
mais forte

Mais_Forte.indd   1 13/10/21   10:27



Mais_Forte.indd   2 13/10/21   10:27



Luana Génot

Mais forte
Entre lutas e conquistas

Mais_Forte.indd   3 13/10/21   10:27



Copyright © 2021 by Luana Génot

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, 
que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Capa e ilustração 
Thiago Limon

Preparação 
Julia Passos

Revisão 
Valquíria Della Pozza 
Gabriele Fernandes

[2021] 
Todos os direitos desta edição reservados à 
editora schwarcz s.a. 
Praça Floriano, 19, sala 3001 — Cinelândia 
20031-050 — Rio de Janeiro — rj 
Telefone: (21) 3993-7510 
www.companhiadasletras.com.br 
www.blogdacompanhia.com.br 
facebook.com/editoraobjetiva 
instagram.com/editora_objetiva 
twitter.com/edobjetiva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip) 
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Génot, Luana
Mais forte : Entre lutas e conquistas / Luana Génot. 

— 1ª ed. — Rio de Janeiro : Objetiva, 2021.

isbn 978-85-470-0140-7

1. Brasil — Relações raciais 2. Génot, Luana 3. His tórias 
de vida 4. Mulheres negras — Autobiografia 5. Mulheres 
negras — Brasil — Condições sociais 6. Racismo — Brasil 
i. Título.

21-77922 cdd-920.72

Índice para catálogo sistemático:
1. Mulheres negras : Autobiografia 920.72

Cibele Maria Dias – Bibliotecária – crb-8/9427

Mais_Forte.indd   4 13/10/21   10:27



Sumário

Sobre ser forte ...........................................................................  7

1. Bubi .......................................................................................  13
2. Jogando a toalha ..................................................................  23
3. Não é brincadeira ................................................................  34
4. Negociando com meu “tio” ................................................  41
5. Os sinos da Penha ...............................................................  50
6. Conspirando em Vila de Cava ...........................................  60
7. A revolução do amor ...........................................................  69
8. Você é tão bonita .................................................................  79
9. Para além do espelho ..........................................................  93
10. Sim, nós podemos .............................................................  102
11. Identidades do Brasil .........................................................  111
12. Empreendedorismo, uma jornada nada fofa .................  122
13. 4h27 ....................................................................................  132
14. Um sonho com data ..........................................................  141
15. Catorze horas .....................................................................  147
16. Pivotando na pandemia ....................................................  154

Mais_Forte.indd   5 13/10/21   10:27



17. Vai você ...............................................................................  162
18. Um exercício final .............................................................  167

Agradecimentos ........................................................................  169
Notas .........................................................................................  171

Mais_Forte.indd   6 13/10/21   10:27



7

Sobre ser forte

Mais forte? Pensei muito antes de decidir o título deste livro. Não 
quero reforçar ou naturalizar a ideia de que a mulher negra tem 
que ser sempre forte — e mais forte do que as outras mulheres —, 
embora eu saiba que muitas de nós sejamos desafiadas a agir e a 
nos sentir assim em diversos momentos. Luto exatamente pelo 
oposto e para que as causas dialoguem entre si. Chega de um 
feminismo que não enxerga mulheres negras e indígenas, não é 
mesmo? Desejo que chegue o dia em que ninguém vai deduzir 
de onde somos ou qual a nossa profissão pela cor da nossa pele, 
pelo nosso gênero, pela nossa sexualidade, por se temos ou não 
deficiên cia etc. — e aí não precisaremos ser nem mais nem menos 
fortes que ninguém. Mas esse dia ainda não chegou, e acredito 
que para isso precisamos falar do que nos aflige — que é, de cer-
ta forma, o que nos torna mais fortes, pois é o que nos desafia, 
nos tensiona.

Certa vez, eu estava no Beco do Batman, em São Paulo, e na-
quela exposição de arte urbana a céu aberto encontrei um cartaz 
colado em um muro que me trouxe uma reflexão. Nele estava 
escrito: “Moça, faz da tua dor a tua luta”. Essa frase curta mate-
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rializou muito do que eu sentia por ter escolhido um caminho 
profissional relacionado à promoção da igualdade racial e a busca 
por um mundo mais justo. Eu não achava correto deixar que as 
gerações futuras continuassem sentindo na pele o racismo, tendo 
que usar essa dor como combustível para lutar. É cansativo estar 
sempre lutando.

Acho isso bem louco. Mulheres negras como eu somos, em 
geral, preparadas para sermos mais fortes por conta das nossas pró-
prias dores, lidando com questões como o racismo ou o machismo 
estruturais, e quando conseguimos avançar somos mais uma vez 
colocadas à prova. É assim quando nos tratam como impostoras 
por ocupar um cargo de liderança, como se aquele lugar não fosse 
apropriado para nós. Aí a nossa força não conta? É como se aquela 
conquista fosse uma concessão do mundo, e não fruto de nossos 
esforços individuais, coletivos e ancestrais, da nossa competência 
e sabedoria, e — por que não? — uma reparação histórica.

Muitas de nós, inclusive, fomos privadas de saber que cotas e 
ações afirmativas, direcionadas a nós para diminuir os obstáculos 
que já enfrentamos, são um direito, e não um atestado de menor 
competência. As cotas são uma medida temporária para a correção 
de desigualdades. Elas se baseiam na associação de competências + 
cor da pele + gênero e outras variáveis identitárias que foram 
marginalizadas e enfrentaram barreiras históricas. A resistência a 
tantas dificuldades, das mais diferentes formas, também moldou 
nossas existências e os modos como pensamos o mundo. Quan-
do somos convidadas para ocupar um novo lugar, é porque por 
fim entenderam que sem a nossa competência e experiência não 
seria possível chegar a novas soluções nesse espaço. O mundo 
precisa e ganha com a nossa inteligência, sucesso e força. Nosso 
protagonismo é nosso por direito. Agora é introjetar essa verdade 
e brilhar na vida.
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Mas nem sempre dois mais dois são quatro. Às vezes, o mundo 
(e nós mesmas) não se dá conta disso. Precisamos nos autoco-
nhecer mais e questionar todos os dias se estamos equilibrando 
de forma saudável a busca pela fortaleza que existe em nós e a 
possibilidade de sermos sensíveis e vulneráveis.

Foi pensando nessa ambiguidade que enfrentamos diariamen-
te — quando posso/devo ser mais ou menos forte? — que divido 
com vocês alguns episódios que me fortaleceram durante a minha 
trajetória. Espero que outros tantos passos estejam por vir. Assim 
como Michelle Obama, me sinto numa jornada em curso, estou — 
como você — me tornando algo novo no exato momento em que 
você está lendo este livro. Nossas células estão se renovando. O 
mundo está girando. Por isso, o que é certeza agora pode e deve 
ser questionado no futuro (e meus dedos já estão coçando para 
editar o texto que acabei de escrever). Estamos aprendendo e de-
saprendendo o tempo todo. Entender o quanto ainda temos que 
conhecer e aprender é muito mais importante do que aquilo que 
já sabemos. Colocar em xeque o que já conhecemos nos fortalece. 
Estamos sempre em movimento, querendo ou não.

Quando penso no que me fortalece, reflito sobre minha busca 
por mais informações sobre a minha família e as minhas raízes. 
Busco no passado a inspiração para construir o futuro. Revisito 
momentos da minha infância e percebo que episódios tidos como 
brincadeira não eram, na verdade, tão banais quanto me diziam. 
Eram fruto do racismo estrutural. Escrevendo estas linhas, posso 
ouvir os sinos da igreja da Penha que embalaram minha infância 
e adolescência; eles refletem o caldeirão religioso que é o bairro 
onde cresci e também a base das minhas crenças, algumas com as 
quais, inclusive, precisei romper. Foi com minha mãe me dizen-
do que eu devia usar minha própria voz para concretizar minhas 
vontades que saí do casulo e da minha zona de conforto. Da 
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juventude, lembro da busca incessante por autoestima. Eu tirei 
minha força de tudo isso, e aprendi — e aprendo a cada dia — a 
lidar com as minhas fraquezas.

No desenrolar da minha história, percebi que era uma nego-
ciadora, encontrei os melhores amigos que a vida podia me dar, 
me descobri uma mulher bonita — sim! — com uma voz gigante, 
que quer fazer ecoar seu grito. Também quero mobilizar outras 
pessoas, não quero ir sozinha, e desse desejo nasceu o Instituto 
Identidades do Brasil, que luta por igualdade de oportunidades 
no mercado de trabalho para pessoas negras em suas mais diver-
sas identidades.

Já entendi que minha vida não é um tiro curto, mas uma ma-
ratona, e precisarei dosar o ritmo, respirar, calibrar minhas forças 
para não desistir. Em meio a tudo isso nasceu Alice, meu pequeno 
grande amor, e comecei a correr também a maratona materna do 
amor infinito e das noites de sono maldormidas.

Veio a pandemia e descobrimos que não estamos todos no 
mesmo barco, só no mesmo maremoto. Entendo ainda mais que a 
vida é um sopro, vejo amigos e amigos de amigos partirem diante 
de um vírus de efeitos tão inusitados. E eu, agora uma empresária 
no processo de fortalecer uma organização relativamente nova, 
entendi quando o mundo clamou que vidas negras importam 
que já era hora de me reinventar de novo. George Floyd foi um 
marco em vários sentidos, e você vai entender por que ao longo 
da leitura.

Este livro foi escrito em processos de absoluta catarse, em 
plena pandemia. Estou aqui abrindo meu coração e desejo que 
esta seja uma troca de muito aprendizado. Espero que estas histó-
rias tão íntimas fortaleçam e inspirem. É obvio que cada história 
é única e incomparável, mas acredito que nossas narrativas se 
complementam. Espero que nossas trajetórias se conectem de 
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