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“Aquilombe-se: Mulheres Negras Fazendo História e Transformando a
Universidade é uma plataforma de encontros, descobertas e registos das
trajetórias e processos criativos de mulheres negras da Universidade e
Baixada Santista iniciado no NERP – Núcleo de Estudos Reflexos de
Palmares o qual, há sete anos realiza a Semana da Consciência Negra no
Campi e em 2018, teve “Aquilombe-se: Mulheres Negras Fazendo História”
como tema do evento.
O Projeto propõe um diálogo lúdico e vivo através do resgate bibliográfico
de autoras negras como Audre Lorde, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo,
bell hooks, Patricia Hill Collins, Nilma Lino Gomes e Angela Davis, para
elucidar os processos de autodescoberta por meio da resistência e de
potencias artísticas de mulheres negras as quais, estruturalmente, tem suas
vidas atravessadas por racismo e discriminação de gênero e classe.
É lúdico e vivo, pois se faz de múltiplos registros artísticos, que discute,
expõe e constrói o diálogo sobre as mais diversas formas de se auto afirmar
negra na sociedade brasileira. Diante da impossibilidade de superação das
violências provindas da discriminação racial, as mulheres negras se
posicionam politicamente e se reafirmam no mundo por meio da própria
sobrevivência, da pesquisa, da arte, da subjetividade.
Os estereótipos e imagéticas colonizadas presentes no imaginário deste
país e perpetuados na grande mídia reforçam na arte um lugar à parte ao
corpo negro, com uma experiência coisificada, animalizada, irracional,
domável e trágica. Outro objetivo do projeto é a construção da produção
artística com recorte de gênero, raça, classe e priorização do protagonismo,
trazendo resgates do debate sobre como a própria afetividade e autocuidado
são práticas em comum de promoção de saúde e de ressignificação de si.
O Aquilombe-se pretende incentivar a discussão sobre permanência negra,
ainda muito cara na Universidade, pois entende que as formas de se estar
no espaço acadêmico não devem partir de ações meramente
institucionalizadas, sem protagonismo da base e deixando de lado a cultura
e a valorização do sujeito. Ainda se propõe a circular, enquanto mostra,
pelos diversos encontros artísticos locais na Baixada Santista de forma a
fortalecer essa rede de narrativas e de jeitos de ex(re)sistir.
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Ana Paula Pires
Cássia Sabino
Day Rodrigues
Lena Costa
Liliane Braga
Lívia dos Santos
Mara Anjos
Marcela Silvério
Marisa Marcelo
Nicca Oliveira
Renata Gonçalves
E a todas que ainda virão.

