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Percorri uma trajetória sinuosa de auto escrita costurada à pesquisa teórica de autoras e 

artistas negras brasileiras. Tratei de olhar para mim e para os meus, de entender a partir de um 

viés político e social como se dão relações e reverberamentos do viver preto, ser corpo preto 

gênero e sexual dissidente na construção racista chamada Brasil.  

O fio utilizado nessa pesquisa foi o conceito de “escrevivência” da linguista, escritora e 

pesquisadora Conceição Evaristo, a partir do qual pensa-se os processos de escrita autorreferida e 

cotidiana da população diaspórica, principalmente das mulheres pretas. Usando da estratégia de 

apropriação e refazimento do termo escrevivência aqui é tratada como uma atitude de escrita da 

negritude diaspórica, principalmente de sexualidade e/ou gênero dissidentes, pretes 

LGBTCuírIA+. Em interlocução com o resgate e fabulação de histórias ancestrais não 

cisheteronormativas discutidas pela escritora e pesquisadora sapatão tatiana nascimento
1
 através 

do cuirlombo da palavra.  

Com a intenção de compreender as implicações do racismo e do mito da democracia 

racial nas escrevivências e poéticas de artistas pretes LGBTCuírIA+ e buscando utilizar os 

espaços institucionais a que bolsista e docente acessam para ecoar suas vozes e produções, 

desenvolvemos a ideia de realizar uma série de entrevistas-conversas dialogações com artistas 

pretes estudantes da Universidade do Estado de Santa Catarina, começando pele próprie bolsista.  

O processo acima descrito de forma um tanto poética, assim como esse resumo em sua 

totalidade, se deu a partir da escrita de um artigo intitulado “por uma vida que não seja pouca no 

fim de mês”, desenvolvido, entre outras atividades, ao longo do tempo de vigência da bolsa de 

pesquisa. A trajetória costurada às vivências de bolsista que, por ser pessoa preta trans não-

binarie, embrenha-se nas leituras e se perde em si, em dor, em sabor e em imaginários de futuro 

para seus pares.  

Esta pesquisa não culmina necessariamente em um resultado fechado, e sim, por seu 

caráter tortuoso, gera mais discussões e abre novos caminhos. Nosso objetivo nas próximas 

etapas da pesquisa será dar continuidade aos diálogos e ações com o novo desafio de pensar quais 

são as melhores formas de desenvolver as conversas e mergulhar nas produções. E como 

apresentar os resultados de forma a traduzir as dialogações: podcast, vídeo, site, produções 

colaborativas etc. Além de manter em estado de constância a busca por novos referenciais 

teóricos e poéticos com foco no contexto artístico local, brasileiro e latino-americano.  

Para além do objetivo acadêmico, este trabalho se desdobra em apropriação e criação de 

espaços de acolhimento de escrevivências como forma de aquilombar e acuírlombar. Tecer redes 

de rexistência, reivindicação do que nos pertence e construção do que nos integra. 

                                                 
1
 A grafia do nome desta autora é em letras minúsculas por decisão da mesma. 
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Figura 1.  pulmãopreta, 2021 

 
Fotomontagem desenvolvida a partir do artigo. 

 

 

 

Figura 2. mapa transito, 2020 

 
       

Frames de vídeo autorretrato apresentado no artigo.  Parte da exposição virtual Nós Mulheres 2021. 
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