
Gravuras

Baiana: a luta das mulheres negras 

A baiana de acarajé nesta xilogravura é um símbolo de resistência desde o período da
escravidão no Brasil.  No período colonial,  a  venda do acarajé  e  de outros  tipos  de
comida era feita pelas chamadas "escravas de ganho", que eram obrigadas a pagar certa
quantia aos seus proprietários e podiam ficar com o resto do que adquiriam. Com isso,
muitas  delas  conseguiam o sustento  de  suas  famílias  e,  inclusive,  a  compra  de  sua
própria liberdade. Ainda hoje, as baianas de acarajé e outras mulheres negras seguem
lutando por liberdade, dignidade e igualdade de oportunidades, objetivando enfrentar as
desigualdades sociais, as raciais e as de gênero. A luta dessas mulheres é cotidiana e
ganha cada vez mais relevância, uma vez que são elas que estão em situação inferior no
atendimento das suas demandas no Brasil em relação às mulheres e homens brancos e
homens  negros.  Daí  esta  obra  poder  despertar  para  a  centralidade  dessas  questões,
trazendo à tona as condições peculiares das mulheres negras, aqui representadas pela
baiana de acarajé,  trabalhadora bastante presente em algumas capitais  do país, como
Salvador, Recife e Rio de Janeiro.
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Desgrito: por uma pedagogia da loucura

Esta xilogravura evidencia os efeitos do Poder Judiciário sobre a vida de grupos sociais
subalternizados no Brasil, especialmente o das pessoas em sofrimento mental. Enquanto
se vê uma justiça cega e surda, como representada na xilogravura pela estátua da justiça
localizada  em frente  ao Supremo Tribunal  Federal,  também se observa uma mulher
negra  assustada  diante  dessa  Corte  de  Justiça.  Essa  arte  foi  feita  no  contexto  de
elaboração  da  tese  de  Doutorado  intitulada  “Por  uma  pedagogia  da  loucura:
experiências  de  assessoria  jurídica  popular  universitária  no  contexto  da  Reforma
Psiquiátrica brasileira” (Ludmila Cerqueira Correia,  UnB, 2018), que discute,  dentre
outras questões,  o acesso ao direito e à justiça de pessoas em sofrimento mental  no
Brasil,  fazendo  uma  releitura  da  obra  “O  grito”,  de  Munch.  O  grito,  que  pode
representar medo, sofrimento e desespero, no período da escrita da tese, de 2015 a 2018,
foi ganhando também outra faceta, se transformando num grito de resistência contra as
forças  conservadoras  e  autoritárias  que  estão  presentes  e  atuando  nesse  contexto,
entendendo  que  não  podemos  ficar  paralisadas  diante  dos  retrocessos  que  vêm
ocorrendo no país, sobretudo com a conivência do Judiciário.  Por isso, esta obra foi
escolhida para ser a capa da tese. A força do grito é a força que nos une. 
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