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Pela mera descrição de si mesma como
negra, a pessoa já começa a trilhar o caminho
rumo à emancipação, já está comprometida
com a luta contra todas as forças que
procuram usar a negritude como um rótulo
que determina a subserviência
Steve Biko. I write what I like. 1978.

Aos alunos da disciplina de Introdução
à Antropologia da turma da manhã da
UFRN do ano 2020 onde fui tutora, no
semestre suplementar, através do
ensino remoto.

Prefácio
“Pela mera descrição de si mesma como negra, a pessoa já começa a trilhar o caminho
rumo à emancipação, já está comprometida com a luta contra todas as forças que
procuram usar a negritude como um rótulo que determina a subserviência”
Steve Biko. I write what I like. 1978.

A experiência de ensino remoto compulsório mobilizado na
pandemia tem colocado a todas as instituições educativas do
mundo no meio a dilemas complicados. As dificuldades do acesso
dos/as alunos/as à tecnologia se mostraram atravessadas por
critérios de classe, mas também de raça-etnicidade, gênero, idade e
deficiência. Emergiram também dificuldades de usabilidade dos
dispositivos tecnológicos, que denunciaram a dificuldade
situacional das pessoas em acessarem dispositivos tecnológicos por
questões de acessibilidade assim como pelos contextos domésticos
ou laborais onde se encontravam. Acender a câmera desde o
caminhão? Procedimento difícil devido à situação da pessoa que
ficou desempregada após o colapso econômico que sofreram
alguns ramos do comércio e da indústria.
Qualquer perspectiva atenta às singularidades, sensível perante as
diferenças se depara com a necessidade de problematizar as
desigualdades. Assim, à celebração da negritude precisa ser
complementada com uma discussão sobre o privilégio branco, que
é a outra cara da moeda do racismo estrutural. Ao mesmo tempo, a
posicionalidade da ética do cuidado com a que trabalhamos ao
longo da disciplina nos obrigava o tempo todo a nos perguntar: qual
é meu lugar de fala? Durante o tempo que passamos juntos/as,
discutimos a construção de uma sociedade não somente
disciplinadora desde a perspectiva do biopoder, mas também
normalizadora, capacitista e necropolítica, cuja política de morte
atinge mais a pessoas - especialmente mulheres - negras, pessoas
trans, pessoas pobres, pessoas deficientes. Para podermos traduzir
a riqueza das nossas vivências próximas escolhemos suportes não
logocêntricos, e ainda quando a escrita de textos foi bem-vinda, foi
estimulada a construção de infográficos, desenhos, linhas de tempo

e registros audiovisuais com legendas, pensando na importância
estratégica da acessibilidade.
Assim, o cenário inusual de nossa Introdução à Antropologia
2020.6 nos trouxe a possibilidade de colocar a experiência no
centro. Fizemos isso sabendo que cada experiência conta, e
também que é preciso cultivar a atitude que não é somente ética,
mas também metodológica e epistemológica, de fortalecer os
lugares de enunciação de coletivos e sujeitos/as historicamente
silenciados/as. Houve o reconhecimento do vazio, daquilo o que
não pôde ser elaborado como uma ideia racionalmente fechada,
mas que pode trazer sementes de criação de mundo. A pedagogia
proposta pela disciplina se propôs criar um espaço de experiências
e problematizá-lo. As bibliografias da área foram acompanhando o
processo. Nesse percurso, os saberes cristalizados e reconhecidos
pela academia e nossos âmbitos de formação profissional tinham a
possibilidade de se mostrar como o que realmente são: insumos
estratégico para a abordagem crítica da realidade, dispositivos
desenhados para a desnaturalização das violências, ferramentas que
nos permitem operar um distanciamento e um deslocamento
cultural frente à banalização do genocídio e do epistemicídio
cotidianos.
E surgiram alguns relatos extraordinários. Relatos de mulheres
surdas, de mães solo, de operários. Relatos de mulheres negras. O
presente poemário é um desses relatos. Precisamos dizer que as
narrativas sobre negritude e privilégio branco desde a perspectiva
de uma mulher negra são muitas vezes também relatos de guerra.
Elas nos falam em cortes, beijos, calos, muros, girassóis, agulhas,
saudades. Trazem momentos vivenciados para além do espaço da
nossa disciplina, abraçando a experiência das pessoas das redes que
atravessam à autora em espaços onde nascimento, morte e dor
marcam cada vida. À maneira de concretizar algumas dores,
indignações e alegrias deste processo, as poesias de Rosângela
abraçam rastros dessa discussão com intensidade lírica e profundo
compromisso corporal. A poesia de Rosângela se abraça a si
mesma como um território de diferenças. E, generosamente,
também nos abraça.

O reconhecimento do trauma e do sofrimento impostos por uma
sociedade injusta pode ser acompanhado da possibilidade de mudar
as condições estruturais que nos colocam em posição de
sofrimento. À rede que nos sustentou durante a experiência das
aulas, ao próprio processo de mergulho autoetnográfico, à
reflexividade que nos faz nos posicionarmos analítica e
afetivamente para observarmos nossos próprios privilégios e
opressões, somaram-se as estratégias, antigas como a humanidade,
da conversação e da solidariedade. Assim, no processo de
reconhecimento de desigualdades, sustentamos - ainda que de
maneira precária e incompleta - um espaço no qual pudessem surgir
vestes do cuidado, alianças - que não são estáveis nem definitivas,
mas que podem ser estratégicas -, maneiras criativas de trabalho
conjunto e ruas onde, por fim, poder caminhar com liberdade.
Rosângela coloca hoje à disposição de todes essa potente
enunciação de si para a turma e para o mundo, que também é um
registro possível - um dentre tantos - das memórias afetivas da
experiência da turma. Por sua vez, o presente prefácio abraça, de
forma explícita e irreverente, às micropolíticas da ação afirmativa,
enegrecendo a nossa universidade federal e enchendo seus
corredores virtuais de vibrante poesia.

Ana Gretel Echazú Böschemeier
Professora da Disciplina “Introdução à Antropologia”, 2020.6
Coordenadora do Projeto “Cuidados em tempos de Necropolítica”
DAN/PPGAS/UFRN

Apresentação
Escrever um livro de poemas é sempre tarefa difícil e ao mesmo
tempo prazerosa, porque podemos compartilhar com o mundo
aquilo que desassossega às nossas almas. Os poemas aqui escritos
têm dores, experiências, cantos, saudades, séculos e uma quinta
estação que só os que nunca dormem em madrugadas barulhentas
vão poder compreender.
Apresento aqui minha gratidão a todos que acolheram minhas
poesias e desenhos publicados no grupo do WhatsApp horas antes
das aulas começarem. Sempre foi uma alegria fazer isso. A melhor
tarefa que me foi dada na academia durante mais de vinte anos de
estudo.
A gratidão chega com este presente através de livro para todos
vocês que estiveram comigo nas manhãs de segundas e quartasfeiras prestando atenção nos cuidados que o nosso pedacinho de
céu buscava ter para conosco. Obrigada, pedacinho do céu!
A escolha do tema deu-se por fazer parte de um projeto que cuida
de quase tudo, quase tudo é o mundo que nos rodea dentro e fora
da gente. Falar sobre a negritude é doloroso, mas urgente. Os
constantes episódios de racismo que temos visto nos faz refletir que
negritude é essa que tanto luta para sair do seu casulo e poder voar,
mas tem sempre as suas asas cortadas por um gesto ou palavra
brusca...violenta.
Eu choro noites... as noites choram-me. Queiram ler meus poemas!
A autora

à professora Ana Gretel
a ferrugem destrói o ferro
o ódio mata o negro
ruínas têm ossos escondidos
que já não falam mais
trago um benquerer em mim
aos jovens de pele negra
que descem morros
dormem nas calçadas
sem sonhos e céus
não sou o sol da manhã
nem o quero ser
tenho em mim fortalezas
tecidos para vestir vaqueiros
as minhas flores têm ânsias
quereres para subir no palco
eclipses são encontros bizarros
eu não sei nada dos astros
bem digo cuidar deles
vivo em um arco-íris camponês

para Afra
nasci girassol
virei noite
dentro de um sol
gigante
com três pés na rua
onde a igreja chora suas pedras

para Aliete
vestiu sopros
dentro de si
almas negras
viviam sorridentes
a planta era
um pedaço de céu
cortado em fatias
manhãs virgens

para Camilly
o riso da morte
beijou a mão negra
cheia de calos
entre sonhos
adormecidos
uma pedra na alma
traz guerras aos céus
a dor soluça

para Daviton
em muros de ódio
outros segredos
choram peles negras
no tempo perdido
flores mortas
são curas aos guetos vazios
amedrontados
há muitos sois
anjos nus
contam memórias
portas abertas

para Diene
loucos são os homens
de um só coração
sem dúvidas
esquecida lição
esta pele negra
que me veste
conta histórias
ao riso ou pranto
há sempre a glória
outros girassóis negros
querem aprender ser ilhas
ou pedaços de céus
cemitérios guardam mortos
silêncios e dores
de quem nunca foi flor

para Eduarda
levanto os olhos
aos céus da minha alma
pele negra, cisne branco
segredos revelados
enchentes são prantos
de saudades do nada
sim, daquilo que nunca tive
todas as especiarias
viajam em baús
eu sou o tigre do teu rio

para Eduardo S.
roubar-te-ei o velho tempo
para contar memórias
às casas esquecidas
onde não entram agulhas
e o riso é disfarce
à pele negra o tecido
rasgado na saudade
do lugar aonde nunca fui
retiro areia dos olhos
para sempre toca o piano
quimeras guardiãs
ouvem as horas noturnas

para Emilly
outros momentos casados
com um tempo disperso
no cais o barco chora
a negritude está presa
palavras, gestos, olhares
há silêncios atrás dos muros
atiraram pedras no velho
mendigo da Rua da Alegria
onde o vento chora
e a chuva nunca chega
passa o negro girassol
pela cortina do ódio
somos todos aves
sem asas, sem asas

para Érika
em mim vive um fósforo
vida efêmera, ilusão
nunca riscado
as três peles negras
ergueram um castelo
com as cinzas alheias
folhas secas estão mortas
no retrato há sorrisos
valente foi Zumbi
ouro ou prata são trocados
por contentamentos
de sombras órfãs
acalentadas nos braços
rio, mar... amar

para Gelma
se as noites viajam
com as nuvens
amanhã serei girassol
em pele negra
na busca de todas as coisas
mistérios guardados
na marca de um anel
na escrita de um verso
em linha de carretel
a última lua de março
perdeu a dignidade
cortaram suas pernas
ódio faz sangrar para dentro

para Guus
na rua dos ninhos
um sol sorri
ao jovem negro
com sonhos naufragados
em esquinas de guerras
seus olhos são aves
assustados
um trovão
trêmulos passos
roda a vida, roda o pião

para Irlane
os rios que passam por mim
deixam um pouco de ti
águas mansas buscam a paz
da tua pele negra
vestida de noites virgens
tempestades fabricam medos
a queda do céu dói
no meu olhar solitário
onde as pedras são donas
de dois corações irmãos
estranha é a boniteza
dessa ave triste na janela
canta à morte... canta

para Isaac Daniel
quando dezembro chegar
a gente vai falar de amor
contar histórias aos leões
virar poesia em violas
o negro girassol poderá
visitar outros jardins
fabricar pipas aos ventos
andaremos sorridentes
em terra fértil
pintaremos estrelas
com carvão
esse chão que pisamos
receberá flores de ipês
eu e vocês viraremos
guarda-chuvas ao meio-dia

para Isabelle
tem chuva que se veste
de pele negra
para fazer nascer
lírios sorridentes
em senzalas modernas
o calor mata
ideias de outros mundos
caixas abertas
são deixadas na calçada
sonhos são identidades
de outroras horas sofridas
a manga da camisa
prendeu no esquecimento
portas também engravidam

para Ivanise
últimos dias do outono
o pássaro canta na gaiola
e eu sei por que canta
a negra que passa na minha rua
todas as noites
lava roupas com sabão em pedra
sabe cantar as dores
das mulheres que parem
estações deficientes
a surdez nasce antes do grito
os olhos que nada veem
pintam aquarelas de qualquer cor
fica triste a minha rua
quando as portas se fecham
tem uma bola esquecida ali
onde eu sou mais criança

para Jéssica
as tranças da menina negra
contam às aves segredos
de homens cansados
as guerras existem
e matam inocentes aves
pessoas que clamam
por mais vidas embelezadas
com pequenos olhos
de flores despedaçadas
em tristezas náufragas
o ponto reto não dá fim
a felicidade das tranças
seis e meia é hora da prece

para Leonardo
em campos floridos
nascem girassóis negros
nem sempre ganham alegrias
suas vidas andam perto do ódio
a negritude anda em luas
atrás de respostas utópicas
por que maltratam o trem
deixando a estação sozinha
vazios são os cálices de cristais
em festas de aniversários
eu não sei dizer minha idade
e a coisa mais séria que tenho
é uma carta de um desconhecido
plantem virtudes no inverno
os dias morrem à zero hora

para Luciano
carrego cestos de flores
tenho calos nos sonhos
em pele negra me visto
todas as manhãs de outono
saio para juntar folhas secas
o parque da minha alma
não tem árvores alegres
eu sou a ave filha de Zumbi
na noite solitária
costuro poemas imortais
dou alegria ao mendigo
numa moeda de quase nada
um pedaço de pão dormido
a outra noite é a estranha
dama que não dorme nunca
pezinho é nome de ninar
cuido do outro ser que me habita

para Maria Eduarda
outra manhã nasce em mim
a pele negra está em prantos
suas tranças foram cortadas
abandonadas na chuva
não sei se ainda vivo
ou se apenas estou aqui
há muitos eus cá dentro
lá fora apenas um
que usa o sorriso
para afastar maldades
até os rios se entristecem
com a falta de cuidados
dê-me seu anel de vidro
ou sua veste mais bonita
guardarei no mar meu
eternidade retira ausências

para Melissa
tenho em mim segredos
confusos e esquecidos
coisa alguma dizem eles
à pele negra sofrida
cuidam de ninhos
em ruas de pedrinhas
a miçanga caiu no mar
deixou pássaros presos
gaiolas não são casas
nelas a liberdade chora
angústia é canto tristonho
graúna é anjo negro
que canta a morte da noite
fugitivo tempo se diz vítima
a intriga corrompe o bem

para Sancha
ventos tristonhos dão vida
aos velhos cata-ventos
eles não sabem quase nada
do girassol negro
que ousou desafiá-los
areia molhada esquece
da velha chuva de bengala
há séculos chega ali
para desenhar besouros
nas costas da madeira
a cruz na estrada deserta
fala de uma noite órfã
fugaz é o cata-vento
sem parafusos no pensar
um não-sei-o-que de mim
busca o seio da mãe terra

para Virgínia
abriguei ontem um rio
dentro dessa minha alma
sem data de nascimento
vivo em pele negra
cada lugar onde passo
enfrento maldades
são batalhas sofridas
morro todos os dias
na esquina da opressão
um pouco céu torno-me infinita
há um riso perdido
meio eu, meio tu
onde nunca fui, onde não cheguei
outrora eu era bicho do mato
a roupa descansa no varal
enquanto lavro o chão seco

para Viviane
ó tempo, tempo, tempo
que me dizes desse céu
onde o infinito se esconde
na minha pele negra
destemida e brava
fazedora de serenidades
o mercado não vende
colheres de gentilezas
últimos instantes correm
para viverem felizes
em casas de botões
onde também moram
amores... amores
o pobre homem negro
quer sentir o cheiro
da flor da noite que se coisa

para Jenipher Alyssa, tutora junto comigo
hoje trago devaneios
embalados à mão
para esquecer tristezas
ódios fingidores
tenho a pele negra
sou a noite estrelada
quero pintar guizos
em relógios de paredes
esquecer que sofri
antes mesmo de nascer
a arte da guerra é estranha
personagem de olhos vendados
salvos estarão os tesouros
nunca vistos pelos homens
guardo-me em ambiente
mala ou bolsa que carregam
dízimas periódicas

para Pablo, tutor junto comigo

rápido é o trem da manhã
nunca abraça a estação
leva tudo consigo
deixa apenas o vazio
bancos, bagagens esquecidas
a mulher de cor negra
não sabe onde ir
perdeu o endereço da alegria
bateram nas suas ideias
antes mesmo que falasse
o palhaço quer ajudar
mas a mulher não conhece
nada além da dor
cria da maldade com nome
de rainha ou madame
nem todo rosto tem sorriso
o deus deles brigou com a noite

para Dayse, tutora junto comigo
atrás de grandes muros
mora sempre o temor
retirantes largam tudo
para buscarem a flor
muitos de pele negra
nem reclamam do calor
aves indicam ruas
onde há perdido amor
quem te perdeu foi descuidado
sim, as flores também são negras
é seu olhar que pinta mundos
eu me busco no desassossego
de nunca ser nada
e não ser nada é ser tudo
em pele negra o sol se aninha
acalento em braços fortes
amar é não saber coisa nenhuma

para Alejandro, tutor junto comigo
estou mais viva
em cemitérios
onde os mortos
não mais odeiam
nem amam
seus ossos dormem
a pele negra que me veste
acaricia as lápides
sem nomes, sem flores
acendo uma vela
quero fazer uma prece
falar com um deus
habitante meu
uma borboleta voa, voa
com ela a metamorfose
viro escultura de argila
pombos dormem em mim

Rosângela Trajano é negra, moradora
de periferia, licenciada e bacharel em
filosofia, mestra em literatura,
escritora, poetisa, ilustradora e
diagramadora. Estuda História na
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte – UFRN onde é bolsista
voluntária nas disciplinas de
Introdução à Antropologia e História
Oral. Ensina inglês e filosofia às
crianças da sua rua de forma
voluntária na varanda da sua casa. Já
escreveu vários livros para crianças,
gosta de pesquisar sobre a literatura portuguesa e escrever poemas
épicos. Aventura-se também no mundo das charges. No seu
pequeno mundo moram crianças dos mais diferentes sorrisos que
gostam de ouvir as suas histórias inventadas na hora da contação.
Leva uma vida simples na sua casinha pequena onde mora com a
sua mamãe num bairro com pessoas que contam séculos de vida.
Na infância, tomou banho de cacimbinha e vendeu tapiocas com a
sua tia Rosa. Simplesmente é uma pessoa feliz apesar de algumas
dores na alma crescerem hora ou outra quando sofre
incompreensões. Uma das coisas que gosta de fazer, atualmente, é
costurar bonecas de pano. Sabe dar vida ao muro da sua casa
escrevendo nele versos desassossegados.
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