheres. Em entrevistas e releases encontrados sobre o lançamento
álbum, Larissa Luz fala do seu trabalho autoral composto a partir de referências
musicais da Jamaica, do candomblé e, também, do rock 'n' roll. "Tem uma pitada de
rock que eu sempre tive. Comecei lá na adolescência com minha banda de rock 'n' roll
de mulheres"70, nessa mesma entrevista ela afirma ainda que, "A música negra é rock 'n'
roll. Bloco afro é muito rock. A galera de atitude, falando sem medo do que pensa sobre
a questão racial, que é uma coisa que ainda não está bem resolvida aqui no Brasil, que
tem uma população negra enorme". Mas é no lançamento do segundo disco em 2016 Território conquistado - que o termo "feminismo negro"71 aparece de modo mais
marcante tanto no trabalho de divulgação com textos de releases e suas entrevistas a
jornais, como o próprio disco acentua as influências e inspirações de mulheres negras
importantes para o feminismo negro nacional e internacional, como bell hocks, Carolina
de Jesus, Lívia Natália, e Chimamanda Ngozi Adichie.
Em 2018 Luedji Luna lançou o álbum - Um corpo no mundo - mas sua
construção veio a partir de um engajamento grande de pessoas a partir do lançamento do
clipe da canção que nomeio o álbum - Um Corpo no Mundo. Luedji passou a ganhar
visibilidade nas redes sociais através da divulgação de uma série de vídeos amadores
onde interpretava algumas de suas composições. As composições passeam variam muito
em suas temáticas, que vão da herança negra ancestral à urgência do tempo presente.
Em Cabô, uma das faixas mais tocantes do disco, ela se insurge contra o extermínio da
juventude negra. “Compus depois de uma mobilização de artistas contra a morte de
cinco jovens com mais de uma centena de tiros disparos pela PM carioca. É o choro de
uma mãe preta.
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<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/03/queria-coisas-novas-e-autorais-diz-larissa-luz-sobre-saidado-ara-ketu.html>
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Imagem 24 - Quadro com álbuns, ano de lançamento, gêneros musicais e formas de financiamento

Manuela Rodrigues - Albuns
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Larissa Luz - Albuns

Josyara - Albuns
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3.2 Gêneros musicais e convenções de performance
A linha cronológica, porem não linear que traço acima ressalta que o campo de
partilha de um sensível está atravessado pela possibilidade de múltiplas ancestralidades
encarnados na voz das cantautoras. Os processos sócio-históricos ressaltados acima
evidenciam que o sentimento que ressoa na escuta dessas mulheres não é exatamente
pela autoria de uma canção em si, mas pelo fato dessa autoria expressar o sentimento de
auto apresentação de corpos que foram territórios subalternizados e que retomam a
autoridade sobre suas corporeidades. Essa disputa estética e política tanto no âmbito das
relações raciais como nas relações de gênero e sexualidade ocorrem em contextos geopolíticos específicos como discorro acima. Perceba que a autenticidade desses projetos
musicais ocorre não exclusivamente, mas significativamente a partir dos elementos
autobiográficos alí empenhados.
A autoria localiza-se assim, tanto na composição como na interpretação de uma
performance/álbum que para a indústria fonográfica precisa vir numa embalagem e com
um rótulo demarcado a partir da classificação dos gêneros musicais, mesmo que esses
estejam embaralhados em fronteiras tênues num mesmo trabalho musical. Na tabela
acima é possível identificar que dos nove CDs aqui estudados oito deles tiverem algum
tipo de financiamento de edital de apoio a cultura ou à música independente, o fato
realça por um lado o quanto os editais de cultura têm sido significativos para a
viabilidade desses projetos, e por outro lado revela também o quanto esssas propostas
de música engajada tem sido vistas como viáveis dentro de um mercado fonográfico.
Esse tipo de financiamento também destaca que o poder de decisão sob esses projetos
não é exclusivamente das proponentes, mesmo que em medidas de interferências
pequenas se comparadas aos circuitos mainstream de produção musical. E esse jogo de
negociações é explícito pelas narrativas que circundam esse aspecto, Manuela
Rodrigues no site de vendas da Mídia Louca, tem o seu segundo CD “classificado" no
ítem gênero musical, como “Bahia além do Axé", e em sua biografia em página de
facebook, ela destaca alguns trechos de críticas musicais a seu respeito:
“Inteligente, dona de uma voz aguda e estranha que impõe sua modernidade e
compositora de letras longe de enquadramentos previsíveis. Manuela
apresenta uma mistura de estilos que não espera a próxima faixa para
acontecer (…) Sua atitude musical é vanguardista, abusada e quase
esquizofrênica, palavras fortes que encontram aqui o seu melhor sentido”.
(Nota blog do DJ Zé Pedro, critico e produtor musical)
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“Com voz segura e intensa, personalidade e bons arranjos, Manuela (…) é do
Brasil e do mundo, dos gêneros diversos e sutis, dos ecos orquestrais
tropicalistas (Profissional Liberal) ao contato com os novos paulistas, do jazz
e da guitarra rock’n’roll aos barulhinhos eletrônicos. Manuela redesenha e
atualiza nossa identidade. Ótimo.” (Por Hagamenon Brito, Correio da Bahia,
2011)
“Dona de voz espetacular e rica em matizes, Manuela conseguiu sintetizar
com rara fluência, uma fusão popular com vanguarda. Multitarefas, atua
também como compositora e co-produtora( Com Tadeu Mascarenhas), em
obra que vale um liquidificador de sensações...tudo sem perder o rebolado.”
(Jornal
A
Tarde,
por
Chico
Castro,
2011)
“ A baiana trabalha com inteligência o inconformismo estético, fugindo do
lugar comum e recolocando certas proposições do tropicalismo que pareciam
esquecidas pela sua geração (...). Uma grande interprete, num dos discos mais
inventivos do ano” (Revista Música Brasileira, por Daniel Brazil, 2011)
(Fonte: https://pt-br.facebook.com/pg/manuelarodriguescantora/about/)

Os trechos acima não apresentam definições precisas ou conclusivas quanto ao
pertencimento a um gênero musical, no entanto dentro do hibridismo ressaltado no
trabalho da cantautora ocorre a identificação de elementos comparativos com
movimentos culturais como o tropicalismo ou ainda a diferenciação do seu trabalho
musical a partir do distanciamento com a axé music, identificada como música cooptada
pelo modo de produção mainstream. Essas ações ratificam o que Jeder Janotti (2003)
ressalta na cartografia dos gêneros como policêntrica. "(...) É mais fácil reconhecer um
gênero por afirmações que definem o que ele não é, do que pela descrição precisa de
suas fronteiras (...) (JANOTTI, 2003). Assim a afirmação do crítico Daniel Brasil numa
resenha musical de 2016 confirma, "Manuela está menos “Tom Zé” que no disco
anterior, embora esta influência ainda apareça nítida na ótima Desejo Batuque. No
conjunto, soa mais pop, mais lírica, cercada de ótimos músicos, e está cantando como
nunca (...)"72. O fato do seu terceiro CD ter menos experimentalismos sonoros, faz com
que as críticas musicais a classifiquem como pop. Ela mesmo ressalta, "Agora, eu quis
simplificar, usando, por exemplo refrãos, que quase não apareciam em minhas
composições”, essa entrevista está presente numa matéria com a manchete “Cantora
Manuela Rodrigues defende uma sonoridade mais simples no terceiro álbum"73.
As comparações entre o seu primeiro CD e o segundo giram em torno do estar
menos cool, mais madura e vanguardista, já quando trata-se do segundo para o terceiro
álbum fala-se em estar menos tropicalista e mais pop, portanto mais simples. Repare
que ao dialogar no primeiro álbum com o jazz e o blues a qualidade cool é destacada
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numa clara associação a música clássica. Rotas de fato traz arranjos mais orquestrais em
algumas canções, as letras aparecem também com questões intimistas e existenciais. Já
no segundo álbum quando são acionados gêneros consagrados como o samba, a música
erudita ou ainda a música de vanguarda, é agregado ao seu trabalho a intenção de
romper com uma tradição musical da música popular baiana.
Nas críticas musicais sobre JosyAra a "classificação" como "música regional" é
reiterada de diferentes formas, seja pelo destaque que é dado ao sotaque nordestino da
cantautora, ou ainda pelo evidenciamento de letras de canções que tratam do sertão e do
mar. Essa categoria "música regional" não é um gênero musical, mas muitas vezes serve
como classificação generalista para músicas produzidas na região nordeste e que
apresentam características da cultura local, no caso de JosyAra seu sotaque, as letras das
canções, o "violão percussivo" característico de um jeito de tocar samba chula do
recôncavo baiano são elementos considerados pela maior parte dos críticos musicais
como parte de uma identidade geopolítica e cultural.
Seu primeiro álbum "Uni Versos" tem um diálogo muito explícito com o
gênero musical forró, canções como "Bailaria" tem solos do acordeom, já a faixa "Essa
cobiça" é um xote que convida a dança a dois, a instrumentação base ao longo do álbum
traz a frente o violão e o pandeiro. Já o segundo álbum "Mansa Fúria" tem a produção
do músico Juninho Costa (Junix11) e traz sua influência do trabalho que integra no
grupo Baiana System que experimenta fronteiras bem frouxas com diferentes gêneros
musicais.
"(...) o sucessor do curioso Uni Versos, lançado em 2012, transporta as
ambientações acústicas da musicista para um novo território. São melodias
ruidosas, semi-psicodélicas e entalhes eletrônicos que se amarram à poesia
metafórica que invade os versos". (<http://miojoindie.com.br/resenha-mansafuria-josyara/)
"Mansa Fúria traz a vida na beira do São Francisco – que divide as duas
cidades, unidas por uma ponte – e toda a luta por um lugar ao sol na seara da
música independente brasileira (...) A própria gênese da música de Josyara é,
em essência, uma mistura de Rock noventista – no sentido Pitty/Cássia Eller do
termo – com sonoridades mais modernas e próximas do ritmo e detalhes
regionais. (https://monkeybuzz.com.br/resenhas/albuns/josyara-mansa-furia/)
"O rock, ela deixou para a atitude somente. Em suas canções, passou a carregar
a saudade de Juazeiro e o encantamento com o novo lugar. "O Sertão tá na
minha raiz, no meu jeito de cantar e de falar. E o Recôncavo me deu essa coisa
de tocar com a mão direita mais percussiva, me trouxe uma ligação com a
música
afro.
(https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/15/josyara-lelis-acompositora-ribeirinha-que-canta-a-mansa-furia-do-sertaobaiano_a_23460329/)

Como o álbum alterna uma sonoridade da música eletrônica com samplers,
com gêneros musicais como o samba, alguns sites de crítica musical a classificam como
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"MPB alternativa", pontuam em sua performance uma atitute rock and roll que ao falar
de temáticas que extrapolam o contexto urbano, como quando fala do ribeirinho e do
estar na beira do rio, cria-se uma dualidade entre campo e cidade, tradição e
modernidade, o acústico e o elétrico. A cantautora em entrevista que fiz com ela afirma
que traz elementos do seu contexto de nascimento, mas não se considera como música
regional.
Larissa Luz tem em seu primeiro álbum, destacadas as influências do rap, a
partir da utilização do trap incorporando uso de sintetizadores, do funk e soul, gêneros
musicais já utilizados de modo similar conciliando os aspectos étnicos e raciais com a
música pop no que se convencionou chamar como world music. Para mim, o ineditismo
de Larissa Luz está em inaugurar à essa sonoridade de variedade percussiva acústica e
timbres e recursos tecnológicos à sua própria experiência enquanto mulher negra. Sua
busca em descobrir outras mulheres negras produzindo em diversas linguagens artísticas
no Brasil e no mundo agregam o valor de um trabalho musical que lembra um manifesto
de reivindicação da presença feminina negra no mundo como se pode ouvir em
Território Conquistado. Este álbum passeia por escolhas musicais que incluem o rock,
samba reggae e samba Duro, Haga e batidas eletrônicas com a presença do dubstep e
do trap. Além disso, entre a instrumentação, a percussão afro-baiana tocada de modo
festivo contrasta com as letras das canções que reinvidicam um lugar político,
representativo à mulher negra. Cada faixa do álbum é dedicada a homenagear uma
personalidade negra feminina.
(...) Alegando precisar de mais liberdade e autonomia, Larissa deixou
o mainstream para iniciar uma carreira na música independente que, mais do
que fazer dançar, quer fazer pensar. A cantora lançou seu primeiro trabalho
solo em 2012. Mundança, composto por nove faixas, é um disco de pegada pop
que já traz alguns elementos que caracterizam o trabalho da artista, como o uso
de bases eletrônicas, percussão e referências do soul e do funk. (...)
Quatro anos separam Mundança de Território Conquistado, álbum seguinte.
Lançado pelo selo Natura Musical, o disco é um trabalho forte que assinala o
encontro de Larissa Luz com sua própria identidade. Segundo ela, a ideia era
compor músicas que estivessem centradas na realidade da mulher negra
brasileira sem deixar de prestar reverência àquelas personalidades que abriram
caminhos, para ela e muitas outras mulheres, em várias áreas, como Nina
Simone, a escritora norte-americana Bell Hooks (que inspirou o nome do
disco), a poetiza peruana Victória Santa Cruz, a escritora brasileira Carolina de
Jesus e até a cantora Elza Soares, que participa da canção título. Para atingir
esse objetivo, a artista contou com a colaboração da antropóloga Goli
Guerreiro, que auxiliou dando embasamento para a composição das letras. E
são
as
letras
um
dos
pontos
altos
do
trabalho
(...)
(<http://www.aescotilha.com.br/musica/radar/o-pop-empoderado-de-larissaluz/>)
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Sobre seu terceiro álbum, a crítica musical tem destacado a conexão entre
elementos sonoros e iconográficos do candomblé junto ao diálogo com a música
eletrônica, pagode e rap. Tais alianças musicais têm sido realçadas como
fortalecimento do diálogo entre ancestralidade negra, ligada a uma perspectiva da
tradição de um grupo étnico racial, com uma modernidade da cultura urbana, ligada a
gêneros musicais fruto de atualizações das manifestações negro-africanas encontradas
no Brasil. O pagode e o rap inclusive são acionamentos que reiteram a música para ser
ouvida, cantada e dançada. Esse novo trabalho foi produzido pelo músico Rafa Dias,
idealizador do ÀTTØØXXÁ, grupo musical que alia o pagode à música eletrônica. Ao
falar sobre o novo álbum Larissa Luz confirma que percebe o candomblé em dialogo
com os ritmos eletrônicos como realce a uma juventudade que está atenta às vozes
negras que vieram antes, que remetem a ancestralidade, e exemplifica destacando o
cantor e compositor baiano Lazzo Matumbi74 que participa do disco e do show de
lançamento do mesmo que ocorreu no Pelourinho no mês de maio de 2019 em Salvador.
"O novo trabalho da artista é marcado por sinestesia, ancestralidade e
música eletrônica. No álbum, Larissa Luz constrói um “ritual baile”,
que propõe conexão do sublime com o terreno, atualizando mitos
yorubás e conduzindo um encontro entre som e movimento na pista".
(https://g1.globo.com/ba/bahia/o-que-fazer-emsalvador/noticia/2019/05/02/larissa-luz-lanca-novo-album-nopelourinho-em-salvador.ghtml)

Luedji Luna até o momento tem um CD lançado. Tanto as resenhas musicais
como as suas entrevistas confirmam a sonoridade do disco construída coletivamente a
partir das referências sonoras de cada músico que integra o projeto, nesse sentido, temse destacado as diferentes nacionalidades de cada músico, como uma forma de
confirmar a ideia do "não lugar" e do diaspórico. O diálogo com a música africana vem
então a partir do que se tem chamado como "ritmos do congo" ou ainda pelo uso de
instrumentos musicais como o batá, tambor usado com fins religiosos em regiões
Yorubás de África, nas santerias cubanas e com muitas variações de formatos o
instrumento também é utilizado no Brasil desde os congados mineiros. A produção
musical de Sebastian Notini traz muito das características trabalhadas em discos de
74

Entrevista
completa
de
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http://blogs.opovo.com.br/reporterentrelinhas/2018/07/04/larissa-luz-fala-sobre-novo-album-racismo-eexterminio-do-povo-preto/>
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Tiganá Santana, um dos primeiros compositores baianos a gravar em línguas africanas,
precidido por Inaicyra Falcão. Tiganá trabalha também com instrumentos tradicionais
da África e com os trânsitos culturais de África e Brasil. Tiganá e Sebastian Notini
inclusive produziram juntos o CD Mama Kalunga de Virgínia Rodrigues, reconhecido
por sua reverência e referência às culturas africanas.
"(...) Essa é uma das estrofes da canção “Um corpo no mundo”, da cantora e
compositora baiana Luedji Luna. A música nomeia o álbum de estreia, trabalho
esse que é composto por 11 faixas que unem ritmos do congo e do batá cubano
com o samba, o reggae e o batuque baiano. Essa mistura sonora explica-se pelo
fato de o disco levar aos ouvintes uma África ressignificada e torna-se ainda
mais compreensível quando vê-se que a própria banda é resultado de um misto
de culturas e saberes. O queniano Kato Change é o responsável pelas
guitarras; o paulista e filho de congoleses François Muleka fica no violão; o
cubano, Aniel Somellian, no baixo elétrico e acústico; o baiano Rudson Daniel
de Salvador, na percussão; e o sueco radicado na Bahia Sebastian Notini,
também na percussão". (http://www.nonada.com.br/2017/11/luedji-luna-aminha-existencia-mais-do-que-minha-musica-e-um-instrumento-de-luta/)
‘Saudação Malungo’ faz uso de algumas palavras que podem causar
estranhamento, entre elas nomes de Província Angolanas(Uíge, Cabinda,
Benguela, Luba), República Democráticas do Congo (Lunda, Zaire)grupos
étnicos (Bacongos), Cerimônia que culminou na Revolução Haitiana (Bois
Caiman) e a própria palavra ‘Malungo’ que pode significar parceiro/amigo ou
então um tipo de embarcação, ambas as definições atreladas ao período da
escravidão. < https://medium.com/neworder/luedji-luna-um-corpo-no-mundoae349c82fb63>

Entre os gêneros musicais destacados nesse trabalho estão o reggae, o samba e
o ijexá. Apesar do segundo trabalho ainda não ter sido lançado, a cantautora já anuncia
desde o final do ano de 2018 que tem buscado dialogar mais diretamente com o rap,
anunciando um EP com título 'Mundo" onde fará remixes de cinco faixas do seu álbum,
uma parceria com DJ Nyack. Luedji, tem feito apresentações com nomes reconhecidos
nesse gênero como Tássia Reis, Rincon Sapiência e Emicida.
"Com EP Mundo, Luedji Luna investe em novo genero musical: "para me
desafiar" (...) Moradora de São Paulo desde 2017, Luedji revelou ao Bahia
Notícias que decidiu investir em um projeto voltado ao rap, já que tem se
apresentado ao lado de MCs em diversos eventos na cidade paulista. "Esse vai
ser o meu diálogo com o rap, que foi algo que aconteceu porque é um cenário
muito forte em São Paulo, e eu não pude deixar de ser atravessada por
ele".
<https://www.bahianoticias.com.br/cultura/noticia/33414-com-epmundo-luedji-luna-investe-em-novo-genero-musical-para-me-desafiar.html>

Modos de ouvir uma determinada sonoridade, expectativas quanto às
características que devem possuir, revelam um conjunto de valores partilhados tanto
ético, quanto cultural e tecnicamente que são resultados das mediações que atuam na
configuração do gênero ou proposta musical, num contexto determinado. Mas além
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disso são configurações retroalimentadas pelas inscrições sócio culturais e suas
múltiplas possibilidades de agenciamentos nos corpos, como de modo breve apresento
acima.
[...] tanto a configuração plástica das expressões musicais quanto
as estratégias discursivas de construção da imagem pública dos
atores da música contribuem para o processo de produção de
sentido da música popular massiva, em uma espiral de sentidos que
engloba marcas presentes na materialidade dos produtos musicais e
seus posicionamentos na cultura midiática (JANOTTI, 2007, p.6)

Essas imagens que perpassam sentidos territoriais, étnico-raciais, de gênero e
de afetos costuram uma teia que não se restringe à fruição e está entrelaçada inclusive
com a produção musical. A materialidade expressiva de uma sonoridade está implicada
também por constrangimentos onde o gênero musical contribui com o acionamento dos
sentimentos seja de pertencimento ou reivindicação, demarcadas num tempo-espaço
comunitário uma vez que ao passo que expressa uma subjetividade particular conta
ainda sobre um momento histórico onde a relação entre branquitude e feminilidade é
(re)construída.
Nesse sentido, a constitucionalidade de políticas públicas que reconhecem as
desigualdades e suas produções de hierarquias, como trata o tópico anterior a essa
sessão, ratificam a necessidade de observação de um lugar de quem fala, um lugar de
quem frui uma experiência estético musical atravessado por classe social, gênero e
sexualidade, geração, alinhamento político etc. A música em suas diferentes formas
acionam portanto ancestralidades plurais pois diz respeito também a posição de onde eu
olho pro mundo. Trazer a questão racial de modo mais explícito nas canções diz
respeito a uma posicionalidade que pode estar atravessado por uma questão geracional,
como a da geração tombamento, mas alia-se ainda interseccionalmente a muitas
afinidades que compõem uma subjetividade.
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3.4. Corpo Território - Luedji Luna
"Precisamos falar sobre afeto! Precisamos construir narrativas de afeto, ainda que seja no campo do
imaginário. Quais memórias nós, enquanto população negra, temos de nossas mães brincando com a
gente? Quais lacunas a gente carrega quando se trata da palavra amor? Ele se manifesta num “eu te amo”
ou no cuidado de nossos cabelos pelas nossas mães? Notícias de Salvador é recomposição da memória
ancestral que conseguimos ter: o terço de minha vó Maria rezado no badalar das 6 horas da tarde, é o
cultivo do meu crespo pela minha mãe... É esse amor silente (negado e proibido), porém vivo, resistente e
nosso!"
Depoimento de Luedji Luna em sua página no facebook <
https://www.facebook.com/luedjilunamusic/videos/315947229195902/?epa=SEARCH_BOX>

Nascida no bairro do Cabula e tendo crescido no bairro de brotas, ambos em
Salvador, capital baiana, Luedji Luna é cantora, compositora, co-fundadora do Palavra
Preta, juntamente com a poetisa e compositora Tatiana Nascimento, evento que agrega
poetisas e compositoras negras de todo Brasil. Luedji foi a única cantautora que não
consegui realizar uma entrevista ou mesmo conversa informal, chegamos a conversar
pelas redes sociais tentando agendar essa conversa, mas nesse meio tempo, de modo
rápido, surpreendendo inclusive a própria cantautora que chegou a dizer isso em
entrevistas a jornais nacionais. Sua visibilidade cresceu muito, mesmo antes do
lançamento do seu primeiro álbum.
Em entrevista concedida ao site do Centro de estudos das Relações de Trabalho
e Desigualdades - CEERT - em agosto de 2018, relembra de sua experiência como
criança negra e afirma o quanto num ambiente escolar, o racismo se confunde com o
bullying, especialmente por estar numa escola particular, onde crianças negras eram
minoria. A violência desse espaço como outras opressões sofridas influenciaram sua
trajetória profissional e sua formação como ser humano, mulher preta, "....isso se
espelha em como eu olho o mundo, na minha visão do mundo e a minha música é
minha leitura de mundo. Eu acho que influencia dessa forma, não que esteja diretamente
nas minhas letras ou músicas." Já em entrevista ao canal de youtube da Natura75 ela diz
que não compreendia quando criança, o fato de se olhar no espelho se achar bonita e as
pessoas chamarem ela de feia. Mas na adolescência é quando passa a observar a
ausência de pessoas negras, que parecessem com ela na TV, e isso a fez querer se
enquadrar naquele padrão de beleza, sentiu vontade de alisar os cabelos, não o fez
porque seus pais eram militantes do movimento negro e não permitiram.

75

Entrevista completa pode ser conferida no link < https://www.youtube.com/watch?v=Bf0DA7wGH8k>
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Sua ida pra São Paulo é tema de outra conversa também no mesmo canal76
onde ela diz ter feito um caminho de sair de uma cidade negra como Salvador e ter ido
pra São Paulo, um lugar que ela entende como embraquecido pela imigração italiana. Se
perceber enquanto minoria étnica, se reconhecendo nos corpos de outras pessoas,
imigrantes oriundos de África, com sotaques diversos entre si, que também povoam São
Paulo, isso lhe fez pensar sobre ser um corpo negro no Brasil, no mundo. Tema que
nomeia seu álbum "Um corpo no mundo". Sobre vislumbrar uma carreira em São Paulo,
ela numa postagem em sua página do facebook, ao lado de uma foto onde abraça Ellem
Oléria e Xênia França, duas cantoras e compositoras negras, ela diz,
Quando vi @ellenoleria se consagrar, me vi possível! A vitória dela foi o
mote pra eu aceitar a música em mim que tanto negava, pouco tempo depois,
vejo @xeniafranca se fazendo possível numa cidade inóspita, me mostrando
que essa cidade tb poderia ser nossa: preta, nordestina! Nós, mulheres pretas,
mesmo sem saber(ou sem querer), quando subimos puxamos as outras.
(Depoimento
de
Luedji
Luna
em
<
https://www.facebook.com/luedjilunamusic/photos/a.1585946354959015/22
27930387427272/?type=3&theater>)

Quanto sua relação com a música, ela afirma que inicia em sua infância, seu
pai Cal Ribeiro é também cantor e compositor. Sua primeira composição é aos 17 anos,
mas sua principal forma de expressão até então era a escrita. Em entrevista ao jornal
Brasil de Fato77 ela afirma que faz música numa perpestiva de cura, reconhece seus
lugares de privilégios mas ressalta que apesar deles os efeitos do racismo na psique e na
autoestima gera auto-sabotagem e insegurança onde avalia que seu processo de
conquistas está atravessada por essas questões.

76

Entrevista completa no link <https://www.youtube.com/watch?v=VrnyDJ4MHFA>
Entrevista completa no link <https://www.brasildefato.com.br/especiais/luedji-luna-faco-musica-naperspectiva-da-cura/
77
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Imagem 25 - Apresentação de Luedji Luna noTeatro Moliere-Aliança Francesa 2012.

Fonte: <https://www.facebook.com/luedjilunamusic/photos/a.1585946354959015/
1678250655728584/?type=3&theater>

Luedji prestou vestibular para o curso de Direito, ela diz ter sido formada para
ser cientista, disputar espaços de poder. "Eu era uma arma de guerra, de uma geração de
filhos da militância que preparou seus filhos para tomar espaços de poder e romper com
as barreiras do racismo". Sua profissionalização na música foi a partir de cursos em
Música como da Escola Baiana de Canto Popular da também intérprete e compositora
baiana, Ana Paula Albuquerque.
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3.3.1 O artivismo musical - em Luedji Luna
Luedji Luna faz uso desde o início de sua trajetória artística de uma narrativa
que constrói uma fábula de origem sobre seu trabalho. Tal como uma fábula que rege a
liturgia de um ritual, as entrevistas de Luedji Luna sobre sua produção a vincula a
narrativa de uma herança cultural africana. A sua saída de Salvador para morar em São
Paulo é uma fala reiterada a cada entrevista, a cada nova reportagem que leio sobre sua
produção e trajetória. Essa narrativa de êxodo para uma cidade maior, considerada o
polo econômico e por conseguinte de maior viabilidade para projetos artísticos, ao ser
explicado por Luedji como o elemento desencadeador de sua auto percepção enquanto
um corpo que ocupa o "não lugar" em determinados espaços geográficos, traça um
parelo com os trânsitos atlânticos da diáspora africana. Herdeira da diáspora africana em
diáspora nordestina, ela afirma Salvador como sua "casa", lugar que sendo a cidade
com maior quantidade de pessoas negras fora de África, ela podia se enxergar ao ver
outros corpos negros. Em São Paulo, ao morar num bairro do centro da cidade, Barra
Funda, ela observa como um lugar historicamente embraquecido, a partir da emigração
italiana, “Me deparei com uma solidão e percebi que não era representada na cidade.
Vim de Salvador, que é a cidade do mundo com o maior número de negros fora da
África. Morar próximo da estação rodoviária, lhe fez perceber o grande número de
imigrantes haitianos e africanos na cidade, o fato reascendeu a memória da diáspora
africana, "(...) que é não saber de onde eu vim, né? Qual é a nossa herança?
Descendentes de italianos têm uma narrativa, é um avô que veio da região da Sicília. Eu
não sei de qual das ‘áfricas’ eu vim”78.
Um corpo no mundo
Atravessei o mar
Um sol da América do Sul me guia
Trago uma mala de mão
Dentro uma oração
Um adeus
Eu sou um corpo
Um ser
Um corpo só
Tem cor, tem corte
E a história do meu lugar
Eu sou a minha própria embarcação
78

Entrevista completa em <https://www.geledes.org.br/luedji-luna-canta-sobre-heranca-hereditariedadee-encontrar-seu-lugar-no-mundo/>
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Sou minha própria sorte
E Je suis ici, ainda que não queiram não
Je suis ici, ainda que eu não queria mais
Je suis ici agora
Cada rua dessa cidade cinza sou eu
Olhares brancos me fitam
Há perigo nas esquinas
E eu falo mais de três línguas
E a palavra amor, cadê?
Je suis ici, ainda que não queiram não
Je suis ici ,ainda que eu não queira mais
Je suis ici, agora
Je suis ici
E a palavra amor cadê?79
Um Corpo no Mundo, foi o primeiro clipe da cantautora, gravado no ano de
2016, o vídeo viralizou e gerou uma demanda do público por um álbum que só foi
lançado no final do ano de 2017. O CD foi viabilizado a partir de uma "vaquinha
virtual" e um edital do Prêmio Afro 2017, quando foi possível gravar seu primeiro
álbum, também intitulado como "um corpo no mundo". A canção segundo Luedji ao
falar da imigração africana na cidade São Paulo pontua ainda a necessidade de conexão
com sua ancestralidade e é também um questionamento sobre seu corpo, sobre quais os
corpos possuem o direito ao amor, respeito na cidade80.
Antes de fazer qualquer escuta mais interessada em entender quais as
articulações musicais alí envolvidas, essa foi uma canção que me tocou numa
circularidade indissociável entre letra da canção, sua melodia e forma. Chegou pra mim,
numa afirmação forte ao direito de existir, de ser vista, de conhecer a própria história, de
uma ancestralidade negra que se constitui também numa relação de alteridade a partir
dos "olhares brancos que me fitam". Havia uma comunicabilidade que reconheci como
eco de minhas próprias experiências ainda que minha trajetória seja bem diferente da
sua no que diz respeito a sua familiaridade com a militância racial a partir de sus pais,
desde muito cedo, ao contrário de mim que fui pensar críticamente sobre essa minha
condição no mundo somente quando ingressei numa universidade.
Além disso, Luedji é uma mulher do candomblé e eu durante muito tempo,
talvez o mesmo tempo que tenho de trajetória acadêmica, busquei negar a
79
80

A canção pode ser ouvida no link < https://www.youtube.com/watch?v=V-G7LC6QzTA >
Ver mais em <https://www.redbull.com/br-pt/faixa-a-faixa-luedji-luna>
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espiritualidade como parte integrante da minha vida. O cristianismo pra mim foi um
lugar de imposição de modos de conduta e o modo com rompi com isso foi tentando
negar qualquer resquício desse aspecto.
Ao começar a estudar e pesquisar a partir do conceito de experiência estética,
percebi que muito do que escutava, do que me mobilizava sonoramente tinha uma
relação com o sagrado. A canção um corpo no mundo soa sentimento, numa cadência de
voz sem grandes arroubos na interpretação, uma simplicidade complexa que me convida
a cantar junto pelas estrofes curtas que são repetidas alguma vezes. "Um corpo só", se
me lança a solidão que por ora me habita em trânsitos ainda desconhecidos dos tantos
(des)encontros intelectuais e uma ansiedade por pertencimento me falava ainda sobre
uma comunidade maior de fluxos/refluxos que diziam sobre minha cor. Histórias
invisibilizadas na minha educação escolar e familiar.
Por outro lado, o fato dessa música estar na estrutura canção, tão utilizada na
indústria fonográfica com estrofes curtas e um refrão que normalmente é repetido,
favorece também a minha rápida conexão uma vez que adequa-se a minha expectativa
musical que relaciona-se diretamente com minhas práticas de escuta. Essa antecipação
de expectativas, não quer dizer que a escuta seja apenas uma prática de
reconhecimento81(Cardoso Filho, 2013), a escuta não resume-se a um mero ato de
codificar/decodificar. Quando ouço e gosto imediatamente de uma canção não significa
que ocorreu um simples reconhecimento a partir de meu próprio repertório que estaria
“estocado” na minha memória e acionado a partir de uma expressão musical.
Entendo que tanto minha escuta, minha experiência estética a partir dela, como
o canto e a narração de Luedji Luna estão imbuídos por ritos onde tanto a narração
como o canto e a escuta estão no limiar do individual e do coletivo. Ela que compõe
uma canção e a inclui ao mesmo tempo dentro de uma narrativa de enunciação que
inclui seus antepassados, advindos de uma ancestralidade negra proveniente de uma
África que também não sabe exatamente qual, posto que pessoas de diferentes etnias
africanas foram trazidos ao Brasil. Tudo isso indo de encontro a uma escuta que
comunga da busca por uma memória e pertencimento. Sobre o narrar e cantar como
jogos improvisativos, Leda Martins (1997) ressalta que é a voz quem presentifica o
81
A prática de escuta não se resume a um mero reconhecimento de padrões e códigos, ou a imitação das práticas
passadas pelos sujeitos presentes. Ao contrário, há também o inesperado, a aventura e o surgimento de elementos que
reconstroem, total ou parcialmente, essa prática. Tal constatação dota a escuta de uma força inventiva e reconhece
que, como muitos componentes constrangem a confecção e a recepção das expressões, a prática de escuta é melhor
entendida quando confrontada com esses diferentes componentes (CARDOSO FILHO, p.33, 2013).
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narrado e os narradores antepassados, mas também "singulariza o performer atual”. A
voz é quem singulariza as narrações e cantos, numa escrevivência que ressalta a
inserção da sujeita autoral que intencionalmente traz consigo as vozes de mães negras
moradoras de bairros periféricos da cidade de Salvador, como na canção "Cabô", a voz
de um mundo íntimo de uma mulher que observa o lugar da ferida de um roubo colonial
que tenta lhe extinguir de uma cultura dominante, machista e racista como canta na
canção "Iodo", mas ainda assim ousa falar de amor e de questões existenciais como em
canções como "Acalanto"e “Dentro alí". É um projeto autoral que traz consigo a voz de
muitas. “Da convergência da voz coletivizada, a da tradição, com a dicção particular no
narrador, emerge o narrado" (MARTINS, 1997, p.63). A voz a partir da performance
tece um diálogo entre o passado e um presente na voz de Luedji Luna que ao expressar
sua busca e reivindicação por pertencimento na sociedade brasileira atual, ressoa o
legado de uma memória ancestral negra e portanto diasporica.
Pensar a escrevivência de Luedi Luna a partir da produção de linguagem
musical é assim perceber um lugar de sua identificação também com traumas de uma
sociedade fruto de um processo de colonização e escravização. O tópico acima sobre o
reconhecimento e aceitação de sua própria corporeidade e cabelo, reintera que seu
primeiro trabalho autoral é composto a partir dos elementos fundantes da escrevivência:
corpo, condição e experiência. O título desse tópico ao nomear a linguagem como ritual
parte da compreensão de que "(...) são os rituais de linguagem que encenam a palavra,
espacial e atemporalmente, aglutinando o pretérito, o presente e o futuro, voz e ritmo,
gesto e canto, de modo complementar" (MARTINS, 1997, p.148). A música, os gestos e
movimentos, a dança, o canto ritualizam toda a performance.
A fim de aprofundar e refletir mais sobre isso, proponho o mapeamento de
temáticas tratadas nas canções de seu primeiro e até então único álbum. A tabela abaixo,
identifica as doze letras das canções, por gênero musical da canção; o título da canção;
identificação da autoria na composição. Além disso, defino com qual das 4 categorias
analíticas,

já

citadas

no

início

do

capítulo

(1-Negritudes,

2

–

Feminismos/empoderamento/amor, 3 – Religiosidades, 4 – Territorialidades), a canção
dialoga de modo mais direto. Algumas dessas canções estão com suas letras distribuídas
ao longo das análises no corpo do texto com seus respectivos links para o acesso do
áudio disponível on-line para apreciação musical.
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Imagem 26 - Quadro com mapeamento de temáticas, gênero musical, título e autoria das
canções
Um corpo no Mundo
(2017) CD1

Título das canções /
autoria

Gênero musical /
temáticas

Trechos das canções

Acalanto

Gênero musical: ijexá,

"Eu vou andando pelo
mundo como posso. E
me refaço em cada
passo dado. Eu faço o
que devo, e acho. Não
me encaixo em nada.
Presto atenção nas
dores.
E
choro
canções.Da boca da
noite. Ao mais tardar
das horas. Pensamento
meu viaja (...) E quero
fazer festa no teu corpo.
Lento. Deixa (...)"

(Luedji Luna)

Banho de Folhas
(Luedji Luna e Emilly
Lapa)

Um corpo no Mundo
(Luedji Luna)

Dentro Alí
(Luedji Luna)
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Temáticas:
Feminismos
/empoderamento/ amor

Gênero
musical:
samba reggae, pop
Temáticas:
Religiosidades

Gênero musical: soul
music
Temáticas: Negritudes/
territorialidades

Gênero musical: soul
music
Temáticas:
Feminismos
/empoderamento/ amor

"Foi em uma quartafeira. Saí pra te
procurar.
Andei
a
cidade inteira. Mas,
cadê
você?
Cadê
você?(...) Vou pedir a
oxalá. Oxalá quem
guia. Oxalá quem te
mandou (...) Nenhuma
resposta.
Mas
um
punhado de folhas
sagradas. Pra me curar,
pra me afastar de todo
mal (...)"
"Atravessei o mar. Um
sol da América do Sul
me guia. Trago uma
mala de mão. Dentro
uma oração. Um adeus.
Eu sou um corpo. Um
ser. Um corpo só. Tem
cor, tem corte. E a
história do meu lugar.
Eu sou a minha própria
embarcação. Sou minha
própria sorte (...)"
"(...) Me leve a um
lugar distante. Me ajude
a carregar. Essa maleta.
Onde eu guardo meu
cansaço. E meus sonhos
mais bonitos. E um
livro
de
receitas
naturais. E um terço pra
um pai nosso. Um
pedaço de pão. E um
lápis, um caderno. E a

vida de meus filhos
(...)"
Asas
(Luedji Luna)

Gênero musical: pop,
alujá
Temáticas:
religiosidades

Eu sou uma árvore
bonita

Gênero
afoxé, pop

musical:

Temáticas:
(Luedji Luna e François

amor/

negritudes

Muleka)

Na beira
(Luedji Luna)

Iodo
(Tatiana Nascimento)

Notícias de Salvador
(Marissol Mwaba)

Gênero
musical:
samba, merengue
Temáticas:
Feminismos
/empoderamento/ amor
Gênero musical: afro
jazz
Temáticas: Negritudes/
territorialidades
Gênero musical: soul
music
Temáticas:
Territorialidades

Saudação Malungo

Gênero musical: rap

(Orlando Santa Rita e

Temáticas: Negritudes/
territorialidades

Cal Ribeiro)

Cabô
(Luedji Luna)
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Gênero
musical:
samba reggae
Temáticas: Negritudes
/ feminismos

" Vento vem me trazer
boas novas. Que eu
sempre esperei ouvir.
Vento vem me contar
os segredos. De chuva,
raio e trovão. Vento que
me venta da cabeça aos
pés. E eu me rendo (...)"
"Eu sou uma árvore
bonita. Eu sou um pé de
fruta-fé (...) Ele é um
homem tão bonito.
Carrega foice. Nasceu
com a demanda de
destruir. Pela própria
natureza. Capinou tudo
que me fosse mata (...)"
"Me
lanço
feito
kamikaze. Sou quase
qualquer
coisa.
Conseguinte. Sou dona
de um peito persistente.
Um coração pedinte
(...)"
"(...) É todo longe. É
todo mágua. É todo
roubo. Colonial. Não há
cura, morto tomba.
(Dom esconde). A pele
escura (...)
"(...) Parece que não vai
fazer calor. Talvez não
lhe agrade a pulseira Do
senhor do bonfim. Mas
mande notícias de
salvador.
Mande
notícias de salvador, ai,
ai (...)"
"Malungueiro,
malungá.
Bacongo,
cabinda, uigê. Luba,
lunda, bengela, zairê.
Quicongo,
tradição.
Imagens que pintam de
lá.
Meus
parentes
agudá. Minha laia,
minha
gente.
Irmandades, confraria,
malungá (...)"
"Cabô, vinte anos de
idade. Quase vinte e
um. Pai de um, quase
dois. E depois das
20horas. Menino, volte

pra casa! Cabô. Ô
neide, cadê menino?
(...)"
Encruzilhada
(Luedji Luna)

Gênero
reggae
Temáticas:
religiosidades

musical:

"(...) E na encruzilhada
recebo
mensagens.
Pássaros
voam.
Borboletas e cobras.
Qual é a parte que me
toca? Qual o santo que
me cobra? Qual o
caminho que me resta?
Escuta o coração é guia
(...)"

Das canções acima, primeiro quero experimentar ouvi-lás a partir de traduções
que seguem a análise feita por Leda Martins quanto as canções de congados ou mais
especificamente do Congado do Reinado do Jatobá (instituído no séc.XVIII), um ritual
realizado pelas irmandades de pretxs, onde escravos e negros libertos faziam a coroação
de seus reis e rainhas em rituais e festejos que envolviam tambores, cânticos, com
catumbis, candombes que seriam performados nas senzalas ou sombras das matas,
recompondo em outras terras seus ritos e divindades. A coroação de reis negros, foi
incorporada pelo sistema escravocrata como forma de controle dos africanos e seus
descendentes (MARTINS, 1997). Dentre os diversos recursos linguísticos, figurativos e
simbólicos que sáo usados nos cantares desses rituais, a autora destaca o valor
simbólico da água, onde ela traduz em três elementos de reminiscência e evocação de
uma memória negra que disponho aqui aproximando do repertório acima disposto de
Luedji Luna:
a) Reminiscências da travessia marítima e lembranças das terras de origem:
b) Evocação das divindidades, na aflição das difíceis travessias:
c) Alusão a perigos inusitados e à dor:
A aproximação das temáticas das canções/repertório de Luedji com temáticas
já presentes nos congados por exemplo, me leva a pensar num artivismo posicionado
desde um corpo negro. Territorialidade no repertório de Luedji aparece enquanto um
corpo social que traz na memória quilombagens como lugar de ressignificação, que traz
sujeitxs atravessadxs pela experiência da diáspora em sociedades pós-coloniais e
racializadas. As águas, tema tão recorrente nesse repertório, está enquanto lugar das
experiências transatlânticas e é também gramática para revisitar as memórias
naufragadas que ressoam num presente onde as diferentes matrizes de opressão se
entrecruzam e geram um complexo enredo que traz traumas do passado. Traumas
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silenciados mas não silenciosos seguem adoecendo mulheres e homens negrxs.

A

canção “Iodo”, seguida pela poesia "Now Fráfil", composição de Tatiana Nascimento,
parceira de Luedji na organização do evento Palavra Preta82, é uma das canções de seu
primeiro álbum - Corpo no mundo - que integra o corpus da pesquisa de doutorado que
desenvolvo sobre a experiência estética e a produção artivistica de cantautoras negras
baianas. Iodo tem uma sonoridade mântrica e suave do violão que contrapõe -se a certa
tensão dos improvisos do saxofone e do próprio discurso da letra da música. Para mim,
sua escuta permite uma viajem pelo mar das diferentes posicionalidades transatlânticas
de corpos que continuam enfrentando o encarceramento, o genocídio e epistemicídio. O
mar abraça, afaga, afoga. "Afunda o mar, me morre o mar, me a funda dor fundo de
nau... Orí - zonte é todo sal. É todo longe, é todo mágua é todo roubo colonial."
Fãs de Luedji Luna afirmam em comentários nas redes sociais da artista que
ouvem sua música como uma prática de cura, Luedji Luna por sua vez, afirma que seu
trabalho pode ter essa escuta/interpretação apesar de ressaltar que comprende a cura do
povo negro enquanto a inexistência definitiva do racismo83. A partir dessa canção e da
trajetória artística de Luedji Luna, percebo a ancestralidade enquanto memória
atualizada que (re)escreve lembranças/memórias ancestrais para demarcação e
(re)posicionamento no presente de mulheres negras baianas, compositoras, intérpretes e
artivistas. A relação entre os corpos negros femininos, suas identidades de gênero na
construção de um projeto estético musical é num processo de reificação de memórias,
uma grafia ou escrita que se desenha em suas performances.
Banho de Folhas
Foi em uma quarta-feira
Saí pra te procurar
Andei a cidade inteira
Mas, cadê você?
Cadê você?
A cidade é grande
As pessoas muitas
E eu por aí
Sem te encontrar
Vou pedir a oxalá
Oxalá quem guia
Oxalá quem te mandou
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Palavra Preta é uma mostra produzida pela cantora e compositora soteropolitana, Luedji Luna e a poeta,
cantora e compositora brasiliense Tatiana Nascimento. O objetivo é fortalecer e compartilhar a criação da
arte negra, protagonizado por mulheres negras.
83
Entrevista completa em < http://www.nonada.com.br/2017/11/luedji-luna-a-minha-existencia-mais-doque-minha-musica-e-um-instrumento-de-luta/>
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Tanta volta pra nenhuma resposta
Tanta volta pra nenhuma resposta
Tanta volta pra nenhuma resposta
Tanta volta pra nenhuma resposta
Nenhuma resposta
Mas um punhado de folhas sagradas
Pra me curar, pra me afastar de todo mal
Para-raio, bete branca, assa peixe
Abre caminho, patchuli
Para-raio, bete branca, assa peixe
Abre caminho, patchuli
Pedi aos céus tantas vezes
Pedi a graça dos deuses
Em folhas sagradas me benzi
Num mar de gente me perdi sem rumo
Eu…84

A categoria religiosidades no trabalho autoral de Luedji é atravessada
pela ancestralidade afro diaspórica, com conexões que é explicada por Leda Martins a
partir de um concepção ancestral africana enquanto um mesmo circuito fenomenológico
que inclui, as divindades, a natureza cósmica, a fauna, a flora, os elementos físicos, os
mortos, os vivos e os que ainda vão nascer, num processo contínuo de transformação e
devir. Ela revela ainda que em uma das línguas banto do Congo, o mesmo verbo tanga
expressa os atos de escrever e dançar, palavra derivada do substantivo ntangu, uma das
designações do tempo, numa correlação insinuante da memória como um saber que se
inscreve tanto na letra caligrafada como no corpo em performance.

3.3.1.1 Performances de gênero e sexualidade – em Luedji Luna
Sobre o lançamento do seu primeiro álbum, na mesma entrevista citada acima,
concedida ao canal do youtube da Empresa Natura, ela diz ter se preocupado em afirmar
a diversidade de possibilidades de uma feminilidade. "No meu disco, que eu queria
mostrar esse corpo no mundo que não demarcasse tanto um gênero, eu tava de cabelo
raspado, eu tava sem brinco". E a partir dessa imagem, ela conta que "as pessoas
ficaram em dúvida se era 'menino' ou 'menina'". O excesso de acessórios pra ela, marca
um tipo de feminilidade e que ela sendo muito básica nesse quesito gosta de brincar
com essas imagens de feminilidade.
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A canção pode ser ouvida no link < https://www.youtube.com/watch?v=bmWm6I3aAqw>
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Imagem 27 - Capa do disco e foto de divulgação do álbum de Luedji Luna

A capa do CD, é uma fotografia com um enquadramento contrapongee (de
baixo para cima) que a faz parecer grande, como quem olha do alto. A luz estourada,
explora a cor branca, também bastante usada no seu primeiro clipe, como já afirmei
anteriormente. A fotografia revela e destaca traços físicos do rosto da cantautora, como
o cabelo curto, nariz largo e lábios grossos. Características que se contrapõem a um
modelo padronizado de beleza e feminilidade onde traços como nariz afilado e cabelos
longos e lisos seriam considerados como belo. A segunda foto integra o material de
divulgação que circulou durante o lançamento do álbum.
Essa representação do feminino no entanto, foi sendo alterada onde a
cantaurora passou a mudar o cabelo com apliques de tranças ou de cabelos mais
volumosos e longos.

No último clipe lançado, com uma versão remix da canção

Acalanto, ela além de estar com uma maquiagem mais expressiva, cabelos maiores e
roupas com decotes, ela performa uma sensualidade que até o momento não havia
aparecido e que parece destoar do que ela afirmou antes que preferia um feminino mais
"assexuado". Agora ao lançar o EP Mundo, como já citei acima, o diálogo com o rap
traz outras espacialidades e territorialidades onde o urbano mistura-se a imagens de
natureza numa alusão a mistura, ao híbrido entre tradicional e o urbano.
A imagem que abre o clipe é do Rio de Janeiro, a paisagem natural tão presente
em seus clipes agora aparece num cenário hibrido com uma cidade e uma casa que
ostenta opulência, ela senta-se num piano na sala, abre uma porta que tem a vista pro
mar. Sua mão passeia pelo próprio corpo de modo insinuante. As águas são do mar mas
ela está banhada mesmo é pelas águas da piscina da casa por onde anda ao longo do
vídeo. Talvez por isso, nos closes mais ousados onde aparecem gluteos e seios no
videoclipe é quando ela está cantando:
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Eu me refaço a cada passo
Eu faço o que devo, e acho
Não me encaixo em nada
Não me encaixo, em nada

Imagem 28 - Frames do videoclipe da canção Acalanto

A mudança, intensifica sua fala e performance como um corpo não
essencializado e com discursos não fixos sobre si mesmo. A incoerência é também a
negação de uma representação racializada de gênero que torna a diferença um
esteriótipo, ou uma representação idealizada de "um corpo negro e femino no mundo".
Em suas canções românticas a única vez que aparece o gênero de para quem
se canta, um homem, é na canção "Sou uma árvore bonita" onde canta: "Ele é um
homem tão bonito. Carrega foice. Nasceu com a demanda de destruir. Pela própria
natureza. Capinou tudo que me fosse mata (...)". Durante o show de estreia de sua turnê
pelo Brasil, após o lançamento do álbum "Um corpo no mundo" no Teatro Castro
Alves, ela explica em tom de brincadeira que a canção é sobre uma decepção de amor
com um "boy". Como suas relações amorosas que tiveram certa exposição em redes
sociais foram com mulheres, ela explicita sua bissexualidade,
Eu sou bissexual, mas tem cinco anos que eu só me relaciono com mulheres e
eu não sei como será no futuro, tenho receio de dizer que sou lésbica e no
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futuro me contradizer… Inclusive, estou amando uma mulher, negra,
maravilhosa meu deus (gritos e risadas)85.

Ao apresentar o feminino fora da heteronormatividade, com temáticas como
amor, como a mãe negra, que perde seu fílho paro o genocídio da juventude negra,
como canta "...quem vai pagar a conta? quem vai contar os corpos?" em Cabô. Ou ainda
quando apresenta um corpo no mundo de uma mulher que não quer ser objetificada
sexualmente, por isso ora propõe uma certa androgenia mas que também traz a
sensualidade como forma de dizer que não se encaixa em rótulos de feminilidade como
em Acalanto. Nesse sentido, seu trabalho traz uma abordagem de um feminismo negro
identificado com uma agenda política da negritude onde há uma mulher negra não
universal, aportada em uma memória ancestral tanto do ponto de vista das violências
contra o povo negro, como também a partir dos laços de solidariedade e cumplicidade
entre mulheres de diferentes gerações costurados inclusive pelo cuidar/trançar dos
cabelos crespos.
Imagem 29 - Frames do videoclipe

Além do agenciamento do feminino a partir de elementos da religiosidade do
candomblé, traz outros elementos autobiográficos como fotos e vídeos caseiros da
família em clipe da canção "Dentro alí"86.
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https://revistaafirmativa.com.br/arte-em-politica-e-emocao-luedji-luna-fala-de-sua-musica-e-da-suavida/
86
LINK DO VIDEOCLIPE <https://www.youtube.com/watch?v=CflFhqEzoEY>.
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Imagem 30 - Frame do clipe da canção Dentro alí87

Nas imagens, Luedji aparece em sua festa de aniversário de cinco anos, a idade
está numa imagem de uma bexiga da festa. As imagens antigas e amadoras onde está
cercada por familiares, o pai e a mãe em destaque em cenas como essa destacada acima,
são alternadas por cenas atuais dela andando e dançando numa mata onde tem tecidos
brancos pendurados em árvores. Nas imagens amadoras, as pessoas não olham
diretamente pro vídeo, embora provavelmente saibam que estão sendo filmadas,
compondo assim o que Thiago Soares (2012) chama de "imagem de lembrança" os
registros são "toscos", imprecisos e amadores e são nas marcas de ausência de
profissionalização que emerge a característica de pureza ou autenticidade do registro.
A ancestralidade aparece ainda marcada por uma emotividade ligada ao sonho
de encontrar um amor que divida:
"(...) livro de receitas naturais.
E um terço pra um pai nosso
Um pedaço de pão
E um lápis, um caderno
E a vida de meus filhos (...)"

Ao evoca a possibilidade de uma vida em família, e a partir desse jogo de
imagens, tem-se a estetização do privado/pessoal, uma tendência dentro de videoclipes
que buscam desautomatizar o espectador com uma "estética da inocência" alterando
possibilidades de experiências na relação imagem e música (SOARES, 2012).

87

https://www.youtube.com/watch?v=CflFhqEzoEY
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3.4 Corpo Território - Larissa Luz
Aqui estão fragmentos de mim. Reuni pedaços de um universo feminino que está aí fora e aqui
dentro. Este disco é um relato de um processo contínuo de conquista de espaço. Um depoimento
musicado de meu íntimo despido em desejos, confissões, sentimentos e questionamentos cotidianos. É um
sorriso atento e instigado. Uma celebração de nós: mulheres negras, senhoras de nossas histórias. Dedicoo a Carolina de jesus, Bell hooks, Victoria Santa Cruz, Elza Soares, MakotaValdina,
ChimamandaNgoziAdichie, Beatriz Nascimento, Lívia Natália, Nina Simone, a minha mãe: Regina
Luz...e a vocês mulheres de força extrema, Obrigada pela contribuição relevante e por me nutrirem de
vontade de existir! (trecho retirado do site de divulgação do álbum Território Conquistado de Larissa Luz
- larissaluz.com).

Larissa Luz ainda adolescente compôs uma banda de rock formada apenas por
mulheres, chamada Lucy in the Sky, e posteriormente já situando profissionalmente
esteve à frente do grupo Ara Ketu - um bloco afro que inspira-se na "modernidade
musical africana", que segundo Goli Gueirreiro (2000) foi o primeiro bloco afro a
misturar o som acústico dos tambores com a instrumentação elétrica. O formato inicial
de bloco é reformulado ao incorporar instrumentos de sopro, bateria e teclado
configurando a banda Ara Ketu comandada por Larissa Luz entre os anos 2008 e 2012.
Larissa era roqueira e aceitou a proposta pela expectativa de projeção e
segurança financeira. Após tres anos de banda, desligou-se do grupo afirmando que
desejava montar um projeto autoral com inspiração na música de matriz africana. Em
2013, lançou seu primeiro disco solo, “MunDança”, com produção independente. Em
2015, lançou o álbum "Território Conquistado" financiado a partir do edital da Natura
Musical e concorreu na categoria “Melhor álbum pop contemporâneo em português”
para o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua
Portuguesa. Cantora, compositora, atriz ela considera-se uma artista ativista e ressalta
que sua arte é uma ferramenta política.
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Imagem 31 - Foto de Larissa Luz

Foto de Rafael Martins. Fonte:<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/larissa-luzexplica-o-que-motivou-saida-do-araketu/>

Durante a segunda edição do Festival Sonora de 2017, que integra um Ciclo
Internacional de Compositoras, que ocorreu em Salvador, fiz uma entrevista88 com
Larissa Luz. A minha primeira pergunta foi, "o território está conquistado"? Sua
resposta inicial foi afirmativa, mas ressaltou em seguida que percebia que ainda faltava,
"... há um monte de coisa pra ser pleiteada e reivindicada para nós mulheres,
especialmente para nós mulheres negras. Mas existe sim um espaço que caminhamos".
A cantautora em outras entrevistas como a que fez no Jornal Diário do
Nordeste em Janeiro de 201889 relembra que em sua infância não se reconhecia nas
bonecas, "... eu tô falando de prateleiras e prateleiras de lojas de brinquedos abarrotadas
de bonecas brancas, dos olhos claros e do cabelo loiro e uma boneca na prateleira lá
embaixo com a pele mais escura. Eu tô falando de buscar representatividade e custar
muito para achar."
Com infância vivida no bairro de Amaralina, interessou-se pela arte desde cedo,
“No princípio, minha mãe achou ruim, porque falou que filha de pobre tinha que
estudar. ‘Não dá para ser esse negócio de artista, não’. Depois ela viu que não tinha
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Todas as entrevistas que integram o corpus da tese, foram gravadas em audiovisual e estão disponiveis
a partir do canal do Youtube Delas, produzido por um coletivo de mulheres sobre as mulheres e a
produção de linguagem artística.
89
Link para a reportagem <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/afrofuturismo-aluz-de-larissa-1.1885703>.
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jeito, que era isso mesmo que eu queria, então segurou na mão e veio junto”90. Larissa
luz nessa mesma entrevista avalia a condição econômica de sua família, "... minha
família sempre foi pobre, mas minha mãe conseguiu entrar para universidade pública e
se tornar professora, aí conseguiu me colocar em uma escola particular. Isso fez toda
diferença". Ela lembra ainda que isso fez com que ela convivesse com crianças de classe
média alta, mas ao voltar para casa deparava-se com outra realidade. As outras crianças
com as quais convivia, entre elas as crianças do seu bairro, seus primos, tinham outra
realidade. "Eu era uma das raras negras da escola e tentava entender isso. Passei um
tempo querendo ser o que não era – querendo ter cabelo liso, querendo ter cabelo loiro –
porque a referência na TV não era essa e na escola também não. Sempre fui muito só
também. Sou filha única. Ficava nessa. Não queria levar meus amigos da escola em
casa, porque minha casa era simples, não era igual a que eles estavam acostumados".
No seu percurso profissional, relembra ainda que as opressões do mercado e da
indústria incidiam também no seu corpo. “Você tem que ser assim, seu cabelo tem que
ser assim, seu corpo tem que ser assim, seu nariz não tá legal, a gente podia dar um
jeito”.
3.4.1 O artivismo musical - em Larissa Luz
Com o início de sua trajetória em carreira solo com influências da soul music, a
música de Larissa Luz apresenta a interpretação vocal aliada a uma performance
corporal de dança e coreografias onde geralmente está acompanhada por bailarinas. A
soul music é um gênero musical originado na música negra norte-americana desde o
final da década de 1950 nos Estados Unidos e que no Brasil passa a influenciar
musicalmente gerações de artistas mais intensamente a partir dos anos 1970. No Rio de
Janeiro o movimento Black-Rio agregou muitxs jovens negrxs ressoando na Bahia
especialmente a partir da reiterpretação do black (em alusão ao movimento black norte
americano) ao afro e do soul ao ijexá (GUERREIRO, p.87, 2000). Tais características
repaldam a formação de blocos afros baianos, inicialmente o Ilê Aiyê, 1974, onde
naquele momento o que estava em jogo era um discurso e uma estética afirmativa.
Segundo Goli Guerreiro ocorria a mescla de gêneros musicais como samba e ijexá, já as
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Entrevista completa em <http://teatroemcena.com.br/home/larissa-luz-do-tira-o-pe-do-chao-ao-virusno-sistema/>
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letras "apontavam um cruzamento ideológico entre Bahia, EUA e Jamaica"
(GUERREIRO, p.88, 2000).
Tais características ainda repercutem na música atual baiana, independente de
gênero musical traz a referência a uma música negra, com características musicais como
jogo de perguntas e respostas num canto responsorial, temáticas das canções
perpassando manifestos ou críticas sociais e uma performance de palco dançante.
Larissa Luz traz para o seu trabalho autoral essas referências que de algum
modo já estavam presentes em suas experiências musicais anteriores, especialmente a
banda Araketu que em sua origem foi também um bloco afro. O primeiro disco de
Larissa Luz MunDança, com composições próprias, apresenta nas canções uma forma
menos convencional, onde quase todas não possuem refrões, são letras corridas característica consonante do rap, com uma sonoridade dançante, onde algumas críticas
musicais conceituam genericamente como diálogo entre a música jamaicana e rock and
roll. A referência à soul music vem inclsuive numa das letras,
Soul Tão Negro
Larissa Luz
E vem chegando gente diferente a fim de misturar
Colar no corpo sem acanhamento
Exalando ritmo
E sentimento .
Querendo ser de tudo um tanto
eu tô
a fim de onda e de amor
o mundo inteiro se conectou e tá curtindo muito ser
tão groove
tão leve
tão soullll...
tá todo mundo soul ?
Eu tô !
vejo cores circular
uma energia
transmitindo
um libertar ...
o couro, a pele
tira som
em todo canto
eu sinto e toco em qualquer
tom.
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Tá todo mundo soul?
Tá todo mundo soul!
E todo o coro vai dizer
Eu sou tão blues, tão negro, soul ilê
Sou música e balanço
Eu danço
Sou tão soul91!

As temáticas das demais letras das canções falam de amor romântico, como em
"dança livre", "jambo moça" e "só Jah", o empoderamento a partir da afirmação racial
aparece com o elemento do cabelo na canção "trança", onde ela canta “Faz a cabeça da
menina/ Comunica e entrelaça/ Diz o que vem da sua raça/ Estampa identidade/ Atitude
consciente/ Raiz desenha sua mente/ A cabeça da menina experimenta não disfarça”. A
religiosidade aparece mais realçada a partir da canção "Sou filha de Oyá" uma alusão a
um dos orixás ligado a tradição iorubá do candomblé. Após o lançamento do álbum, a
cantautora iniciou uma turnê do show intitulado MAQUINAFRO, no repertório
releituras eletrônicas de clássicas canções dos blocos afros da Bahia como "Faraó" e
"Avisa lá". A linha discursiva da cantautora no início de sua trajetória traz a busca por
autonomia numa carreira solo, trazendo a característica de fusão de gêneros musicais
que dialogassem com uma África tradicional e ao mesmo tempo soasse urbana e
atualizada, linha já desenvolvida pela banda Araketu quando comandada por ela.
Mas é com seu segundo album que Larissa Luz ganha maior visibilidade. Em
2016, Larissa lança o disco Território Conquistado com produção sua, de Jr Tostoi,
Pedro Tie e Pedro Itan. Nesse trabalho ela acentua elementos do afrofuturismo desde os
gêneros musicais que passa a dialogar, como também ao fazer letras que trazem
reivindicações representativas para mulheres negras, visibilizando o lugar de produção
de linguagem dessas mulheres. Os elementos autobiográficos são trazidos á tona ao
longo das 10 faixas do CD a partir das referências às mulheres negras em diversas
linguagens artísticas que a influenciam. Ouvir o álbum é um convite a dança, a mexer o
corpo numa manifestação de um grito por presença em lugares já ocupados por
mulheres negras, porém ainda invisibilizados.
A faixa que abre o álbum traz o título "Descolonizada", temática que coincide
com a ampliação do debate quanto a compreensão da modernidade a partir de sua
vinculação com o colonialismo. Um debate acirrado a partir da segunda metade do
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Link para ouvir a canção < https://www.youtube.com/watch?v=QcisdTN-1Oo>
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século XX, mas que ressoa ainda lentamente nos espaços de construção de
conhecimento legitimados como científicos. Como já explico no primeiro capítulo desta
tese, o colonialismo enquanto padrão de exploração e dominação política distingue-se
da colonialidade por esta última perdurar no contexto capitalista, impondo padrões de
organização do trabalho, da produção de conhecimento e das relações intersubjetivas
que se articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da categoria de
“raça”.
A canção de Larissa Luz afirma uma sintonia com essa perspectiva ao
reivindicar lugar e destaque em linguagens como a literatura, na cultura, na autoimagem
a partir da mídia (mais destacado na canção "Procura-se bonecas negras"), etc. A frase
"liberdade é não ter medo" é uma citação à Nina Simone, intérprete, compositora,
pianista e artivista norte-americana que tem sua trajetória artística atrelada a luta
antirracista e por direitos civis aos negrxs. A canção alia ainda o aspecto da
colonialidade do saber com a colonialidade do ser, não é somente a denúncia sobre a
negação e desautorização de outras formas de conhecimento é ainda sobre a negação de
si. O álbum é um manifesto que demonstra diversas formas de colonização e essa
canção em especial ao cantar sobre não querer ser adestrada, colonizada articula o
debate sobre à produção de invisibilidades históricas à colonialidade do ser que diz
respeito a incorporação por parte do colonizado aos mecanismos de controle do
colonizador, colocando a cultura e os traços físicos deste como parâmetros de beleza e
inteligibilidade.
"Eu sou sua mente! Prazer! Me olhe de frente", sinto como um convite a auto
valorização que aparece com um sonoridade forte de solos de guitarra, com bases
eletrônicas. É possível ouvir ainda instrumentos como o baixo e a bateria compondo
uma faixa musical com muitos elementos do rock. O encontro com o espelho, como o
encontro com uma identidade de mulher negra me parece assim conectar o colonialismo
das condições materiais de existência com a colonialidade das produções simbólicas, a
condição de um corpo que produz conhecimento, entrelaçado portanto com a própria
epistemologia (CANDAU, 2010; MIGNOLO; 2003).
Descolonizada
Larissa Luz
Uma onça braba com olhar já me dizia
Eu hoje estou arredia!
Ansiedade
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É tanto assunto
Uma agonia, mas podemos conversar
Eu sou sua mente
Prazer! Me olhe de frente!
A gente pode se entender negociar um equilíbrio, um bom lugar
Eu sou sua mente!
Se aproxime, me olhe de frente!
Eu sei que emito uns rugidos de repente
É o meu desejo de gritar!!!
Não deixe que a corrida maluca da vida louca
Te jogue num precipício de emoções
Garota!!!
Ninguém nos disse que seria fácil
Segurar a onda, dá na cara e continuar
Não deixe que tentem te colonizar
Te converter, te doutrinar
Te alienar
Eu quero voar
Escrever o meu enredo
Liberdade é não ter medo!!
Eu não vou entrar nessa jaula
Eu não nasci pra ser adestrada
Me deixa correr no espaço
Deixa eu exibir a minha pele pintada

No segundo álbum é mais visível o diálogo com gêneros musicais e ritmos que
acentuam a intensão de conectar o tradicional e o urbano da cultura diaspórica. Além
disso, as letras das músicas nascem a partir de pesquisas de produções de teóricas
significativas dentro do pensamento do feminismo negro, como bell hoocks e
Chimamanda por exemplo.

Segundo Larissa Luz, as letras das canções foram

compostas a partir dessa pesquisa feita junto com a antropóloga Goli Guerreiro, o que
segundo ela a ajudou a construir um
"(...) disco embasado, com fundamentos, argumentos e conteúdo. Pesquisamos
juntas sobre mulheres fortes, negras, relevantes no processo de empoderar
outras mulheres invisibilizadas pelo preconceito e machismo, mulheres de luta,
mulheres que nos representam, que resistiram, resistem e são inspirações para
irmos em frente. Construi as letras com base no que íamos pesquisando. É
lindo ver as pessoas correspondendo e cantando as músicas mesmo sem elas
terem sido concebidas sob a perspectiva do apelo popular."92

Sonoramente, o álbum apresenta a fusão de música eletrônica, (trap, dubstap,
rap) com ritmos afrobrasileiros (ijexá, samba duro, samba-reggae) e o Rock And Roll,
articulação apontada em críticas musicais como um elemento que estabelece uma
relação estética direta com os movimentos AfroPunk e Afrofuturismo. Nesse sentido, é
92
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possível identificar a intenção do projeto musical em inserir-se no que já foi nomeado
como a world music, um segmento do mercado fonográfico internacional que realça
expressões musicais locais mas com ares de música do mundo. No caso específico do
trânsito musical Bahia - Africa, Goli Guerreiro considera como uma maneira de
constituir uma identidade afro-baiana onde a rejeição aos padrões culturais europeus da
camada dominante da sociedade são contrapostos a referência de uma origem ancestral,
portanto africana, ainda que mítica.
Alia-se a isso elementos ideológicos como a valorização da negritude
(Guerreiro, 2000), já no caso de Larissa Luz com o álbum Território Conquistado,
bandeiras do feminismo negro como empoderamento feminino e valorização da
produção de mulheres negras também podem ser destacados.
... mergulhei em ritmos como dance hall, kuduro, trap… e fui vendo o que as
claves percussivas de ritmos com ijexá, samba duro, samba reggae tinham a ver
com aquilo tudo93.
Sempre tive inquietação política, desde que descobri o rock na adolescência.
Me identificava com as pessoas que contestavam as coisas, que iam na
contramão, tanto esteticamente quanto socialmente, na postura, nas ações e no
discurso. Me sentia útil, me sentia viva. Admirava os artistas que pegavam o
microfone pra falar de seus direitos, insatisfações, reivindicações. Eu estava
nas manifestações queria entender os movimentos políticos, fui presidenta do
grêmio da escola, não me conformava com imposições do sistema. Na arte
senti essa necessidade mais fortemente quando percebi a urgência de se falar
sobre representatividade, feminismo negro e empoderamento feminino. Estava
vivendo na pele um processo bem forte que envolvia tudo isso. Pensei
“precisamos lutar com as armas que temos”. E o que tenho é a arte. Via várias
cantoras negras na Bahia sem ter a mesma oportunidade do que as brancas.
Sofri tentativa de embranquecimento, numa estrutura onde imaginei ser
completamente possível existir enquanto cantora sendo negra. Tudo isso mexeu
comigo a ponto de desencadear uma vontade forte de interferir e de participar
de uma luta coletiva por direitos básicos que nos pertencem.94

Pensar a escrevivência de Larissa Luz é conectar-se a uma trajetória iniciada
por nomes como Margareth Menezes, atuante desde os anos 1980, que tem sua música
acolhida no mercado internacional, concorrendo ao Grammy, antes mesmo de ter
público no Brasil (GUERREIRO, p.231, 2000). Margareth que já propos o
tencionamento de nomenclaturas que generalizam e homogeneizam as produções
baianas, propôs o termo "afro pop" ao trazer para seu trabalho caracteristicas mais
futuristas, como em 1998 seu trio levou dançarinos com um gestual robotizado. Talvez
o termo "afro pop" também possa nomear a produção musical de Larissa, num lugar de
93
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identificação com artistas, movimentos culturais e estéticas musicais decorrentes dos
movimentos de afirmação identitária dos idos anos 1980, bem como das trajetórias dos
bloscos afros.
Movimento Afro Pop Brasileiro nomeia um dos álbuns de Margareth Menezes
que no encarte do CD explica que o movimento nasce do sonho de compartilhar e
expandir o universo musical de matriz africana que se desenvolve na cena de Salvador.
Ela diz ainda que o objetivo é "conexão e exposição dos valores étnicos e culturais" de
Salvador. O primeiro ensaio do Movimento Afro Pop em 2011 foi chamado de "Noite
das Aybás", com participação da Banda Didá, um grupo de samba reggae composto
somente por mulheres e Daniela Mercury. Recentemente a mesma referência as orixás
mulheres nomeou um projeto musical no carnaval baiano em 2019, com direção musical
de Larissa Luz, as "Aya Bass" reuniu Luedji Luna, Xênia França e Larissa Luz numa
proposta de valorização da música feita por mulheres negras. O termo "afro pop" na
contemporaneidade ganha uma reconfiguração a partir das bandeiras de luta feministas
amplamente discutidas em espaços como redes sociais, como é o caso do
empoderamento feminino, nesse sentido esse álbum tem sido nomeado por críticxs
musicais como "pop empoderado".
Tais reconfigurações dão a ver também o quanto os gêneros musicais ou
mesmo os rótulos estilísticos atribuídos a determinadxs artistas, estão imbuídos de
adjetivos que não exatamente dizem respeito ao universo musical, no sentido de uma
terminologia mais técnica. Isso inclusive me leva a pensar o quanto o engajamento de
fãns com esse projeto projeto musical não se restringem ou ainda não perpassam
exatamente a fidelidade a uma sonoridade, a um gênero musical. A definição de gênero
musical de Larissa Luz em sua página no facebook "Afro rock eletrônico pra cabeça e
pro quadril. Trap com pimenta, Rap cantado, samba-reggae sub grave" confirma que a
possibilidade de que seu público tenha uma heterogêneidade unida por uma articulação
musical criativa que busca abranger anseios de uma juventude urbana e negra.
O mais recente álbum de Larissa Luz Trovão (2019) agrega de modo mais
incisivo a inspiração no universo religioso do candomblé, tradição já existente nos
trabalhos de Margareth Menezes, ou em blocos como o Malê Debalê desde os , mas que
em seu trabalho é realçado num momento onde outras cantautoras negras como Jussara
Marçal, Xênia França e Luedji Luna ganham visibilidade com trabalhos onde a
ancestralidade negra é fundamentalmente cantada a partir da religiosidade do
candomblé.
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A cantora baiana Larissa Luz lança o novo álbum da carreira, Trovão,
propondo uma conexão do sublime com o terreno, atualizando mitos yorubás e
conduzindo um encontro simultâneo entre sinestesia, ancestralidade e música
eletrônica. [...] Em seu novo trabalho patrocinado pelo Natura Musical e pelo
Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da
Fazenda da Bahia, Larissa Luz constrói músicas inéditas que soam como
pontos cantados para rezar dançando, “ritual baile”. MACUMBA POP é o que
move o novo disco da baiana que conta com as participações de Luedji Luna,
Lazzo Matumbi e Ellen Oléria. Claves do candomblé se misturam a timbres
eletrônicos manipulados pelo produtor Rafa Dias, que assina além da produção
musical do disco, a mix e parceria em composições.95 [...]

Bas´ilele Malomalo (2016) ao investigar sobre a polissêmia do termo
macumba, alerta quanto a sua dimensão ética-estética. A macumba seria assim uma
palavra polêmica e polissêmica. [...] "Polêmica pela carga negativa que o pensamento
único eurocêntrico lhe atribuiu. É polissêmica pela disputa que comporta nos discursos
de seus usuários situados em posições antagônicas [...] (MALOMALO, p. 143, 2016).
Para o autor interessa o uso positivo do termo como parte das estratégias de de
construção de uma identidade negra afirmativa, de uma comunidade antirracista.
Abaixo o mapeamento de temáticas tratadas nas canções de seus álbuns. A
tabela abaixo, identifica as letras das canções, por gênero musical da canção; o título da
canção; identificação da autoria na composição.
Imagem 32 - Quadro com mapeamento de temáticas, gênero musical, título e autoria das
canções - Larissa luz
MunDança
(2013) CD1

Título das
canções/
autoria
Dança Livre
(Larissa Luz c/ Nino
Bezerra)

Trança
(Larissa Luz c/
Pedro Itan e
Eduardo Andrade)

Soul Tão Negro
(Larissa Luz c/
Pedro Itan)

Sou Filha de
Oyá
95

Gênero musical/
temáticas

Trechos das canções

Gênero musical: soul
music

"(...) Vontade de gritar pra todo mundo.
Como sou feliz e gosto de poder te
conquistar! Me leva (...)"

Temáticas: Feminismos
/empoderamento/ amor
Gênero musical: soul
music
Temáticas: Negritudes/
territorialidades
Gênero musical: soul
music

"Faz a cabeça da menina. Comunica e
entrelaça. Diz o que vem da sua raça.
Estampa identidade (...)"

Temáticas: Negritudes/
territorialidades

"(...) o mundo inteiro se conectou e tá
curtindo(...)tá todo mundo soul? (...)E
todo o coro vai dizer. Eu sou tão blues,
tão negro, soul ilê. Sou música e balanço
(...)"

Gênero musical: soul
music

"(...) Me encontrei no frio, no breu. Do eu
mais meu. Minha vontade gritou:
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(Larissa Luz c/
Pedro Itan)

Jambo Moça
(Larissa Luz c/
Pedro Itan)

Temáticas: negritudes /
religiosidades

Gênero musical: soul
music
Temáticas: Feminismos
/empoderamento/ amor

Só Jah
(Larissa Luz c/ Beto
Black e Ivã Santos)

Gênero musical: soul
music
Temáticas: Feminismos
/empoderamento/ amor

_Resistência_Persistência!_Quero existir
e aproveitar!Travei os dentes e avancei
(...)Descolo um tempo pra dançar. Pra me
sentir um tanto especial. Sem esperar
muito do mundo, Penso no essencial, Ver
a alma transbordar!Fico inquieta, não sei
disfarçar... É que eu sou filha de oyá!(...)"
"(...) Moça que é mambo jambo rumba.
Que causa. Quizumba. Vai ter que
conquistar. Porque. Não tem pra quem
quer! A cesta cheia já esvaziou Todo
mundo levando. Todo mundo viciou.
Jambo!(...)"
"E se você quer, vem dizer. Vem falar.
Do que quer sentir e viver comigo.
Vamos perceber se dá. Se rola da gente se
entregar. Será que vai groovar algo bom
entre nós? Só jah saberá dizer. Se vai
rolar algo bom entre nós (...)"

Território
Conquistado
(2017) CD 2
Descolonizada
(Larissa Luz c/
Pedro Itan)

Gênero musical: pop,
rap, rock
Temáticas: Feminismos
/empoderamento/ amor

Banho de Mar
(Larissa Luz c/ Luis
Pereira)

Transe
(Larissa Luz e Lívia
Natália)

Gênero musical: música
eletrônica, soul music
Temáticas:
religiosidades
Gênero musical: reggae,
dub
Temáticas:
Religiosidades

Bonecas Pretas
(Larissa Luz c/
Pedro Itan)

Gênero musical: soul
music, rap, dub
Temáticas: Feminismos
/empoderamento/
Negritudes
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"(...)Ninguém nos disse que seria fácil.
Segurar a onda, dá na cara e continuar.
Não deixe que tentem te colonizar. Te
converter, te doutrinar. Te alienar. Eu
quero voar. Escrever o meu enredo.
Liberdade é não ter medo!! Eu não vou
entrar nessa jaula. Eu não nasci pra ser
adestrada. Me deixa correr no espaço.
Deixa eu exibir a minha pele pintada (...)"
'Mau olhado chegou na minha frente. Deu
de cara com a minha fé. E nada me
causou. Se recolheu gentilmente. Com
medo de de repente. Tropeçar no seu
próprio pé. Ele nunca mais voltou(...)'
"Dança bruta. Dança violenta e
verdadeira. Prepara meu corpo pra ser sua
morada. Vomito quizilas e fico de novo
límpida e casta. Alma lavada!!!! Relaxa!!
Concentra no aqui. Concentra no agora.
Concentra em mim. Concentra em mim e
em você. Concentra em você e em tudo
que tá em volta. Esquece tudo o que
pensou. Automaticamente desplug!(...)'
"Um caso contestável. Direito
questionável. Necessidade de ocupar.
Invadir as vitrines, lojas principais.
Referências acessíveis é poder pra
imaginar. Mídias virtuais. Anúncios
constantes. Revistas, jornais. Trocam
estética opressora. Por identificação
transformadora. Procuram-se bonecas
pretas. Procura-se representação!"

Meu Sexo
(Larissa Luz c/
Pedro Itan)

Gênero musical: dub,
soul music
Temáticas: Feminismos
/empoderamento/ amor

Mama Chama
(Larissa Luz c/
Manuela Rodrigues)

Gênero musical: samba,
música eletrônica
Temáticas: Feminismos
/empoderamento/ amor

Nolywhood
(Larissa Luz c/
Pedro Itan)

Violência
(Larissa Luz c/
Pedro Itan)

Gênero musical: rock,
raggae, dub
Temáticas:
Empoderamento /
negritudes
Gênero musical: soul
music, música eletrônica
Temáticas:
Empoderamento /
negritudes

Letras Negras
(Larissa Luz c/
Pedro Itan)

Gênero musical: dub,
rap
Temáticas: Feminismos
/ Empoderamento /
negritudes

"Despudorada. Empoderada. Eu não abro
mão do meu sexo. Dou uma virada. Uma
gargalhada. Sim! Eu quero ser o meu
sexo. Quero acontecer sem ter que dizer.
Ei!! É o meu sexo!!! Quem disse que é
pra você?! (...)"
"(...)Umbigo. Cicatriz. Querida, é meu
espelho consciente. Minha fonte referente
a tudo que sou. o seu feminino brotou.
Mama me deu poesia. Suprimiu qualquer
agonia. Metaforizou com mestria. Pra que
eu sempre soubesse escolher.Pra onde
vou! (...)"
“Pessoas estampadas como são. Entrando
em mundos com um pincelar de quadros.
Resistentes. Independentes. Set pronto
pra filmar! Nigéria em produção. Ação.
Revolução. Iorubá. Nollywood está no ar!
(...)
(...)Minha mágoa está virando pó. Minha
força espinhos que espetam por ser.
Quem merece sentir esse ódio é você.
Minha violência é voz! Minha
violência.Minha violência é arma de
construção em massa.Idéias e ações
(...)Eu não sujo as minhas mãos. Teu
sangue me contamina. Mancha a minha
dignidade. Minha violência é voz. Minha
violência(...)"
(...) “Corroeu um sistema e foi pra cima.
Muito bem Carolina!!! Pérola preta
espelho da vida. Pé na porta de uma
cidade letrada. Levantou a cortina da
hipocrisia. Do monturo à alvenaria. E
então o silêncio. A morte da poesia. Te
escuto e te vejo. Dizendo e escrevendo. A
favela, é um quarto de despejo” (...).

Trovão
(2019) CD 3
Gira
(Larissa Luz, Bia
Ferreira e Doralyce)

Gênero musical: música
eletrônica, pagode baiano
Temáticas:
religiosidades

Aceita
(Larissa Luz)

Gênero musical: rap,
música eletrônica
Temáticas:
religiosidades

Lama
(Larissa Luz e
Rafael Dias)

Naña
(Larissa Luz)
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Gênero musical: pagode
baiano, funk, trap
Temáticas:
religiosidades
Gênero musical: dub,
música eletrônica

"Os meus olhos vão dizer. Tremeu aqui,
sinta. Alabê dá forma. Toma posse de
você. Dance pra descer. Entrega um
pouco mais. Vai rodar xirê, recebi o sinal.
Bateu! (Bateu, bateu)" (...).
"Sigo livre pra clamar de cá. Ando livre
pra. Canto livre pra chamar Oyá
Se o meu santo é preto e desce o que se
pode falar [...] Tu falas em meu nome
Coloca a minha roupa. Se veste do meu
santo. E depois se poupa. Parei de bater
palma. Não quero me calar" [...].
"Vai cair pra lavar... cai na lama... grave
pocando anunciando, o cacau vai cair pra
limpar... É Nanã que vai guiar(...)".
"A morte é recomeço [...] Portal pro novo
mundo, Ancestral bota pra fora [...]
Renasci, Naña, Naña, Naña [...] Sou meio

Temáticas:
religiosidades
Macumba
(Larissa Luz, Flávia
Coelho e Rafael
Dias)

Climão
(Larissa Luz e
Rafael Dias)

Abala
(Larissa Luz e
Rafael Dias)

Raxtera
(Larissa Luz e
Rafael Dias)

Gênero musical: música
eletrônica, rap, trap
Temáticas:
religiosidades
Gênero musical: rap,
música eletrônica,
kizomba
Temáticas:
religiosidades
Gênero musical:
kizomba, música
eletrônica
Temáticas:
religiosidades
Gênero musical: música
eletrônica, rap
Temáticas:religiosidades

Rito
(Larissa Luz e
Rafael Dias)

Corpo são,
mente sã

Me amei

Gênero musical: música
eletrônica, rap, dub

(Larissa Luz e
Rafael Dias e Flávia
Coelho)

Acreditar
(Larissa Luz e
Rafael Dias e Ellen
Oléria)
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Temáticas:
religiosidades
Gênero musical: dub,
Temáticas:
Empoderamento /
negritudes

Hipnose

"So quero beber água da nossa fonte e
viver, de agora em diante não quero
saber, quanto tempo leva pra curar. Não
vou deixar pra depois [...] joguei flores no
mar [...]"
“Siga liga liga a pomba. Pomba que te
excita. Eu não sou maldita. Grita paga
paga rica. Grita que o que te move. Grita
o que acredita [...]”.
“Ele pensa que se passa em plena black
night. Passa por mim com sua white light.
Num vem pra cá, tu num guenta. Mas se
quiser, pode tentar. Corpo fechado e nós
corta. Tu diz que é rua, é só falar [...]”.

Gênero musical: música
eletrônica, música
instrumental

(Larissa Luz e
Rafael Dias)

(Larissa Luz e
Rafael Dias)

terra, meio fogo também, faz fumaça,
chama Ela que Ela vem. Perguntei a Ela
sobre sobre envelhecer. Falava de morte,
Ela de renascer [...]"
"Despacha na esquina pro santo curar...
Meu corpo é instrumento, eu vim pra te
alimentar. Encantamento de herança [...]"

Temáticas:
Empoderamento /
negritudes
Gênero musical: música
eletrônica, rap
Temáticas:
religiosidades
Gênero musical: dub,
música eletrônica
Temáticas: Feminismos
/ Empoderamento /
negritudes

Sei que vai chegar o amanhã. Tô com o
corpo são, mente sã. Que o tempo
acaricia meus olhos. Um alento apareceu
em meu sonho. Era um menino lindo,
risonho. Transformando esse mundo
estranho. Os meu pivete deixando de cair
no gueto. Cheios de fé, carregando no
peito amuleto. Desce pro corre e sobe,
convive com jeito. Com voz, com voz
[...]”.
“Baile de preto. Olho no peito. Furando
vento. Vou me jogar. Corre no beco.
Corte no pelo [...]”.

É hipnotizante não da pra parar. Abra seu
coração eu vou te atravessar. É rito
africano sudamerica. Soteropolitano tá na
pele tá [...]”.
“Não quero ser o que eu não sou. Chegar
pra dizer que chegou. É percorrer o
infinito. É mergulho no abismo. Se o
presente nunca é suficiente algo deu ruim
... Você tem o proceder. Seu poder me
cura. Ninguém detém a luz quando

estamos juntas. Me representa, a gente se
cuida. Ninguém detém a luz quando
estamos juntas [...]”.

Entre as 4 categorias analíticas usadas para observação das temáticas
envolvidas nos álbuns (1-Negritudes, 2 – Feminismos/empoderamento/amor, 3 –
Religiosidades, 4 – Territorialidades), identifico que a maior parte das canções dialogam
de modo mais direto com as bandeiras do feminismo negro/empoderamento, bem como
com a evocação de uma memória negra a partir da religiosidade afro, onde elementos do
candomblé estão presentes.

3.4.1.1 Performances de gênero e sexualidade - em Larissa Luz
Especialmente a partir do segundo álbum Larissa Luz reforça o discurso do
feminismo negro e do lugar de poder da mulher, portanto há uma preocupação com
representar o feminino desde um lugar de força. As fotos de divulgação do álbum são
geralmente numa perspectiva frontal onde a cantautora olha diretamente para as lentes,
e em alguns momentos com uma postura corporal de combate. A maquiagem que ela
usa dialoga com a proposta da geração tombamento onde a busca por ressignificação de
padrões de beleza impostos a pessoas negras passa por usar roupas com cores vibrantes,
cor de batom como preto e azul, muitos acessórios, e no caso de Larissa Luz ela brinca
com a ideia de ser ela mesma uma boneca, fato realçado numa maquiagem com
pequenos pontos próximos aos cílios inferiores.
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Imagem 33 - Frames do clipe - bonecas pretas

Fonte -< https://www.youtube.com/watch?v=Qk3-0qaYTzk>

As visualidades em torno do corpo de Larissa Luz realça a intenção de
contribuir com a construção de uma sensibilidade estética que represente positivação
dessa corporeidade portanto uma ressignificação do cabelo crespo e ao corpo da mulher
negra, num contexto histórico onde a cor da pele e a textura do cabelo ainda são
utilizados como indicadores de uma condição de vida subalternizada. Nesse sentido, a
postura mais combativa alia-se a um repertório musical com uma poética e estética
emancipatória com temáticas ligadas ao empoderamento. Nesse sentido, ativa uma
noção de representatividade de um grupo étnico/racial.
O segundo frame do videoclipe (exposto acima) dirigido por Glauco Neves,
demonstra inclusive uma corporeidade que relaciona - se ao gênero musical do rap com
uso do tênis, boné, acessa ainda a sensualidade com o movimento dos quadris.
Relacionando-se ainda ao universo pop, especialmente pela coreografia feita junto a um
grupo de dançarinas que a acompanham.
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Imagem 34 - Fotos de divulgação do álbum Território Conquistado

Já no terceiro álbum onde Larissa Luz aborda temas mais místicos se
comparado com o anterior, ela traz maquiagem, acessórios, vestuário e uma postura
gestual/corporal referenciada numa religiosidade. Ela afirma continuar abordando temas
políticos relacionados às pautas negras, mas de uma maneira mais festiva. "Sinto que no
[disco] Território eu cheguei dando pé na porta e fincando bandeira nos espaços …
nesse disco, quero convidar! É mais colorido apesar de ácido! É festivo!"
Imagem 35 - Foto de divulgação do show divulgada no instagram - Larissa
Luz

Fonte - Instagram Larissa luz < https://www.instagram.com/larissaluzeluz/>
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Imagem 36 - Registros de um dos shows do álbum Trovão

Fonte - <https://www.facebook.com/ginga.luz>
A ideia de trânsito entre a ancestralidade e um universo urbano e ou futurista
é construído a partir do videoclipe da canção "Gira", dirigirido por Heitor Dhalia.
Larissa Luz parece estar em sintonia com o universo pop também por uma possível
inspiração em atuações de Beyoncé que já “encarnou” no palco algumas vezes a orixá
iorubá Oxum. A primeira vez que ela fez essa identificação é no clipe de “Hold Up”,
onde aparecia com um vestido dourado, cantando entre muitas águas. Não é novidade a
negociação de referências entre a cultura pop e a religiosidade, já negociam referências.
No caso de Larissa do figurino ao modo como o clipe de Gira é feito, há uma
busca por criar uma versão contemporânea, pop dos ritos das religiões de matriz
africana. Essa articulação une-se ainda a trabalhos lançados no Brasil também em 2019
e que afirmam uma estética afrofuturista, como é o caso da cantora e
compositora Doralyce, uma das compositoras de Gira junto com Larissa Luz, ela afirma
a influência afrofuturista em álbum “Pílula Livre” no encontro das influências de
música tradicional brasileira — coco, maracatu, ijexá e samba — com batidas
eletrônicas. Ou ainda no álbum “Trilogia do Amor”, do compositor e pianista Jonathan
Ferr, que apresenta o que ela denomina como um jazz moderno e afrofuturista.
Trabalhos anteriores como o de Xênia França também endossam essas referências.
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Imagem 37 - Postagens feitas durante a divulgação do novo álbum Trovão

Fonte - Instagram Larissa luz < https://www.instagram.com/larissaluzeluz/>

Percebo no mais recente álbum que é acionada a imagem de um feminino
sagrado, conectado com uma espiritualidade que relaciona-se a natureza e ao mesmo
tempo da vida nos grandes centros urbanos. A imagem de uma mulher forte é ratificado
a partir de símbolos das religiões afro-brasileiras onde o feminino aparece em posições
de maior destaque em comparação às outras religiões. Lembra ainda o trabalho
desenvolvido por Ruth Landes em "Cidades das mulheres" que afirma em sua pesquisa
ainda em 1940 " “chama a minha atenção que em nenhum lugar exceto entre os negros
as mulheres sejam, em geral, quase iguais aos homens em status” (LANDES, 1967).

3.5 Corpo Território - JosyAra
"A busca dos significados para a própria existência: Astrologia, ciência, religião,
ancestralidade...Por um tempo vinha pensando na importância das palavras e na força que elas fazem para
mover e dar esse sentido sublime para as coisas. Acreditando no movimento celeste e no meu corpo como
templo de sacrifícios e prazeres, resolvi me apresentar com meu nome, com o qual me identifico hoje. De
onde veio? José e Iara. Meus Avós maternos. Ternos e amantes. Além de tudo, da genética, da dor, dos
prantos. Pelos dois que me chamo assim. Me fiz. Me faço! O som de “Ara” sempre me levou a algo
indígena. Ao pesquisar descobri que no tupi guarani “Ara” é um sufixo para nomear as aves. Também no
Tupi outros significados aparecem: Nascer, nuvem, tempo, dia, hora. Curiosamente fui lendo outras
origens. Em Ioruba significa corpo. Pude ver com clareza os meus conceitos se alinharem: o eclipse. Foi
no escuro que achei a concentração pra fazer do meu corpo o altar do Deus que trago em mim"JosyAra.

Nascida em Juazeiro, interior do estado da Bahia, Josyara começa suas
parcerias musicais e firma trajetória musical em Salvador, capital do Estado. Até cerca
de dois anos atrás apresentava-se pelo nome Josy Lelis (nome de família), recentemente
começou a usar como nome artístico - JosyAra. Na entrevista que fiz com ela, no ano de
2018, ela apresentou-se como uma ribeirinha que gosta de cantar o que vive e sente
compondo músicas autobiográficas. Ela conta que sempre foi muito curiosa e que seu
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primeiro contato com um instrumento musical, foi ao encontrar um violão em cima de
um guarda-roupa. A brincadeira com o instrumento foi de uma descoberta literal,
chegou a pintar e até desconstruir o violão, "Essa criança 'malina' ainda está em mim,
buscando sons e poesia".
O fato de já ter conversado com outras cantautoras, mesmo que não inclusas no
corpus dessa presente pesquisa, como Vanessa Melo, também compositora, cantora e
instrumentista que me acompanhou nessa entrevista a JosyAra, eu já detinha alguns
pontos em comum na composição do que nomeio aqui como 'auto reconhecimento
corporal" em nós mulheres negras. Um desses pontos era o fato de que o "ser negra" de
fato era uma composição, no sentido cunhado por Neusa Santos Souza (1990, p.77) que
explica que ser negro no Brasil é tornar-se negro, apontando para um olhar das
construções identitárias e subjetivas dentro do campo do simbólico, materializada e
corporificada. Compreender a pluralidade diversa do experienciar o 'ser' ou o 'tornar-se'
mulher negra, não impede a identificação e meu reconhecimento inclusive com as
histórias delas no que diz repeito a esse reconhecimento lento e laboral.
Por isso perguntei também a Josyara sobre isso. Pra ela esse auto
reconhecimento aconteceu quando ela se afastou da família. Ela conta que sua mãe e
sua avó são brancas. Elas diziam que seu cabelo tava feio, inchado e usou química no
cabelo até os vinte anos. "Todo mundo dizia que tava bonito e eu achava também. Mas
estranhei quando passei a precisar ir de Salvador a Juazeiro para usar a química no
cabelo e feria meu couro cabeludo". Foi quando passou seis meses no Rio de Janeiro,
ainda mais longe da família e sem fazer a manutenção, seu cabelo cresceu. Quando
nasceu a raíz cacheada, ela diz que viu seu cabelo. Outras pessoas passaram a lhe
apoiar e dizer que ela estava bonita, foi quando voltou para Salvador decidida e cortou o
cabelo bem curto. Esse ato pra ele mudou seu próprio olhar para si mesma e também
das outras pessoas sobre ela. Ressalta a esse ponto todo o amor que sente pela avó e de
como sabe que a avó lhe ama, mas dela ouvia, "toda linda, mas esse cabelo". Estar em
Salvador e ver outras pessoas com seus cabelos naturais também é destacado por ela,
como algo importante nesse processo. Ela lembra que se desvinculou da estética do
cabelo liso na época do disco, muitas pessoas diziam “Que cabelo! Mas você pode, você
é cantora”. Com o cabelo crespo, ela já previa inclusive um olhar racista. Ao fazer
compras, percebia que para sua namorada que era branca, era mais confortavel pegar os
itens sem a preocupação de alguém achar que aquilo pudesse ser um furto. Ela ressalta
nesse contexto, o olhar do "outro" e também o dela mesma já prevendo e temendo que
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algo do tipo pudesse acontecer. Um dos seus primeiros trabalhos profissionais foi aos
14 anos, quando foi convidada a fazer a abertura do show de Edson Gomes em Bom
Jesus da Lapa, município baiano. O repertório rock and roll incluiu de Legião Urbana a
Ramones. E é nesse mesmo ano que passa a sentir vontade de compor. Aos 21 anos, em
2012 lança seu primeiro disco, Uni Versos, patrocionado pela Petrobrás e com o qual
ganhou o Prêmio Sesc de Música - Ano II.
Imagem 38 - Foto de Josyara

I
Fonte:https://www.facebook.com/josyaraara/photos?lst=100001648554379%
3A100006079023104%3A1544822319&source_ref=pb_friends_tl>

Ao chegar em Salvador, buscou profissionalização indo estudar durante 4 anos
no Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, curso técnico do ensino médio
tradicional integrado ao estudo de música. Mas ressalta que preferiu não fazer uma
universidade após esse período. Passou a estudar violão escutando diversos gêneros
musicais. A partir do dedilhado da música erudita que tinha aprendido foi adptando a
partir do estudo de outros gêneros, "fui desenvolvendo um jeito próprio de tocar". Seu
processo de estudo é vinculado a sua composição e seu processo criativo.
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3.5.1 O artivismo musical - em JosyAra
"Ribeirinha, que gosta de cantar as coisas que vive", essa foi a frase que iniciou
a resposta de JosyAra na entrevista que fiz com ela. A busca por referências musicais, a
inspiração para compor, segundo ela vem de um processo "orgânico", uma busca que
pra ela foi facilitada pela internet, quando encontrou o trabalho de mulheres que faziam
uma sonoridade próxima a dela, como é o caso de Cátia de França, cantora e
compositora, paraibana que iniciou trajetória artística ainda nos anos 1960. Era
sanfoneira na banda do Zé Ramalho quando gravou seu primeiro disco, em 1979, com
produção dele. Cátia ratifica a fala de JosyAra quando diz numa reportagem à Revista
Trip, “Na verdade, foi a internet que me resgatou. O que me importa é saberem que eu
existo. Esses meninos novos me dizem que ficam fuçando nessa internet e pegam tudo
de mim, que baixam meus discos. Enquanto a Globo me esnoba, pela internet já cheguei
no Japão”96.
Sobre o primeiro disco, JosyAra prefere não falar sobre ele durante a
entrevista, acha que ele não representa a sonoridade que de fato defende. O disco
recente "Mansa Fúria" (2018), produzido por Junix, também músico e colaborador do
Baianasystem, é também um músico que tem transitado em diferentes gêneros musicais
e a partir de como descreve sua participação em cada faixa do disco é possível perceber
que ele contribuiu para criar uma atmosfera com bases mais eletrônicas somadas ao som
do violão tocado pela cantautora.
Desse modo sua linha discursiva desenha-se numa aproximação de sertão e
metrópole, numa relação autobiográfica com sua origem interiorana e nascida numa
cidade às margens de um dos rios mais importantes da região Nordeste, Rio São
Francisco. Sua "música com sotaque" fala de um cotidiano, perpassa ainda relações
amorosas onde uma mulher compõe sobre uma mulher que namora mulheres, como na
canção "Fogueira",
Tem uma preta muito linda
Ela gosta de mim
Gosto dela também
Com seus olhinhos de chineizin
Ela é de leão e tem fogo
Quando desce a ladeira da federação
Quando sobe a ladeira da quebrada
96

https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/aos-70-anos-catia-de-franca-e-descoberta-por-uma-nova-geracaode-fas-e-descobre-os-misterios-da-internet
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Altera a ordem do espaço com seus passos
Namora suas meninas na intensidade do fogo
Ela é de fogo.

Sobre compor a partir de suas posturas políticas enquanto, mulher, negra,
lésbica, ela afirma não pensar nisso de modo consciente durante seu processo criativo,
prefere sentir a composição de modo mais intuitivo. Ela diz que geralmente ao mostrar a
música depois a alguém a partir do que aciona nelas, sobre o que comentam, ela vai
refletindo a respeito. Sobre isso, ela fala ainda numa outra entrevista ao site
Encontroteca,
É tudo muito natural. Não racionalizo muito quando estou no ápice da criação.
A reflexão vem muitas vezes depois que escrevo, como um sonho que ganha
significados depois que a gente acorda. Gosto de observar, contemplar com
prazer as coisas que vejo beleza. Acredito que a nossa ligação com a beleza e a
espiritualidade é ancestral, é esse diálogo entre a nossa natureza intuitiva e o
mundo exterior. Conto o que vejo cantando97.

Quando pergunto a ela sobre como ressoa a palavra ancestralidade, ela
confirma que a sente por exemplo nos seus processos de estudos do instrumento, um
movimento que está vinculado ao seu processo composicional. Ela afirma ir
descobrindo formas de tocar, interesses musicais tanto quanto a temáticas quanto a
certas sonoridades que lhe atravessam a partir de um lugar do que não viveu num
momento presente, mas que ressoa. A crítica social, as abordagens sobre racismo e a
reafirmação da liberdade sexual, temáticas presentes em suas canções vem a partir dos
incômodos que vivencia em sua vida. Compor relaciona-se assim com a vontade de
comunicar-se com outras pessoas de uma forma que comova e também como forma de
libertar certos sentimentos. Ela me explica que foi quando passou a se entender mais
profundamente nos lugares de mulher, lésbica, negra, isso também passou a estar mais
presente em suas canções. Pergunto ainda se teria uma canção que destacaria desse
momento. Ela cita a canção "Engenho da dor". "Quando estava em São Paulo e foi
quando realmente eu tive contato com alguém extremamente racista, homofóbico, e
inserida num contexto de família e amor. Essa pessoa naquele contexto tinha um
discurso... E naquele mesmo dia eu fiz essa música",
Engenho da dor
Nobre cabelo ao tempo
Que embola nas mãos do meu amor
Eu que não quero tormento
Me encaro nos noticiários de horror
97

Entrevista completa <http://www.encontroteca.com.br/grupo/264/josyara>
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Bomba de efeito moral
Saiu no jornal que é preciso esconder
Pra agradar os senhores do engenho da dor
Não vamos voltar pra senzalas
Não vamos voltar pros porões
Não vamos voltar pros armários
Não vamos voltar pras prisões
Há de ver que a liberdade
Tá cravada no ser
Na alma98

JosyAra toca a canção depois de sua resposta. Foi a primeira vez que ouvi
Engenho da dor, o álbum ainda não tinha sido lançado e essa era uma das canções que
ainda não estava no seu repertório. Foi um momento que fiquei emocionada, a força da
canção num lugar de potência reiventiva da dor, fico com lágrimas nos olhos e fizemos
uma parada na gravação da entrevista, nesse meio tempo falamos do contexto de
polarização política, do papel das redes sociais onde o acirramento dos discursos de
ódio são crescentes.
JosyAra considera a letra dessa canção como a mais política do CD por falar
de forma direta sobre estar na direção contrária da opressão que vivemos. Ela comenta
sobre essa faixa do álbum ainda numa entrevista ao site ElCabong99, "O naipe de fagote
e interversão eletrônica, com a manipulação da voz e teclas, é o que dá o clima para a
musica crescer no refrão. É o momento de reflexão. O lado fúria."

Imagem 39 - Quadro com mapeamento de temáticas, gênero musical, título e
autoria das canções - JosyAra
Mansa Fúria (2018)

Título das canções

Gênero musical

Trechos das canções/
temáticas

Mansa Fúria

Gênero musical:
samba chula, música
eletrônica

"Já se foi minha alegria.
E a felicidade que me
cobria. Foi simbora
bem na hora. Quando
eu já ansiava para ter o
novo alvor. A desaguar
em mim (...)"

CD1

(JosyAra)

Temáticas:
religiosidades/

98

Nessa versão, a canção é cantada por 48 vozes, o vídeo foi produzido 72 horas antes do segundo turno
das eleições presidenciais 2018 <https://www.youtube.com/watch?v=1FbitcxF4N0>.
99
https://www.elcabong.com.br/faixa-a-faixa-josyara-destrincha-seu-disco-mansa-furia/
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ancestralidades
Engenho da dor
(JosyAra)

Gênero musical:
música eletrônica/
samba

"Nobre
cabelo
ao
tempo. Que embola nas
mãos do meu amor. Eu
que
não
quero
tormento. Me encaro
nos
noticiários
de
horror (...)Não vamos
voltar pra senzalas. Não
vamos
voltar
pros
porões. Não vamos
voltar pros armários.
Não vamos voltar pras
prisões (...)"

Temáticas:
feminismos/negritudes

Rota de Colisão
(JosyAra)

Gênero musical: baião,
rock
Temáticas:

amor/

territorialidades

Naña
(JosyAra e Luê)

Gênero musical:
música eletrônica, dub,
canto de trabalho
(aboio)

"Procuro meu caminho.
Bem na palma de minha
mão.
Persigo meu
destino. Ouço a voz de
minha mãe. Dizendo
filha olha. Ao seu redor
entenda. Tudo é como
deve ser (...)"

Temáticas:
ancestralidades
Apreciação
(JosyAra)

Gênero musical:
samba reggae, samba
chula
Temáticas:
ancestralidades
religiosidades

Solidão Civilizada
(JosyAra)

Você que perguntou
(JosyAra)

Gênero musical: dub,
Temáticas: amor

Gênero musical:
samba, música
eletrônica
Temáticas:
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"Feito um cometa você
chegou. E me abraçou
com todo ardor. Fez a
extinção das coisas
más. Levou o mar pro
meu sertão. Ser tão
assim. Assim tão só.
Nem mesmo o dó de
uma canção. Refrescava
o chão. Meu chão
vermelho (...)

/

"Quando você for ver o
mar.
Seus
olhos
mergulhar na casa de
Iemanjá. A Bahia de
todos os santos vão
abençoar. E verá seu
interior festejar. A
lembrança de ser livre.
Na selva No barro. No
mangue (...)"
"A
solidão
se
desmanchou em chuva.
Ensopou as ruas do meu
coração. Onde havia
buracos de mágoa.
Lagos cheios de paixão
(...)
"Você perguntou por
mim. O quê que eu vim
fazer. Na cidade louca.
Eu vim. Eu vim cantar.
O choro da minha mãe,
ô, menina. Eu vim

ancestralidades

/

chorar.”

/

"Carambola.
Vem
bolar. Manga rosa.
Umbu até o dente
embotar. Seriguela. Eu
e ela. Na calma do
maracujá.
Jenipapo.
Quem tem papo acha
romã. Que tem boca
chupa cana. Araçá.
Tucumã"(...)

territorialidades
Temperatura
(JosyAra)

Gênero musical:
samba, rock, música
eletrônica
Temáticas:

amor

territorialidades

Fogueira
(JosyAra)

Gênero musical:
música eletrônica,
samba chula
Temáticas:

amor

feminismos

Cabum Tibum

Gênero musical: forró
Temáticas:
territorialidades/
feminismos

Remanso

Gênero musical:
samba,
Temáticas:
territorialidades

Terra Seca
(JosyAra)

Gênero musical: soul
music
Temáticas:
territorialidades
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/

"Tem uma preta muito
linda. Ela gosta de mim.
Gosto dela também.
Com seus olhinhos de
chineizin. Ela é de leão
e tem fogo. Quando
desce a ladeira da
federação. Quando sobe
a ladeira da quebrada.
Altera a ordem do
espaço
com
seus
passos.Namora
suas
meninas na intensidade
do fogo. Ela é de fogo."
"O meu coração fez
cabum tibum. Quando
enxerguei pela janela.
Morena jambo. Canela,
coxas, suas pernas tão
lindas. Todo ar em
volta se escondeu de
mim. Quando avistei
pela janela sua saia
amarela. Me vive de
baixo dela lá no meu
jardim (...)"
"(...) Não desespero,
não. Sei que um dia eu
vou voltar. Pra essa
casa que é. Todo esse
lugar. É leve lembrar de
Luluza.
Cabocla
ribeirinha da aldeia.
Passarinho voou. Foi
atrás dos gostos (...)
"Minhas
ideias
crescem. No árido e
hostil terreno. Das
pessoas normais. Assim
como crescem as raízes.
Do juazeiro na terra
seca. Procurando o que
beber.
Procurando
alimentar suas folhas.
Meu
pensamento

expande como São
Francisco na cheia.
Lambendo a ribeira
imunda. Da moral. Dos
bons costumes. Minhas
ideias fervem. Como a
fé dos romeiros (...)"
Cochilo

Gênero musical:
música instrumental

(Música Instrumental)

As categorias territorialidades / religiosidades estão presentes no trabalho
autoral de JosyAra de modo imbricado, a ancestralidade é reafirmada num trânsito
ligado a um lugar ligado a terra, a uma floresta que diferentemente das imagens de
videoclipe que aparecem no trabalho de Luedji, no de Josyara é uma natureza ligada a
uma vegetação específica de uma parte do país, as águas estão presentes mas também
como mangue, a terra aparece num lugar de aridez mas com vegetação verde. Desse
lugar ela transita pelo urbano, tanto na sonoridade aliando a música eletrônica, como
nas imagens no clipe Nanã, onde vai pra uma festa bem caracterizada por corpos jovens,
urbanos que dançam e onde ela também ratifica uma liberdade sexual a partir da
diversidade de formas de relacionar-se afetivamente.
Imagem 40 - Frame do videoclipe da canção Nanã

Esse trânsito no videoclipe das canções Nanã e Você que perguntou, com
direção de Débora McDowell, foi filmado em São Paulo e na Ilha de Cotijuba, em
Belém do Pará. O videoclipe feito com a junção tem a ideia defendida por JosyAra
como identidade do próprio disco ‘Mansa Fúria’, em que as faixas se completam. O
roteiro conduzido a partir de uma viagem onírica, como um sonho guardado por um
corpo que não está mais num lugar tão próximo ao contato de uma natureza ligada a
fauna e flora, onde relaciona-se com seus próprios lugares de nascimento e vida ainda
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quando criança, mas que em meio a uma vida numa cidade maior, guarda consigo essa
memória "originária".
Uma ancestralidade atravessada tanto pela diaspóra africana como também a
partir do fluxo vida interiorana em cidades de uma certa região do país x vida nas
grandes cidades. Aparece assim a divindade Nanã, a natureza ligada a fauna, flora mas
também ligado ao místico e sagrado. O feminismo sobressai em suas letras
especialmente a partir da apresentação do amor entre duas mulheres, a canção
"fogueira" inclusive naturaliza esse lugar do prazer e do amor lésbico. Essa faceta do
seu trabalho e de sua vida é realçada ainda

a partir de parcerias musicais que

comungam das causas LGBT como Liniker, Giovani Sidreira, Jadsa Castro, entre outrxs
artistxs conteporânexs. A comunidade aparece também aí como criadora de condições
de existência que recusam os papeis de gênero impostos.

3.5.1.1 Performances de gênero e sexualidade - JosyAra
As visualidades que perpassam as fotografias e material de divulgação de
shows, do início da trajetória de JosyAra a associam de modo mais direto a imagens de
uma mulher sertaneja. O chapéu de cangaceira, violão, a relacionam a um gênero
musical específico, uma vez que nomes significativos da música brasileira como Luiz
Gonzaga, usavam essa caracterização e produziam músicas de forró.
Imagem 41 - Fotos de divulgação - JosyAra 2015

Fonte - Fotografias feitas por Nathalia Miranda, retirada da página facebook <
https://www.facebook.com/JosyaraOficial/>
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Mas falar de refrências que tratam de uma vida interiorana, a referência que é
mais citada por ela é Belchior, fato que a fez realizar uma temporada de shows em sua
homenagem. Ao falar sobre o tributo realizado junto com Giovani Cidreira, numa
entrevista ao site do bahia Notícias, ela diz que sua identificação com o trabalho de
Belchior ocorreu a partir das canções que tratavam sobre os nordestinos na cidade
grande.
Imagem 42 - Fotos de registro do show "Coração Selvagem" - JosyAra 2015

Fonte - Diário de campo 2016
A mulher sertaneja em diáspora para um centro urbano caracteriza ainda um
lugar relacionado às suas origens ribeirinhas e suas conexões com o mundo urbano. O
brilho x cores terrosas, cores que lembram capas de discos ligados ao tropicalismo, uma
associação a psicodelia de trabalhos como "Quadrafônico" de Geraldo Azevedo e Alceu
Valença?
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Imagem 43 - Fotos de divulgação JosyAra

A imagem de uma mulher fora da heteronormatividade é reiterada de modo
muito atrelado a sua própria vida cotidiana. Nas imagens que posta em suas redes
sociais tem sido muito presente fotos com a namorada, algumas com hashtag contra
homofobia na legenda, outras são apenas declarações de amor. Nesse contexto onde o
elemento autobiográfico tem contribuido para a validação de um lugar de originalidade
e autenticidade artística, considero uma informação significativa ao observar qual
imagem de um feminino e de um feminismo são acionadas no projeto autoral.
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3.6. Corpo Território - Manuela Rodrigues

"Cantora, compositora, instrumentista, professora de canto, mulher, mãe, filha, irmã, tia, amiga, artista,
pessoa, indivíduo, ser."

É assim que Manuela Rodrigues declara-se numa de suas redes sociais. Baiana,
39 anos de idade, ela afirma ter uma consciência do "ser negra" construída aos poucos.
Sua mãe com traços indígenas e o pai negro pertenciam a classe média soteropolitana e
fizeram questão em priorizar uma educação em escola particular na cidade de Salvador,
sobre isso ela ressalta que a dificuldade financeira era presente e que por vezes o não
pagamento da mensalidade por um ou dois meses acabava acontecendo. Começou a
estudar piano clássico aos noves anos de idade, formou-se em canto lírico pela
Universidade Federal da Bahia aos 21 anos de idade. Essas informações a cantautora
ressalta como forma de demarcar seus lugares de privilégios onde lhe foi possível fazer
escolhas e dedicar-se a elas. No entanto quanto a compreensão de si mesma enquanto
uma mulher negra e o que isso significaria socialmente no Brasil, na Bahia, ela só foi
descobrir aos poucos e fora do contexto familiar.
O "ser negra" não foi um assunto discutido em casa, e pela sua narrativa, o
cabelo pode ter sido um elemento muito significativo nesse processo. Quando já adulta
resolveu cortar o cabelo alisado quimicamente e deixá-lo natural, ela lembra que "ainda
não existia empoderamento black e a coisa mais difícil era encontrar um salão que
encorajasse uma pessoa negra, de cabelos crespos a deixar o cabelo natural", afirma
Manuela em entrevista para este trabalho.
Apesar de saber que o empoderamente black, com enunciados postos por
nomes como Malcom X e Martin Luther King, a partir do movimento estadunidense
"Black power" com o lema "black is beautiful" a partir da década 1960, já ecoava aqui
no Brasil com certa força a partir da década de 1970, compreendo o que ela diz como a
constatação do quanto a estética negra e nossos traços físicos, como cabelo crespo,
ainda eram percebidos como algo "a ser melhorado". Manuela continua explicando que,
as desculpas dadas pelos profissionais procurados por ela, a fizeram ter mais certeza de
querer a mudança. Diziam: "mas se você fizer isso, seu cabelo vai ficar todo crespo na
raiz" e eu: "sim, mas é isso que eu quero". Diziam: "menina, vai te dar um trabalho
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porque ele vai ficar muito volumoso" e eu: "sim, mas é isso que eu quero, o volume". A
foto, retirada do instagram pessoal da cantautora, é de sua fase de transição em 2004.
Imagem 44 - Foto do show Rotas no Projeto Música no Parque

Fonte: @manuelarodriguescantora

Depois da transição capilar, relata que ao andar dentro de um shopping em
Salvador, foi puxada pelo cabelo, por alguém que pretendia verificar se não era uma
peruca. O fato lhe obrigou a compreender o "ser negra", mas ressalta que ao
compreender o poder de cantar e a música enquanto ferramenta política nunca sentiu-se
obrigada a falar necessariamente sobre isso em suas músicas. Ela em entrevista feita por
mim, afirma que o fato dela, mulher negra estar no palco, por si só lhe assegura um
"canto negro". A análise da trajetória de Manuela Rodrigues me permite pensar nos
diferentes deslocamentos dentro de uma aparente unidade do "ser mulher negra",
contextos distintos conformam diferentes possibilidades de trânsitos sócio-raciais.
Ao passo que o conceito raça organiza-se como um dos eixos importantes nas
diferentes escrevivências das cantautoras negras baianas inclusive sob o ponto de vista
de posicionamento quanto a aspectos como o cabelo, por exemplo, é importante
perceber que há diferentes formas de agenciamento de seus corpos e de suas
subjetividades que determinam ainda distintas prioridades e estratégias políticas.
Claudia Pons Cardoso (2012) explica que a multiplicidade de identidades dos sujeitos
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conforma ainda afirmações identitárias que ocorrem em diferentes momentos com
respectivas novas elaborações de interpretações da vida.
Sua afirmação inicial, na epígrafe do tópico, parece justamente afirmar a coexistência de diferentes 'identidades' que são ora parcialmente suprimidas e ora ressaltadas
em contextos específicos. Sobre isso, ainda Claudia Pons Cardoso ressalta que isso não

equivaleria dizer que existem identidades fixas a serem "proclamadas", mas que a
identidade evidenciada pode passar por um processo de "uma construção contextoespecífica” (PONS CARDOSO, p. 279, 2012).
A escrevivência passa por observar como nós mulheres carregamos em nós o dado
da negritude, desse modo a auto-afirmação das identidades de ativistas, negras e ou
feministas, passam ainda pelas nossas experiências, e elaborações acerca da formação de
si/nós mesmas como sujeito político. Manuela Rodrigues, ao rememorar o início de sua

trajetória artística, lembra de ter sido estimulada a cantar samba, fato que identifica
como preconceito, uma vez que esse tem sido o lugar de muitas cantoras negras na
história da música popular brasileira e baiana. Percebo o empenho da cantautora em
provocar desestabilizações no “eu” tanto em suas escolhas musicais como também no
modo que narra a si mesma. As trajetórias familiares e profissionais ainda que
individuais perpassam a compreensão da performance das cantautoras negras enquanto
uma conjuntura social, de classe, gênero e de raça. Suas atuações no palco estão
atravessadas por escolhas, influências, heranças, conflitos, resistências, nas esferas
familiar e pública. No caso de Manuela Rodrigues, seu corpo território tenciona lugares
ou demarcações que limitem o que é ser mulher e negra.
3.6.1 O artivismo musical - em Manuela Rodrigues
A primeira vez que ouvi Manuela Rodrigues ao vivo foi num show com
repertório do seu segundo álbum. No momento, procurei mentalmente uma referência
de outra intérprete que soasse daquela forma. De algum modo me senti convocada a
sentir a matéria sonora, estranhando em alguns momentos a sonoridade entendi que esse
movimento não necessariamente dizia respeito a deter um conhecimento mais técnico
da linguagem musical. O inusitado diante de minha expectativa de escuta dizia respeito
a uma música sem uma identidade muito definida no sentido da prevalência de um
gênero musical que eu conseguisse demarcar como também pela singularidade do
timbre vocal dentro do contexto musical soteropolitano daquele período.
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O cenário musical baiano tem hoje uma nova música apontado como lugar de
fusão de gêneros musicais, sem a expectativa de uma sonoridade particular, como é o
caso de nomes como Illy, Giovani Cidreira, Hiran, Livia Nery, Larissa Luz, Luedji
Luna, entre tantxs outrxs. O mapa criado pelo Jornal Folha de São Paulo pode ajudar a
ilustrar esse fenômeno.
Imagem 45 – mapa sonoridades

Fonte - Folha de São Paulo <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/05/artistas-baianos-sedestacam-ao-mesclar-generos-consagrados-e-inesperados.shtml>

No entanto, no momento em que Manuela Rodrigues começa a fazer essa
fusão, ainda não era uma articulação musical tão comum na cena musical baiana. Além
disso, o experimentalismo do álbum não tem exatamente uma linguagem pop, fato que
distoa ainda mais do que vinha sendo produzido naquele momento. Gêneros como
samba, jazz, rock aparecem em diferentes faixas do álbum com uma linguagem
experimental. Ao pensar sobre isso, em uma de nossas conversas pergunto a ela sobre
como pensa na diferença entre esse arranjo atual de vários gêneros e ritmos musicais e
as possibilidades de fusões musicais que ela já vem construindo desde o início de sua
trajetória.
Nesse ponto, acho importante colocar um trecho de uma conversa que tive com
ela sobre seu processo criativo, "Eu sou da canção. Sou daquela geração que dá muito
valor à composição. Não é uma composição feita para um beat. Eu nunca dei muito
valor ao beat". Eu questiono - Me explica o que é o beat? "O beat é a batida, é a dança,
que tem trance mistrurado com música eletrônica... mas meu raciocínio para a
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elaboração de um arranjo é inverso. É a canção conduzindo o arranjo. Primeiro vem a
canção. Eu não me preocupo antes se a canção vai ser dançante ou não dançante. Se o
beat vai ser contínuo ou não contínuo. Eu acho que essa nova geração (de compositoras)
estão muito mais conectadas com isso...". A cantautora explica ainda que percebe em
seu trabalho menos fusões de beats por exemplo e mais fusões de gêneros musicais, fato
que favorece um mesmo álbum ter um rock numa faixa, um samba em outra, etc. Ela
ressalta que percebe isso como algo do momento atual, que tende a voltar-se a dança.
Pensar numa possível "linha" que costure a trajetória musical de Manuela
Rodrigues, seria a partir de uma posicionalidade no mundo que tende uma reafirmação
de negritude, baianidade mas a partir da ruptura, uma convergência que busca ao
mesmo tempo a multiplicidade.
As letras das canções do seu segundo trabalho - Uma outra qualquer por aí trazem rimas que lembram os jogos de linguagem de Tom Zé e sua voz diferentemente
da suavidade do primeiro CD, tem um impostação mais aguda e esganiçada, em uma
das críticas musicais sua voz é destacada como uma "voz aguda e estranha"100. A
herança do tropicalismo que é apontada em diversas críticas musicais, como explicito
no tópico - 3.2 Gêneros musicais e convenções de performance - vem a partir da
estrutura do samba, que tem o gênero musical "desarmonizado" por uma escuta que não
está no lugar convencional da voz da maioria das interpretes da música popular
brasileira.
Barraqueira
Manuela Rodrigues
Não me peça pra ficar no meu canto e tentar evitar
Eu bem tento, mas pra sapo engolir tenho que muita água tomar
Não aturo pirraça, trapaça, mentira, traição
Me seguro um instante, no outro adiante explode um vulcão
Sem vergonha, com essa arte manha pra me golpear
Não se acanha, que trama, armadilha te apanha quando a esquina virar
Me expôs e nada propôs antes de atirar
Pelas costas sei que vai fugir quando o bicho pegar
Posso até me fazer de maluca
Posso até acionar abstração
Só que tem um hora, meu filho
Que parece embolar a questão
Eu começo ficando nervosa
Vou perdendo o controle então,
Deixo o bom senso de lado,
Ultrapasso e parto pra ação
100

Ver em <djzepedro.com.br>
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Porque eu sou de rodar a baiana, fazer vexame
E xingar todo mundo de tudo quanto é nome
Passo mal de excesso, mas não passo fome
Eu bem que sou o tipo de mulher barraqueira que apronta
Grito, brigo, bato, passo logo da conta
Porque mágoa só fica pra quem não desconta

A canção Barraqueira, é um samba que foi lançado por Márcia Castro no
CD Pecadinho (2007)

regravado

então

por

Manuela

Rodrigues

com

efeitos

e samples do DJ Mauro Telefunksoul, coprodutor da faixa. Já a composição que nomeia
o álbum "Uma outra qualquer por aí" é dos músicos Rómulo Froes e Clima. Rómulo
Froes junto com Manuela compõem também a faixa "Por um fio". Rómulo é um
compositor paulistano que ressalta sua falta de preocupação em melodias que "grudem"
na memória. Se no primeiro CD há uma predominância de letras que tratam sobre
questões existenciais, o segundo álbum traz temas relacionados a reflexões sobre a arte
e seus profissionais no contexto do capitalismo, como em Vende-se um poema versos do
poeta baiano Álvaro Lemos, musicados por Manuela ou ainda em Profissional liberal.
Essa última, ela considera como uma letra empoderada e muito significaficativa pra ela,
ao falar de ser artista, "...dona do meu umbigo... E sou filha de oxóssi, não me fixo a
nada. Rápido raciocínio e grande iniciativa. Vivo de ideais...", e sendo ela mulher e
negra esse é um dado que ressalta como "a arte falando por si só". Essa canção inclusive
foi segundo ela a que mais gerou perguntas - de quem é a composição? Como se não
fosse possível uma mulher falar daquelas coisas".
"No meu disco Rotas, por exemplo, não tem músicas feministas, mas tem
músicas bem políticas. A música chamada "Quem quis mudar", por exemplo. E meu
segundo disco é altamente feminista, com feminismo negro. E entre o Rotas e Uma
outra qualquer por aí, muita coisa do meu repertório tinha músicas como "Respeitem
meus cabelos brancos". Temáticas relacionadas especificamente com um feminismo
aparece em um tom bem humorado e irônico quanto ao direito ao próprio corpo e o
julgamento moral quanto a isso, em letras como Barraqueira e Moça de família,
Moça de Família
Manuela Rodrigues
Afoita e faminta
Discreta e distinta
Moça de família
Modelo de filha
E quem foi que tirou minha honra?
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Tão doce, tão bela
Quase cinderela
Plano de donzela
Singela
E quem foi que tirou minha honra?
Era eu menina
Era eu moleca
Era eu sapeca
Era eu mulher
Era eu mais minha e um pouco mais sua
Deixo que possua o que você quiser
Faminta e afoita
Tô livre, tô solta
Joelho pra baixo, mão boba
E quem foi que tirou minha honra?
Ajunta, afasta
Controla, disfarça
Um vai que não vai e não racha
E quem foi que tirou minha honra?
Era eu moleca
Era eu sapeca
Era eu menina
Era eu mulher
Era eu só sua
E um tanto mais minha
Faço uma gracinha se você quiser
Te dou um beijo,
Te dou um beijo,
Te dou um beijo,
E não dou mais nada
E não dou....

Nas temáticas do terceiro álbum temas como amor, maternidade, autonomia
profissional e quanto ao próprio corpo, crítica a superficialidade das relações reduzidas
às redes sociais. Em todas as canções as temáticas estão atravessadas por um pensar a
existência de um corpo de mulher movido a pensar numa existência onde o dado racial
lhe mobiliza mas não seria o elemento único ou preponderante ao pensar sobre a vida.
"Sobreviverei aos temores e pragas
e então comerei o que sobrar,
desperdiçarei os conselhos de casa,
sem me arrepender de ser eu mesma"

Se a canção mudasse tudo, considerado nas resenhas musicais como mais
simples, tem canções como " Bagagem", canção destacada numa das críticas como "(...)
baianidade nagô distanciada dos clichês do universo afro-brasileiro" (trecho do texto de
Mauro Ferreira no blog notas musicais). Nessa canção é mais explícita uma sonoridade
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reconhecida como baiana, onde o som do berimbau e de uma percussão com tambores
que soam lembrando o dos blocos afros.
Seus dois álbuns anteriores, foram produzidos por Tadeu Mascarenhas e uma
única banda foi responsável pela gravação, já o terceiro disco traz cinco produtores
diferentes, Andre T que ela afirma trazer ao projeto elementos da música eletrônica que
ela já articulava nos trabalhos anteriores, já para a sonoridade percussiva que dialogasse
com elementos de uma música da Bahia e também do mundo ela convida Gustavo di
Dalva, já Tadeu Mascarenhas é convidado por sua experiência com o fazer música ao
vivo que para Manuela agregava ao disco uma característica importante. Além disso,
produziram Luciano Salvador Bahia e João Milet Meirelles. A gravação do álbum
contou ainda com 30 músicos que se alternam entre faixas musicais dialoga com
gêneros como o rock, samba, bolero e programações eletrônicas com utilização de
alguns efeitos na voz.
Imagem 46 - Quadro com mapeamento de temáticas, gênero musical, título e
autoria das canções – Manuela Rodrigues

Título álbum

Título das canções

Gênero musical/
Temáticas

Genius

Gênero musical:
música eletrônica

(Manuela Rodrigues e

Temáticas: tema

Trechos das canções/
temáticas

Rotas (2003)

Uma Outra
Qualquer Por Aí
(2011)

Tadeu Mascarenhas)

Neurose
(Manuela Rodrigues)

instrumental
Gênero musical:
rock, valsa,
música eletrônica
Temáticas: auto conhecimento

Nova História

Gênero musical:
rock

(Manuela Rodrigues)

Temáticas:
empoderamento

199

[...] “Porque ou vc é neurótico.
Ou vc é erótico. Se reprime o
seu eros fica neurótico. Se
liberta a neurose fica erótico.
Una os dois, sem os dois, um
dos dois. A loucura, a loucura, a
loucura. Cura são” [...].
“Aquele meu caminho é tudo
que num passo. Aquilo que
procuro um dia hei de
encontrar. Toda palavra forte
passa por esse compasso. E
passo a passo traço um conto
com esse meu cantar. Seguindo
a cada dia hoje, ontem, minha

Vende-se poema

Gênero musical:
samba

(Manuela Rodrigues e

Temáticas:

Álvaro Lemos)

Doce de limão
(Leandro Morais)

Gênero musical:
jazz
Temáticas:

Profissional Liberal

Gênero musical:
baião

(Manuela Rodrigues)

Temáticas:
Empoderamento /
feminismos

Uma outra qualquer
por aí (Romulo Fróes /

Gênero musical:
rock

Clima)

Temáticas: amor/
empoderamento

Moça de família
(Manuela Rodrigues)

Gênero musical:
rock/
Temáticas:
Empoderamento /

história faço. E continuo
prosseguindo sempre devagar
[...]”
“Vou vender um rin. Pra pagar
a luz. Vou usar a luz. Secando o
cabelo. Corto o meu cabelo.
Faço uma peruca. Troco a
peruca. Por lã em novelo (...)Tô
vendendo esse poema; alguém
quer comprar?” [...].
“Sempre perto, esperto, espero.
Externo, interno. Exposto,
imposto em meu rosto. Externo,
interno. Exposto, imposto em
meu rosto” [...].
'Eu profissional liberal. Sou
contra gabinete, carimbos,
clips, fichas e salário mensal. A
favor da adrenalina, autonomia,
maluquice. Novidade no meu
dia-a-dia. Contra cotidiano,
uniforme, vigilância e cargo de
chefia [...]"
"Quase me estrepo. Me lasco
me jogo. No mesmo buraco.
Tem dó. Dó de doidera,
Pedreira, canseira. Eu te conto.
Uma outra qualquer por aí [...]"
" Afoita e faminta. Discreta e
distinta. Moça de família.
Modelo de filha. E quem foi
que tirou minha honra? Tão
doce, tão bela. Quase cinderela.
Plano de donzela [...]"

feminismos

Barraqueira

Gênero musical:
samba/

(Manuela Rodrigues)

Temáticas:

Desencanto (Manuela

Gênero musical:
jazz

Rodrigues e Leandro
Morais)

Temáticas: auto conhecimento

Teve reflexo (Manuela
Rodrigues)
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Gênero musical:
maracatú

"Não me peça pra ficar no meu
canto e tentar evitar. Eu bem
tento, mas pra sapo engolir
tenho que muita água tomar.
Não aturo pirraça, trapaça,
mentira, traição. Me seguro um
instante, no outro adiante
explode um vulcão [...]"
"Pra coisa de adulto tem que ser
astuto. Quanto vale gente que
não mostra o fundo para o
desespero. Quanto vale gente
que espera crescer... E pra que
grande espera. Para a espera há
desilusão. Paciência pra rever.
Que é saudosa a criança em
você [...]"
“Teve reflexo. O seu ver o meu
modo de ir ou ficar. Quando
segue o desiste de crer. Sabe o

Temáticas:

Berimbau (Pierre
Onassis, Marquinhos e
Germano Meneguel)

Gênero musical:
jazz

quanto precisa acertar. Ver-te o
ar em ser arte. Mas a mim não
descarte. Sou ainda canção.
Esse é meu fazer. Exclusivo
exercer do meu grato querer
[...]”.

“Ô berimbau, pedaço de arame.
Um pedaço de pau. Juntou com
a cabeça. Virou berimbau [...]”

Temáticas:
negritudes/
empoderamento

Por um fio (Bônus
Track) (Romulo Fróes e

Gênero musical:
jazz

Manuela Rodrigues)

Temáticas: amor

Lista

Gênero musical:
rock

[...] “Calo enquanto o amor
tiver como gritar. Feito coisa
que não se perdeu. Se há palma
pra pegar. Se o chão ainda está.
Se é um ou dois. Se seu ou meu
[...]”

Se a canção Mudasse
Tudo (2016)
(Manuela

Rodrigues)

Temáticas:
empoderamento/
amor
Bagagem

(Manuela

Rodrigues)

Gênero musical:
Xote / pop

Temáticas: auto conhecimento
Amor de carne e de
osso

(Manuela

Rodrigues)

Rede Social
Rodrigues)

Gênero musical:
bolero
Temáticas:amor

(Manuela

Gênero musical:
rock
Temáticas:

201

"Conservar velhos amigos...
Aceitar o novo, novo é novo.
Libertar o passado...Deixe-se
pegar por um amor. Que chegue
sem muita pressa. Precipite só
quando quiser. Que o velho
amor se despeça [...]”
"As ideias circulam, circulam.
Eis que pulam. Na minha
cabeça. Se refazem em piruetas.
Pisam leves no colo do chão.
Apresentam outras facetas.
Escorrem ligeiras. Na minha
mão [...]”.
“Um amor de carne e de asso.
Pra beijar atrás do pescoço. Pra
fazer carícias e mimos. Depois
do almoço. Pra não precisar de
remédio. [...]”
“Vede pela rede social. Minha
foto três por quatro, menos três
quilos me enquadro. Crede sou
tão linda como lá. [...]”.

Desejo batuque
(Manuela Rodrigues e
Lara Belov)

Gênero musical:
jazz/ samba

Temáticas: amor
Qualquer porto
(Manuela Rodrigues)

Gênero musical:
tango/

Temáticas:

“O que cê leva no peito meu
irmão. O que cê leva no peito.
O que se leva no peito meu
irmão. É contrabando vai contra
o bando. `e calor, frio, fome,
sono [...]”.
“Eu não tenho onde morar. O
meu carro é minha casa. Me
aloco em qualquer porto.
Seguro meu corpo em carregar
[...]”.

empoderamento
Ventre (Manuela

Gênero musical:

Rodrigues)

Temáticas: amor

Vai que eu
desembeste (Romulo

Gênero musical:
pop

Fróes e Clima)

Temáticas:
Extra II (O rock do
segurança) (Gilberto

Gênero musical:
rock

negritudes
Gênero musical:
Marchinha de
carnaval

"Bloco sem corda e sem cordão
/ Umbigo cortado, o grito, o
choro / O coração"[...].

Temáticas:

Rodrigues)

“Vai que eu desembeste a falar,
a cantar e a dançar. Vai que eu
desembeste a falar, a cantar e a
dançar. [...]”.
“O segurança me pediu o
crachá. Eu disse: nada de
crachá, meu chapa. Sou um
escrachado, um extra achado.
Num galpão abandonado, nada
de crachá [...]”.

Gil, 1984)

Marcha do
renascimento (Manuela

“Ventre. Casa criativa em mim.
Boca, olhos, mãos, da criação.
Como se no fundo já soubesse
que é o grande dono da canção.
Na barriga bate um coração
[...]”.

Temáticas: amor
Risos (Ronei Jorge)

Gênero musical:
rock
Temáticas:

Ôxe, ôxe, ôxe!
(Manuela Rodrigues e
Álvaro Lemos)

Gênero musical:
xote
Temáticas:
territorialidades

Nenhum homem é
uma ilha (Manuela

Gênero musical:

Rodrigues e João
Cavalcanti)

Temáticas:

Lista 2 (Manuela

Gênero musical:

Rodrigues)

Temáticas:
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“Estava todo mundo contra
você. E você nem sabia como
Tirou a sorte grande ao ver, que
aquele
riso
virou
gargalhada"[...].
Oxe abreviatura de oxente.
Oxe, oxe, oxe. O xit, gente. Sou
baiano, certidão registrado no
cartório (...) você diz que eu
falo quando canto"[...].

Título álbum

Título das canções

Gênero musical/
Temáticas

Genius

Gênero musical:
música eletrônica

(Manuela Rodrigues e

Temáticas: tema

Trechos das canções/ temáticas

Rotas (2003)

Uma Outra Qualquer
Por Aí
(2011)

Tadeu Mascarenhas)

Neurose
(Manuela Rodrigues)

instrumental
Gênero musical:
rock, valsa,
música eletrônica
Temáticas: auto conhecimento

Nova História

Gênero musical:
rock

(Manuela Rodrigues)

Temáticas:
empoderamento

Vende-se poema

Gênero musical:
samba

(Manuela Rodrigues e

Temáticas:

Álvaro Lemos)

Doce de limão
(Leandro Morais)

Gênero musical:
jazz
Temáticas:

Profissional Liberal

Gênero musical:
baião

(Manuela Rodrigues)

Temáticas:
Empoderamento /
feminismos

Uma outra qualquer
por aí (Romulo Fróes /

Gênero musical:
rock

Clima)

Temáticas: amor/
empoderamento
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[...] “Porque ou vc é neurótico.
Ou vc é erótico. Se reprime o
seu eros fica neurótico. Se
liberta a neurose fica erótico.
Una os dois, sem os dois, um
dos dois. A loucura, a loucura, a
loucura. Cura são” [...].
“Aquele meu caminho é tudo
que num passo. Aquilo que
procuro um dia hei de encontrar.
Toda palavra forte passa por
esse compasso. E passo a passo
traço um conto com esse meu
cantar. Seguindo a cada dia hoje,
ontem, minha história faço. E
continuo prosseguindo sempre
devagar [...]”
“Vou vender um rin. Pra pagar a
luz. Vou usar a luz. Secando o
cabelo. Corto o meu cabelo.
Faço uma peruca. Troco a
peruca. Por lã em novelo (...)Tô
vendendo esse poema; alguém
quer comprar?” [...].
“Sempre perto, esperto, espero.
Externo,
interno.
Exposto,
imposto em meu rosto. Externo,
interno. Exposto, imposto em
meu rosto” [...].
'Eu profissional liberal. Sou
contra gabinete, carimbos, clips,
fichas e salário mensal. A favor
da adrenalina, autonomia,
maluquice. Novidade no meu
dia-a-dia. Contra cotidiano,
uniforme, vigilância e cargo de
chefia [...]"
"Quase me estrepo. Me lasco me
jogo. No mesmo buraco. Tem
dó. Dó de doidera, Pedreira,
canseira. Eu te conto. Uma outra
qualquer por aí [...]"

Moça de família
(Manuela Rodrigues)

Gênero musical:
rock/
Temáticas:
Empoderamento /

" Afoita e faminta. Discreta e
distinta. Moça de família.
Modelo de filha. E quem foi que
tirou minha honra? Tão doce,
tão bela. Quase cinderela. Plano
de donzela [...]"

feminismos

Barraqueira

Gênero musical:
samba/

(Manuela Rodrigues)

Temáticas:

Desencanto (Manuela

Gênero musical:
jazz

Rodrigues e Leandro
Morais)

Temáticas: auto conhecimento

Teve reflexo (Manuela
Rodrigues)

Gênero musical:
maracatú
Temáticas:

Berimbau (Pierre
Onassis, Marquinhos e
Germano Meneguel)

Gênero musical:
jazz

"Não me peça pra ficar no meu
canto e tentar evitar. Eu bem
tento, mas pra sapo engolir
tenho que muita água tomar.
Não aturo pirraça, trapaça,
mentira, traição. Me seguro um
instante, no outro adiante
explode um vulcão [...]"
"Pra coisa de adulto tem que ser
astuto. Quanto vale gente que
não mostra o fundo para o
desespero. Quanto vale gente
que espera crescer... E pra que
grande espera. Para a espera há
desilusão. Paciência pra rever.
Que é saudosa a criança em você
[...]"
“Teve reflexo. O seu ver o meu
modo de ir ou ficar. Quando
segue o desiste de crer. Sabe o
quanto precisa acertar. Ver-te o
ar em ser arte. Mas a mim não
descarte. Sou ainda canção. Esse
é meu fazer. Exclusivo exercer
do meu grato querer [...]”.

“Ô berimbau, pedaço de arame.
Um pedaço de pau. Juntou com
a cabeça. Virou berimbau [...]”

Temáticas:
negritudes/
empoderamento

Se a canção Mudasse
Tudo (2016)
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Por um fio (Bônus
Track) (Romulo Fróes e

Gênero musical:
jazz

Manuela Rodrigues)

Temáticas: amor

[...] “Calo enquanto o amor tiver
como gritar. Feito coisa que não
se perdeu. Se há palma pra
pegar. Se o chão ainda está. Se é
um ou dois. Se seu ou meu [...]”

Lista

(Manuela

Rodrigues)

Gênero musical:
rock
Temáticas:
empoderamento/
amor

Bagagem

(Manuela

Rodrigues)

Gênero musical:
Xote / pop

Temáticas: auto conhecimento
Amor de carne e de
osso

(Manuela

Rodrigues)

Rede Social

Gênero musical:
bolero
Temáticas:amor

(Manuela

Rodrigues)

Gênero musical:
rock
Temáticas:

Desejo batuque
(Manuela Rodrigues e Lara
Belov)

Gênero musical:
jazz/ samba

Temáticas: amor
Qualquer porto
(Manuela Rodrigues)

Gênero musical:
tango/

"Conservar velhos amigos...
Aceitar o novo, novo é novo.
Libertar o passado...Deixe-se
pegar por um amor. Que chegue
sem muita pressa. Precipite só
quando quiser. Que o velho
amor se despeça [...]”
"As ideias circulam, circulam.
Eis que pulam. Na minha
cabeça. Se refazem em piruetas.
Pisam leves no colo do chão.
Apresentam outras facetas.
Escorrem ligeiras. Na minha
mão [...]”.
“Um amor de carne e de asso.
Pra beijar atrás do pescoço. Pra
fazer carícias e mimos. Depois
do almoço. Pra não precisar de
remédio. [...]”
“Vede pela rede social. Minha
foto três por quatro, menos três
quilos me enquadro. Crede sou
tão linda como lá. [...]”.
“O que cê leva no peito meu
irmão. O que cê leva no peito. O
que se leva no peito meu irmão.
É contrabando vai contra o
bando. `e calor, frio, fome, sono
[...]”.
“Eu não tenho onde morar. O
meu carro é minha casa. Me
aloco em qualquer porto. Seguro
meu corpo em carregar [...]”.

Temáticas:
empoderamento
Ventre (Manuela

Gênero musical:

Rodrigues)

Temáticas: amor

Vai que eu
desembeste (Romulo

Gênero musical:
pop

Fróes e Clima)

Temáticas:
Extra II (O rock do
segurança) (Gilberto

Gênero musical:
rock

Gil, 1984)

Temáticas:
negritudes
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“Ventre. Casa criativa em mim.
Boca, olhos, mãos, da criação.
Como se no fundo já soubesse
que é o grande dono da canção.
Na barriga bate um coração
[...]”.
“Vai que eu desembeste a falar,
a cantar e a dançar. Vai que eu
desembeste a falar, a cantar e a
dançar. [...]”.
“O segurança me pediu o crachá.
Eu disse: nada de crachá, meu
chapa. Sou um escrachado, um
extra achado. Num galpão
abandonado, nada de crachá
[...]”.

Marcha do
renascimento (Manuela
Rodrigues)

Gênero musical:
Marchinha de
carnaval

"Bloco sem corda e sem cordão /
Umbigo cortado, o grito, o choro
/ O coração"[...].

Temáticas: amor
Risos (Ronei Jorge)

Gênero musical:
rock
Temáticas:

Ôxe, ôxe, ôxe!
(Manuela Rodrigues e
Álvaro Lemos)

Gênero musical:
pop
Temáticas:
territorialidades

Nenhum homem é
uma ilha (Manuela
Rodrigues e João
Cavalcanti)

Lista 2 (Manuela
Rodrigues)

Gênero musical:
samba
Temáticas: amor
Gênero musical:
rock
Temáticas:
empoderamento/
amor

“Estava todo mundo contra
você. E você nem sabia como
Tirou a sorte grande ao ver, que
aquele
riso
virou
gargalhada"[...].
“Oxe abreviatura de oxente.
Oxe, oxe, oxe. O xit, gente. Sou
baiano, certidão registrado no
cartório (...) você diz que eu falo
quando canto"[...].
“Nenhum homem é uma ilha
cercado de seus semelhantes.
Cada um no seu quadrado. Só
que antes. Mal acompanhado do
que só"[...].
"Conservar velhos amigos...
Aceitar o novo, novo é novo.
Libertar o passado...Deixe-se
pegar por um amor. Que chegue
sem muita pressa. Precipite só
quando quiser. Que o velho
amor se despeça [...]”

A cantautora Manuela Rodrigues em 2019 realizou shows que anuncia um
novo projeto musical, Grito ressalta a face instrumentista da artista, com foco em suas
composições e foi elaborado como parte da pesquisa que desenvolveu no mestrado. A
pesquisa realizada no Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em Música
da UFBA, investiga o seu processo criativo ao compor usando o piano como
instrumento de acompanhamento. Assisti sua defesa de mestrado, que aconteceu no mês
de abril e foi quando assisti ao show que inicia sob uma atmosfera densa, tensão gerada
pelos sons mais graves do teclado que ela mesmo toca. No microfone alguns efeitos de
sintetizadores prolongam seus gritos e sussurros que ecoam e confundem sensações
como angústia, gozo
Esse é um grito parada,
Para para que preparar,
Se a parada paralisa e
Pausa
Pensa
Passa
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Paciência [...]

A canção foi feita depois que ela teve duas paralisias faciais (uma em 2005 e
outra em 2015), provocadas por uma doença conhecida como Paralisia de Bell. Ela
compôs da primeira vez que teve a paralisia, a parada obrigatória que suspendeu toda
uma rotina, lhe dava vontade de gritar diante do contexto de um rosto imóvel e torto.
Grito parte desse lugar de uma nova fase no trabalho da artista que vem experimentando
novas sonoridades preparando um novo álbum. O repertório do show além das canções
inéditas, foi composto ainda por músicas que fazem partes dos seus três álbuns, como
Lista, Amor de carne e de osso e Ventre do CD “Se a Canção Mudasse Tudo” e outras
como Neurose, Barraqueira e Nova história, de cds anteriores.
O projeto Três na folia desenvolvido há 11anos dentro do circuito do carnaval
de Salvador por Manuela Rodrigues junto com Claudia Cunha e Sandra Simões
confirma a identificação com a fusão de diversas referências musicais, nesse caso
clássicos carnavalescos de diferentes épocas, onde aparecem frevos, marchas, sambas,
ijexás e releituras de funks, pagodes e carimbós. Mas a fusão musical está geralmente
num lugar de criar alternativas que distoem de uma sonoridade comum ao contexto.
Percebo assim uma compreensão da música enquanto um território que pode tencionar o
consenso, especialmente no que diz respeito a linguagem musical, há uma busca por
subversão na expectativa de escuta. As performances artístico-musicais de Manuela
condizem com o modo como carrega em si a compreensão de sua negritude, enquanto
um lugar de afirmação política, mas não necessariamente como um lugar prioritário de
sua emancipação enquanto mulher.
Ao estabelecer diferenças com o modo como as escrevivências são construídas
pelas cantautoras é possível realçar o lugar dissensual de performar tanto a feminilidade
como a negritude. Os diferentes modos de subjetivação das cantautoras me faz voltar
ao ponto de ratificar mulheres negras como uma categoria não universal e como afirma
Djamila Ribeiro (2018), esse não é um dado implícito dentro da normatização
hegemônica. A insistência por mulheres negras construindo suas auto-definições vem da
nescessidade de resistir a desumanização essencialista que tende a nos colocar frente ao
"outro", como antítese a uma branquitude. Olhar a partir de um ponto de vista feminista
negro decolonial é pensar em como as diferentes matrizes de opressão podem nos
colocar em diferentes posições, a depender de como os marcadores sociais da diferença
se estruturam em cada condição.
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Isso significa não reduzir as experiências ao âmbito individual mas entender
como elas se estruturam socialmente dentro de uma comunidade estética, ética e
política. "O lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar.
Porém o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras
perspectivas" (RIBEIRO, p.69, 2018). Ao refutar o lugar universal de mulher, de
negritude, e de outras identidades desencadeia-se ainda a necessidade do homem branco
também racializar-se, entender o "ser branco" como metáfora do poder (KILOMBA,
2019).

3.6.1.1 Performances de gênero e sexualidade - em Manuela Rodrigues
Assim como a subversão de uma identidade musical com a fusão de gêneros
musicais sempre esteve presente no trabalho musical de Manuela Rodrigues, sem uma
delimitação muito precisa, sua imagem dialoga com uma desestabilização de uma
identidade fixa. Nas fotos que expõe, que posta em suas redes sociais, nem sempre está
maquiada ou num enquadramento mais pousado. O videoclipe da canção Bagagem,
filmado no centro urbano de Salvador pode ser visto e ouvido como mais uma
configuração sonora que implica não apenas a codificação dos gêneros musicais alí
evocados mas também parte das estratégias da trajetória individual da cantautora, o que
implica em leituras possíveis do produto (SOARES, 2012).
Imagem 47 - Frame videoclipe bagagem

Fonte - <https://www.youtube.com/watch?v=Tx7IcVg8j14>

Numa última postagem que fez no dia 25 de julho 2019, dia da mulher negra
afro caribenha, ela posta uma selfie com a legenda "Selfizinha de hoje! Dia da mulher
negra, com muito orgulho. P.s. - botei um batom". Em 2016 no dia 08 de março ela
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afirma, "Ser mulher é ser o que você quiser. Estar onde quiser. Fazer o que quiser! Sou
mulher da Bahia, da família, da vida, da música e da arte. Somos fortes e juntas sempre
subiremos mais degraus em busca da igualdade. Feliz dia de luta e garra para todas
nós!"

<

https://www.facebook.com/manuelarodriguescantora/photos/a.402890906463444/96180
4953905367/?type=3&theater>
Imagem 48 - Fotos da Temporada do show Rotas – 2003

Acima, a primeira imagem é uma das divulgadas durante anúncio do
lançamento do primeiro CD e a segunda é registro do show de lançamento de Rotas. O
contexto de 2003, quando o álbum é lançado não tinha uma discussão e uma
mobilização no sentido de realçar o lugar da mulher compositora, na conversa que tive
com Manuela Rodrigues, pergunto como isso a afetou. Ela explica que as mulheres que
compunham naquele momento e até antes desse período, lembrando por exemplo de
Mariella Santiago, com primeiras composições ainda nos 1990, se inseriam no contexto
musical sem quase nenhuma discussão ligada a raça ou gênero. Sobre isso, ela diz ter
elaborado melhor atualmente quando foi escrever sobre seu processo criativo no
mestrado defendido no início de 2019.
Manuela Rodrigues relembra ainda que no início da carreira, fazer música era
uma forma de existir e não pensava se tinha muitas mulheres ou não, se iriam abrir
espaços ou não. Ela explica que acreditava que fazer isso, poderia lhe causar medo e até
lhe paralisar. Nesse ponto, ela cita Sergio Souto como um artista importante pra sua
formação. Quando o projeto com suas canções autorais passou a ter reconhecimento e
foi aprovado no Prêmio Braskem, as pessoas sempre se referiam a sua idade quando
manifestavam surpresa: "Nossa, como ela é nova. Nunca me falavam, nossa ela é
mulher. Não. Sergio Souto, que foi uma referência muito forte na minha vida é que me
botou nas rodas de compositores. Porque ele me colocava nas rodas, de igual pra igual
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assim, 'deixa eu chamar aqui uma compositora', ele falava e mostrava minhas músicas
pros amigos dele que já tinham muita experiência".
Pergunto ainda sobre o Encontro de Compositores, iniciado em 2010 em
Salvador e que ela fazia parte. Era um grupo que promovia um evento aberto reunindo
compositores de gerações e estilos diferentes. Com um grupo fixo de 10 compositores a
ideia era de em cada evento um deles junto com convidados contarem suas histórias e
curiosidades sobre seus processos criativos. Ela relembra que nesse grupo, só tinha ela e
Sandra Simões enquanto mulheres.
Ao pensar sobre o debate atual quanto ao lugar da composição e a relação de
gênero, sexualidade e raça, Manuela avalia que a possibilidade dessa construção se dá a
partir daquelas que fizeram trabalhos que abriram caminhos, quando quase não existiam
mulheres negras realizando trabalhos autorais no cenário baiano, ainda que não seja
considerado hoje como "engajado".
Imagem 49 - Fotos de João Meireles - divulgação do terceiro álbum

Fonte - < https://www.facebook.com/manuelarodriguescantora/>

O tema da maternidade é ressaltado por Manuela Rodrigues durante a
entrevista como uma questão que ela gostaria de falar para além de cantar a respeito.
"Música, maternidade e mercado. É sobre isso que eu gostaria de falar". Ela afirma ter
vivenciado muito mais o preconceito por ser mãe solo no meio profissional do que por
qualquer outro marcador que a atravesse. Abaixo, a primeira foto foi feita no intervalo
de uma sessão de fotos de divulgação para seu último Cd. E a segunda é registro de um
dos seus shows num ensaio fotográfico urbano divulgado em suas redes sociais junto
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com a legenda, "Quando soube que ia me tornar mãe quis que o mundo mudasse e que
eu pudesse mudar junto com ele. Em homenagem ao dia das mães compartilho a canção
Ventre, que fiz na minha gestação". Diferentemente, as demais cantautoras parceiras
deste estudo, que não são mães, essa temática não aparece entre temáticas de músicas ou
em entrevistas.

"E vai sair
De dentro de cada um
A mulher vai sair
E vai sair
De dentro de quem for
A mulher é você"

Imagem 50 - Fotos de Manuela Rodrigues

Fonte - < https://www.instagram.com/manuelarodriguescantora/>

Sobre a maternidade, ela ressalta que parir não foi o seu maior ato de coragem,
"todos os dias me apronto para mais um ato de coragem ... Quando pego o microfone,
subo no palco e abro a boca, tiro forças das entranhas. É um ato de coragem e
liberdade." Para ela essa é a forma de seguir resistindo como artista e principalmente
como mulher negra. O depoimento abaixo da cantautora foi logo após sua participação
na última Noite da Beleza Negra do Ilê Ayê,
Não por acaso coube a mim cantar na Noite da Beleza Negra do Ilê Ayê a
canção "Dentro de Cada Um". A canção foi gravada pela Deusa Elza Soares no
álbum Deus é Mulher, 2018. Algumas pessoas perguntaram se a canção era
minha, acostumados a me ouvir cantando minhas próprias composições,
confesso que adoraria que fosse, mas não é. A canção, que versa sobre todo
tipo de violência a qual nós mulheres somos submetidas e sintetiza tudo numa
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afirmativa de que Dentro de Cada Um existe uma mulher, foi composta por
dois homens Pedro Loureiro e Luciano Mello. Dois homens sensíveis que, de
certa forma, tentaram olhar o mundo com o olhar da mulher e já iniciam a
música com a seguinte frase: "A mulher de dentro de cada um não quer mais
silêncio".
Não dá mais pra silenciar e quando disse que não foi por acaso que essa canção
me chegou é porque embora tenha sido punk pra mim reproduzir frases como
"de dentro da mala do cara que te esquartejou, te encheu de ferida" ou "
daquela menina acuada que tanto sofreu e morreu sem guarida", senti nesse
convite um chamado, uma oportunidade de transmutar, resignificar, curar
minhas próprias dores de mulher, além de escancarar uma triste realidade, nua
e crua.
Nenhuma de nós passamos ilesas, podemos até não ser submetidas a todos os
tipos de violência, mas invarialmente semos submetidas a alguma, se não uma,
outra, se não física, psicológica, se não direta, indiretamente, às vezes tendo
aqueles que mais amamos como arma para nos atingir. Cantando essa canção
em vários momentos o nó me veio a garganta, a emoção me tomou. Todo o
contexto era muito forte, estar na Noite da Beleza Negra no Ilê, que há 40 anos
reverência a mulher negra e sua beleza na sua plenitude, mulheres negras como
eu, cheias de histórias, mulheres negras como eu com uma vida de luta. Estar
no palco, o lugar que mais me sinto inteira, estar cantando, falando, dizendo foi
muito intenso pra mim e eu só agradeci.

O "ser mulher" performa diferentes posicionalidades no mundo, onde as
inscrições étnico-raciais, de classe, de gênero e sexualidade conectam à produção de
linguagem enquanto, expressão ou lugar radical de reafirmação, de fusões e ao mesmo
tempo de ruptura, de texto e ao mesmo tempo de tradução, confluências e alterações,
origem e disseminação, multiplicidade e convergência (MARTINS, p.28, 1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho foi discutida a experiência estética localizada a partir
dos marcadores sociais da diferença, a localizando enquanto uma experiência gendrada
e racializada. Uma experiência portanto de compartilhamento do empoderamento racial
e de gênero nas cantautorias baianas e negras. No capítulo 1 discuti a necessidade de
um giro epistemológico quanto ao pensar sobre a experiência estética, propondo assim a
discussão, a partir do feminismo decolonial negro, sobre o fato de que o lugar da
branquitude como o lugar da desmarcação, nunca é neutro, reflete interesses políticos
específicos e naturalizados como neutros.
A posicionalidade de meu corpo ao ser evidenciada no texto, bem como minha
implicação militante na pesquisa desestabiliza desse modo o lugar da corporeidade
negra como objeto de discursos estéticos (KILOMBA, 2019). Saio do lugar de
outridade evidenciando as posições hierárquicas e brancas. "Mas quem define quais
perguntas merecem ser feitas? Quem as está perguntando? Quem as está explicando? E
para quem as respostas são direcionadas?" (KILOMBA, p.54, 2019). Temas como
colonialismo, memória, trauma e descolonização me permitiram questionar por quem a
diferença tem sido construída nessa relação sujeito x objeto.
Contextualizei o andamento dos estudos sobre experiência estética,
perpassando diferentes projetos epistemológicos, onde a decolonialidade tem ressaltado
a continuidade do colonialismo quando o pensamento proposto no contexto latino
americano continua estando a margem. Nesse sentido, a partir da noção de implosão
epistemológica de Suely Carneiro, não radicalizei a política citacional quanto a
mulheres e negras. Negociei o próprio entendimento do conceito de experiência estética
a partir de John Dewey (2005) me aportando na escrevivência de Conceição Evaristo
(2003) chamo atenção para a experiência da memória de uma ancestralidade negra
evidenciando na experiência, marcas de gênero, sexualidade e relações étnico-raciais.
Ainda no primeiro capítulo traço um mapeamento da atuação de mulheres no campo
composicional da música apresentando as cantautoras parceiras do estudo, Manuela
Rodrigues, JosyAra, Larissa Luz e Luedji Luna. Assim, apresento também o conceito de
cantautoria como forma de demarcar o lugar de mulheres compositoras e intérpretes
refutando o lugar de autoridade masculina como criador universal (ROSA,
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NOGUEIRA, 2015). Nesse sentido o conceito de cantautoria permitiu pensar sobre
artivismos a partir de diferentes escolhas poéticas e éticas.

No Capítulo dois, aprofundo o pensamento de uma experiência enquanto uma
escrevivência discutindo as memórias ancestrais como formulações que imaginam ou
reivindicam lugares de construção de linguagem. Procurei demonstrar a viabilidade
metodológica da articulação previamente apresentada no primeiro capítulo e discuto
eventos como geração tombamento, afrofuturismo e políticas públicas voltadas para
mulheres, como parte do esforço de mapear aspectos situacionais da experiência estética.
Discuto como a produção de lingaugem feita por mulheres negras também são
(re)dimensionadas a partir dos avanços históricos do racismo, do sexismo, das
desigualdades de classe e do heterossexismo.

No capítulo três, apresento discussões sobre mulheres negras enquanto sujeita
política, resultado de múltiplos atravessamentos que se por um lado me impede de
individualmente homogeneizar a afirmação de uma noção única sobre mulher negra,
posso por outro lado entender a dimensão comunitária, estética e ética de um corpo de
mulheres que comungam de enfrentamentos e diferentes processos de violência.
A intersseccionalidade foi acionada nas análises como forma de compreender
de modo mais complexo os atravessamentos que compõem as afinidades e
dessemelhanças entre as subjetividades de mulheres negras que produzem músicas
artivistas a partir de diferentes identidades do ser mulher negra como também de
diferentes bandeiras de lutas dos feminismos. Aqui, acredito ser significativo revisar os
elementos que até então vimos como pontos em comum e já demarcados pelo
pensamento feminista negro:
1) a autodefinição e autoavaliação a primeira envolve desafiar os processos que
apresentam imagens estereotipadas e externamente definidas da womanhood8
das mulheres negras. A autoavaliação, ao contrário, salienta o conteúdo da
autodefinição produzida pelas mulheres negras, ou seja, substitui imagens
negativas por imagens e representações sociais femininas negras positivadas;
2) a intersecção das opressões de gênero, raça, sexualidade, entre outras esta
abordagem, ao priorizar as ligações entre os marcadores sociais, visibiliza a
simultaneidade de determinantes de opressão que recaem sobre as mulheres
negras; e
3) por último, o interesse pela redefinição da importância da cultura das
mulheres negras, na medida em que direciona a atenção para áreas
inexploradas da experiência feminina negra, como o relacionamento entre as
mulheres negras em função do sentimento partilhado com a opressão (PONS
CARDOSO, 2012, p.24 e 25).

As diferentes identidades políticas performatizadas nos artivismos musicais
realçam assim que a autenticidade de suas autorias composicionais, seja na música ou
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em suas trajetórias profissionais e pessoais, não dizem respeito a reificação de uma
essência. A originalidade da qual estão imbuídas não está numa categoria fechada e
passível de uma única interpretação como afirma Eduardo de Oliveira (2006).
Importante retormar aqui a perspectiva da interseccionalidade ressaltando que se são as
diferenças que fazem as diferenças,
"Marcadores sociais como, raça/etnia, classe, sexualidade, religião “podem
criar problemas e vulnerabilidades exclusivos de subgrupos específicos de
mulheres, ou que afetem desproporcionalmente apenas algumas mulheres”
(PONS CARDOSO APUD CRENSHAW 2002, p. 173).

A interseccionalidade, um conceito/encruzilhada que reivindica a observação
de vivências e demandas intelectuais inobservadas pelo feminismo branco como
também pelo movimento antirracista (AKOTIRENE, 2018). O conceito me possibilitou
pensar identidade com seus atravessamentos de poder, destacando sobretudo a categoria
racial nas sociedades constituídas sob práticas colonizadoras (CRENSHAW, 2002). O
conceito implicou ainda numa análise do projeto autoral das cantautoras parceiras desta
pesquisa observando diferentes noções de feminilidade e masculidade, distanciando-se
desse modo de noções hegemônicas de homem e mulher biológicos.
Foi possível perceber ainda que a construção de identidades envolve portanto,
uma tomada de consciência das diferenças entre "nós" e os "outros", nesse sentido
Kabengelê Munanga (2009) ressalta que esse grau de consciência a depender dos
diversos contextos no qual se vive varia a partir de três elementos fundamentais, o fator
histórico, o fator linguístico e o fator psicológico. Dessas combinações, resultariam
tanto individualmente como coletivamente, as mais diversas possibilidades de
identidades negras.
No aspecto histórico, o apagamento de um fio condutor que nos ligue a um
passado ancestral negro-africano o mais longe possível, rompe com a possibilidade de
transmissão dessa história a futuras gerações, fato que destrói ou ainda nos distanciaria
de uma consciência histórica. Esse apagamento histórico foi inclusive uma das
estratégias utilizadas pela escravidão e pela colonização para destruir a memória
coletiva dxs escravizadxs e colonizadxs.
A consciência que se tem desse passado é mais forte nas comunidades de base
religiosa, como por exemplo os terreiros de candomblé, onde os mitos de origem e
fundação são preservados pela história oral, atualizados pelos ritos e práticas religiosas.
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Mas Kabenguelê Munanga chama atenção ao fato de que longe dessas
comunidades, como as religiosas ou de militância negra, uma outra identidade é
construída, aquela onde as questões raciais se diluem em questões de sobrevivência, "a
da consciência do oprimido economicamente e discriminado racialmente". Essas
identidades definem pontos em comum e formas de solidariedade, mas segundo
Munanga,

também

podem

servir

como

manipuladores

de

consciência

que

eventualmente podem forjar uma folclorização pigmentada como sendo uma
reivindicação política.
Nesse fluxo de ideias e construções identitárias quanto a mulheres negras,
Jurema Werneck (2010) ressalta que essas comunidades possuem fronteiras imprecisas.
No que diz respeito a imbricação entre arte e (re)construção de diferentes formas de
feminilidade negra, essa é uma relação que tem atravessado a história do feminismo,
entretanto nesse percurso as bandeiras de luta pautadas essencialmente na luta anti
patriarcal, em defesa de igualdade entre homens e mulheres, excluia as demandas e a
própria existência das mulheres negras que inclusive já atuavam nas lutas feministas.
Ao longo da tese estabeleci um percurso que visibiliza o quanto as pautas
feministas nas artes continuam sendo uma disputa de poder que coloca a mulher negra
em desvantagem histórica. Na primeira onda do feminismo, como é chamado o primeiro
momento de mobilização política, filosófica e social em prol dos direitos das mulheres,
as linguagens artísticas mais tradicionais como a pintura eram as mais usadas por
mulheres feministas, ainda numa proporção pequena se comparada com o número de
homens nesse meio, mulheres começavam a produzir linguagem artística também a
partir de técnicas recém entendidas como artísticas, como a

fotografia, objetos e

performances (ARRUDA, COUTO, 2011, p.394).
Entretanto, Lina Arruda e Maria Couto (2011) chamam atenção para o fato de
que é após a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) que de fato se potencializa
preocupações relativas com as questões de grupos sociais que apesar de serem em
grande quantidade numérica, usufruíam de restritos direitos sociais e políticos. Nesse
contexto, surgem as primeiras ideias direcionadas a classe, raça e gênero. Segundo as
autoras, a partir da década de 1960 ocorre a intensificação de mobilizações sociais que
se contrapunham aos valores patriarcais, racistas, etc, fato que perpassa também setores
da cultura, como a literatura, a música e as artes visuais (ARRUDA e COUTO, 2011).
Foi possível refletir e observar a história do feminismo hegemônico como um
espaço da invisibilização das diferenças entre mulheres. Angela Davis (2016) ao tratar
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sobre as sociedades que foram construídas calcadas na escravidão, especialmente a
norte americana, ressalta como os estudos sobre o contexto escravagista não ressaltam
as mulheres negras e suas situações de opressões e por outro lado, no que diz respeito
aos estudos feministas, as pautas de reivindicações, como vimos acima, não eram
condizentes com a vivência das mulheres negras que já tinham experimentado no
trabalho escravo, igualdade com os homens ao atuar no trabalho braçal das lavouras,
etc., da negação ao direito à maternidade, sendo obrigada a serem amas de leite de bebês
das sinhás e senhores deixando, na violência física sofrida, estupro etc. (DAVIS, 2016,
p.47).
Nesse sentido, o feminismo negro constrói um lugar epistemológico ativista
que tematiza para e com as mulheres feministas de cor, lésbicas, judias e mulheres do
Terceiro Mundo, a inserção das mesmas no debate feminista norte-americano.
Movimento que até então tinha o predomínio das experiências e produção intelectual
das feministas consideradas brancas, anglófonas, heterossexuais, protestantes e de classe
média.
O aparecimento dessas vozes nas produções intelectuais e militantes do
feminismo tenciona o redimensionamento da discussão sobre a diferença. Desloca o
pensamento da diferença apenas a partir do plano de uma dicotomia de gênero (a
diferença entre homens e mulheres, entre masculino e feminino) e expande a uma
reflexão entre as diferenças entre as mulheres de modo interseccional. Local de fala,
experiências cotidianas, subjetividades passam a ser entendidas como elementos que
precisam ser pensados a partir de camadas que se sobrepõem, o gênero seria apenas uma
dessas camadas (COSTA. ÉVILA. 2005).
O próprio entendimento do que seria o feminismo negro101 é diversa portanto é
possível pensar em feminismos negros. Patrícia Hill Collins, uma das referências
teóricas estadunidense é citada por Luisa Bairros, feminista negra brasileira que destaca
em sua definição, a consciência histórica a partir da tríade gênero, raça e classe, bem
como estratégias de combate ao racismo e as imagens esteriotipadas sobre mulheres
negras,
101
Patricia Collins explica que o feminismo negro é “(...) um conjunto de experiências e idéias
compartilhadas por mulheres afro-americanas, que oferece um ângulo particular de visão de si, da
comunidade e da sociedade... que envolve interpretações teóricas da realidade das mulheres negras por
aquelas que a vivem...” A partir dessa visão, Collins elege alguns “temas fundamentais que
caracterizariam o ponto de vista feminista negro”. Entre eles, se destacam: o legado de uma história de
luta, a natureza interconectada de raça, gênero e classe e o combate aos estereótipos ou “imagens de
autoridade”.
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[...] Patricia Hill Collins desvenda uma longa tradição feminista entre
mulheres negras com base no pensamento daquelas que desafiaram idéias
hegemônicas da elite masculina branca expressando uma consciência sobre a
intersecção de raça e classe na estruturação de gênero Tal tradição constituiu
se em torno de cinco temas fundamentais que caracterizariam o ponto de
vista feminista negro 1) o legado de uma historia de luta 2)a natureza
interligada de raça gênero e classe 3) o combate aos estereótipos ou imagens
de controle 4) a atuação como mães professoras e líderes comunitárias 5) e a
política sexual", (BAIRROS, 1995, p.462).

O artivismo dentro do feminismo negro ao localizar as desigualdades busca
atuar numa realidade concreta, fato que ressalta nos últimos dez anos produções
musicais que ressaltam a auto estima da mulher negra bem como sua auto definição e
ainda a radicalização ou maior visibilidade de temáticas " (...) com fortíssimo apelo das
dissidências sexuais e de gêneros” (COLLING, 2016, p.77). A emergência de coletivos
e artistas que a partir de uma perspectiva das dissidências sexuais e de gênero entendem
suas produções enquanto formas distintas de fazer política, principalmente se
comparada “às formas mais “tradicionais” usadas pelo movimento LGBT e feminista
mainstream.”
(...) Uso intenso das novas tecnologias e redes sociais, produções não
voltadas para espaços fechados ou museus, mas para as ruas, festas e
outros espaços públicos de sociabilidade facilmente acessados,
horizontalidade das produções e, fundamentalmente: “as artivistas, por
meio dessas práticas, questionam o corpo, o sexo, e o modelo
dessexualizado do contrato de casamento, propondo novas formas
mais criativas de estar no mundo e de sentir a multiplicidade e o valor
da liberdade para a vida” (LESSA, 2015, 222)

O pensamento feminista negro dentro do trabalho deu subsídio à crítica ao
universalismo, binarismo e racionalismo iluminista. A união entre teoria e prática a
partir das entrevistas e compartilhamentos a partir do canal de youtube que ressou
questões da pesquisa evidencia que as experiências das mulheres podem fortalecer as
constantes revisões quanto o pensar xs sujeitxs e suas experiências fora das fronteiras
hegemônicas, sendo não homem, não branco, não proprietário, não heterossexual, não
ocidental.
(...) essa heterogeneidade interna não fragmentou nem enfraqueceu a
importância política do feminismo, pois ela traz em seu bojo a necessidade de
construção de articulação entre as diversificadas posições de sujeito, o que por
sua vez compõe a força específica do feminismo diante dos outros movimentos
sociais ou discursos sociais (COSTA 1998 apud COSTA 2002).

O capítulo três permitiu ainda pensar sobre as práticas musicais, dentro da
dimensão da experiência estético-musical, as singularidades de seus acionamentos, as
experiências musicais com relações específicas que convocam minha subjetividade de
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um modo igualmente singular. Procurei demonstrar que existem ainda modos
específicos de articulação de elementos musicais que contribuem para que ocorra esses
reconhecimentos. Tal perspectiva exigiu um esforço de articulação teórica e analítica
que me possibilitou pensar nas práticas musicais enquanto “saberes localizados” que
afetam singularmente as experiências estéticas que são construídas numa relação
contínua e contextual entre o “meu” universo particular e o do “outro”.
Nesse sentido, as análises feitas revelam diferentes condições do ser negra
integrando a trajetória artística de cada uma das cantautoras, onde observei sobretudo
como carregam e lidam com o "ser mulher negra", seguindo assim a observação inicial
da escrevivência que é a compreensão da própria corporeineidade negra enquanto um
artivismo.
[...] quando se discute a situação do negro em nossa sociedade, raça ainda é o
termo mais adotado. E também aquele que consegue aproximar-se da real
dimensão do racismo presente em nossa sociedade. No Brasil, o racismo, a
discriminação e preconceito racial que incidem sobre os negros ocorrem não
somente em decorrência de um pertencimento étnico expresso na vida, nos
costumes, nas tradições e na história desse grupo, mas pela conjugação desse
pertencimento com a presença de sinais diacríticos, inscritos no corpo. Esses
sinais remetem a uma ancestralidade negra e africana que se deseja ocultar e/ou
negar. Além disso, são vistos como marcas de inferioridade. A presença desses
sinais é rejeitada pelo ideal do branqueamento e tratada de maneira eufemística
no mito da democracia racial (GOMES, 2006, p. 33).

O conceito raça organizou-se como um dos eixos importantes nas
escrevivências das cantautoras negras baianas inclusive sob o ponto de vista de
posicionamento quanto a aspectos como o cabelo, por exemplo. Como afirma Patrícia
Hill Collins (2000) raça reconfigura a forma como as mulheres negras experienciam
gênero em muitas sociedades, assim “uma base material e experiencial sustenta uma
epistemologia feminista negra” (COLLINS, p.256, 2000). A categoria analítica 'corpo

território' foi o ponto inicial das análises desenvolvidas a partir das cantautoras que
integraram a escuta afetiva que me propus a fazer. O início de minha escuta afetiva
partiu nas quatro análises realizadas, do agenciamento que as quatro cantautoras fazem
em torno de seus cabelos, compreendendo esse elemento como parte do processo
histórico de construção de 'autorreferencialidade' que Hildália Fernandes (2016) entende
enquanto (re)ssignificação do que historicamente o colonizador caricaturou e
ridicularizou.
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"(...) uma sociedade em que a cor da pele e atextura do cabelo ainda são
utilizados como indicadores da nossa condição de vida e da inserção no
mercado de trabalho" (CRUZ e FIGUEIREDO, 2016, p.11).

Angela Figueiredo e Cintia Cruz (2016) evidenciam que o reconhecimento das
condições de dominação e discriminação impostas engendram possibilidades de
ressemantização dos nossos corpos e produção de linguagem. Joan Scott (1999) ao
propor pensar sujeitxs sendo construídos a partir da experiência, afirma que os
processos históricos “posicionam sujeitos e produzem suas experiências”, (...) “não são
os indivíduos que têm experiências, mas os sujeitos é que são constituídos através da
experiência” 1999, p. 27).
A experiência não ocorrendo num vácuo de interpelações, pensar os corpos das
cantautoras e seus agenciamentos sobre eles é pensar ainda o quanto seus artivismos
impactam a sociedade, uma vez que suas presenças além de produzirem novas
visibilidades, reivindicam ao mesmo tempo tomada de posicionamento em relação a
estas diferenças. As ações que circundam seus artivismos, seja de engajamento como
fãs, seja por respeito ou ainda a partir do desvelamento de posicionamentos
preconceitusos, são essas cantautorias que impõem novas inteligibilidades artísticas e
desestabilizam/estabilizam "paisagens homogêneas" contribuindo para "... desenhar
uma paisagem nova do dizível, do visível e do factível." (RANCIÈRE, 2010a, p.77).
Compreendi assim, que o sentido do “político” na música feita por mulheres,
não está necessariamente numa letra explícita de protesto, mas no modo como
desestabilizam maneiras específicas e já legitimadas de fazer uma performance musical,
de compor e de dar visibilidade às suas produções artísticas. Em criar suas próprias
comunidades que fazem ressoar suas vozes e as tornam parte da partilha de um comum.
O ato de falar é como uma negociação entre quem fala e quem escuta, isto é,
entre falantes e suas/seus interlocutoras/es (Castro Varela e Dhawan, 2003).
Ouvir é, nesse sentido, o ato de autorização em direção à/ao falante. Alguém
pode falar (somente) quando sua voz é ouvida. Nessa dialética, aquelas/es que
são ouvidas/os são também aquelas/es que "pertencem". E aquelas/es que não
são ouvidas/os se tornam aquelas/es que "não pertencem" (KILOMBA, 2008,
p.42 e 43).

Penso nos projetos musicais que compoem esse pesquisa enquanto artivisticos,
não exatamente porque eles sejam denominados dessa forma por suas autoras, mas é
meu olhar atravessado pela compreensão dos corpos negros de mulheres que cantam,
que compõem um lugar autoral negro feminino e feminista enquanto um ato político.
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Esse lugar autoral, como vimos, é possível por uma trajetória de diferentes formas de
assimilação pela indústria fonográfica, que negocia desde então, com a participação de
mulheres negras. Uma negociação que sofre influência de interesses econômicos e
mercadológicos bem como das pautas levantadas por movimentos sociais. Suas
performances, circunscritas historicamente, fazem emergir papeis de gênero que
desvelam um engajamento ou resistência a determinadas políticas de raça, do gênero e
da sexualidade. Essa é uma negociação que percebo

nos projetos musicais aqui

estudados e experienciados num duplo movimento, ora lançam mão em alguma medida
dessa referência à baianidade e em outros momentos demarcam distanciamento desses
valores. Quando a diferença se torna um produto,
(...) O problema está numa geração que acredita que ações isoladas, atreladas
ao capital e não inclusivas a todos os negros e suas subjetividades são formas
de política que, de alguma maneira, irão fazer alguma mudança estrutural.
(...) Um empoderamento pautado em padronização não é empoderamento. É
criação de senso comum que parte da premissa que devemos ocupar apenas
aquele espaço e nada mais além disso (...) (MASAN, 2016)102

Ao mesmo tempo, é possível pensar sobre ao acionamento do sentimento de
pertença a partir da invocação da ancestralidade e cultura do povo negro, bem como a
temáticas feministas, particularmente a partir da música. As condições de emergência
no modo como essa partilha musical é realizada incluiu a observação da música como
um produto a ser consumido. Reiteração de padrões de experiência onde, potência de
criação, ressignificação e reiteração, inclusive de estereótipos, co-existem.
Quando bell hooks propõe a noção de consumo corajoso no artigo “Eating the
Other” (1992), ela traz ao debete a complexidade de uma "mercantilização de
alteridade" quando se é perceptível a necessidade de (...) "demarcar sujeito e objeto
mesmo enquanto flerta com outros modos de experienciar o universo”. Mais uma vez,
ao pensar na diferença enquanto um lugar que comportanta tencionamentos, especialme
nte inserido na cultura de massa, é importante quando se fala em cantautoras baianas,
buscar compreender também esses projetos musicais dentro de uma lógica que pode vir
a transformar a etnicidade em tempero, como ressalta bell hocks, "(...) um condimento
que apimenta o prato sem graça da cultura branca mainstream". (hooks, 1992, p. 21)

Trecho retirado do texto "Os negros que a geração tombamento esqueceu" de Julia Masan. Que pode
ser
encontrado
na
íntegra
em:
<https://medium.com/@daivdbowie/os-negros-que-agera%C3%A7%C3%A3o-tombamento-esqueceu-4798ce1cd089>.
102
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Três das quatro cantautoras estudadas, galgaram maior visibilidade ao irem
morar no eixo Rio - São Paulo, mas o fato de serem baianas e de exporem com certa
frequencia esse dado seja em entrevistas ou textos que circulam sobre seu trabalho,
demonstra que essa é uma informação importante para a trajetória artística que
constroem. Tanto a música em si, como o que as próprias artistas falam sobre suas
produções, criam interrelações entre essas cantautoras e sua obra.
Nesse sentido, a baianidade tem sido um marco de regionalidade e usada como
estratégia de singularização de produções artísticas feita por mulheres, baianas ou não,
num percurso que vai "(...) desde as elaborações da figura da baiana no século XIX, por
artistas não baianas e mesmo não brasileiras nos palcos dos teatros de revista da então
Capital Federal" (SANTANA, 2009, p.24).
Araci Cortes (Zilda de Carvalho Espíndola) como explico no primeiro capítulo
desta tese, é citada por Jurema Werneck (2007) e Marilda Santana (2009) como a
primeira estrela da música brasileira. Suas músicas faziam referência direta à linguagem
e ao modo de vida da população negra, o que resultou num estrondoso sucesso
(WERNECK, p. 142, 2007). Seguindo uma linha de ambiguidade de negociação entre
elementos de baianidade, negritude tendo a pele clara, tem-se o nome de Carmem
Miranda em destaque. De origem portuguesa, internacionalizou uma imagem de
baianidade ao interpretar o samba de Caymmi, o que é que a baiana tem.
A partir de uma reconstituição histórica das tias baianas no Rio de Janeiro,
Marilda Santana citando Milton Moura (2001) afirma que o texto da baianidade é
construído pelo tripé religiosidade, sensualidade e familiaridade. No entanto, a autora
acrescenta "(...) a este tripé a culinária e a festividade, tão presente nestes encontros nas
casas das tias, também como berço da construção de uma identidade nacional que tem a
música brasileira como um dos ícones mais vigorosos – em particular, o samba"
(SANTANA, p.110, 2009). Seguindo um pouco mais, a linha histórica de nomes
femininos de grande visiblidade da música popular massiva103brasileira, com repertórios
que tratam de tais temáticas, Clara Nunes104 de alguma forma preenche o espaço vazio
deixado por Carmem Miranda. Mineira, participou de festivais nacionais de música e
consolidou sua trajetória artística participando de programas de televisão. Com um
103
104

Mais informações em, FERNANDES, Vagner. Clara Nunes: Guerreira da utopia. Rio de Janeiro:
Ediouro, 2007; BAKKE, Rachel Rua Baptista. Tem orixá no samba: Clara Nunes e a presença do
candomblé e da umbanda na música popular brasileira. Relig. soc. vol.27 no.2 Rio de Janeiro, Dec. 2007.
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-85872007000200005.
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repertório musical fortemente ligado à umbanda e ao candomblé, a maior parte de seus
clipes foram feitos ao ar livre, em contextos de paisagens naturais como praias e
cachoeiras. Peças comuns no seu vestuário eram o vestido branco, colares de contas e
pés descalços.
Tais exemplos demonstram a construção de uma narrativa de baianidade e
negritude na música popular massiva dialogando com uma feminilidade "mestiça e
mulata"105. Nesse sentido, ainda Jurema Werneck (2007) ressalta que esse é um lugar
instável, "(...) onde nem sempre os atributos valorizados, no sentido de lucrativos, de
sua negritude serão vistos como vantajosos" (p.142), a exemplo de Aracy de Almeida e
Angela Maria.
O lugar ocupado por mulheres na música brasileira com repertórios que
acionam a negritude, tem trajetórias como a de Elza Soares, "uma negra de pele escura e
traços bem marcados, aponta outros sinais emblemáticos das questões que as mulheres
negras precisam enfrentar ao longo de sua trajetória na música popular brasileira,
especialmente a música de massa" (WERNECK, p.146, 2007). Sua negritude é
assimilada na industria cultural de modo dúbio, se no início da trajetória sofre rejeição
por sua pele retinta, já a partir do movimento black is beautiful e da ação do movimento
negro dos anos 80 e 90 no Brasil, ela reaparece como a expressão de um talento singular
como sinaliza Jurema Werneck (2007). E é a partir dessas reflexões que a autora retoma
a narrativa sobre nomes que construiram a história da cultura nacional a partir da música
destacando incialmente Chiquinha Gonzaga e Tia Ciata. Filha de uma mulher negra
com um homem branco e rico, Chiquinha nasce ainda num Brasil escravocrata, às
vésperas da extinção do tráfico transatlântico e do regime da escravidão. Um dos
elementos destacados por Jurema Werneck na trajetória de Chiquinha Gonzaga e que
comumente é apagado de sua história quando fala-se do seu pioneirismo, é seu vínculo
com a população negra e com a cultura negra. Um traço da “historiografia de
apagamento da presença das mulheres negras integrantes ou não de famílias brancas”
(WERNECK, 2007, p.87).
Já quanto a Tia Ciata, nascida em Salvador que foi para o Rio de Janeiro ainda
com sete anos de idade, é considerada pioneira na tradição das baianas quituteiras
naquela cidade. Uma figura importante para a diseminação das tradições afro brasileiras
105

"Nas últimas décadas do século XX a classificação como mulata, portadora do conjunto de
estereótipos e inferiorização que a caracterizam, foi estendida a mulheres negras de pele escura
participantes do samba, especialmente aquelas especializadas nas diferentes danças envolvidas, passando,
inclusive a ser associada à profissão de dançarina de samba." (WERNECK, p.146, 2007).
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para a sociedade não negra, sua casa foi um espaço para o samba e a festa duravam dias,
numa época em que atividades deste tipo desenvolvidas pela população negra eram
reprimidas violentamente pela polícia. Um dos primeiros sambas gravado “Pelo
telefone” é inclusive citado por alguns autores como sendo de autoria também da
própria Ciata.
Jurema Wenerck ao trazer esses dois nomes destaca a capacidade de mulheres
negras em atuar em diferentes segmentos da sociedade, inclsuive no âmbito cultural, ao
longa da história do Brasil. Quando ela traz essas histórias reiterando nomes de
mulheres negras constituindo o gênero musical samba, ela reitera a possibilidade de
reecrever uma história que tende a ocultar essas informações relacionadas ao
protagonismo feminino e negro no processo de invenção de tradições. Inventar uma
tradição no sentido cunhado por Hobsbawm e Ranger (2002) trata-se de
institucionalizar a constituição de uma unidade identitária nacional ou ou de grupos
forjando um Estado Nação. Nesse sentido, Jurema Werneck questiona os lugares de fato
protagonizados por grupos não brancos, notadamente negros e indígenas, e o modo
como são registrados ou ainda apagados de uma historiografia oficial feita
majoritariamente por pessoas brancas.
As cantautoras aqui convocadas para interlocução, não dialogam diretamente
com a música maisntraim e é possível observar mudanças significativas de uma
baianidade louvada numa figura da baiana, mas sem a presença da(s) baiana(s). A tese
de Kywza Joanna Fidelis Pereira dos Santos (2014) evidencia que temáticas ligadas a
africanidade, ancestralidade, são comuns na Música popular brasileira, tanto em
gêneros musicais como a Bossa Nova ou a baianidade de Caymmi à brasilidade
pitoresca de Carmem Miranda, do samba-jazz de Baden Powell à celebração dos
orixás, esse é um tema caro a música popular brasileira em diversos momentos.
Sua potência de afetação e desestabilizações encontra-se nas diferentes formas
de (re)articulação desses elementos ligados a africanidade, ancestralidade e negritude.
A singularidade das cantautoras aqui escutadas, Manuela Rodrigues, JosyAra, Larissa
Luz e Luedji Luna como já ressaltei ao longo das análises, se dá pelos aspectos
autobiográficos que lhe asseguram um lugar de autenticidade e autoenunciação. Uma
posicionalidade que lhes dá um ponto de vista privilegiado para cantar uma mulher
negra, que emerge não da autoridade da experiência mas a partir da paixão da
lembrança, das memórias (hooks, 1991, p. 182).
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Os agenciamentos que tornam determinadas sonoridades audíveis encontra um
espaço profícuo assim no campo da comunicação pois expressa configurações de modos
de comunicabilidade. Jaques Ranciére (2009) me possibilitou entender uma correlação
entre determinados modos de escrita, como certas maneiras de produzir música, com
determinados modos de pensamento.
Há, portanto, sob um outro aspecto, uma identidade entre o pensamento e o
não-pensamento, a qual é dotada de uma potência específica. A essa ideia de
pensamento corresponde uma ideia de escrita. Escrita não quer dizer
simplesmente uma forma de manifestação da palavra. Quer dizer uma ideia da
própria palavra e de sua potência intrínseca (RANCIÈRE, 2009, p.34).

Essas mesmas legitimações simbólicas dos corpos acabam por funcionar como
um limiar possível de rupturas e desvios. As formas expressivas musicais e corporais
extrapolando o discursivo possibilita entrever a emergência de singularidades. O sentido
do “político” na música feita por mulheres, não está necessariamente numa letra
explícita de protesto, mas no modo como desestabilizam maneiras específicas e já
legitimadas de fazer uma performance musical, de compor e de dar visibilidade às suas
produções artísticas.
A política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem “ficções”, isto é,
rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que se vê e o que se
diz, entre o que se faz e o que se pode fazer. (RANCIÉRE, 2009, p.59). Conceição
Evaristo
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