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RESUMO 

A superação da marginalização da mulher negra na sociedade moderna exige um 
debate sobre a dificuldade de autoaceitação do sujeito negro na cadeia de dominação 
global do sexismo e racismo. As relações sociais sem políticas públicas de inclusão 
da negra, dificulta o modelo de desenvolvimento elaborado pelos movimentos auto 
organizados por mulheres contra o Racismo, opressões de gênero ou qualquer 
violência contra à comunidade negra. O presente artigo pretende refletir sobre a 
construção de identidade da mulher negra, quais os obstáculos para construção do 
EU verdadeiro e como é possível fortalecer o lanço com a ancestralidade negra. 
 
Palavras-chave: Marginalização da mulher negra. Racismo. Identidade Negra. 

Preconceito Institucional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Overcoming the marginalization of black women in modern society requires a debate 
about the black guy's difficulty in self-acceptance in the chain of global domination of 
sexism and racism. Social relations without public policies of inclusion of black women 
hinders the development model elaborated by women's self-organized movements 
against racism, gender oppression or any violence against the black community. The 
present article intends to reflect on the construction of identity of the black woman, 
what obstacles to the construction of her true identity and how it is possible to 
strengthen the haul with the black ancestry. 
 
Keywords: Marginalization of the black woman. Racism. Black Identity. Institutional 

Prejudice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 11 

CAPÍTULO 1 – CORRENTES INVISÍVEIS:  A FALSA DEMOCRACIA RACIAL .... 13 

1.1 BREVE HISTÓRICO RACIAL NO BRASIL ..................................................... 13 

1.2 MARGINALIZAÇÃO RACIAL DA MULHER NEGRA....................................... 17 

1.3 PRECONCEITO INSTITUCIONAL .................................................................. 22 

CAPÍTULO 2 - POR QUE A MULHER NEGRA É A REVOLUÇÃO? – RECONQUISTA 

DE ESPAÇO E VISIBILIDADE ................................................................................. 27 

2.1 IDENTIDADE E LUTA NO NÚCLEO SOCIAL ................................................. 27 

2.2 AS DIFICULDADES DA CONSTRUÇÃO DE SI ............................................. 31 

CAPÍTULO 3 - O SIGNIFICADO DE SER NEGRA................................................... 35 

3.1 O DESCOBRIR COMO RESISTÊNCIA IDENTITÁRIA ................................... 35 

3.2 PRETA, SIM. ................................................................................................... 44 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 48 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca investigar a temática da marginalização das 

mulheres negras no Brasil, e a maneira com que a comunidade negra é colocada à 

mercê do Estado pela abolição inconclusa no país. Assim, optou-se pela análise 

histórico racial e social no país, a forma que o Governo não estabelece critérios de 

inserção social dos corpos negros e análise da dificuldade de construção da 

identidade negra. 

Busca-se ao final desse trabalho formar um panorama geral das violências 

psíquicas, morais e institucionais sobre as mulheres negras e como a conquista de 

sua identidade é revolucionária em combate a marginalização.  

Para isso, estabeleceu-se como metodologia do presente trabalho inicialmente 

a revisão bibliográfica interdisciplinar sobre o tema, analisando sob diversas matrizes 

teóricas de intersecções sobre aspectos de gênero, classe e raça no Brasil. Por 

conseguinte, os dados obtidos no Instituto da Mulher negra, no Relatório das 

desigualdades raciais e dados do IBGE. Por fim, realizou-se análise de relatos 

pessoais de mulheres negras sobre a perspectiva do livro Torna-se Negro de Neuza 

Santos, aonde nota-se a dificuldade de construção identificatória com a ancestralidade 

negra. 

O método a ser utilizado para fundamentar a marginalização da mulher negra 

no cenário nacional, a responsabilidade do Poder Público na inserção da comunidade 

negra e as consequências da abolição inconclusa no país e os demais danos da 

sociedade pautada na falsa democracia racial, bem como os componentes que 

compõe os movimentos feministas auto-organizados no  cenário de luta e conquistas 

por direitos foram realizados por pesquisa bibliográfica, doutrinária e literatura voltada 

ao gênero feminino. 

À vista disso, no primeiro capítulo dada a complexidade do contexto racial no 

Brasil, a temática demonstrará um breve histórico da escravatura, com suas 

consequências da discriminação racial. Além da análise das diversas vertentes do 

racismo, como funcionam em pressupostos de dominação, na crença de uma suposta 

raça biologicamente superior e na predominância do grupo branco sobre o sujeito 

negro e na hierarquia moldada em espaços entre superiores e inferiores. A questão 

do autoengano da democracia racial será demostrada pelas inúmeras barreiras 

encontradas para mobilidade social da negra, como funciona a marginalização da 
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mulher negra e os movimentos auto- organizados por elas e a luta constante pela 

implementação de políticas públicas eficazes no combate ao racismo. 

No segundo capítulo será trabalhado a Identidade e Luta da mulher negra e as 

Dificuldades da Construção de Si, trazendo seu conceito por diversas matrizes de 

pensamento, discutindo suas principais bases de apoio e articulações para a negritude 

e fazendo considerações críticas sobre as opressões à mulher negra e o modo de 

como resistem a favor da pluralidade de existência de sua cultura, como criam 

estratégias coletivas de luta e de reafirmações para comunidade negra.  Nesse 

mesmo capitulo, a problemática da invisibilidade negra é abordada no campo 

educacional, na questão estética, na mídia e na política. 

No terceiro capítulo será exposto a transição do descobrir-se negra para a 

aceitação do EU verdadeiro no contexto social que exalta a brancura e recusa a 

totalidade negra em prol de um suposto modelo de “ideal” branco. Nesse mesmo 

mosaico racial complexo, será evidenciado as tentativas de camuflagens da negra, 

ocasionado pelo estigma social do racismo até a construção da moldura de possuir 

traços de cor negra e o florescer da preta com orgulho de sua ancestralidade. Nesse 

momento, a negra não aceita mais o branco como marco referencial e está livre para 

desconstruir o estigma da marginalização.  

Diante disso, objetiva-se de fato traçar um panorama sobre a marginalização 

da mulher negra na abolição inconclusa do Brasil , demonstrando algumas variáveis 

e fatores que concorrem para a construção da identidade negra . 
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CAPÍTULO 1 – CORRENTES INVISÍVEIS:  A FALSA DEMOCRACIA RACIAL 

1.1 BREVE HISTÓRICO RACIAL NO BRASIL 

A história do racismo no Brasil é um fato social que acarretou diversas 

desigualdades para a comunidade negra.  Essas desigualdades são vestígios 

deixados pela escravidão que ao longo da história produziram exclusão, preconceito 

e principalmente o racismo que é uma barreira na igualdade racial.  

[...]A escravidão negra no Brasil trouxe profundas marcas a sociedade 
contemporânea. A ambiguidade presente no pós-abolição – ao negro não é 
negado o direito de ser livre, mas lhe são negadas condições dignas de vida, 
repetindo-se, muitas vezes, lógicas semelhantes a da escravidão-, de alguma 
forma, persistente nos dias de hoje meio de práticas racistas, sejam elas 
explícitas ou não. (NUNES, 2006, p. 89) 

 
Dessa forma, negar o racismo e suas práticas de discriminações sociais é uma 

estratégia para legitimar as desigualdades de cunho racial. Na grande maioria, a 

negação possuí raízes em discursos equivocados, modificados ou intencionalmente 

utilizados como sinônimos de legitimar uma democracia racial, sendo essa um mito 

no imaginário do país (TURRA & VENTURRI, 1995). 

Através de estudos sócio/históricos nota-se que a abolição da escravatura não 

extinguiu a opressão econômica e social sobre a população negra, sendo necessário 

medidas dê rupturas da discriminação, juntamente com o poder público para 

possibilitar voz a uma raça silenciada (SKIDMORE, 1974). 

Esse cenário desigual constroem a situação contemporânea da maioria da 

população negra, em especial as mulheres negras, nas quais resultam a baixa 

escolaridade, salários inferiores, dificuldades de possuir um lugar de fala e exposição 

da comunidade negra à pobreza. (PESQUISA DA FUNDAÇÃO SEADE E DIEESE, 

2008). É esse o contexto que a séculos silencia e fragiliza os corpos negros dos 

acessos à direitos e privilégios sociais.  

Sendo assim, o racismo é o ponto central das desigualdades materiais e 

simbólicas que existem no Brasil (GÉLEDES, 2011). Ele coordena maneiras de agir, 

perceber e pensar e possui uma única função: a estigmação racial e a perpetuação 

do privilégio branco, através de mecanismos culturais, políticos e psicológicos. 

A população branca brasileira é detentora do capital financeiro, do poder 

político, de melhores níveis de escolaridade, melhores remunerações, melhores 

condições de acesso a trabalho e estudo, maior reconhecimento profissional 

(JACCOUD, 2009). 
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Em suma, o racismo refere-se aos corpos negros como subalternos e inferiores 

aos padrões brancos, então, o racismo questiona a noção de mérito: não é apenas 

por esforço pessoal que a branquitude ocupa esse lugar, ela o tem herdado 

historicamente. 

Assim, a normatividade racial do Brasil é pautada em pressupostos de 

dominação: a crença de uma suposta raça biologicamente superior, a predominância 

cia do grupo branco sobre o sujeito negro e na hierarquia moldada em espaços entre 

superiores e inferiores. 

Quando se fala da suposta crença de uma raça biologicamente superior, existe 

uma perspectiva retórica da genética, um discurso que o corpo biológico determina 

características mentais do sujeito (intelectuais, morais e psíquicas). Na 

contemporaneidade do século XXI, estudos comprovam que a genética não 

condiciona diferenças sobre potenciais entre negros, brancos ou entre quaisquer 

outras raças.  

Um aspecto importante, é a necessidade de diferenciar etnia e raça. Quando 

se trata de raça, a referência é a materialidade do corpo expresso pelo fenótipo, 

enquanto etnia refere-se a construção simbólico- cultural dos componentes que ligam 

os sujeitos em um mesmo grupo, como uma religião ou linguagem (CARNEIRO, 

2005). 

O racismo engloba a continuidade entre o corpo e mente, nesse contexto, a 

cultura. Sendo assim, não há discriminação étnica que não seja ao mesmo tempo 

discriminação racial. 

Na predominância do grupo sobre o sujeito, temos a situação que o branco 

possuí privilégio pelo simples fato de ser branco, usufruí positivamente (mesmo que 

não saiba) do fato de ser do grupo racial branco. Assim, quando cometem ações 

negativas ou conquistas, são julgados ou homenageados em sua singularidade. A 

branquitude é responsabilizada pelo seu erro, ou vitória, como desempenho pessoal 

(GÉLEDES, 2011). Então, a identidade do grupo é a moldura para o realce da 

singularidade do sujeito. 

Caso, um negro, principalmente uma mulher negra cometa uma ação vista 

como negativa, a sua ação automaticamente estende-se para toda comunidade negra. 

Nesse momento, comum o discurso: “Só podia ser negra”. Então, uma negra é 

“portadora” da vergonha de todos os corpos negros. Por outro lado, quando essa 

mulher conquista algum bem, é vista como exceção. Nasce a cobrança de ser a 
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melhor, ser o destaque, se não a for, consciente ou inconscientemente, sustará o peso 

de constranger toda sua comunidade. 

Sobre a hierarquia moldada entre superiores e inferiores, implica na brancura 

ser vista como diferencial, na visão de possuir algo a mais.  Segundo, Sovik (2002, p. 

6). “Ser branco no Brasil é uma função social e implica desempenhar um papel que 

carrega em si uma certa autoridade ou respeito automático, permitindo trânsito, 

eliminando barreiras”. 

Contrapondo a autora para a perspectiva negra, ser negra no Brasil é um 

estigma social e resulta em sustentar um papel que carrega uma ausência de 

autoridade ou desrespeito nato, o que implica em inúmeras barreiras em sua 

mobilidade social. 

É um erro o discurso do racismo às avessas ou de racismo do(a) negro(a) 

contra branco. Para acontecer o racismo é necessário ocorrer hierarquia histórica 

entre as raças, então, historicamente, a comunidade negra não ocupou status de 

superioridade em relação aos brancos. A exceção, não reconfigura a regra, diferente 

de uma mulher branca. Caso uma negra estabeleça um destaque maior em relação 

ao branco não significa o desfazer do racismo, pois o mesmo não diz respeito para 

situações singulares de uma pessoa em relação à outra, o fato refere-se à um 

fenômeno de longa data e que é concernente à identidade racial. 

A tática do racismo é subdividir a comunidade negra. De toda maneira, é 

impossível ignorar a violência psíquica, física e sexual que a escravidão e o racismo 

impõe sobre todos os corpos negros (pardos/pretos). Estipular critérios de quem sofre 

mais é impossível e violento. Como é o caso das pesquisas que apontam: as mulheres 

pardas são as mais estupradas no Piauí e as mais assassinadas no Rio de Janeiro 

(Pinto, Moraes & Monteiro, 2015) e as mulheres pretas são as que mais trabalham 

como empregadas domésticas em São Paulo (IBGE, 2011). 

Do enfoque subjetivo ou intersubjetivo, sofrimento é sofrimento. Porém, em 

relação à mobilidade social, as mulheres negras agrupam mais barreiras, estão no 

último degrau da escala social e exercem trabalhos considerados desqualificados. 

Então, cria-se uma imagem da democracia racial, com o objetivo de uma 

suposta convivência igualitária entre brancas e negras. (NASCIMENTO, ABDIAS. 

1978). Contudo, essa imagem é ideológica e está a serviço de uma estrutura social 

preconceituosa que impossibilita uma intervenção adequada dos problemas sociais, 

ocasionados das relações raciais do país. 
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O mito da democracia racial é também um discurso moral que afirma que o 

racismo é nocivo, desnatural e contrário à brasilidade... Como tal, os afro-brasileiros 

não podem aceitá-lo nem rejeitá-lo totalmente. Eles ficam aprisionados entre a 

esperança e o silêncio, entre a resistência e a resignação (SHERIFF, 1993, apud 

HASENBALG, 1996, p. 243-244). 

Essa crença benévola da Democracia Racial precisa ser relativizada, pois é 

uma autoilusão. O racismo latente e muito bem disfarçado, faz parte da nossa 

camuflagem “morena”. 

Não passamos pelo Apartheid legal, mas a história do país é moldada no 

destaque do período que os europeus chegaram ao continente americano, 

encontraram os índios e posteriormente trouxeram os africanos como escravos. 

Então, as raças negra, branca e indígena unidas formam o “paraíso racial “, 

fortalecem o mito para promover o Brasil como um lugar que multiplicidade de cores 

e culturas convivem em igualdade. 

A tragédia da escravidão brasileira, que acentuou o racismo no país é tão brutal 

e sofisticada que fica para as vítimas não apenas a responsabilidade de lutar contra a 

sociedade, mas também de provar a sua existência. 

Caso persistam em negar o impacto da escravidão ou o racismo, com um pouco 

de sensibilidade política não é difícil localizar onde estão as negras na sociedade do 

país.    

[...] Mudaram as aparências, as a essência das relações sociais não mudou. 
A atitude do Estado para a situação do negro “liberto” sempre foi omissa: a 
miséria material, a discriminação e a humilhação vividas pelos 
afrodescendentes são reduzidas à culpa deles mesmos, por meio de uma 
manobra ideológica que transforma o que é da esfera das relações de poder 
em algo natural, inerente à raça. A ideologia republicana pedia um projeto de 
nação que, por sua vez, requeria que se repensasse o homem brasileiro 
Coube aos cientistas da época fazer esta reflexão.  (NUNES, 2006, p. 90) 
 

Percebe- se que a essência do racismo e a brutalidade do Estado recusa a 

história, a força da ancestralidade e silencia as vozes negras como sujeitos ativos. O 

Estado reflete a tirania da sociedade preconceituosa na sua letalidade contra os 

corpos negros.   

Essa essência preconceituosa em sua maioria, não é velada ou disfarçada, na 

verdade, ela é bem clara e disposta a negar espaços, acessos à igualdade e pronta 

para atingir corpos negros a disposição do racismo diário de um país preso em 

práticas preconceituosas. 
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Os próprios aparelhos jurídicos, ao longo da história criaram violências físicas 

e simbólicas que dificultam à formação de sentimento de pertencimento racial, 

fortalecendo obstáculos ao posicionamento político negro. Assim, a importância de 

ações para o movimento negro no campo jurídico, é fundamental na luta e conquista 

de políticas públicas. Porém, nossa história é marcada para acentuar uma identidade 

negra marginalizada, por conta da morosidade jurídica, que é incapaz de conseguir 

resultados satisfatórios para inclusão racial.  São dados históricos que comprovam 

que a abolição não permitiu as negras as mesmas condições de vida do restante meio 

social.  

Então, o racismo está presente até mesmo nas aparelhagens que deveriam 

combatê-lo, uma vez que o sistema jurídico brasileiro não coloca a negra como sujeito 

histórico participativo. Mesmo com todas as dificuldades no Estado/Justiça, é preciso 

não desistir de lutar contra a discriminação da violência histórica que sofreram desde 

a escravidão até o presente.  

A luta pela igualdade é constante e necessária o debate da marginalização da 

mulher negra diariamente. A organização da resistência é a base para uma verdadeira 

abolição, construída pelos negros e para os negros. A história provém do contexto, 

mas as soluções são pautadas nas atuações de resistência para transformação do 

meio social.   

A mulher negra enfrenta constantemente a insegurança de uma maior 

exposição à violência, por serem consideradas mais vulneráveis e à injustiça social, 

com imposição da branquitude, sendo obrigadas a conviver com a intolerância e 

desrespeito e com o não reconhecimento de sua ancestralidade para a construção da 

cultura e do progresso do país, ou seja, com a negação e desvalorização da negritude 

na formação da identidade brasileira. 

Com o autoengano da democracia racial no país, é urgente a atuação do poder 

público na inclusão da negra nos espaços decisórios do país.  Faz- se imperativo o 

reconhecimento pelo direito à existência, pelos direitos sociais, na utopia do Estado 

Democrático de Direito.  

 
1.2 MARGINALIZAÇÃO RACIAL DA MULHER NEGRA 

A marginalização racial da mulher negra é acentuada a partir de uma abolição 

incompleta proveniente dos lugares de dominação das opressões que as cercam. A 

temática de subalternação dessas mulheres negras reflete em compreender como 
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raça e classe, junto com outros componentes identificatórios e de subalternação 

reorganizam a maneira como as mulheres negras vivenciam o gênero.  

O debate sobre a marginalização da mulher negra é evidenciar uma dupla 

opressão que sofrem, opressão por serem mulheres e negras. Então, cabe 

problematizar a importância da emersão dos movimentos feministas negros em 

combate à essa marginalização. A intenção desses movimentos auto- organizados é 

mais do que a igualdade de espaço dentro do cenário binário homem/mulher, mas a 

visibilidade feminina histórica silenciada da negritude, assim, inicia a “efervescência” 

negra no engajamento social. 

A subordinação derivada dos racismos e preconceitos relacionadas à cultura e 

valores ligados à negritude, edificados em esquemas patriarcais e em condições de 

extrema exclusão, dificulta a ascensão da mulher negra desde à escolaridade até o 

mercado de trabalho. Contra a situação de marginalização das negras, aumenta o 

imperativo de resistência, fortalecendo uma identidade contra a insubmissão e 

desumanização. 

Na contemporaneidade, as justificativas mudaram, mas a manutenção do 

racismo persiste, o discurso não possui tanto foco na raça como categoria científica, 

mas como uma relação social e política de exclusão da participação social da negra.  

Vivenciamos um sistema político injusto, prolongado pelo período escravocrata 

e que se nota poucas alterações da condição da negra.  

[...] A situação da mulher negra no Brasil de hoje manifesta um 
prolongamento de sua realidade vivida no período de escravidão com poucas 
mudanças, pois ela continua em último lugar na escala social e é aquela que 
mais carrega as desvantagens do sistema injusto e racista do país. Inúmeras 
pesquisas realizadas nos últimos anos mostram que a mulher negra 
apresenta menor nível de escolaridade, trabalha mais, porém, com 
rendimento menor, e as poucas que conseguem romper as barreiras do 
preconceito e da discriminação racial e ascender socialmente têm menos 

possibilidade de encontrar companheiros no mercado matrimonial. 
(SILVA,2008, p.25) 
 

Conforme retratado por Davis (2016), as mulheres negras na época da 

escravidão desempenhavam as mesmas funções que os homens negros. O que as 

diferenciavam dos homens, e essa se torna uma diferença fundamental, era o fato de 

terem seus corpos violentados pelo estupro. Nota- se que o racismo e o sexismo 

construíram barreiras de opressão para essas mulheres.  

No trabalho escravo as mulheres negras experimentaram a igualdade com os 
homens, na produção, na força, nas surras, muita das quais seguidas de 
morte, predominando múltiplas violências às mulheres, pelo sexo, estupro, 
reprodução e lactação. Contudo, esse estudo aponta algo que se opõe a 
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diversos trabalhos sobre a temática – a insubmissão das/as escravizados/as, 
durante e na pós-abolição, e aponta como marco o movimento 
antiescravagista, a qual originou o feminismo negro, apesar da inclusão de 
mulheres brancas nestes movimentos (DAVIS, 2016, p. 47). 
 

Davis (2016), deixa bem claro todo o processo de transição da marginalização 

racial das negras e o engajamento e visibilidade delas nos movimentos 

antiescravagistas. Assim, o movimento de mulheres negras ganha força e aos poucos 

confirmam seu espaço político, expondo suas particularidades, evidenciam seus 

interesses e delimitam a necessidade de serem respeitas no meio social.  

No momento de consciência da mulher negra, surge a compreensão do seu 

status social e repercute no cenário político, cultural e econômico da comunidade. 

Evidenciar sua marginalização é contribuir para a luta das mulheres que antecederam 

essa luta, para que não caiam no esquecimento.  

Através de apontamentos diários de questões incômodas, bem como dos 

termos sexistas e racistas, que a construção de demandas e aspirações específicas 

para a mulher negra podem ser conquistadas. Com o fim da escravidão, não foram 

implantadas nenhuma forma de acolhimento e muito menos foi estabelecido políticas 

públicas eficazes para a melhoria e a sobrevivência dos escravos, sendo necessário 

medidas de equidade para além da folha de papel que são as leis do país.  

Nesse contexto, existe uma resistência inteligente dos movimentos negros, na 

tentativa de minimizar a marginalização da comunidade, os seus objetivos são 

múltiplos, mas o foco é a promoção do ser humano de cor negra, pelo seu 

reconhecimento cultural e profissional. Exercem visibilidades às denúncias sobre 

preconceito e em defesa de direitos, assim, é o caso da Afro-Caribenhas (Mujeres 

Afro) responsáveis pelo documento Plataforma Política que diz, “a situação de 

marginalização e exclusão socioeconômica que vivem as populações 

afrodescendentes se deve mais a situação de classe do que o próprio racismo. 

Sustenta a ideia de que se forem alcançados níveis econômicos mais altos não se 

teria barreiras para a mobilidade social. Sobre esta base está instalada a ideologia da 

democracia racial que inviabiliza as diversas maneiras em que o racismo se expressa 

de forma subterrânea, mas devastadora” (GÉLEDES ,2019) 

“Nós mulheres negras, pertencemos a uma mesma comunidade de destino. Foi 

possível evidenciar mais uma vez que racismo, sexismo, lesbofobia, 

fundamentalismos são os mesmos vetores que movem a dominação e a exclusão de 
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milhões de mulheres negras no continente “. Essas são palavras de Nilza Iraci, 

coordenadora de comunicação do Géledes (Instituto da Mulher Negra). 

Porém, a coordenadora do Géledes reconhece a vulnerabilidade das mulheres 

negras nos indicadores sociais e econômicos do país. “Por exemplo, em termos de 

pobreza, a população negra é a mais vulnerável, sete em cada dez casas que 

recebem o Bolsa Família são chefiadas por negros, sendo 37% das casas são 

chefiadas por mulheres. Temos entre mulheres brancas um desemprego de cerca de 

9%, entre as mulheres negras ultrapassa 12%. Outra área que vale a pena ressaltar 

é o tema da renda. As mulheres negras recebem 42% do salário dos homens brancos. 

É muito chocante elas receberem menos da metade do salário dos homens brancos.” 

O maior avanço contra a marginalização da negra são os movimentos sociais 

que destacam a centralidade ao cruzamento de raça e classe, na tentativa de 

promover reivindicações em prol da equidade de direitos e oportunidades, em todos 

os campos de cidadania, na relevância de uma vida digna que integra: condições 

sociais, políticas e econômicas e na conquista da igualdade racial em acesso à 

educação, direito ao trabalho e ao emprego, no qual a remuneração seja adequada, 

entre outras necessidades listadas pelos movimentos sociais e sujeitos participativos 

da população que se articulam na estrutura de tal mobilização. 

Então, a marginalização é um dos eixos prioritários de combate das ativistas 

negras que entendem que o preconceito e o racismo não só se mantêm intactos, com 

a “abolição”, como tornam-se sofisticados e reorganizam as estruturas sociais. 

Assim, os movimentos organizados dão visibilidade à problemática do privilégio 

branco em detrimento dos prejuízos da negra e lutam para encerrar o legado omisso 

da negritude. 

Adicionando à reflexão o componente gênero, temos o racismo patriarcal que 

segundo Werneck: “distingue as mulheres negras como um polo passivo, incapaz e 

irresponsável (2010, p11). A teorização de gênero para Joan Scott descreve: O gênero 

é uma primeira maneira de dar significado às relações de poder. Então, o conceito 

deve ser organizado em combinação com o status de igualdade política e social, que 

não limita-se ao sexo, mas engloba raça e classe. 

Essa visão é enfrentada pelas mulheres negras ao longo de suas lutas por 

direitos, ao questionar o feminismo homogêneo que possui a base de universalizar as 

vivências do gênero, tendo como perspectiva as vivências das mulheres brancas, sem 

considerar as relações de poder e subordinação existentes, no núcleo da diversidade 



21 
 

de ser mulher. De acordo Lélia Gonzalez sobre a especificidade do feminismo negro, 

como destaca Cardoso (2012, p 86): 

O feminismo negro possui sua diferença específica em face do ocidente: [a 
diferença dada pela] solidariedade, fundada numa experiência histórica 
comum (1984, p 3). A solidariedade de que nós fala é a base da luta das 
mulheres negras, desde o período escravista até os dias atuais, das diversas 
formas de organização que, nem sempre as acomodaram aos moldes formais 
, mas que sempre foram constantes e que se constituíam em resistência aos 
processos de dominação patriarcais, uma solidariedade historicamente 
construída, a partir de embates e estratégias de sobrevivência na diáspora, 
nas sociedades pós- coloniais marcadas pelo racismo, uma solidariedade que 
dá corpo aos Movimentos de Mulheres Negras no Brasil (CARDOSO,2012, 
p.86 ). 
 

Assim, os movimentos de mulheres negras utilizam a intersecção de raça, 

classe e gênero para análise da marginalização em seus distintos eixos de opressão 

e como reproduzem as múltiplas discriminações aos corpos negros. 

Diante do exposto, não se trata apenas de processos de subordinação que 

atuam isoladamente, nem que se sobreponham, mas sim elaboram a transversalidade 

das hierarquias de poder (CARDOSO,2012, p.55). Então, os movimentos auto- 

organizados por mulheres negras possuem o condão de primeiro transformar a vida 

de mulheres negras a partir das suas particularidades sociais, através dos variados 

cruzamentos possíveis, a este conjunto de pessoas.  

Esses movimentos feito por mulheres negras e para mulheres negras, 

contribuem diariamente para construção da nossa sociedade, sendo responsáveis 

pelo combate ao racismo e ao sexismo de maneira interseccional, lutam por equidade 

de maneira a libertar quem foi escravizado e assim assegurar a mulher negra não só 

o direito formal, mas uma forma real de ter uma vida digna. 

Em suma, “o viver doloroso “das mulheres negras marginalizadas, fortalece o 

pensamento feminista negro de atuação desses movimentos, que enfrentam as 

violências contra sua ancestralidade com posicionamento político. Essas mulheres 

buscam suas identidades que vivem em contínua mutação e que se formam com a 

interação constante da positivação de traços e cultura de sua comunidade negra. 

Assim, as mulheres negras constroem sua ideia de pertencimento e identidade, 

mesmo com uma sociedade forjada no racismo e no sistema patriarcal. O combate à 

marginalização é feito com “laços de identificação” articulados pelos movimentos 

feministas que solidificam as necessidades das mulheres negras. 

O fim da marginalização está na desconstrução dos sistemas políticos e das 

opressões econômicas, culturais e sociais que persistem em nossa sociedade, o 
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marco civilizatório de visibilidade para as mulheres negras está na retomada de uma 

ancestralidade que quando reconhecida contribuí com a atual crise sistêmica dessas 

mulheres. 

Assim, passado e presente das mulheres negras são atuais e verdadeiros. 

Entre a busca de identidade é preciso romper as correntes invisíveis da 

marginalização dos corpos negros. É essa consciência de busca/reconhecimento de 

identidade que determina o surgimento de organizações de mulheres negras de 

combate ao sexismo e racismo.   

 

1.3 PRECONCEITO INSTITUCIONAL 

O Preconceito Institucional se trata do nível político-programático das 

instituições e ações afirmativas que buscam à coletividade, no qual o impacto do 

sujeito é posterior à ação, como consequência desta. Então, o foco e escolhas de 

gestões que priorizam ou negligenciam certos aspectos, infringem condições de vida 

à população negra e corroboram com o imaginário social acerca de inferioridade 

dessa comunidade, e, na contramão, atuam como principal promissor social para os 

brancos.  

A atuação do racismo institucional pode ser considerada a principal causa das 

violações de direitos das mulheres negras subalternizadas. Reforçadas em estruturas 

públicas ou particulares do país, essa atuação é alvo pelo tratamento diferenciado, 

desigual. Assim, com a falha do Estado em prover assistência igualitária à 

comunidade negra, reflete no esquecimento social do grupo. 

A temática do racismo institucional é pontual quando se nota a sub-

representação de negras nos cargos de poder formal, como o Congresso Nacional e 

instituições públicas e particulares. A mesma ausência é notada na política e serviços 

de saúde, pois, não ocorre investimentos contra doenças prevalentes aos corpos 

negros, ocasionando a morbimortalidade por situações que seriam combatidas com 

políticas públicas eficazes. 

Conforme descrito por Leite (2012, p. 10), quando afirma que: 

O Relatório das desigualdades raciais no Brasil; 2009-2010 demonstram que 
os negros representam cerca de 60% daqueles que, por motivos diversos, 
não conseguem atendimento no SUS, sendo os maiores percentuais os 
relativos às mulheres negras – o que, sem dúvida evidencia a precariedade 
do dispositivo constitucional que assegura a universidade do direito à saúde 

no país. 
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Sobre os serviços educacionais: a invisibilidade das líderes e das inúmeras 

formas de resistência à escravidão e o não destaque destes como conteúdo relevante 

a ser trabalhado nas aulas de história é constante.  

No sistema de ensino superior: o número de negras na universidade é 

inversamente proporcional a seu quantitativo populacional, uma vez que a população 

do país é formada por uma maioria negra; o mesmo acontece na pós-graduação ou 

nas faculdades particulares brasileiras. 

[...] No plano da educação, todas as pesquisas apontam que, ainda que o 
acesso tenha crescido no país nos últimos anos, a presença dos negros no 
ensino médio, universitário e na pós-graduação permanece 
significativamente menor do que a dos brancos – diferença que se torna 
exponencial nos níveis superiores de formação. A razão, ressaltam, é clara: 
enquanto os brancos recorrem a escolas particulares, no ensino fundamental 
e médio e, assim, obtêm melhor formação intelectual para o ingresso nas 
universidades públicas, os negros restam as escolas públicas nos níveis 
fundamental e médio e o caminho das universidades privadas. Mesmo com 
essa estratégia, também no campo da educação as desigualdades raciais 
são gritantes: em 2008, a possibilidade de um jovem branco, de 18 a 24 anos, 
frequentar uma instituição de ensino superior era de 97,8% maior do que a 

de uma jovem negra da mesma faixa etária. (LEITE, 2012, p .11) 

 

Ainda nesse cenário de detalhamento do racismo institucional nas 

universidades, tomemos como base o número escasso de negras. Na atribuição 

dessa realidade ao racismo surgem especulações, firmadas em casos específicos, de 

que isso não seria um problema racial/social, pois trata-se de pessoas que não 

estariam aptas para ingresso na universidade ou, acontece o discurso apoiado de que 

as negras ingressam na universidade e não se esforçaram o suficiente. Esse discurso, 

ao difundir a visão enganosa do mérito, desconsidera que, em função das ineficácias 

das políticas públicas, as negras têm acesso às escolas públicas de pior qualidade, 

ou seja, a dificuldade do acesso ao ensino pode ocasionar insegurança e sofrimento 

psíquico, o que pode dificultar significativamente o desempenho da aluna no ato de 

prestar vestibular.  

Assim, o racismo institucional camufla a visão do real racismo, sobretudo, 

porque, e como já mencionado, o Brasil sustenta -se sobre o mito da democracia 

racial.  Nesse contexto, em conjunto com o racismo institucional, existe outras 

modalidades de desigualdades políticas, mesmo que no enfoque da construção de 

políticas públicas exijam ações convergentes e específicas, na visão do fenômeno são 

articuladas e atuam de forma conjunta, sistêmica e estruturante com o racismo, trata-

se dos já mencionados sexismo e “classismo”.  
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A respeito de habitação que é relacionado ao classismo : 

[... ] O déficit habitacional brasileiro (cerca de 5,5 milhões de unidades) é fruto 
da ausência de uma política estatal de habitação populacional, o que resultou 
na precariedade que caracteriza as atuais condições de moradia e vida 
nessas localidades. Além disso, em várias das grandes cidades que vêm 
sendo reestruturadas para favorecer a especulação imobiliária ou sediar 
grandes eventos, e assim se inserir nos fluxos internacionais de acumulação 
urbana, essas populações têm sido compulsoriamente removidas das 
localidades em que sempre viveram, criaram seus lações de vizinhança e 
parentesco, suas alternativas de sobrevivência (em trabalhos formais, 
pequenos comércios ou virações). São, então, reassentadas em locais 
distantes, ambientalmente precários, com infraestrutura urbana de má 
qualidade, sem redes de sociabilidade nem alternativas de trabalho; enfim, 

sem lugar na sociedade, sem direito à cidade. (LEITE, 2012, p. 5) 

 
Então, as barreiras ou facilidades atribuídas aos homens e mulheres, (ou 

demais identidades de gênero), as mulheres negras, mulheres brancas e indígenas 

de diferentes situações socioeconômicas reportam-se ao racismo, ao sexismo e ao 

classismo. Uma mulher negra em situação socioeconômica satisfatória terá, 

possivelmente, vantagens em relação a uma mulher negra de baixa renda, mas 

desvantagens em relação a mulheres brancas, especialmente às de nível econômico 

alto.   

Necessita-se, portanto, de intersecções entre raça, sexo e classe, pois, as suas 

categorias formadas socialmente nos constituem. Ao destacar as intersecções, a 

referência é que cada uma delas possui autonomia na vida social e operam de forma 

conjunta; portanto, não é lógico subordinar uma ou outra, negar uma ou outra, não 

cabe, e como já destacado, analisar a situação vivenciada pela mulher negra como 

produto exclusivo da discriminação de classe nem mesmo invisibilizar as diferenças 

de gênero. 

Assim, em muitas políticas públicas o Estado introduz formas de corte, de viver 

e de morrer, ou seja, “faxina étnica”. A população negra não tem recebido tratamento 

igualitário quando se trata de políticas públicas voltadas a saúde, educação, igualdade 

social, emprego, entre outros fatores, pois, as políticas desenvolvidas pelo Governo 

não tem atendido as necessidades daquela população, muito pelo contrário, tem 

praticado diferenças e não possibilitado um efeito significativo para o atendimento das 

necessidades básicas de inclusão social como saúde, educação e emprego 

(NASCIMENTO, 1978). 

Desta forma, é possível verificar que as políticas públicas que deveriam ser 

aquelas que protegem e possibilitam que a população marginalizada recebesse apoio 

e inclusão social como forma de melhorar sua condição como seres humanos são na 
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verdade atos discriminatórios, ou seja, preconceito institucional praticado pelo Estado 

(NASCIMENTO, 1978). 

Então , é nítido que mesmo com o fim da escravidão , políticas públicas não 

foram eficazes para garantir equidade dos corpos negros , em especial das mulheres 

negras no Brasil ,pois ainda ocupam sub- cargos no mundo do trabalho ,onde sua luta 

contra violência e a busca por melhores condições de vida é constante para formação 

de uma igualdade social de gênero e raça . Assim, verifica que a escravidão apenas 

foi uma forma de limpar as mãos dos senhores, para deixar na mão do Estado, para 

que o mesmo agisse como faz ao longo do tempo, não existindo assim o autoengano 

da democracia racial. 

Uma realidade vivenciada pela discriminação pode ser visto nas palavras de 

Nascimento (1978, p. 82): 

[...] As feridas da discriminação racial se exibem ao mais superficial olhar 
sobre a realidade social do país. A ideologia oficial ostensivamente apoia a 
discriminação econômica – para citar um exemplo – por motivo de raça – até 
1950, a discriminação em empregos era uma prática recorrente, sancionada 
pela lei consuetudinária. Em geral os anúncios procurando empregos se 
publicavam com explícita advertência “não se aceita pessoas de cor”. Mesmo 
após a lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo categoricamente a discriminação 
racial, todo continuou na mesma. Trata-se de uma lei que não é cumprida 
nem executada. Ela tem um valor puramente simbólico. Depois da lei, os 
anúncios se tornaram mais sofisticados que antes: requerem agora “pessoas 
de boa aparência”. Basta substituir “boa aparência” por “branco” para se obter 
a verdadeira significação do eufemismo. Com a lei ou sem lei, a discriminação 

contra o negro permanece difusa, mas ativa. (NASCIMENTO, 1978, p. 82) 

 
Neste sentido, é necessário que existam mudanças significativas, que o 

governo institua políticas voltadas a contribuir com as questões que envolvem a 

inclusão social dos corpos negros e que todos tenham igualdade em aspectos 

materiais e formais para possiblidade de viverem socialmente sem exclusão. 

Vale desatacar que, mesmo com a existência de normas para assegurar 

direitos e garantias, sozinhas não são suficientes para que todos sejam 

verdadeiramente iguais.  A combinação de igualdade formal e material está 

relacionada em compreender que apenas o texto da lei não possui o condão de 

eficácia na equidade material. A norma legal é fundamental, motivo pelo qual muitas 

lutas começam para sua positivação de direitos e garantias à causa. Com a 

positivação da norma, a luta é pela sua efetivação, assim conseguir tornar igual uma 

sociedade marcada pelo preconceito.  
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 [...] O preconceito institucional opera de forma a induzir, manter e condicionar 
a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas – 
atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a 
hierarquia racial. Ele foi definido pelos ativistas integrantes do grupo Panteras 
negras. Desta forma o racismo institucional é um dos modos de 
operacionalização do racismo patriarcal heteronormativo é o modo 
organizacional – para atingir coletividade a partir da priorização ativa dos 
interesses dos mais claros, patrocinando também a negligência e a 

deslegitimação das necessidades dos negros. (NASCIMENTO, 1978, p.80) 

 
Torna-se claro que as questões de gênero e raça, estão num contexto muito 

maior que a positivação de leis (ainda que seja uma vitória e um passo para 

igualdade).  

Entende-se, por fim, que a mulher negra busca efetivação do direito a 

igualdade, através da sua resistência continua e articulada, mesmo que de maneira 

lenta e gradual, atingir esse direito concretamente.  

Não se pode afirmar que a luta se encerra apenas nas desigualdades citadas, 

seria simplificar muito o movimento feminista negro. A luta não acaba com a mera 

legalização de direitos, mesmo que seja a forma mais imediata. O reconhecimento de 

direitos se insere em muitos âmbitos e a sua efetivação têm como principais 

obstáculos o sexismo e o racismo, o que dificulta a igualdade de gênero e raça. É por 

isso que o movimento deve estar presente em muitas áreas, com o objetivo de mudar 

as bases sociais.  

O presente capítulo contribuiu para que se tivesse uma visualização mais 

ampla sobre a história e articulação do racismo e como ele é agravado pelo sexismo.   

Do exposto, é necessário o reconhecimento das mulheres negras para além 

dos espaços que o Estado lhe destinou, para ocuparem a política e meios sociais, na 

busca de romper o silenciamento de sua ancestralidade.  
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CAPÍTULO 2 - POR QUE A MULHER NEGRA É A REVOLUÇÃO? – RECONQUISTA 

DE ESPAÇO E VISIBILIDADE 

2.1 IDENTIDADE E LUTA NO NÚCLEO SOCIAL  

A história de resistência do povo negro no Brasil confirma a luta por valorização, 

destacando as mulheres negras.  Com a análise da conjuntura organizada por essas 

mulheres, nota- se que os efeitos da opressão de raça e gênero são formadas na 

exploração dos escravos e permanecem com o lapso temporal. (GUIMARÃES; 

BELLATO, 1999, p.72 ) 

Marcada por uma trajetória de resistência e luta, a comunidade negra caminha 

em passos lentos e planejados pelo reconhecimento da sua história e identidade. 

Sendo essa identidade um ato político, pois é tomar para si a cultura do grupo e a 

marca de suas raízes. 

A partir do exposto, pode – se afirmar que a construção social foi pautada na 

valorização das pessoas brancas, em especial os homens, deixando a mercê a 

comunidade negra. Assim, temos a opinião das mulheres negras negligenciadas e 

sem a consulta do poder público para formar espaços de equidade social e racial no 

país. Sendo a manutenção social formulada pela tirania do Estado.  

Mesmo com todo sofrimento vivenciado por ser uma mulher negra, a busca por 

espaços de resistência são a potência para criar horizontes legítimos de direitos. Com 

o fim da escravidão, as mulheres negras focam as lutas a partir de outras frentes, 

visando maior participação social em condições de igualdade. Buscando estratégias 

de combate ao silenciamento e alternativas, para conquistar espaços a serem 

ocupados.  (PESQUISA DO IPEA, 2009) 

O desafio é contínuo e doloroso, já que combater uma luta que engloba 

questões de raça, gênero e classe exige a reconquista de espaços em diferentes 

níveis de existência. Mesmo com esse processo difícil, parece gerar forças maiores e 

mais potentes para a luta.  

Assim, para enfrentar a experiência da violência no cotidiano das mulheres 

negras é preciso a persistência no meio político e a leitura das variáveis de raça, 

gênero e classe da comunidade. Dessa forma então, serem reconhecidas como 

sujeitos ativos. 
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 [...] As mulheres negras, como sujeitos indenitários e políticos, são resultado 
de uma articulação de heterogeneidades, resultante de demandas históricas, 
políticas, culturais, de enfrentamento das condições adversas estabelecidas 
pela dominação ocidental eurocêntrica ao longo dos séculos de escravidão, 
expropriação colonial e da modernidade racializada e racista em que 
vivemos. ( WERNECK, 2008, p.76) 
 

Então, é necessária uma consciência pública de não tolerância ao racismo e 

assim esclarecer as divergências sociais para o avanço nacional. Os corpos negros 

lutam contra a violência do aniquilamento, seja ele machista, racista ou sexista, com 

o objetivo de garantir uma participação inclusiva na formação social para o grupo. 

(CASTILHO, Inês. 2016) . A partir dessa frente de combate começam as articulações 

para o florescer das identidades negras negadas.  

Isso comprova o impacto que a escravidão e o período colonial trouxeram para 

construção da identidade negra. O racismo é estruturado e a sua amplitude atinge 

todo o meio social, seja no trabalho, seja no meio político e até nós próprios núcleos 

familiares. Assim, articulações de combate são manejadas nas disputas políticas, na 

tentativa de reconhecimento e (auto)identificação para comunidade negra. O 

atrevimento das mulheres negras é a base para mudar a sociedade e é preciso 

encorajá-las para essa revolução.  

Construir uma (auto)identificação ou identidade de não subordinação ao poder 

masculino é uma alforria batalhada diariamente. Alforria essa das estratégias políticas 

de coerção feita pelos grupos dominantes, em sua maioria liderada por homens 

brancos.  A conquista efetiva de direitos só acontece com a desconstrução dos 

estereótipos criados para as mulheres negras e mecanismos de não tolerância ao 

racismo, sexismo e violência contra as mulheres. Sendo necessário reflexões e 

discussões sobre o tema, para construção de empoderamento das mulheres negras. 

Com a análise da suposta abolição que os corpos negros passaram na 

escravatura, ocorreu a ascensão do conhecido “trabalho livre “, o que resultou na 

reconfiguração das opressões (de classe, gênero e raça). Nesse momento, a 

construção de identidade é no seio da industrialização do século XIX. Enquanto, as 

mulheres brancas pobres eram destinadas aos trabalhos das fábricas, as mulheres 

burguesas eram destinadas à maternidade e atividades do lar. Já as mulheres negras 

eram expostas às condições de exploração no trabalho agrícola. 

Então, a marginalização da negra é acentuada no desenvolvimento econômico 

do Brasil, em que as áreas de educação, saúde e trabalho, as deixam à mercê do que 

“sobra” para elas. Sendo a luta da população negra no país, em especial, as mulheres 
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negras a base de uma estrutura que não permite falar em desenvolvimento amplo e 

igualitário. Assim, o avanço do desenvolvimento econômico se fortalece nos prejuízos 

sociais das classes com menos acesso aos direitos e serviços da sociedade.  

O que temos com tudo isso, é uma sociedade que não conseguiu esforços 

efetivos para integração social digna, para reparações e igualdade racial. Com essa 

abolição inconclusa, sem justiça social ou mudança de mentalidade, presas em 

práticas discriminatórias, o florescer da identidade negra sofre com as discrepâncias 

sociais.  

A luta do corpo negro no mundo é para (re)viver a ancestralidade de uma 

cultura excluída e marginalizada pela história. Não é só um ato de coragem, mas um 

ato de insubordinação contra o racismo e da luta do feminismo negro contra o 

sexismo. Muitas histórias de preconceito ou violência contra a mulher não são 

denunciadas e nem visibilizadas, o que resulta na violação de direitos fundamentais 

resguardados pelo Estado. 

 [...] Pensar a contribuição do feminismo negro na luta anti racista é trazer à 
tona as implicações do racismo e do sexismo que condenaram as mulheres 
negras a uma situação perversa e cruel de exclusão e marginalização sociais. 
Tal situação, por seu turno, engendrou formas de resistência e superação tão 
ou mais contundente. (CARNEIRO, p . 129 ) . 

 
As formas de resistência são para o sujeito negro ignorado em espaços 

ocupados por quem é incapaz de enxergar o quão problemático é o racismo. São 

vozes deslegitimadas, que muitas vezes sofrem agressão psicológica no processo de 

autoaceitação da cor (HUFFPOST BRASIL, 2016). Quando assumem sua identidade 

passam a provar a todo instante a sua existência. Existência essa questionada em o 

porquê de tanta importância com a representatividade da comunidade negra. 

É falta de sensibilidade não questionar:  como um sujeito construí sua 

identidade se as pessoas como ele não são representadas nos espaços? 

Representatividade é a ferramenta para formar espaços que respeitam a pluralidade 

de sujeitos no meio social. Caso isso não aconteça, a construção de identidade ficará 

sobre o viés branco e masculino que acreditar entender mais sobre a história e 

existência da comunidade negra, do que as próprias pessoas negras. 

Então, tomar para si o protagonismo de mulher negra, em uma sociedade 

racista é um desafio para ser um sujeito livre. Existem reflexões constantes do 

aniquilamento da comunidade negra, só que o compartimento desse sofrimento não 
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é exposto. Seja por vergonha ou por medo, até porque vivemos longe de um processo 

homogêneo, em busca de pluralidade e equidade. 

Com o processo de busca pela autoaceitação , surge o questionamento de ser 

aquilo que deseja ser e não ficar a mercê do que desejam para os corpos negros.  As 

mulheres negras são as mais atingidas no processo pela construção de identidade, 

são elas sobreviventes e testemunhas de uma sociedade sem referências para elas, 

seja na política, na mídia ou no campo profissional. 

Mesmo com todas as opressões, a mulher negra resiste e é o elemento central 

a favor da pluralidade de existências, cria estratégias coletivas de luta e de 

reafirmações da sua cultura. Na verdade, ela sempre foi a essência social da 

comunidade negra. 

[... ] A mulher negra escravizada conseguiu preparar o alicerce de certo grau 
de autonomia, tanto para ela como para os homens. Mesmo submetida a um 
tipo único de opressão por ser mulher, era levada a ocupar um lugar central 
na comunidade escrava. Ela era, assim, essencial à sobrevivência da 
comunidade. ( DAVIS, 2016, p.33) 
 

A frente militante do empoderamento das mulheres negras possui uma postura 

revolucionária. Essa postura é uma crítica sistemática global das opressões sobre os 

corpos negros. A partir desse raciocínio, interseccionar à dominação racista, sexista 

e classista são os alvos do movimento para alcançar a dignidade social. Sendo, o 

legado da escravatura o ponto necessário para entender a invisibilidade e 

subalternidade histórica/cultural que foram e são submetidas. Então, a mulher negra 

se fortalece como pessoa que toma pra si a responsabilidade de preservar as 

tradições da comunidade. Esse cenário é sobre as opressões políticas/econômicas 

pós – abolição na sociedade do país.  

Assumindo essa resistência, buscam autonomia e igualdade social, 

protagonizam revolução para enfrentar e solucionar o sexismo e o racismo. Assim, 

descobrem que ser negra é mais do que con(viver) com a experiência de ter tido uma 

identidade massacrada, mas resistir as opressões e comprometer-se a recriar suas 

potencialidades e preservar a sua história. 

Com isso, temos que o conhecimento da sua história é o primeiro passo para 

construção de si, reconhecer sua identidade negada, para a partir disso lutar por uma 

revolução politizada e saudável, melhorando a autoestima e elementos que 

potencializam a resistência. 
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2.2 AS DIFICULDADES DA CONSTRUÇÃO DE SI  

Como dito por Azoilda Loretto da Trindade: “A invisibilidade é a morte em vida”. 

A construção de si, mostra o tanto que os corpos negros são invisíveis. As mais 

diversas opressões, executam o corpo físico e prejudicam o emocional e psicológico 

da comunidade negra (NASCIMENTO, E.L.2003). O enfoque para fortalecer essa luta 

está em entender os desafios dessa construção, enxergar aonde essa invisibilidade 

acontece e assim persistir por direitos à comunidade negra, principalmente as 

mulheres negras.  

A invisibilidade acontece desde a infância, já que no sistema educacional, 

acontece a negação da história negra. (MUNANGA, KABENGELE .2005). Os livros 

infantis/didáticos estão presos nas imagens conservadoras da escravidão, 

fortalecendo a imagem humilhada da população negra. Além disso, existem poucos 

personagens negros na literatura infantil ou quando presentes, exercem atividades 

inferiores aos brancos. (OLIVEIRA, ELIANA .2010) 

Sendo assim, como efetivar na educação que as crianças negras se sintam 

representadas/valorizadas se as condições da literatura e materiais são adversar a 

esse objetivo?  

Vale ressaltar que mesmo com a promulgação da Lei 10.639/2003, que 

estabelece obrigatoriedade da inclusão Histórica e Cultural Africana e Afro Brasileira 

no currículo escolar, ela não foi efetiva na questão racial, já que é necessário preparo 

dos educadores para atuarem na educação de base, sendo preciso uma 

reestruturação dos programas de cursos de graduação.  

Sendo a educação o exercício para formar um sujeito autônomo e a literatura 

infantil utilizada nessa construção, faz se necessário evitar a negativa do que é ser 

negro, incluir representatividade dos corpos negros e principalmente das 

características das mulheres negras rejeitadas pelo padrão estético da literatura e 

mídia. 

No momento que o Estado preocupar –se com os corpos negros e buscar que 

sejam tratados de maneira digna, as políticas afirmativas conseguirão seus objetivos. 

Como a educação é o ponto de partida para mudar questões de ordem cultural, é 

urgente mudanças no imaginário racista construído e fortalecido nos materiais do 

ensino infantil até o nível acadêmico. 

Frisa-se que a invisibilidade na infância é agravada em relação as mulheres 

negras, já que as narrativas históricas e midiáticas as colocam como agentes passivas 
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e inativas da sociedade. Essa situação é comprovada no ensino escolar que as 

colocam em total ilegitimidade de existência. Sem contar que as características/traços 

das mulheres negras são vistos como inferiores e rejeitados pelo o que a mídia ou 

literatura consideram “padrão de beleza”. (PAVÃO, EDISON. 2015) 

O preconceito racial é a problemática da exclusão social para a inserir as 

mulheres negras na literatura, na mídia, na política e em todos os meios que as 

consideram invisíveis. As necessidades das mulheres negras são especificas, já que 

representam as necessidades de uma minoria dentro de uma minoria. O género não 

é absoluto para caracterizar todas as mulheres, não é possível abranger todas as 

mulheres no mesmo núcleo e não considerar as especificidades e necessidades de 

cada núcleo. 

A construção de si da mulher negra é diária e possui várias vertentes, como:  a 

raça, gênero e classe. Sendo todas essas condicionantes responsáveis por acentuar 

as dificuldades de representatividade nos meios de comunicação, nos espaços 

acadêmicos e em locais de fala. Outra condicionante é o padrão de beleza que lhes é 

imposto, já que ocorre a desvalorização da estética negra, sendo essas mulheres 

vítimas dos “pré-requisitos” de uma boa aparência, que são associados as 

características das mulheres brancas.  

Então, a mulher negra precisa ser vista/retratada em todos âmbitos sociais, pois 

sua representatividade é fundamental para construir autoestima e também reergue-la. 

As mulheres negras precisam que sua estética seja representada com respeito, para 

que as meninas cresçam com autoestima, sem dificuldades com auto aceitação e 

fortalecimento da sua identidade.  

É urgente, a construção de si desde a infância. Com essa construção, 

rompesse o padrão estético racista e fortalece a luta contra a invisibilidade que são 

testemunhas.  Assim, por conta do racismo e todo o seu estereótipo à sua volta, é 

comum relatos de opressões das mulheres negras que renegam sua cor, para tentar 

um encaixe no âmbito social, sendo essa realidade presente já no período 

escravocrata, como retrata Davis (2016, p. 179): “Durante a escravidão, a mulher 

negra começou a desenvolver um conceito depreciativo de si mesma não apenas 

como mulher, mas também como ser humano” 

A pesada herança escravocrata e a dificuldade de políticas afirmativas, afetam 

diretamente a saúde mental das mulheres negras. Nesse sentido, à urgência em áreas 

de inserção na sociedade de classe. Não se pode deixar invisíveis às lutas do 
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feminismo negro, é preciso romper a dinâmica do racismo e sexismo e evidenciar a 

revolução das negras em busca da igualdade e dignidade social. 

A marginalização da mulher negra é relacionada com a sua imagem de objeto, 

fruto do passado escravocrata em que essas mulheres sofriam diversos tipos de 

violência e desumanização, situação essa que se perpetua no presente. É visível que 

a comunidade negra está mais exposta a violação de seus direitos, com a dificuldade 

de efetivação das políticas afirmativas e com a legitimação dada pelo Estado em 

manter as negras em situação de subalternidade. 

Sendo a luta por sua representatividade na mídia, na literatura e em todos os 

âmbitos que não reconhecem um lugar de fala da mulher negra, o ponto chave para 

construção de si que é negligenciada pela sociedade classista. Mesmo submetidas à 

opressão e marginalização provocada e alimentada pela mídia, essas mulheres lutam 

pela recuperação e restauração de suas vozes, visando legitimar seus discursos, 

frente ao poder supremo e onipresente das empresas de comunicação, com suas 

mídias, e do Estado (REIS, 2014). 

A negra não é só invisível nos meios de comunicação, sua representatividade 

não acontece como um sujeito ativo/participativo no âmbito social. O mesmo é visto 

na educação, comerciais de TV ou na política, a sua presença é negligenciada e pouco 

notória. 

A construção da identidade negra é uma questão racial que não se nota, não 

se debate e que nem desejam analisar ou debater essa invisibilidade, como se não 

existisse. A literatura infantil é branca e para brancos, assim como a beleza e lugar de 

fala expostos na mídia. Então, o que exibido é uma imagem depreciativa do que é ser 

negra e que ascensão social é relacionada ao branco.   

Então, se tratando de países em que o racismo é estruturado/enraizado como 

o Brasil, a proporção da exclusão é gigantesca, fora a dificuldade de auto aceitação 

da cor ou das características de sua ancestralidade, nesse cenário surge as mídias 

de resistência e redes de apoio para restauração da identidade e vozes das mulheres 

negras. O desafio está na efetividade comprometida do combate ao racismo e 

sexismo, já que as políticas focam na exclusão e são ineficientes para reestruturação 

da igualdade de gênero e raça.   

Com a expansão da internet uma das ferramentas muito usada pela mídia e 

uma maior facilidade de acesso até mesmo no celular, a resistência das mulheres 

negras aumentou, através de blogs com vídeo de como cuidar de cabelos crespos e 
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cacheados, poemas ressaltando a luta e a beleza da mulher negra, escrito por uma 

igual. Com a finalidade de fortalecer, elevar a autoestima e desenvolver a sororidade 

das pardas e principalmente das pretas (GELEDÉS, 2010). 

Discutir a criação de redes de apoio é de fundamental relevância para a 

efetivação dos Direitos Fundamentais das mulheres negras. Sendo essas mulheres a 

combinação da dupla discriminação de sexo e cor na sociedade brasileira, em que 

construir sua identidade é dificultada pela desfavorável progressão de direitos e 

marcada por uma trajetória discriminada (NASCIMENTO, E.L ,2003). 

 Após adentrar em alguns aspectos da luta por identidade e as dificuldades da 

construção de si, é possível notar a força da ancestralidade negra e de como merece 

respeito e representatividade. A construção das mulheres negras é pautada na sua 

trajetória com dificuldades desde a infância, em que tentam fugir do destino que 

parece estar marcado por sua marginalização. 

Assim, o suposto Estado Democrático de Direito está longe de apresentar 

indicadores favoráveis de inclusão da comunidade negra e mesmo que o Estado 

apresente ações de políticas públicas e aparato legislativo no país, que de forma geral 

é um ponto positivo, a efetividade por mudanças é um processo lento e diário que 

precisa de destaque. 

A mulher negra é a revolução do quadro social caótico que é a sociedade, pois 

o seu corpo negro é testemunha de um Estado que possui alicerces em bases 

discriminatórias e vítimas da dificuldade da inserção ocupacional, sendo uma longa 

caminhada para ajustar a dívida histórica que sua comunidade foi e é exposta. 
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CAPÍTULO 3 - O SIGNIFICADO DE SER NEGRA 

3.1 O DESCOBRIR COMO RESISTÊNCIA IDENTITÁRIA 

Quando acontece o entendimento da sua ancestralidade, aumenta a 

consciência sobre o que significa ser negra no Brasil. Ser negra é nascer com a luta 

na pele, ser negra é transgredir padrões para combater os ataques da sociedade 

racista a comunidade negra.  

A consciência de ser negra é uma conquista em uma sociedade que exalta o 

branqueamento, sendo necessário resistir para existir. Ser mulher negra no Brasil é 

possuir amarras no período escravocrata. A “abolição” não colocou fim na 

desigualdade de classe, sendo a mulher negra protagonista de humilhações e 

estereótipos de sexualização mesmo com o lapso temporal (NOGUEIRA, I.B ,1998).  

Muitas mulheres identificam-se como mulatas, morenas ou pardas, dentre 

outras “camuflagens” da negritude, mas tornar-se negras é uma conquista de 

identidade em um meio de “normatividade racial” (NASCIMENTO, E.L. ,2003) .  

No nosso contexto social, o racismo não deixa de existir porque o indivíduo não 

se declara negro. Infelizmente, atos racistas que hostilizam características 

reconhecidas de negros, são frequentes. Para as mulheres que são identificadas 

como negras e não se identificam como tal, também passam por violências e 

humilhações constantes. 

Nesse cenário, é triste a negação de ser negra, na tentativa de se esquivar do 

racismo. Existem situações, que reconhecer que sofreu discriminação racial é o 

mesmo que encaixar peças de um quebra-cabeça.  Os olhares cismados dos 

seguranças em estabelecimentos comerciais, piadas contra os cabelos crespos, 

alisamentos desde a infância ou mesmo ser “confundida” como uma empregada 

doméstica, essas situações formam a construção da identidade negra brasileira. 

A cultura do país possui um mosaico complexo para lidar com questões raciais. 

A sociedade entende como regra a declaração de ser “morena”, ou outras 

camuflagens para caracterizar uma cor de pele que não é branca. É difícil se 

reconhecer negra, principalmente, pelo estigma social causado pelo racismo e pela 

ideia de que que uma pessoa negra é alguém de pele muito escura.   

 Assim, grande parte da sociedade que se declara parda, possui 

dificuldade de enxergar sua ancestralidade além de um discurso superficial e essa 

mesma ancestralidade negada é usada para justificar atos racistas. Então, não se 
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identificar como mulher negra é uma tentativa frustrada de não enfrentar o preconceito 

racial, já que no imaginário do país, é melhor camuflar o “título” de negra sempre que 

necessário. 

Ser mulher é uma luta constante, mas quando se é uma mulher negra, essa 

luta é ainda maior.  As mulheres negras crescem e são formadas em uma estrutura 

que enaltece a brancura, porém não é impossível desfazer essa forma. A verdadeira 

moldura é a que se deseja construir, possui traços de cor negra e moldura de sua 

ancestralidade (PRESTES, C.R.S ,2013). 

Fica o questionamento: existe espaço para a mulher negra dentro de uma 

sociedade que exalta o branco? Nesse sentindo, não assumir a negritude como uma 

causa é reflexo da dificuldade de discutir a questão racial, até porque a vergonha de 

se dizer negro é fruto do racismo estrutural que nos amordaça. 

O processo de descobrir-se negra é interligado com o colorismo, que é fruto do 

processo de branqueamento e miscigenação no país (WERNECK.JUREMA, 2005). 

Como o Brasil é um país racista, esse processo de autoaceitação é relativamente 

recente e produto de uma conquista histórica dos movimentos auto-organizados 

feministas, que lutam pela representação da negra e que elaboram estratégias de 

empoderamento para ascensão social da negritude.  

Expor aspectos do negro no Brasil, em particular, a mulher negra é falar de 

desigualdade e discriminação. Assim, se faz necessário falar como a miscigenação 

funciona para camuflar o racismo e criar a ilusão da democracia racial. 

A autora Bianca Santana em seu livro “Quando me descobri negra” (2015), 

relata que depois que foi voluntária no cursinho "Educafro" em São Paulo, se deu 

conta que era negra. Em seu relato expõe: “Pensei muito e por muito tempo. Não 

identifiquei nada de africano nos costumes da minha família. Conclui que a ascensão 

social tinha clareado nossa identidade. Óbvio que somos negros. Se nossa pele não 

é tão escura, nossos traços e cabelos revelam nossa etnia. Minha mãe, economista, 

funcionária de uma grande empresa, foi branqueada como os mulatos que no século 

XIX passavam pó de arroz no rosto porque os clubes não aceitavam negros. Eu fui 

branqueada em casa, na escola, no cursinho e na universidade.” 

Expor relatos de construção, é a base da negritude de resistência, a partir do 

momento que alguém se declara negro, cria apoio para que outras também o façam. 

Talvez demore para alguns negros o reconhecimento da identidade racial, o descobrir 

de si é lento e particular. 
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As mulheres negras podem vivenciar o impacto do racismo institucional sem 

terem enfrentado, ou sem terem consciência, da discriminação racial interpessoal. A 

rejeição dos corpos negros acontece mesmo quando alguém não se identificam como 

negro (NASCIMENTO, E.L ,2003). Assim, quando uma mulher negra possui pele clara 

no Brasil, a amordaça do racismo a permite se identificar com qualquer outro 

colorismo. Essa mulher não é branca, porém, é qualquer outra cor, menos negra.  

A autora Neusa Santos em seu livro “Torna-se negro” (1983, p 66.) expõe: “O 

sentimento de rejeição existe. A nível da existência, no dia – a – dia. Depois que 

adquiri consciência, eu tentei me impor pelo lado intelectual, que é um modo de 

competição. A gente tem duas opções para não se sentir tão isolada: A gente se 

integra à comunidade negra – e eu já estou fora dela a há muito tempo – ou se integra 

ao meio de dominação branca que não satisfaz. É um lugar onde tudo é uma prova, 

onde estão sempre te testando, justamente por ser negro.”  

É importante descobrir sua identidade, a sua construção de si, pois a sociedade 

nos inventa e camufla nossas raízes. Então, a mulher negra não possui uma 

identidade positiva, da qual possa se empoderar. Já que no Brasil, nascer com a pele 

preta ou características negroides é sinônimo de discriminação racial, marcada pela 

escravidão e que dificulta o processo de descobrir-se negro. 

Ser negra é tomar consciência do processo ideológico engessado no discurso 

de embranquecimento. Assim, rompem-se a estrutura do desconhecimento de suas 

raízes que as aprisiona numa imagem de subalternação.  Ser negra é tomar posse 

desta consciência e recriar uma nova consciência pautada no respeito e equidade. 

Torna-se negra é a possibilidade de construir uma identidade negra, tarefa 

eminentemente política. Rompendo o molde da branquitude, a negra organiza as 

condições que lhe permite ter um rosto e características próprias. 

Existe outra possibilidade alternativa, possibilidade engessada, que reduz a 

negra a modelar-se como o figurino branco, sendo um ideal inalcançável, que acarreta 

traumas pelo não cumprimento desse ideal. 

Esse trauma e o medo de lidar com ele, constrói a imagem da negra brasileira 

que sofre a pressão da imposição da brancura.  A nível clínico, essa relação de 

pressão evidencia um sentimento de culpa, inferioridade e atitudes que moldam o 

descobrir-se da negra no Brasil, como uma estrutura de desconhecimento. 

 Essa identidade, que contraria a ancestralidade e prejudica o psicológico 

da negritude, tem sido uma tradição na história do país. Porém, a (re)construção de 
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uma identidade de resistência, formulada a partir das vozes negras que mesmo com 

as barreiras do preconceito, luta –se para construção da negra possuir feições 

próprias, respeitando seus interesses e reformulando a história individual e coletiva. 

O racismo aos corpos negros funciona como pedra-de-toque, sendo o problema 

central abordado. Ser negra é ser violentada diariamente, de forma cruel, sem pausa 

ou repouso para duas violências: a de exaltação aos traços e ideias do sujeito branco 

e a de recusa/anulação da ancestralidade do corpo negro. 

Assim, reside a espinha dorsal do racismo. A violência à comunidade negra é 

tão estruturada que ser negro, é um vir a ser. Ser negra, é descobrir-se negra. 

Então, o produto formado da violência racista é a tendência de destruir a 

identidade do sujeito negro. Sendo essa violência impiedosa e moldada de um ideal 

de ego branco, que obriga e constrói um projeto indentificatório inalcançável com os 

traços biológicos do corpo negro. Entre o ego branco e o ideal inalcançável, cria-se 

um abismo que o sujeito negro tenta traspor na busca de pertencimento social, sendo 

um processo frustrado que afeta o seu equilíbrio psíquico (NOGUEIRA, I.B ,1998).  

Para o corpo negro oprimido, os indivíduos brancos com suas pluralidades 

sociais e culturais ganham um destaque ímpar, único e universal: a branquitude. A 

branquitude detém a atenção dos olhares negros, antes que notem a falha do branco. 

O branco é absorvido e retificado como a condição de padrão étnico, mais 

precisamente racial (NOGUEIRA, I.B ,1998 ).  

Assim, a cultura branca é o fetiche da sociedade e o abismo da identidade 

negra. A brancura funciona como essencial a existência e ponto de representação dos 

indivíduos vistos como ideais. O fetichismo em que cerca a ideologia racial faz do ego 

branco / da brancura o “sujeito ativo universal” e essencial para ser espelho da 

sociedade. 

Padecentes dos reflexos dessa alienação, não interessa a negra o que a cultura 

branca ou enquanto indivíduo, venha a fazer ou pensar. O racismo estruturado é 

hipnotizado pelo molde branco, assim, faz a mulher negra recusar tudo aquilo que 

contradiga o mito da branquitude. 

Essa exaltação do branco e dificuldade de “enegrecer-se” é fruto do 

induzimento que a mulher negra sofre e a faz desejar um identificatório diferente a sua 

realidade.  

Em um dos relatos do livro Torna-se negro de Neusa Santos (1983, p 61.), 

temos: - “[…] é uma dificuldade discutir, nesse meio. (Pequena burguesia, branca, 
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intelectual). Questão racial. Há o pacto de que somos ‘quase iguais’ e assim é 

inoportuno, inadequado, perigoso, discutir a questão. E há dois tipos de resposta 

desse meio à questão racial: uma paternalista mistificadora: ‘ah, vamos discutir, sim. 

Meu bisavô era negro eu até me sinto negro…’ e outra de negação: Não, não vamos 

discutir isso'.  

Essa dificuldade de discutir a questão racial é fruto da escravidão, do 

colonialismo e outras formas de opressão que a comunidade negra é exposta ao longo 

da história. A imposição da cultura branca condenou e condena milhares de pessoas 

à miséria física e moral. 

A mulher negra para “enegrecer-se” precisa enfrentar as imposições de que a 

brancura foi e continua sendo a razão, o modelo ideal a ser seguido. Quando as 

mulheres negras não se sentem representadas no meio social e os moldes que as 

cercam contrariam sua história étnica , cria-se questionamentos onde ela poderia se 

encaixar, ter a sua cor representada, onde seu corpo e identidade possam ser 

respeitados.  

O meio social, no desejo de embranquecer tudo que possível, resulta na 

desvalorização sistemática dos atributos físicos e históricos do sujeito negro. Então, 

formam-se barreiras de aspirações pessoais e restam apenas a ideia de não ser ou 

não ter sua existência representada. 

Para que a mulher negra construa bases sobre sua identidade de forma a criar 

uma estrutura emocional e psíquica, é necessário que suas raízes sejam vistas como 

fonte de valor e exaltação, para assim estruturar uma dinâmica mental de 

pertencimento da construção de identidade. 

As situações de sofrimento que atingem as mulheres negras em relação ao seu 

corpo e mente, são marcas que não podem ser esquecidas. Porém, apoderar-se do 

seu processo ideológico e não silenciar esse sofrimento é ponto chave na luta da sua 

comunidade. Só assim, o sujeito pode continuar daquilo que é, por excelência 

condição de sua identidade. 

O presente e futuro identificatório da mulher negra depende da necessidade de 

expor o problema racial. Um corpo perseguido, traços não aceitos e visto como foco 

permanente de violência é sinônimo de morte e dor. Pode-se deduzir quais traumas 

psíquicos derivados dessas rejeições. A relação persecutória a mulher negra a expõe 

a uma tensão mental que resulta na tentativa de camuflar ao máximo sua 

ancestralidade. 
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No momento em que a negra toma consciência do racismo direto ou camuflado, 

seu psiquismo é ferido com o selo da perseguição pelo seu corpo e/ou raízes. Daí por 

diante, a mulher negra observa o seu corpo e história que se opõe à construção da 

identidade branca que é imposta. 

A insegurança, o medo da exclusão ou revolta resultantes do preterimento a 

brancura vão traduzir-se em negação ao corpo negro. O preconceito que o corpo é 

objeto não dá tréguas a humilhações sofridas pela mulher negra que luta diariamente 

pelo direito de respeito contra a condição de “inferior” que as colocam.  

No momento em que a mulher negra reivindica sua voz silenciada e condição 

de respeito perante a sociedade, a sua imagem é vista como intrusa, diante de uma 

atitude de emancipação e luta pela sua liberdade. 

Nesse contexto, Sales, um dos entrevistados de Neusa Souza, no livro “Torna-

se Negro “mencionou: “Eu sinto o problema racial como uma ferida. É uma coisa que 

penso e sinto todo tempo. É um negócio que não cicatriza nunca” (SOUZA, 1983, p. 

43). 

Assim, na tentativa de suturar tal ferida e conquistar respeito e, quem sabe, 

sensação de pertencimento, a mulher negra lança-se, consciente ou não, na triste e 

incansável tarefa de ser a melhor: a mais bonita, a mais sensual, a melhor aluna. 

Luísa, mais uma entrevistada da psicanalista Neuza Santos, disse: “Ser negro é ter 

que ser o mais. Daí eu achar que as pessoas me curtem por ser negra, por ser a mais” 

(SOUZA, 1983, p. 53). 

O caminhar do processo de “enegrecer-se” torna perceptível que a mulher 

negra enfeitiçada pelo ideal do embraquecimento, é lubridiada a camuflar os sinais da 

sua cor e “esconder” seus traços. Mas, para executar este intento, passa por abalos 

psíquicos vinculados a dor e insegurança.  

A mulher negra paralisada pelo racismo, quando não encontra redes de apoios 

ou conforto na luta do pertencimento, acaba lidando com o conformismo e não falam 

sobre o assunto. Se faz necessário não ignorar as multiplicidades de opressão (raça, 

gênero, classe), cada particularidade afeta em diferentes níveis uma mulher negra.  

O psiquismo do sujeito negro que vive o impasse do racismo, enfrenta o modo 

de como o branco não deseja suas características de ancestralidade, assim, sofrem 

com o pensamento de inexistência e de abalo mental. 

O preconceito racial com sua estigmatização da cor, amputa todo o 

pensamento de capacidade e representatividade no meio social. Esse pensamento é 
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acuado e silenciado pela pressão discriminatória no meio. A reação da mulher negra 

sobre a violência ao molde branco é resultado de descontentamento. A negra oprimida 

diante da “ferida” da sua imagem representada, tenta, cicatrizar o que sangra pela luta 

do “enegrecer-se”.  

É particular a regeneração da lesão racista, como a discriminação tende a banir 

da vida psíquica da mulher negra todo o prazer de existir e de pertencer a suas raízes, 

torna-se um processo gradual e contínuo. 

O tributo pago por essas mulheres é uma rotina marcada por humilhações e 

lutas constantes contra os pensamentos de incapacidade impostas pela brancura. 

Assim, o direito de identidade ou o pensar sobre identidade negra, resulta 

sempre em sofrimento para o sujeito. Então, o psicológico cria espaços de censura à 

liberdade de expressão e, simultaneamente, reprime traços da sua própria existência. 

A “ferida” do corpo rejeitado transforma-se em “ferida” do silenciamento. Um 

pensamento forçado a não poder representar sua identidade, torna-se um 

pensamento mutilado em sua essência.  

O vir a ser negra, passa pela violência racista que tenta subtrair do corpo negro 

todo o pensamento de criatividade, de beleza e potencial que os pertence. O 

pensamento da mulher negra é um pensamento que se auto restringe, que delimita 

sua capacidade como agente ativo, em virtude do bloqueio imposto na luta de 

concretizar sua identidade. 

Nesse contexto de “enegrecer-se”, são feitas estratégias de apoio e táticas de 

compromisso na comunidade negra para impedir que as “feridas” do racismo criem 

mais danos na construção do EU negra. Essa construção é fruto dos enunciados dos 

pensamentos de si sobre identidade, por isso se faz importante a necessidade de 

pertencimento e representatividade.  

Um dos primeiros pensamentos em prol do ideal branco, resulta em tentar 

mudar as condições biológicas do corpo negro, por meio de técnicas de camuflagens 

de correção física. Nesse momento, as táticas de apoio são primordiais para reverter 

o pensamento de abandono da cultura negra e mostrar respeito a imutabilidade das 

características hereditárias (SAMPAIO, A.S ,2012).  

Para alguns, entretanto, essa luta é vencida. Deixam-se contaminar pela 

exaltação da brancura, o pensamento avança em direção ao esquecimento de suas 

raízes e tentam mudanças físicas ou de comportamento, na tentativa de encaixe na 

sociedade branca. Outros sujeitos já não tentam mais mudar o corpo negro em corpo 
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branco, mas contentam-se em renegar a ancestralidade negra, assumindo uma 

postura de comportamento que é cópia exclusiva do branco e em cuja superioridade 

acredita. 

O comportamento de cópia, é por sua natureza doloroso e exaustivo, pois a 

todo tempo renega-se o EU verdadeiro em detrimento de uma suposta supremacia 

imposta. O paralelo entre o fato natural e o fato cultural é composto por condutas 

sociais, elementos morais e formas de localizar-se no contexto social, em situações 

de invisibilidade em algum desses componentes, resulta em fragilidade de identidade. 

Em busca de um “prestigio” e ascensão social, algumas mulheres negras não 

reconhecem o lugar do corpo negro em situações positivas, entende o negro como 

sujeito passivo, nota-se essa situação em uma das entrevistadas de Neusa Santos 

em “Torna-se negro” (1983, p. 64.): “Aí, eu não sabia meu lugar, mas sabia que negra 

eu não era. Negro era sujo, eu era limpa; negro era burro, eu era inteligente; era morar 

na favela e eu não morava e, sobretudo, negro tinha lábios grossos e eu não tinha. Eu 

era mulata, ainda tinha esperança de me salvar…” (Luísa / Entrevistada ) 

O pensamento de exclusão, neste grau, resulta em um conflito de reconhecer-

se. Afirmar e negar a presença da ancestralidade negra é resultado dos inúmeros 

qualificativos da brancura, cuja exaltação, nega a totalidade da negra. A submissão 

ao código de comportamento e características do branco, resulta no estereótipo criado 

pelo autoengano da democracia racial, a da” negra de alma branca”.  

Mesmo com o exercício da negação do EU, não é possível sucumbir por 

completo o impacto da dor, pois a negação é sinônimo de uma realidade corpórea 

fantasiada. Assim, a função essencial da identidade é criar estímulos positivos ao 

sujeito, de maneira a impulsiona- ló a sua potencialidade no mundo exterior. 

Perder a cor, é sinônimo de submissão “perfeita” ao imperativo racista. Essa 

submissão constrói a relação da mulher negra sobre a “verdade” de sua identidade, 

dita pelo branco. A negra que perde a cor, admite que suas características e 

comportamentos coincidem com o reflexo da brancura, o que é iminentemente falso.  

Aderindo a ideologia racista da cor, o corpo negro é moldado no mito da 

branquitude. Não apenas entende sua cor com um significado pejorativo como pensa 

que a camuflando- a enquanto representatividade, suprime sua identidade negra. 

O produto é sempre o mesmo: Para “enegrecer-se” é preciso entender que a 

identidade negra não é um apêndice do querer branco.  A mulher negra quando 

permite que a brancura defina a sua identidade, renega uma dinâmica da sua 
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capacidade, da construção positiva do EU. Uma construção presa de autolegitimação 

que sempre resulta em traumas sobre o que é existir enquanto negra.  

Assim, na tentativa de evitar a dor de exclusão, o corpo negro desiste de 

defender sua “verdade” em prol da “verdade” do molde branco. A mulher negra, na 

busca de pertencimento social, pode aludir-se na representação inversa de si.  

A negação à identidade persecutória, firmada na imagem negativa, não 

consegue manter-se a longo prazo. Renegar-se é uma dinâmica onerosa e cria uma 

espécie de exaustão mental da negra. A identidade do corpo negro, negativamente 

elucidada, obriga as barreiras da construção do EU serem questionadas e 

enfrentadas. 

O descobrir –se negra sofre a tensão de continuar representando a brancura, 

o que significa sua “representação em branco”. Nesse momento, a estrutura do 

racismo desmantela –se e o vir a ser negra floresce. As percepções de um agente 

capaz são firmadas e suas emoções e desejos são (re)criadas pelo EU verdadeiro, 

reflexo de sua ancestralidade e o espelho da brancura cai por terra. 

As “feridas” do racismo e a invisibilidade da cor, são aos poucos preenchidos 

por uma identidade negra desassombrada e empoderada. A identidade camuflada e 

recusada pela brancura nasce como um corpo em sua totalidade, aceita seus traços 

e pensamentos sem as amordaças do branco. Após ter o seu corpo recusado e preso 

em uma imagem negativa, volta à tona preenchendo-se de orgulho em “enegrecer-

se”.  

A violentação do negro sobre o branco, resulta em uma opressão mental que 

evolui do conformismo, até as etapas de reação a violência, desde o momento inicial 

da “rendição” do molde branco ao instante final da resistência negra (PRESTES, 

C.R.S ,2013).  

A resistência negra entende a necessidade de investir amorosamente no seu 

corpo negro e fortalecer o seu ego negro. Nesse momento, acontece o confronto com 

o ego branco e dos seus moldes racistas de invisibilização da negritude. Nasce, então, 

a força de amar-se diante do espelho e o pensamento de uma imagem negra 

desprezada é abandonada. Finalmente, a conquista do “enegrecer-se” acontece com 

a reconstrução da identidade que não mais recusa o reflexo negro, que abruptamente 

era mantido à distância, através das lutas por pertencimento social floresce o ser 

negra. 
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A sociedade cumplice da violência racista, pode por um tempo submeter os 

corpos negros em situações de vulnerabilidade. Porém, a resistência da mulher negra, 

entende que a forma de exercer autonomia é conquistar um discurso sobre si mesma. 

Discurso que faz muito mais significado quando fundado no reconhecimento da sua 

ancestralidade.  

Construir um gênero de reconhecimento que viabilize um discurso da negra 

sobre a negra, no que tange suas características e emocionalidade é o caminho da 

experiência de ser-se negra em uma sociedade branca, em que o molde das 

ideologias dominantes são brancas. Este caminho, principalmente sobre a 

estabilidade emocional da negra é o libertar das “feridas” do racismo no descobrir da 

conquista de seus valores, sem as prerrogativas da brancura. 

 

3.2 PRETA, SIM. 

A decisiva conquista de valores da negra marginalizada é o ápice da sua 

liberdade de construção. A descoberta de ser negra não é uma constatação óbvia. 

Enxergar a sua cor é a experiência de comprometer-se com suas raízes e recriar-se 

em suas potencialidades. Enxergar-se preta é a não sujeição do massacre de sua 

identidade cultural/existencial. 

A preta que se empenha na conquista de ser vista, paga o preço da opressão 

dramática da sua identidade. Com a conquista do EU, afasta os valores do branco, 

representados fundamentalmente no discurso de superior. A negra não enxerga mais 

o branco como modelo de identificação, florescer como preta e luta por uma 

concepção positiva de si mesma. 

A suposta abolição, demarcou a negra como marginalizada, demarcou o seu 

lugar, a sua forma de ser tratada e a persuadi-la a se tratar como inferior. Os padrões 

de adequado sempre foram instituídos como o branco e o paralelismo é a luta negra 

para igualdade social (SAMPAIO, A.S , 2012).  

O esbulho social que se mantém para além da “abolição” busca, então, novos 

elementos para aprisionar a negra em uma posição subalterna. Elementos com 

atributos de qualidades negativas aos corpos negros são elaborados para manter o 

espaço de participação social nos moldes restritos do período escravocrata.  

Nas sociedades de classes miscigenadas e racistas como o Brasil, a raça 

desempenha função simbólica de valorização. A classificação racial resulta na 
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distribuição dos sujeitos em diferentes posições na estrutura de classe, conforme a 

maneira de estarem mais próximos dos moldes raciais da classe dominante.  

A imagem inferiorizada da negra perdurou mesmo com dissolução do meio 

escravocrata e com a sua substituição pela sociedade capitalista, formada por 

atributos sociais competitivos. A ótica deformada da sociedade branca persistia em 

ser um padrão tradicional nas relações sociais e a negra era enclausurada em uma 

posição de inferioridade (PRESTES, C.R.S, 2013). 

Lutando, muitas vezes, contra a maré da dominação, a mulher negra, aos 

poucos conquista um lugar de fala e espaços que a insere à ordem social competitiva 

e a permite reconhecimento no sistema atual de classes sociais. 

O florescer da preta acontece como um projeto de realização pessoal que é 

indiscutível no processo de sua identidade. O (re)conhecer da cor é o passo para 

retirá-la da posição marginalizada social, onde sempre esteve aprisionada, pois a sua 

ascensão social acontece a partir da sua representatividade.  

O aceitar do EU verdadeiro é o instrumento de não redenção social, econômica 

e política, assim, a preta é capaz de enxergar-se como cidadã respeitável, digna de 

participar da comunidade nacional. 

Como o cidadão branco na sociedade escravocrata eram associados à serviços 

dignos e o “sonho” de ser tratado bem, era sinônimo de ser tratado como um branco, 

a negra floresce nesse cenário, com a luta de “ser gente” e organiza sua 

representatividade para ascensão social.  

A principal determinação da preta em fortificar sua identidade está no reerguer 

das suas raízes, no anseio de formar o orgulho desmantelado pelo branco e no 

construir da solidariedade do grupo negro.  

A estrutura de exclusão da mulher negra, é formado pelo contínuo da cor, pela 

ideologia do embranquecimento e pela falsa democracia racial que se estrutura para 

negar possibilidades de ascensão para comunidade negra (NASCIMENTO, E.L 

,2003). Porém, mesmo com as inúmeras barreiras para as conquistas de ascensão 

social, a negra persiste para cessar o fosso que a separa de sua identidade enquanto 

indivídua e enquanto grupo.  

O persistir é contra a herança da escravidão, que resulta na desigualdade de 

gênero e raça e coloca os corpos negros no último degrau da escala social. A 

desigualdade racial quer a negra a reboque da população, preservar e reforçar o 

preconceito contra sua cor e manter a hegemonia branca (NOGUEIRA, I.B ,1998). 
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A postura da confrontação com a brancura é a resposta da negra ao 

preconceito a sua ancestralidade que se configura não só em obstáculos de 

pertencimento social, como fortalecem verdadeiros danos a à sua imagem, que as 

conduziam em avaliações autodepreciativas. 

A história do florescer da negra brasileira é uma história de assimilar seus 

traços e pensamentos sem os padrões brancos das relações sociais. É uma história 

de romper com a submissão ideológica de um estoque racial em prol de outro visto 

como hegemônico. É a conquista de uma identidade renunciada, em atenção às 

circunstâncias psíquicas que a intensidade de sua negação resultava. 

A identidade é moldada por componentes de representações, construída por 

afetos que se manifestam no interior consciente de imagens, pensamentos e no 

conjunto de atitudes e condutas. A identidade é uma ferramenta contra o racismo 

estrutural, funciona na organização do saber social dos mais diversos aspectos da 

vida pessoal (NOGUEIRA, I.B, 1998). Quando essa identidade enxerga o EU 

verdadeiro, é possível compartilhar valores, crenças e representatividade aos 

integrantes da comunidade. O reconhecimento da identidade após enfrentar à 

negação e suas “feridas”, resulta na busca por reparações.  

Assim, vale ressaltar que: “O racismo é um problema estrutural, institucional, e, 

portanto, é importante decidir qual o espaço dado e quanto espaço, quais temas 

ocupam quanto espaço e de que forma são tratados. Quando falamos sobre racismo 

e todas as outras formas de opressão, não estamos a falar de moralidade, estamos a 

falar sobre responsabilidade, que tem que ver com um processo de 

consciencialização: começa com a negação, da negação passa-se à culpa, da culpa 

à vergonha, da vergonha ao reconhecimento e deste, finalmente, à reparação. 

Reparar significa precisamente isso, arranjar o que estava estragado e perceber a 

violência de certas estruturas. Mas este processo só pode acontecer se o que estamos 

a falar tiver visibilidade, tiver espaço. (GÉLEDES, 2019).” 

Desse modo, o êxito da identidade preta é entender que não existe problema 

na sua cor e que a reparação contra sua história, começa na representatividade do 

EU verdadeiro. 

Quando o trauma ligado ao racismo e a história da escravidão é revertido em 

força para a mulher preta, um levante à sua comunidade acontece. Após entenderem 

os elementos da opressão e não mais usarem os seus componentes de camuflagens, 
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exigem ser vistas e ouvidas, não mais como diferentes ou marginalizadas, agora como 

agentes ativas que são. 

A preta entende que para afirma-se não precisa renunciar sua ancestralidade, 

a negra não aceita mais o branco como marco referencial. A luta da negra é diária 

para ser reconhecida como sujeito, impor sua existência em uma sociedade que 

insiste em negá-la é um processo lento e articulado, porém, não impossível. 

Diante do exposto, é notório que restam muitos silêncios para serem rompidos 

pelo “enegrecer-se”, nesse cenário que a preta SE  

faz detentora dos seus valores morais e étnicos, dignos de respeito e entendem 

que ser negra é uma essência e não uma sentença.  

Assim, apenas com o entendimento do EU verdadeiro é possível romper as 

amordaças de uma abolição inconclusa e mudar sua posição de marginalizadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho buscou traçar um panorama da dinâmica do racismo e as 

implicações da falsa democracia racial na marginalização das mulheres negras no 

Brasil.  

A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica e estudos de inúmeras 

matrizes teóricas de intersecções sobre aspectos de gênero, classe e raça no Brasil.  

Desta forma, foi realizada um estudo interdisciplinar sobre o tema, e como a abolição 

inconclusa afeta diretamente a realidade social das mulheres negras. 

O presente trabalho mostra uma história de rompimento da submissão 

ideológica dos corpos negros e como o reconhecimento de uma identidade é 

fundamental para o lado psíquico e emocional da comunidade. A dificuldade de 

construir uma identidade é resultado de uma suposta abolição que resultou na negra 

marginalizada, em que estipulou o lugar da negra na sociedade, como a negra seria 

tratada e a obriga a se enxergar como inferior.  

Os padrões de adequado sempre foram instituídos como o da branquitude e a 

contramão do racismo é a luta negra para igualdade social. Essa identidade é a base 

contra o racismo estrutural que perpetua nas relações sociais do cotidiano.  No 

momento que essa identidade visualiza o EU verdadeiro, é possível compreender 

valores, crenças e representatividade aos negros.   

Então, o racismo “aprisiona” os corpos negros em último degrau na posição da 

estrutura de classe no país. Essa estrutura é fixada na imagem inferiorizada da mulher 

negra que persiste mesmo com a dissolução da escravidão e com a sua substituição 

pela sociedade capitalista, constituída por moldes sociais competitivos. Na luta contra 

uma imagem inferiorizada, a mulher negra, gradativamente conquista um lugar de fala 

e persiste para ser inserida no âmbito social competitivo e que a permita ter 

reconhecimento no sistema atual de classes sociais. 

Diante do exposto, percebe-se que a mulher negra floresce como um processo 

de realização pessoal que é fundamental no seu projeto de construção identitária. O 

(re)conhecer da sua cor é o início para retirá-la da posição marginalizada imposta pelo 

Estado, onde sempre esteve aprisionada, pois a sua ascensão social acontece a partir 

da sua representatividade.  
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