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ANCESTRALIDADE: fonte de resistência na afirmação do feminismo negro 

 

Durvalina Rodrigues Lima de Paula e Silva1 

 

Introdução 

Escrever sobre ancestralidade não é uma tarefa fácil, muito menos, quando se 

tenta elucidá-la numa perspectiva metafórica, como fonte de resistência na afirmação de 

mulheres negras feministas que tem como legado a continuidade da luta contra o 

racismo, por direitos e pelo o bem viver.  

O presente trabalho busca refletir sobre a atuação da Abayomi – Coletiva de 

Mulheres Negras na Paraíba, a partir do Feminismo Negro, considerando o que 

Mbembe (2001) nos aponta de que a população negra viveu uma "experiência singular 

de sujeição", caracterizada pela falsificação da história da África, ou seja, um 

verdadeiro "epistemicídio histórico” 2; trazendo suas memórias; a diáspora africana que 

gerou o “imprevisto” citado por Pierre Verger (1991) e do quanto tudo isto vai 

reverberar nas experiências e trajetórias das mulheres negras, que tiveram a coragem de 

se organizar em uma coletiva e em pouco tempo de existência, se projetaram a nível 

local, regional e nacional. 

 A origem da palavra ancestralidade, de acordo com o Dicionário Online de 

Português3, é formada por duas palavras: Ancestral + (i) dade.  E significa aquilo que 

refere aos antepassados ou antecessores. Nesta perspectiva, poderíamos então 

questionar a importância desse termo e sua simbologia, para uma população que durante 

séculos foi subtraída de suas raízes, não tendo noção alguma de seu pertencimento. 

 Essa ausência de pertencimento é o que Achille Mbembe irá chamar de divisão 

do Self, que se dá devido à alienação do ser africano no processo forçado de separação 

da sua terra mãe, e por ter sido lançando a condição de cativo, essa perda do Eu e da 

 

1Mestranda doPrograma de Pós-Graduação em Antropologia do PPGA - da Universidade Federal da 

Paraíba- UFPB; Especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça -UFPB; Pós Graduadaem 

Gestão do Cuidado, com Ênfase no Apoio Matricial (EAD/UFPB), Graduada em Psicologia pela UNIPÊ 

– Centro Universitário e João Pessoa/PB, Integrante do Grupo de Pesquisa em Saúde, Sociedade e 

CulturaGRUPESSC/UFPB, Feminista Negra, Ativista do Movimento de Mulheres Negras, Integrante da 

Abayomi – Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, da Rede de Mulheres do Nordeste e da AMNB – 

Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. 
2 Termo utilizado por Sueli Carneiro (2003). 
3 Dicionário Online de Português- Disponível em:<https://www.dicio.com.br/ancestralidade>Acesso em: 

20 de outubro de 2019. 
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familiaridade consigo mesmo implicará em uma confusão de identidade, o sujeito se 

torna estranho não só para o outro, mas para si. (MBEMBE, 2001, p.174). 

Vale lembrar que o processo de colonização e escravidão aprisionou esses 

sujeitos na humilhação, os fazendo perder a identidade, devido esse “desenraizamento”, 

levando-os a condição inanimada de um ser objetificado, um verdadeiro processo 

desumano de coisificação do ser, que resultou em cicatrizes indizíveis que reverbera até 

hoje. 

Esse sentimento de pertencimento que liga genuinamente as pessoas a outras que 

são para elas referência, lembra a socióloga Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí4, que em sua pesquisa 

sobre a sociedade Iorubá do Sudoeste da Nigéria, nos apresenta um tipo de organização 

familiar diferente, que elucida o que chamo de referência e, consequentemente, de 

ancestralidade.  Em sua pesquisa, Oyěwùmí (2004) aborda sobre a Família Iorubá 

Tradicional, sim, uma família que não condiz com a descrição da família eurocentrada, 

já que a base da Família Iorubá Tradicional está forjada no que autora retrata enquanto 

família não generificada, ou seja, que têm em seu seio a antiguidade como seu principio 

organizador fundamental, e não o gênero (OYĚWÙMÍ, 2004). Isto significa que a 

antiguidade é a classificação, se dá na idade cronológica do membro da família. Quanto 

mais velho, mais poder de decisão, independente do gênero. E quando este membro 

morre seus ensinamentos não morrem junto.  

Esta concepção do ponto de vista do respeito à idade cronológica, ocorrida na 

Família Iorubá Tradicional, nos faz refletir sobre outras formas de organização social e 

de concepção de papéis sociais que norteiam costumes, comportamentos e cultura. Algo 

que os colonizadores tentaram suprimir da memória da população africana escravizada 

na tentativa da degradação histórica, o que Sueli Carneiro conceitua de “epistemicídio 

histórico” (CARNEIRO, 2003).  

Esta tentativa de degradação histórica tem um aspecto nocivo na perspectiva da 

destruição da tradição, evitando qualquer forma de florescimento da singularidade e 

identidade da população negra e da conservação da memória ancestral. No entanto, os 

colonizadores não contavam com o que o antropólogo Pierre Verger nomina de 

“Consequência imprevista do tráfego de pessoas escravizadas” (VERGER, 1981, p. 22). 

Verger se referenciou a fusão de culturas ocorrida na diáspora africana, dando origem a 

 

4Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí é uma pesquisadora feminista nigeriana e professora associada de sociologia na 

Universidade Stony Brook. 
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diversas expressões culturais e de fé, inclusive a religião dos Orixás que teve e têm um 

caráter de resgate e conservação dos saberes ancestrais. 

 Quem faz parte das casas de Matriz Africana ou são simpatizantes do 

Candomblé sabem que os conhecimentos são repassados com base nos princípios 

norteadores dos Valores Civilizatórios Afro-brasileiros5 (Energia vital, oralidade, 

circularidade, corporeidade, musicalidade, ludicidade), que são considerados o berço do 

conhecimento ancestral. 

São nas casas de Matriz Africana que se tem a possibilidade de um contato 

direto com o que nos foi “tirado”, sobretudo, com a língua Iorubá, símbolo de 

resistência, força vital e de identidade de uma população, que desde seu sequestro em 

África se organizou contra o seu aniquilamento, afinal, parafraseando Conceição 

Evaristo, “Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer” 

(EVARISTO, 2018). 

 Com esse encontro ou “reencontro” constata-se diretamente o que nos coloca no 

cerne do pertencimento, com a identidade de SER e com todos que de forma direta ou 

indiretamente impulsionaram a essa consciência, já que a partir disto, mesmo com todas 

as diversidades que compõe a população negra, essa força ancestral possibilita a 

percepção do lugar de onde viemos e onde almejamos chegar. 

 É o entendimento da Ancestralidade que nos leva a fazer tal qual a Sankofa - 

símbolo Adinkra, o pássaro que se retroalimenta olhando para o passado sem perder de 

vista o futuro, afinal como nos cita Jurema Werneck6, “Nossos passos vêm de longe”! 

Esse é o sentido da fonte (ancestral) que nunca seca.  

 

Revisitando caminhos! 

Com todo o constructo colonialista, a tentativa do epistemicídio histórico do 

povo africano durante séculos fez com que as heranças históricas desse povo ficassem 

adormecidas, já que esse processo de acordo com Frantz Fanon (2008) teve modos 

socialmente gerados de ver o mundo e viver nele. E isto significa que houve uma 

construção para que os negros fossem visto como negros (FRANTZ 2008, p.15) e dessa 

forma serem tratados como seres de “menos” valor. 

 

5Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros. Disponível em: <http://www.acordacultura.org.br/oprojeto>. 

Acesso: 27 de Outubro de 2019. 
6 Jurema Werneck, é uma feminista negra, médica, autora e doutora em Comunicação e Cultura pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ativista do movimento de mulheres negras brasileiras e dos 

direitos humanos,  Diretora Executiva da Anistia Internacional Brasil. 
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Nesta perspectiva, durante séculos essa população perderá de vista suas 

referências ancestrais de luta e fortalecimento, sobretudo no que diz respeito a várias 

mulheres, que foram importantes na construção histórica dessa população, a exemplo 

de;  

Hatshepsut (c.1479-1458 a.C.), rainha de Kemet Egito, Tiye (c. 1398-

1338 a.C.), rainha de Kemet, Egito, Nefertari (c. 1290-1254 a.C.), 

rainha de Kemet (Egito), Makeda (c. 960 a.C.), a rainha de Sabá, 

Amina (1425?), rainha Huaçá de Zazau, atual Nigéria, Nzinga (1582-

1663), rainha de Matamba, YaaAsantewa (c. 1840-1921), reino Axânti 

(Ashanti), Ranavalona (1778-1861), rainha de Madagascar, 

NandikaBhebhe (c.1760-1827), rainha Zulu, . Nehanda (c. 1840–

1898), Zimbabué, Mino, as amazonas do Daomé, atual Benin 

(DOMINGUES, 2018). 
 

As mulheres acima citadas são africanas que tiveram, em seu percurso histórico, 

importante influência em seu meio social concernente às suas experiências de reinados, 

lideranças, lutas, conquista de poder e respeito. Poderia citar inúmeras outras que se 

destacaram, mas que são pouco conhecidas porque suas histórias não são contadas como 

deveriam ser, considerando o que prevê Lei 10.639/20037.  

Com o processo diásporico nos países que viveram sob o regime escravagista 

por séculos, a exemplo do Brasil, vamos encontrar no percurso histórico mulheres 

negras que enfrentaram todos os tipos de adversidade e se apoiaram na ancestralidade e 

resistência para lutar contra as opressões. Essas mulheres estavam nas senzalas, nos 

quilombos, nas irmandades, nos meios sociais, comunitários, culturais, sindicais e 

acadêmicos e foram (e são!) protagonistas de suas histórias, uma vez que 

experienciaram em seus corpos as diferentes formas de racismo, conforme Angela 

Davis; 

Embora as correntes da escravidão tivessem sido rompidas, a 

população negra ainda sofria dores da privação econômica e 

enfrentava violência terrorista e gangues racistas, cuja intensidade não 

se comparava nem mesmo com a escravidão (DAVIS, 2016, p. 85). 

 

Em sua citação, Davis se refere aos Estados Unidos no Pós Abolição da 

Escravidão, porém, o processo opressor foi extensivo a outros países, deixando marcas 

imensuráveis e consequencias nocivas até os tempos atuais. 

Foi no Pós-II Guerra Mundial que diversos Movimentos Sociais eclodiram pela 

luta por direitos e contra as injustiças sociais, mas como este estudo se refere a uma 

 

7 A Lei 10. 639/2003 torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as 

escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. 
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categoria específica, gostaria de destacar o Movimento Feminista Negro, oriundo dos 

Estados Unidos, que se popularizou na década de 1960, rompendo com os Movimentos 

Mistos, o Movimento Feminista8. Angela Davis em seu livro “Mulheres, Raça e 

Classe” (1981), coloca que os movimentos feministas da época, eram essencialmente 

racistas e elitistas, cujo seu alvo era a ascensão feminina branca, apenas. 

Neste contexto, com base no discurso de Sojourner Truth no trabalho de Davis 

(1981) relata que “E por acaso não sou eu uma  mulher?", fica notória a importância do 

Movimento Feminista Negro e com ele a possibilidade de trazer para cena as pautas das 

mulheres negras. O Movimento Feminista Negro ascendeu e com ele, a sua bandeira de 

ativismo e reivindicação da luta contra todo tipo de opressão social, de raça, classe, 

gênero, sexualidade, nação, idade e etnia. Mas também, junto com ele grandes teóricas 

despontaram, tais como Angela Davis, Barbara Smith, Patrícia Hill Collins, Audre 

Lorde, bell books e com elas a sistematização ideológica desse Movimento. De acordo 

com Patrícia Hill Collins, o pensamento feminista negro trabalha em favor das mulheres 

negras, mas, o faz em conjugação com outros projetos similares de justiça social 

(COLLINS, 2019). 

A intenção de elucidar essas mulheres, têm o sentido de um resgate histórico, de 

um retorno ao caminho trilhado de muitas conquistas, mas, também de tombamentos 

que não devem, em hipótese alguma, serem esquecidos.  

 

Fortalecendo a teia negra 

No Brasil, a história do Feminismo Negro chega por volta dos anos de 1970/80 e 

naquela época, antes da Carta Magna de 1988, mulheres negras já reivindicavam 

direitos, visibilizavam as pautas raciais e os problemas, considerando as opressões de 

raça, classe e gênero, antes mesmo do termo Interseccionalidade9 ter sido cunhado por 

Kimberlé Crenshaw. Tais reivindicações tinham em seu escopo os diversos olhares 

entrecruzandos as diferentes opressões concernentes as mulheres negras, e brasileiras 

como Lélia Gonzáles, Luiza Bairros, Matilde Ribeiro, Beatriz Nascimento, dentre outras 

“anônimas guerreiras brasileiras” protagonizaram essa luta. 

 

8É pertinente entender que, o Movimento Feminista é um movimento que luta pelo empoderamento 

feminino, igualdade de gênero, contra o patriarcado. Movimento, político, social e ideológico, integrado, 

inicialmente, por mulheres brancas. 

9Interseccionalidade é um termo que fora apresentado em um artigo que integra o Dossiê da III 

Conferência Mundial da ONU contra o Racismo, realizada em Durban, África do Sul, em 2001. Kimberlé 

Crenshaw foi responsável pelo desenvolvimento teórico do conceito que versa tratar os diferentes olhares 

para as diversas opressões e seus entrelaçamentos e impactos.  
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Após a Constituição de 1988, várias outras mulheres negras de diversas regiões 

do Brasil, que participavam de outros movimentos a exemplo do Movimento Negro e 

Movimento Feminista, se aglutinam e compuseram o que hoje temos e chamamos de 

Movimento de Mulheres Negras, dentre elas, Nilma Bentes, Benedita da Silva, Jurema 

Werneck, Sueli Carneiro, Vera Baroni, Valdecir Nascimento, Lúcia Xavier, cuja suas 

ações reverberaram em todas as regiões do país fortalecendo a luta contra o racismo, 

além de empoderar mulheres socialmente “invisibilizadas” impulsionando o Movimento 

de Mulheres Negras Brasileiras. 

 

Recontando a nossa história: Paraíba em movimento 

Para recontar essa história me reportei a Terlúcia Silva10. De acordo Silva, em 

2001 foi criada a primeira organização de feministas negras, a Bamidelê - Organização 

de Mulheres Negras da Paraíba, por iniciativa de mulheres negras que atuavam em 

diferentes espaços e movimentos sociais, principalmente, Movimento Negro e 

Movimento Feminista e que estavam nas universidades e nas comunidades, tendo como 

fundadoras: Solange Rocha, Efu Nyaki e Mazé Santos.  A Bamidelê – OMN/PB já 

nasceu em articulação com o Movimento de Mulheres Negras a nível nacional, uma vez 

que em 2001 foi o ano da Conferência de Durban11, em que o processo preparatório 

contou com grande presença e mobilização das mulheres negras do Brasil, inclusive da 

Paraíba.É nesse processo que a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras/AMNB foi 

criada e a Bamidelê passa a integrá-la. 

A presença da Bamidelê – OMN/PB traz um diferencial à luta negra na Paraíba, 

pois esta passa a visibilizar as pautas das mulheres negras em diferentes campos, tendo 

o fomento da afirmação de identidade negra como prioridade, a partir da realização do 

Dia das Mulheres Negras da America Latina e do Caribe, o “25 de julho” que segue 

para sua 22ª Edição, em 2020 e a Campanha de Afirmação da Identidade Negra na 

Paraíba: “Moren@, não. Eu sou Negr@!”, dentre outras iniciativas.  

A Bamidelê contribuiu para a formação de outras organizações de mulheres 

negras, a exemplo da Organização de Mulheres Negras de Caiana dos Crioulos – 

 

10Terlúcia Silva, Feminista Negra, Assistente Social, Mestra em Ciências Jurídicas, integrante da 

Bamidelê – Organização de Mulheres Negras na Paraíba e ativista do Movimento de Mulheres Negras na 

Paraíba. 

11Durban -Região da África do Sul onde foi realizada a Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, 

a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância promovida pela ONU contra o 

racismo e o ódio aos estrangeiro. Também conhecida como Conferência de Durban. 
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OMNCC no Quilombo Caiana dos Crioulos - Alagoa Grande/PB, em 2008 e a Abayomi 

– Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, em 2016.  No ano de 2015, a Bamidelê – 

OMN/PB protagonizou a mobilização daMarcha de Mulheres Negras12, tendo como 

referência na articulação estadual, a então coordenadora da organização, Terlúcia Silva. 

Esse destaque para a Bamidelê se dá por compreender, mais uma vez, que 

“nossos passos vêm de longe” e para reverenciar quem chegou antes de nós.  

 

O precioso encontro 

Foi no ano de 2016 logo após o impacto nacional (positivo), da Marcha das 

Mulheres Negras, que um grupo de mulheres negras pertencentes a diversas 

organizações, outras que nunca haviam participado de organização alguma, se juntaram 

e criaram a Abayomi - Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, por compreenderem a 

importância de se ter novas organizações desse segmento para fortalecer a organização 

política das mulheres negras no estado. 

No dia 14 de Maio de 2016, em um dia sábado, com a permissão da nossa 

ancestralidade, sobre os ventos do Oyá13, banhadas nas águas de Yemanjá14, com todos 

os brilhos das nossas Yabás,15 houve a fundação da Abayomi - Coletiva de Mulheres 

Negras na Paraíba, uma organização autônoma e apartidária, com atuação pautada no 

Feminismo Negro, que têm como Agbkale (que significa principio em Iorubá) os 

Valores civilizatórios Afro-brasileiros (Energia Vital, Oralidade, circularidade, 

corporeidade, musicalidade, ludicidade); a Filosofia do símbolo Adinkra Sankofa e o 

Ubuntu: Filosofia africana que nutre o conceito de humanidade: “Eu sou porque nós 

somos”. Tem como símbolo e marca a “boneca Abayomi”. O nome Abayomi, significa 

“encontro precioso”. Do ponto de vista da organicidade, possui uma coordenação 

coletiva, com a manutenção de três (03) comissões: Mobilização e Articulação, 

Sustentabilidade e Comunicação, cada integrante assume uma função, a exemplo de 

Terreiros de Matriz Africana. Atualmente, é composta por nove (09) mulheres negras de 

diferentes religiões, com idades entre 21 e 64 anos, de diferentes profissões, são 

 

12A Marcha das Mulheres Negras realizada no dia 18 de novembro de 2015 que colocou em Brasília 

cerca de 50 mil mulheres de todos os cantos do país. Disponível em:<https://www.geledes.org.br/e-book-

marcha-das-mulheres-negras/> Acesso em: 29de outubro de 2019. 

13Orixá do Panteão africano, cujo seu elemento é o ventos, a tempestade a força da mulher guerreira 

14Orixá do Panteão africano que representa a maternidade, aquela que cuida e embala seus filhos peixes, 

já que seu elemento são as águas salgadas. 

15Yabás – Termo em Iorubá que significa Mãe. O sábado é dia que todas as Yabás são referenciadas nas 

casas de Matriz Africana. 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 

https://www.geledes.org.br/e-book-marcha-das-mulheres-negras/
https://www.geledes.org.br/e-book-marcha-das-mulheres-negras/


8 
 

estudantes universitárias, mestrandas, doutoranda, artesãs, professoras, jornalista, 

psicóloga, cujo ativismo está pautado na luta contra o racismo e pelo bem viver. 

Mesmo com o processo do golpe político no Brasil, com o episódio do 

impeachment  da Presidenta Dilma Rousseff, e todos os ataques aos direitos materiais e 

simbólicos dos últimos presidentes do Brasil, essas mulheres não cessaram, 

constituíram parcerias e consolidaram articulações local com a Bamidelê – OMN/PB, 

com o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas, da Universidade Federal da 

Paraíba - NEABI/UFPB, com o Movimento de Mulheres Negras da Paraíba e com o 

Grupo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais - Maria Quitéria, participaram das grandes 

mobilizações em defesa da democracia, atuaram no processo de elaboração do Plano 

Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de audiências públicas nas 

Casas Legislativas, se tornando reconhecidas a nível estadual por gestores públicos e 

parlamentares e, principalmente, pelo conjunto dos movimentos sociais, como uma 

força política.  

É importante destacar que a Abayomi – Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, 

se autogestiona. Devido o seu pouco tempo de existência ainda não acessou recursos de 

financiadoras para a realização de seus projetos. As integrantes se organizam para a 

manutenção de sua ação política destinando alguns recursos para a Coletiva, mas como 

a maioria das integrantes são estudantes, a verba é mínima, portanto suas atividades têm 

sido realizadas em parceria com outras organizações, grupos e movimentos. Ou seja, as 

“Abayomi” trazem para suas práticas, o que as mulheres negras desde inicio de seu 

percurso histórico no Brasil vivenciaram com as diferentes estratégias de resistência.  

Mesmo com o seu pouco tempo de existência, a Coletiva conseguiu fixar uma 

agenda de ações, a exemplo das “Tarde das Pretas” - que consiste em juntar um número 

de mulheres negras com objetivo de formação e trocas de saberes, além do auto 

cuidado; o “Uyelê das Pretas” – que compõe a Agenda Afro Feminista do “25 de Julho 

PB” e concerne em um evento de mulheres negras com rodas de diálogo, Feira Preta de 

Artesanato, com culinária afro e palco aberto com  diversas expressões artísticas; o 

Prêmio Recontando as Nossas Histórias - que tem como objetivo reconhecer as 

trajetórias de mulheres negras na Paraíba, dos diversos campos e ativismo que fazem 

diferença no protagonismo e afirmação da identidade negra. As mulheres negras 

convidadas “recontam” suas histórias de vida e trajetória de ativismo e são agraciadas 

com título de reconhecimento. Há também uma sistemática de reuniões, que ocorrem 

mensalmente, são momentos de informação, formação e planejamento de ações. 
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Do ponto de vista das articulações fora do estado, em nível regional, a Abayomi 

integra a Rede de Mulheres do Nordeste, desde 2017, e em 2019 foi aceita paracompor 

a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras – AMNB. 

 

O olhar das integrantes da Abayomi sobre a coletiva 

Objetivando apreender as percepções e análises das integrantes sobre os 

impactos, o significado e a relevância da Abayomi no contexto paraibano, foi aplicada 

uma entrevista semiestruturada com três perguntas norteadoras a oito (08) integrantes da 

coletiva, que aqui serão identificadas com nomes fictícios de mulheres negras brasileiras 

que lutaram contra a escravidão (Luísa Mahín, Tereza de Benguela, Aqualtune de 

Palmares, Felipa do Pará, Acotirene, Dandara dos Palmares, Gertrudes Maria, Zeferina).  

As respectivas perguntas foram respondidas em áudio e depois transcritas para 

análise. Com base na primeira pergunta: De que forma compor uma Coletiva de 

Mulheres Negras Feministas tem impactado em sua vida (no campo pessoal, 

econômico, político ou emocional)? As respostas das integrantes apontaram duas 

dimensões desse impacto, uma que vai pro campo do individual/pessoal, e a segunda 

que vai pra uma dimensão mais coletiva. As oito (8) entrevistadas (100%) responderam 

que os impactos na perspectiva pessoal se deramem relação ao fortalecimento da 

identidadefeminista, da autoestima e da afirmação da identidade negra. Enquanto seis 

(6) delas (75%) referiram-se à mesma pergunta com respostasque enfocam a 

importância do espaço da Coletiva como espaço de partilha e de acolhida por se 

sentirem compreendidas, ou seja, não precisam “comprovar” suas opressões diárias, 

uma vez que o fator racial as aproxima nas experiências cotidianas do racismo e do 

enfrentamento do mesmo. 

Considerando que o Feminismo Negro se pauta na defesa de “dar voz” as 

mulheres negras, destaco algumas falas, na íntegra, que expressam melhor o impacto da 

coletiva na vida de suas integrantes. Para “Aqualtune dos Palmares”, participar da 

Abayomi “Foi um divisor de águas na minha vida. Este foi o maior impacto da 

afirmação de minha negritude, já que eu era considerada morena”.Por sua vez,   

“Acotirene”, afirma:“Estar em uma coletiva de mulheres negras potencializa minha 

luta, vejo que não estou só. Eu me reconheço nas mulheres negras que compõem a 

coletiva e sei que elas também se identificam comigo, é o nosso Ubuntu: ‘eu sou porque 

nós somos’".Já conforme Tereza de Benguela, “É uma sensação de amenizar um pouco 
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a solidão que a gente enfrenta na vida porque a gente consegue dividir umas com as 

outras as nossas questões pessoais e as nossas questões coletivas”. 

Ao serem perguntadas sobre: Até que ponto integrar a Abayomi- Coletiva de 

Mulheres Negras na Paraíba fez você se afirmar como Feminista Negra?, as narrativas 

indicaram que das oito (8) entrevistadas, cinco (5) delas, ou seja, 62,5% só tiveram sua 

afirmação enquanto feminista negra após ingresso na Abayomi e 100% delas 

reconhecem que o espaço dessa organização é de fundamental importância para 

discussão sobre o racismo estrutural, violências entrecruzadas e diferentes tipos de 

opressões que atingem as mulheres negras, ou seja, a percepção da interseccionalidade 

enquanto categoria analítica, que dá conta de identificar como essas opressões ocorrem 

na vida das mulheres negras, de forma a colocá-las em situação de maior 

vulnerabilidade. 

Considerando a fala das mulheres negras: “Luiza Mahim” reflete que, “a 

discussão sobre o racismo enquanto estruturante na sociedade, com os diversos 

movimentos da Paraíba é um dos impactos mais incisivos na atuação da Abayomi”. 

Enquanto para “Gertrudes Maria”, “Ser mulher negra feminista dentro da Abayomi é 

ter instrumentos para continuar na luta contra o racismo e a afirmação dessa 

negritude” e Zeferina afirma que, “foi somente através da Abayomi que eu 

consegui/consigo cada vez mais me sentir capaz e forte diante das dificuldades sociais 

que me cercam, e eu sou extremamente grata as minhas irmãs”. Ou seja, percebe-se 

que as mulheres negras da Abayomi apontam um processo de fortalecimento individual, 

mas que este não se refere somente a um processo individual, egoisticamente falando, 

mas que este se constitui fortalecimento para a luta coletiva contra o racismo em suas 

diversas opressões. 

Referente a análise sobre:  Qual a relevância da Abayomi no contexto 

paraibano?  oito (8) entrevistadas (100%) responderam espaço da Abayomi como um 

espaço de acolhida, de fortalecimento, de discussão e de possibilidades de ocupação de 

espaços de poder, já que esses foram negados, historicamente, à população negra. A 

Abayomi tem atuado como um espaço dearticulação, discussão, reflexão e 

planejamento, realizando ações e participando de eventos que ressaltem as práticas não 

racistas e a defesa de direitos. 

Na visão de “Felipa do Pará”, “a Abayomi é uma Coletiva necessária e 

imprescindível no nosso estado. É a partir da nossa organização e articulação que 

rompemos com o silêncio. Não podemos ficar caladas, nem silenciar a dor de quem 
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veio de longe. Eles querem nos matar, mas nós queremos viver mais”. Em sua análise, 

“Dandara dos Palmares”, reflete que “A Paraíba é um estado racista, muitas mulheres 

negras não se reconhecem como pessoas pretas. É muito importante ter uma coletiva 

como Abayomi para resgatar essas mulheres, sua identidade, sua ancestralidade, sua 

história parasaber lutar por seus direitos, se defender do racismo, aumentar sua 

autoestima e se sentir representada”.  

“Acotirene” resume a forma como aAbayomi tem impactado na sociedade 

paraibana, trazendo ações concretas da Coletiva, segundo a mesma: “temos impactado a 

sociedade paraibana. A Abayomi participou e realizou diversas ações que visaram 

enfrentar ao racismo, ao sexismo e colaborar com o processo de afirmação da 

identidade racial. Colaboramos com a elaboração do Plano de Promoção de Igualdade 

Racial do nosso estado. Atuamos, junto com o Movimento de Mulheres Negras na 

Paraíba, na realização do 25 de julho. Integramos a Rede de Mulheres Negras do 

Nordeste. O caminho é longo, mas os passos estão sendo dados. Seguimos na luta. 

Existimos e resistimos através do nosso encontro precioso, da nossa menina Abayomi”. 

E, por fim, quase como um poema, até porque a resposta vem de uma poetisa, 

“A Abayomi foi o meu ponto de força, meu ponto de foco e meu ponto de construção, 

como se a partir dali, eu conseguisse juntar tudo que eu tinha dentro de mim, todos os 

meus pensamentos que eu queria mudar, que eu queria revolucionar e visse na coletiva 

um norte, um direcionamento para isso. Então pra mim a Abayomi retalhou tudo que 

tinha de construção. A Abayomi, enquanto organização feminista negra foi à costura 

dos meus retalhos” (Tereza de Benguela). 

Observa-se que o olhar das integrantes sobre a Abayomi expressa o quanto estas 

estão afinadas com o objetivo da Coletiva, sobretudo, o quanto estas acreditam no 

potencial político da mesma, destacando sua importância no contexto paraibano.  

 

Algumas considerações 

Diante de tudo que foi exposto sobre a Abayomi – Coletiva de Mulheres Negras 

na Paraíba, pode-se constatar a força dessa organização na perspectiva de sua atuação 

política na espera local, regional e nacional, bem como o respeito e reverência de suas 

integrantes a todas as mulheres negras que vieram antes e asimpulsionaram nessa luta. 

Além disto, o quanto esse contexto reverberanas trajetórias de suas integrantes e na vida 

de outras mulheres negras no estado da Paraíba.  
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Fica perceptível que o feminismo Negro têm se constituído uma importante 

força política repercutindo na atuação de mulheres negras por meio de organizações em 

diversas partes do Brasil e do mundo. 

 Que a consciência ancestral apresenta-se como impulsionadora noprocesso 

histórico da organização política das mulheres negras em seus diferentes contextos,  e 

que essa força ganha um movimento crescente sem possibilidade alguma de 

retroceder,pois segundo Angela Davis, “quando a mulher negra se movimenta, toda a 

estrutura da sociedade se movimenta com ela”. 
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