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Há uma belíssima frase da Clarice Lispector na qual ela afirma que 

“escrever dói”. Não duvido da verossimilhança desta assertiva, tampouco 

diminuo os arroubos pelos quais perpassam os escritores atrevidos, afinal, o 

ato de escrever é aquela ferida na língua, que só passa quando se encontra a 

cura e, no caso, o texto fica pronto. E, se “cada um sabe a dor e a delícia de 

ser o que é”, como nos disse o Caetano Veloso, o dossiê “Escravidão, 

abolição e seus desdobramentos” é a materialização desta ousadia gos-to-sa-

men-te dolorosa de escrever. E como mais adiante disse a Clarice, embora 

o ato de escrever cause dor, mas “escrever liberta”! 

A liberdade da escrita foi atrevidamente utilizada em nosso país há 

tempos por poderosas mulheres negras e que, para além de seu tempo, 

ousaram tocar na ferida do racismo e escancarar suas entranhas. Maria 

Firmina dos Reis, primeira mulher romancista brasileira, foi uma dessas. 

Em seu romance “Úrsula”, escrito há quase dois séculos, a escritora traz à 

tona a violenta descrição de um navio negreiro. Carolina de Jesus, uma 

outra escritora negra brasileira, que morreu miserável e só teve seu devido 

reconhecido post mortem, traz em “Quarto de despejo: diário de uma 
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favelada” as desventuras de ser mulher, favelada e negra em um Brasil tão 

injusto e desigual. A mineira Conceição Evaristo, igualmente maravilhosa, 

tem em seus poemas toda a força da mulher negra e atualmente é fonte de 

muita inspiração.  

A filósofa brasileira Djamila Ribeiro em seu livro “O que é lugar de 

fala? ”, traz importantes apontamentos sobre um tema tão controverso e, 

quiçá, polêmico: as questões de racismo e de como o problema é 

infelizmente naturalizado em nosso contexto nacional quando se nega e se 

diminui a dor daquele que sente na pele a violência simbólica do racismo. 

Todas essas mulheres, em cujo corpo trazem marcas de como o 

racismo violenta, são ilustres exemplos do poder da literatura como 

dispositivo de resistência e de modos de se fazer (re)existir em tempos 

sombrios, que por vezes teimam em se fazer presentes por algumas poucas 

vozes que ganham visibilidade, mas que em breve serão silenciadas pelo 

poder da arte, da força e da esperança presente no nosso sangue ancestral e 

em nosso coração que bate no ritmo dos atabaques dos nossos ancestrais 

escravizados em tempos outros, mas cuja memória jamais será esquecida! 

Ler o dossiê “Escravidão, abolição e seus desdobramentos”, 

totalmente produzido por jovens de uma escola pública forte e que teima 

em mostrar sua posição político-pedagógica como muito bem preconizou 

Paulo Freire, é ter a alma invadida pela mesma esperança quando da leitura 

das escritoras supracitadas: é oxigênio, energia, sangue, vida que se 

reinventa e teima em nos manter de pé. 

Dito isto, em um contexto político e social no qual o Brasil se 

encontra, em que o óbvio e o ululante precisam ser cada vez mais 

explicitados e quando vozes destoantes, equivocadas e mal-intencionadas 

buscam um descarado revisionismo histórico, provocar estudantes para o 

exercício da reflexão deste assunto através da literatura, é algo decerto 

revolucionário. Neste sentido, aos educadores do Colégio Estadual Antônio 

Carlos Magalhães, é preciso deixar explicitados os votos de inspiração, de 

afeto, de coragem profissional que necessitam ser pulverizadas pela cidade, 
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pelo estado, pelas redes cibernéticas, modelos de pedagogias antirracistas 

como as que foram empreendidas. 

Com o mesmo atrevimento de quem escreve um texto cujo gênero já 

foi transgredido, peço licença para direcionar a admiração rotineira, o 

respeito profissional e o carinho da amizade aos colegas Ivone Queiroz 

Barros – gestora do colégio e que muito me inspira – e ao professor 

Alexandre de Jesus Santos, pesquisador e sério profissional da Educação, 

pelas férteis contribuições na formação desses estudantes. Parabéns. 

Finalmente, tomo a liberdade para parabenizar a cada estudante-poeta 

que emprestou a dor de sua escrita para compor a linda tessitura que tive o 

prazer de ler mais de uma vez e que, esperançosamente, desejo que se 

constitua em um elemento incorporado na Educação de minha amada 

Itaetê. 

 

Salvador, primavera de 2019. 
 

 

Handherson Leyltton Costa Damasceno 
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