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RESUMO 

 
 
Depois de um histórico de séculos de escravidão, após a abolição da escravatura o              
sistema discriminatório ainda está presente na sociedade contemporânea, contribuindo         
para o silenciamento e negação da identidade negra. A proposta é através de pesquisas              
bibliográficas, na internet, facebook e blogs avaliar as influências dos movimentos de            
empoderamento negro como forma de antirracismo e anti-sexismo na sociedade          
brasileira. Por essa razão, o tema central do trabalho é o racismo e o antirracismo, isto é,                 
a forma de dominação por matriz racial e as formas de combate a racialização e de                
afirmação de identidades positivas em contraste aos estereótipos e desigualdades          
herdados do período colonial 

 
 

 
 
Palavras Chave:  Racismo, Antirracismo,  Mulher Negra; Empoderamento. 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

After a centuries-long history of slavery, after the abolition of slavery the discriminatory             
system is still present in contemporary society, contributing to the silencing and denial             
of black identity. The proposal is through bibliographical research, the internet,           
facebook and blogs to evaluate the influences of black empowerment movements as a             
form of anti-racism and anti-sexism in Brazilian society. For this reason, the central             
theme of the work is racism and antiracism, that is, the form of racial matrix domination                
and forms of combating racialization and affirmation of positive identities in contrast to             
the stereotypes and inequalities inherited from the colonial period. 

 
Keywords: Racism, Anti-racism, Black Woman; Empowerment. 
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Eu me interessei por esse assunto porque minha filha estudava na escola            

pública, na IFRJ. E ela tinha vontade de conversar sobre a questão racial. Minha filha               

lamentava porque queria falar sobre relações raciais com as suas amigas, mas não via              

espaço na escola em que estudava. Como as meninas negras eram a minoria, esse tema               

me chamou a atenção. 

Meu primeiro trabalho sobre o tema foi numa disciplina de antropologia,           

Etnografia afro-brasileira, de Ana Cláudia Silva. Essa matéria foi importante para mim,            

porque me lembrei que quando minha filha era pequena eu alisava o cabelo dela. Mas               

ela não gostava. Ela começou a ter uma consciência maior do que ela queria através das                

redes sociais. Um dia eu sai de casa, quando ela já tinha parado de alisar, e ela cortou o                   

cabelo e foi cultivando o Black , mas passou por muitas situações de preconceito.              

Quando ela saia na rua, as pessoas xingavam: “vai pentear o cabelo!” Ela ficou muito               

abalada e triste com as situações de preconceito. Essa experiência de minha filha mexeu              

muito comigo. Minha filha disse que usar o cabelo black era um ato político. E aquilo                

me chamou a atenção. E pude perceber como o racismo nos atinge apenas pelo fato de                

sermos negros e ele é mais feroz quando o indivíduo ousa assumir seus traços negros               

naturais, e como a sociedade estigmatiza o negro. E percebi que os movimentos de              

empoderamento feminino negros têm tido uma relevância grande no sentido de discutir            

o tema da representatividade. 

Do ponto de vista sociológico, lembro as primeiras palavras do capítulo I,            

chamado A promessa, do clássico “A imaginação sociológica”, em que seu autor Wrigth             

Mills trata das experiências de pessoas comuns, dos ambientes domésticos, do           

cotidiano, da família, da vizinhança, enfim de tudo que nos cerca e atravessa as nossas               

vidas diárias. E nesse sentido, a sociologia seria a área do conhecimento capaz de              

compreender as estruturas que afetam as transformações dessas experiências dos          

indivíduos, que são percebidas pelos indivíduos, no entanto, eles não dispõem de            

recursos para explicá-las. Levando essa lição que passo a me interrogar sobre os             

processos que levam a subalternização da população negra, ao mesmo tempo em que             

busco compreender os processos e agências opostas, isto é, de enfrentamentos das            

estruturas amplas de dominação racial. Por essa razão, estudo ao mesmo tempo o             
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fenômeno do racismo e do antirracismo, por meio de autores e especialistas no tema.              

Além disso, realizo o meu próprio estudo de caso para compreender a realidade             

contemporânea brasileira. 

 

Capítulo I : O Negro e o Racismo no Brasil 
 

1.1) Pós-abolição 

 

 No Brasil o racismo se apresenta de forma estrutural. No livro “O que é racismo               

estrutural?”, Silvio Almeida define o racismo como uma construção filosófica e           

sociológica. Nele, o homem europeu seria o homem universal. Com a chegada do             

iluminismo e o desenvolvimento da ciência, foi possível a classificação dos mais            

diferentes grupos humanos. No entanto, com o colonialismo havia a imposição de uma             

cultura sobre outra e também a possibilidade real de escravizarem os seres humanos.             

Foi assim que o colonialismo europeu subjugou e até exterminou povos originários das             

Américas, da África, da Ásia e Oceania.  

 No século XIII o escritor holandês Cornelius de Pauw refere-se aos indígenas            

americanos como sendo um povo degenerado, animais irracionais e afirma também que            

eles não têm história (Almeida,2018). Mais tarde no século XIX, o filósofo Georg             

Wilhelm Friedrich Hegel vai fazer um juízo parecido sobre o povo africano que,             

segundo ele, seriam povos sem história, bestiais envoltos com ferocidades,          

desumanizando a figura desses povos, (Almeida,2018). Essas representações negativas         

vão perdurar até os nossos dias. marginalizado. Num país de maioria negra não temos              

representatividade nos lugares de poder, de decisão, na política, no judiciário, mas em             

contraponto vemos muitos negros nas periferias, nos presídios. A falta de           

representatividade nas mídias e quando há algum representante negro em alguma novela            

o lugar dele é geralmente como um empregado, favelado, da periferia ou de um              

criminoso, e nas escolas podemos constatar o racismo que crianças negras sofrem,            

sendo ofendidas pela cor de sua pele e suas características físicas. Recentemente a             

Fundação Institucional de pesquisas Econômicas (FIPE), no ano de 2009 mostrou que o             

preconceito étnico-racial é o segundo mais forte no        
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Brasil.(https://pt.globalvoices.org/)https://pt.globalvoices.org/2015/05/06/brasil-vitima-

de-racismo-em-escola-menina-e-obrigada-a-pedir-desculpas-aos-agressores/. 

A ONG SOS Racismo, de Belo Horizonte, constatou que dos casos de racismo              

denunciados 70% eram em escolas tanto pública como privada e reconhece que em doze              

anos de atuação em 112 notificações recebidas muitos nem chegam a serem apuradas             

por falta de denúncia e dificuldade de provar que foram vítimas de preconceito e              

também pessoas que presenciam atos de preconceito e não querem se comprometer. 

 
Fonte: 

https://religioesafroentrevistas.wordpress.com/2012/07/30/pelo-menos-70-dos-casos-de-racismo-acontece

m-nas-escolas-2/ 

 

 No século XIX vai acontecer o que chamamos de racismo científico que teve             

grande repercussão nas instituições como faculdades de medicina, de direito e museus.            

A inferioridade da raça negra era algo dado em contraste com os demais grupos, tidos               

como superiores. O negro era visto como dotado de pouca inteligência; Arthur de             

Gobineau recomendava que não houvesse a mistura das raças pois o mestiço tendia a ser               

mais degenerado, além de Gobineau outros nomes como Cesare Lombroso, Enrico           

Ferri,  e no Brasil, Sílvio Romero e Raimundo Nina Rodrigues. 

 O Silvio Almeida classifica três concepções de racismo o individualista, o           

institucional e o estrutural, no individualista a ação é praticada pelo indivíduo            
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isoladamente, o institucional que se refere ao mau funcionamento das instituições que            

atuam de forma a conferir desvantagens e privilégios a partir de uma raça mesmo que               

indiretamente e o estrutural tem a ver com o racismo que as instituições expressa porque               

é parte da estrutura, a sociedade como ela é constituída reproduz parâmetros de             

discriminação, de tornar natural o racismo. 

 O racismo não é uma anormalidade, na verdade o racismo estrutural constitui as             

relações políticas, econômicas, jurídicas nos padrões da normalidade, não que seja           

correto, mas ele foi sendo construído dessa forma durante anos e anos. 

 

 

Desde a abolição da escravatura que se iniciou uma política de           

embranquecimento, facilitando a entrada de imigrantes europeus, inclusive custeando as          

suas despesas e eles eram absorvidos no mercado de trabalho dificultando assim a             

inserção do negro liberto no mercado de trabalho. 

“poderemos acompanhar a trajetória vitoriosa, mas nem por isso sem percalços, da             

política imigrantista, num momento em que outras propostas        

faziam constar em alto e bom som a possibilidade de incorporar           

negros e mestiços ao mercado de trabalho livre. É certo que a            

vitória da política imigrantista não ocorreu em todo o país, mas           

tão-somente em São Paulo (e em menor grau em outras          

províncias, como o Rio de Janeiro), porém, conforme aponta         

Carlos Hasenbalg, esta política “impregnada” de “matizes       

racistas” resultou na marginalização de negros e mulatos na         

região Sudeste, além de ter reforçado o padrão de distribuição          

regional de brancos e não-brancos que já vinha se         

desenvolvendo no regime escravista.”   (Azevedo, 1987, p.29.) 
 

 E como consequência impedindo a formação de uma classe média negra. Com            

isso o negro ficou relegado a subempregos e socialmente marginalizado. No Brasil foi             

difundido o “mito da democracia racial”, porém o acesso às oportunidades são bem             

diferentes, o negro foi liberto e não houve uma inserção na economia, ou seja, ele não                

foi inserido de forma equivalente ao branco, em consequência disso as grandes            
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diferenças sociais. No entanto a ideologia neoliberal nega que tenha uma superioridade            

de raças, porém afirma que existem diferenças no sentido do progresso econômico e             

social. Progresso esse que está ligado a cor de pele branca e enquanto o negro é ligado                 

ao subdesenvolvimento, mas essa estrutura se deve a própria formação política e            

econômica do país, onde não havia interesse em integrar o negro na sociedade como              

indivíduo livre e com os mesmos direitos do branco. 

O racismo está tão estruturado que é encarado com naturalidade, quando se faz             

piadas de negros, subestima, subjuga. É natural pensar o negro como um marginal             

ligado ao crime, a pobreza a falta de escolaridade, e não se pensa em um negro num                 

local de destaque, como alguém pertencente a alta sociedade, ou um médico ou um              

advogado e quando isso ocorre é sempre casos isolados. 

 Toda essa dinâmica social de se normalizar a supremacia de uma raça sobre a              

outra ocorre no Brasil. Segundo o sociólogo Antônio Sérgio Guimarães, a raça pode ser              

definida como uma construção social. Para ele, raças só existem no campo da cultura,              

não tendo nenhum respaldo científico. Após a segunda guerra mundial houve um            

esforço de todos os cientistas, biólogos, sociólogos, antropólogos físicos, para acabar           

com a ideia de raças no campo científico, justamente por conta da história genocida que               

esse conceito carrega, com o caso mais famoso do holocausto dos judeus na Alemanha              

nazista. Portanto, levando em conta esse histórico de barbaridade humana e as            

campanhas pela superação da ideia de raça como diferença biológica ou essencial fez             

com que a sociologia passasse a tratar a categoria somente para efeito de discurso sobre               

as origens de um grupo, da interpretações e significados da suas características físicas,             

morais e psicológicas, e não tanto da transmissão da hereditariedade biológica como            

componente essencial. 

Diferentemente do conceito de Etnia, o conceito de raça, segundo o antropólogo            

kabengele Munanga, deve ser definida como uma ferramenta para operacionalizar o           

pensamento. É neste sentido que o conceito de raça e a classificação da diversidade              

humana em raças teria servido, ou seja, é uma construção social, só se justifica como               

realidade social e política. 

Nesse processo de racismo estrutural, os brancos sobre os negros, que se criou             

uma aceitação dos próprios negros em se sentirem inferiores, ou serem forçados a isso,              
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digo isso por causa das instituições que legitima isso. O processo de inferiorização do              

negro foi bem descrito pelo psicanalista Frantz Fanon em sua obra chamada Pele Negra              

Máscaras Brancas, o qual afirma que: O negro tende a confirmar a superioridade branca              

e a inferioridade do negro, ele aliena a sua própria existência.  

 Segundo Fanon, no processo de colonização o negro vai perdendo a sua cultura,             

como na linguística, suas vestimentas e etc. e essas perdas vai fortalecendo a cultura              

europeia, fazendo assim que o negro assuma uma corporeidade do colonizador europeu,            

assimilando assim mais do que a sua cultura, mas também a sua estética, ou seja,               

internalizando a ideia que estética é unicamente o modelo europeu, atribuindo a si             

próprio a ideia de inferior ou exótico. E ainda tem o estigma que seguem os corpos                

negros, que tem uma capacidade intelectual inferior, que tem conduta ética e moral             

duvidosa, tendência a criminalidade e têm seus corpos objetificados, hipersensualizados          

e seus atributos físicos inferiorizados, como dizer que tem cabelos feios, sujos, mal             

arrumados. 

 O autor também cita os relacionamentos afetivos inter raciais, um intuito de            

embranquecer seus descendentes e como uma forma de status social. Fanon demonstra            

que o complexo de inferioridade está interiorizado no psique do negro, que influencia             

na escolha de seu cônjuge e por ele próprio reproduzir o racismo. Também tem a               

questão da estética que é o padrão branco.  

 Ele problematiza a internalização e a reprodução da branquitude entre os negros.            

Os corpos negros em nossa sociedade são desvalorizados, o peso que esses corpos             

carregam devido a um passado de escravidão, a sociedade avaliam e hierarquizam os             

indivíduo de acordo com a sua cor e condição social, sendo o branco como dominante e                

o negro dominado, o discurso negativo sobre os corpos negros são residuais de um              

sistema escravista permanecem até os dias atuais. 

O racismo mantém uma relação de poder entre opressor e oprimido. Segundo             

Hannah Arendt o poder é articulado a partir da Ação Coletiva, e é um instrumento de                

dominação. E sobre a importância de quando falamos da necessidade de empoderar            

grupos oprimidos. 

“ ...O poder corresponde à habilidade humana não apenas para agir em conjunto. O              

poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um          
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grupo e permanece em existência apenas na medida em que o           

grupo conserva-se unido. Quando dizemos que alguém está “no         

poder”, na realidade nos referimos ao fato de que ele foi           

empossado por um certo número de pessoas para agir em seu           

nome.” (ARENDT,Hannah, 2001. p.36) 
 

No entanto, o filósofo Michel Foucault pensou o poder de forma articulada ao              

Estado, que atravessa toda a estrutura social, ele verifica uma microfísica do poder, sem              

negar a importância do Estado, mas atenta que as relações de poder ultrapassam o              

Estado e está presente em toda a sociedade, sendo assim, o poder se confere como uma                

prática social historicamente construída. 

 

“...captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais, principalmente              

no ponto em que ultrapassando as regras de direito que          

organizam e delimitam. [...] Em outras palavras, captar o poder          

na extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício.”         

(FOUCAULT,Michel, 1979. p.182.) 

  

Ele ainda atenta sobre as relações de poder das instituições como escolas,            

prisões que são marcadas pela disciplina e ele fará uma discussão sobre o biopoder e a                

biopolítica,sobre como os corpos são controlados através da educação e a imposição            

normatizadora. É uma técnica que forma indivíduos através da disciplina. 

O racismo, a discriminação racial, é uma forma de dominação dos corpos             

negros, alí existe uma relação de poder, em que o branco é socialmente legitimado para               

ser o dominante e quem tem o poder de deixar viver, exercendo através da violência. 

 

“ (...)uma coação calculada, lentamente, percorre cada parte do corpo, tornando-se            

semelhante a algo que se fabrica, de uma massa informe, de um            

corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa, no          

automatismo dos hábitos. Na época clássica, se descobre o         

corpo como objeto e alvo de poder, ao corpo que se manipula, se             

modela, se treina, que obedece, que responde, se torna hábil ou           
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cujas forças se multiplicam. Enfim, torna-se um corpo dócil,         

que pode ser submetido, utilizado, transformado e       

aperfeiçoado.”(FOUCAULT,Michel, 1987. p. 117-118.) 

  

No Brasil se criou o mito da democracia racial, onde se nega a desigualdade              

racial, porém a realidade é que o negro não tem as mesmas oportunidades que o branco,                

sendo assim, arguimos  que a tal democracia racial é uma falácia. 

 

“.O mito da democracia racial pode ser compreendido, então, como uma corrente            

ideológica que pretende negar a desigualdade racial entre        

brancos e negros no Brasil como fruto do racismo, afirmando          

que existe entre estes dois grupos raciais uma situação de          

igualdade de oportunidade e de tratamento. Esse mito pretende,         

de um lado, negar a discriminação racial contra os negros no           

Brasil, e, de outro lado, perpetuar estereótipos, preconceitos e         

discriminações construídos sobre esse grupo racial. Se       

seguirmos a lógica desse mito, ou seja, de que todas as raças            

e/ou etnias existentes no Brasil estão em pé de igualdade          

sócio-racial e que tiveram as mesmas oportunidades desde o         

início da formação do Brasil, poderemos ser levados a pensar          

que as desiguais posições hierárquicas existentes entre elas        

devem-se a uma incapacidade inerente aos grupos raciais que         

estão em desvantagem, como os negros e os indígenas. Dessa          

forma, o mito da democracia racial atua como um campo fértil           

para a perpetuação de estereótipos sobre os negros, negando o          

racismo no Brasil, mas, simultaneamente, reforçando as       

discriminações e desigualdades raciais.” ( Gomes, 2005, p.57). 

  

Quando se fala do negro no Brasil, pode-se observar vários discursos de cunho              

racista, baseado em aparência física, delegando valores negativos como:”aparência de          

criminoso, incompetente”, apelidos pejorativos fazendo referência a sua cor, cabelo          
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chamado de ruim, duro, sujo ou fisionomia. No Brasil a cor da pele é determinante na                

inserção social. A sociedade nega a existência de racismo, mas não vemos            

oportunidades iguais em todos os setores do mercado de trabalho, na educação básica,             

na universidade, existe um abismo racial entre os negros e os brancos 

 
  

 

1.2) A Mulher Negra no Brasil: 

  

É notório que as mulheres estão lutando por direitos de igualdade entre os sexos,              

desconstruindo assim essa ideologia de que a mulher é inferior ao homem, que é uma               

construção sócio-cultural que serve para legitimar a superioridade masculina. 

 Desde a infância a mulher tem a sua educação voltada para ser “do lar”, é               

ensinado os serviços domésticos, a brincar de casinha, que é uma reprodução de ser uma               

dona de casa, a ser frágil, meiga, a ter bons modos e etc, ou seja uma educação                 

machista, e isso é internalizado nas mulheres, havendo uma necessidade de uma            

ressignificação, de uma construção de uma identidade igualitária e positiva. Sobre a            

formação da identidade Kabengele Munanga faz a seguinte consideração: 

 

A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades humanas.            

Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico        

sempre selecionou alguns aspectos pertinentes de sua cultura        

para definir-se em contraposição ao alheio. A definição de si          

(autodefinição) e a definição dos outros ( identidade atribuída)         

têm funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a          

proteção do território contra inimigos externos, as       

manipulações ideológicas por interesses econômicos, políticos,      

psicológicos, etc. (MUNANGA, 1994: 177-178). 
 

 Entre as mulheres negras suas identidades são marcadas por uma carga de            

sofrimento, desprezo, opressão, estigmas deixadas por um passado de escravização. As           

mulheres negras carregam em seus corpos particularidades que o colonizador europeu,           
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fez questão de desumanizar, colocar como pejorativo. Sendo assim, a identidade da            

mulher negra formou-se de maneira negativa, odiando o seu corpo, a cor de sua pele,               

seu cabelo. Elas (mulheres negras) foram submetidas a sofrimentos físicos e           

psicológicos, foram separadas de seus filhos, serviram de objetos sexuais, foram           

mutiladas e até levadas a morte. Mas também resistiram, esse é o maior legado dessas               

mulheres que foram espoliadas e advindas da diáspora africana a RESISTÊNCIA.  

 Segundo Freyre, as mulheres negras escravizadas eram encaminhadas para o          

serviço doméstico, desempenhavam funções de ama de leite e ainda tinham seus corpos             

violados, eram usadas como escravas sexuais e ainda sofriam com o ciúme das sinhás              

que as torturavam como forma de vingança. Nesse período haviam muitos casos de             

sífilis e se costumavam oferecer uma jovem negra virgem , para que o doente fizesse               

sexo com a menina, pois assim eles achavam que curava a sífilis, mas na verdade só                

estava aumentando os casos.(FREYRE, Casa grande e Senzala, 1933). E havia a            

necessidade de povoar a terra e a miscigenação era uma forma, pois não tinha muitas               

mulheres brancas. 

 Quando a mulher negra se aceita, com suas características físicas e sua            

ancestralidade, ela começa a sofrer uma rejeição social. A mulher negra sempre sofreu             

com o patriarcalismo, com o machismo e hoje não é diferente ela continua sofrendo              

com as opressões de gênero, o racismo e o preconceito racial, na sociedade é quem               

recebe os salários mais baixo. Segundo pesquisa do Ministério do Trabalho e            

Previdência Social junto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o IPEA, do             

ano de 2016, 39,6% das mulheres negras estão inseridas em relação precárias de             

trabalho, seguidas pelos homens negros (31,6%), mulheres brancas (26,9%) e homens           

brancos (20,6%). 

 De acordo com dados do Instituto Ethos existe uma continuidade e até um             

declínio na situação de empregabilidade dos negros, sobretudo mulheres negras, em           

postos de liderança nas grandes empresas no Brasil, somente 3,6% dessas empresas            

possuem políticas de inserção de afrodescendentes em seus quadros de funcionários.           

Houve uma redução na participação de funcionários negros nas funções de executivos            

em 2010 de 5,3% para 4,7% em 2015 e nos cargos de gerente em 2007, eram 17%                 

passando no ano de 2015 para 6,3%. E ainda segundo o Instituto Ethos, as mulheres               
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negras são a grande minoria praticamente sem representação nenhuma, chegando a           

0,6% ocupando cargos executivos. Ao ponto que no trabalho doméstico as mulheres            

negras ocupam 63%, segundo o Pnad/2012. 

 Apesar da emancipação da mulher negra a sociedade ainda continua sendo           

preconceituosa com relação a mulher, reflexo de uma sociedade machista, racista,           

excludente em que o homem detém todo  o poder de decisão. 

Segundo Munanga, houve muitas transformações no papel da mulher negra desde a             

escravidão até os dias de hoje, principalmente nos anos de 1960, porém a mulher negra               

continua sendo vítima de dupla discriminação ser mulher e negra numa sociedade            

machista e racista. Na formação da mulher negra na sociedade brasileira é uma             

constante luta contra essa dupla discriminação, no entanto, o racismo no Brasil não é              

explícito. Nesse sentido, a mulher negra carrega em si um sofrimento físico e emocional              

desde o momento do seu nascimento, a questão racial no Brasil é tratada de forma               

indiferente, como se não existisse, devido ao mito da democracia racial. Com isso o              

Estado brasileiro contribui com a manutenção dessas condições discriminatórias e suas           

instituições.  

Na sociedade como ela está constituída podemos observar que as mulheres           

negras são as que mais sofrem violência, o peso do preconceito, seus salários são mais               

baixos e tem a sua imagem hiper sensualizada (objetificada). 

Segundo pesquisa realizada pelo Geledés, no Mulheres Negras e Violência          

Doméstica, as mulheres negras são as mais atingidas pela violência, no período de 2003              

à 2013, pesquisa do PNAD demonstrou que quem mais sofreu com violência de gênero              

foram as meninas e mulheres negras, e houve uma queda na evolução dos homicídios              

entre as mulheres brancas de 3,6 para 3,2 por 100 mil, enquanto que entre as mulheres                

negras observou-se um aumento de 4,5 para 5,4 por 100 mil, tendo maior incidência na               

faixa etária entre 18 e 30 anos. Ainda segundo estudos da Secretaria Especial de              

Política para Mulheres (SPM) no ano de 2016 a situação das mulheres negras             

permanece a mesma no campo da violência doméstica, seguem os números referente            

aos dados do disque 180, referente ao primeiro semestre do ano de 2016, num total de                

555.634 ligações, em quase 68.000 atendimento, desses, 59,71% eram mulheres negras. 
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Quadro I : violência contra as mulheres negras 

» Violência física (51,06%); 

 » Violência psicológica (31,10%); 

 » Violência moral (6,51%); 

 » Cárcere privado (4,86%); 

 » Violência sexual (4,3%); 

 » Violência patrimonial (1,93%); 

 

Fonte:https://www.geledes.org.br/pesquisa-mulheres-negras-e-violencia-domestica-dec

odificando-os-numeros-e-book/  

Analisando esses dados podemos observar que o Estado brasileiro não está            

conseguindo refrear a violência doméstica contra mulheres, em particular as mulheres           

negras, as políticas públicas não as estão alcançando . 1

 

1.2)  Estética negra 

  

A Partir das décadas de 1970 e 1980 a população negra passou a ter mais                

visibilidade por conta dos movimentos antirracista e passam a ocupar um lugar mais             

destacado no cenário público brasileiro. Mesmo que tenha havido muitos progressos           

com o ativismo e os movimentos antirracistas que fizeram com que o governo             

implementasse políticas públicas para garantir direitos para construir uma sociedade          

mais igualitárias, ainda é presente o preconceito, que é resultante de anos de escravidão              

que tinha um olhar para o negro objetificada e erotizada. Nesse sentido observamos que              

o movimentos negros em sua ação política passou a valorizar a estética negra como uma               

questão política, a partir dos anos de 2000, podemos observar maior números de negros              

nas mídias, um evento que também propiciou foi a internet e as redes sociais e a próprio                 

ativismo via redes sociais, o que possibilitou uma maior cobertura de ação Porém ainda              

temos a presença de casos de racismo como alguns casos famosos da jornalista da Rede               

Globo Maria Júlia Coutinho, Preta Gil, Taís Araújo, Negra Li, Ludimilla, Cris Vianna,             

1 
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Sheron Menezzes entre outros. Mas esses casos estão sendo denunciados e os            

agressores têm que responder judicialmente. Contudo a população negra está num           

processo de mudança, aceitando sua estética e valorizando seus atributos naturais, seus            

cabelos crespos, de seus traços, podemos ver mais pessoas negras assumindo seus            

cabelos naturais, o uso de tranças, dreads, Black power e através das redes sociais              

muitas blogueiras negras desconstruindo esse ideário de beleza universalizado branco,          

um ideal europeu, e, reconstruindo e ressignificando essa estética. 

Segundo Duarte Júnior, a beleza pode ser entendida por uma construção social.             

A beleza como categoria estética não tem a ver com as formas física, cores e etc, mas                 

sim com a forma que essa ideia foi construída, o ideal de beleza pode ser mutável de                 

acordo com o momento cultural durante o transcorrer da história. Entretanto, quando se             

constrói a ideia de beleza no contexto de dominação ou de diferenciação cultural ela              

pode ser usada para discriminação. 

Segundo Macedo, os cabelos usados de forma natural, a moda black, é um              

símbolo de resistência, o vovô do grupo do Ilê Ayê defende que a consciência começa               

nos cabelos. As tranças também começam a serem mais usadas pelas mulheres e assim              

aumentar a sua auto-estima. Sendo assim podemos observar que houve um aumento            

com relação a mulheres assumindo seus cabelos naturais e fazendo isso como um ato              

político. 

Foi sem dúvida a militância que contribuiu grandemente com essas           

mudanças, colocando a estética negra de forma positiva. 

  

 

 

 

 

 

                                 CAPÍTULO II:  O antirracismo no Brasil 

 

2.1) Lutas e resistências Negras 
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Durante a escravidão, ao contrário da ideia que se tem, os negro, não eram               

passivos com a situação de escravidão e se reuniam em irmandades, e, lutavam por sua               

liberdade fazendo levantes e revolta, nessas irmandades os negros tentavam manter a            

sua cultura  fortalecer suas identidades. 

Após a abolição da escravatura os negros não tiveram uma inserção social, política,              

econômica e nem cultural, em decorrência do racismo científico e a tentativa de             

branqueamento com a imigração de europeus em massa. 

No ano seguinte abolição, em 1889 foi proclamada a República e os ex-escravos              

como forma de resistência começavam a se reunir em associações como o Clube 13 de               

maio dos Homens Pretos (1902), o Centro Literário dos Homens de Cor (1903), a              

Sociedade Propugnadora 13 de Maio (1906), o Centro Cultural Henrique Dias (1908).            

As maiores delas foram o Grupo Dramático e Recreativo Kosmos e o Centro Cívico              

Palmares, fundada em 1908 e 1926, respectivamente entre outras, essas últimas de            

cunho assistencialista, recreativo e ou cultural. E existiam também associações          

estritamente femininas como a Sociedade Brino das Princesas (1925), em São Paulo e a              

Sociedade de Socorros Mútuos Princesa do sul (1908), em Pelotas. Essas associações            

conseguiram reunir um número significativo de membros, na tentativa de reverter a            

situação de marginalização do povo negro agora liberto. Concomitantemente surgiu          

também a imprensa negra, ou seja, jornais publicados por pessoas negras, que tratavam             

de assuntos dos interesses dos negros e que a imprensa comum não abordava e na               

tentativa de combate ao racismo e forma de resistência alguns exemplos de jornais             

foram: A Pátria, de 1899, que tinha o subtítulo de : Órgão do Homem de Cor, O                 

Combate (1912), A Liberdade (1918), Clarim da Alvorada (1924) que foi um dos mais              

importante deste período. Esses jornais denunciavam segregação da população negra,          

que era impedida de entrar em certos locais como escolas, hotéis, restaurantes e etc.,              

dessa forma os jornais eram plataformas onde se faziam denúncias e se podiam pensar              

em formas concretas de lutar contra o racismo. 

Já no ano de 1931, foi fundada em São Paulo a Frente Negra Brasileira (FNB),                

que já se posicionava politicamente, foi uma das mais importantes entidades negras,            

com espécies de filiais pelo Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais,              

Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e rio Grande do Sul, transformando o movimento            
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negro em um movimento em massa, segundo os seus dirigentes chegou a associar cerca              

de vinte mil pessoas. A FNB foi uma entidade muito organizada que dava assistência              

médica e odontológica, cursos de artes, política , mantinham escolas, grupos teatral e             

musical, além do jornal A Voz da Raça. e essa entidade segundo Francisco Lucrécio,              

ativista, teve uma participação muito grande das mulheres negras que assumem diversas            

funções como a Cruzada feminina, que organizava os trabalhos assistencialista e as            

Rosas Negras , que organizavam os bailes e festivais artísticos. No ano de 1936 a FNB                

torna-se um partido político de extrema direita, integralista, e pretendia participar das            

próximas eleições contando com o voto negro, e o partido tinha até grande influência,              

pois a entidade chegou a ser recebida pelo presidente da época, Getúlio Vargas e              

pleiteou o fim da proibição de negros na guarda civil de São Paulo. Porém em 1937,                

com a instauração da Ditadura”Estado Novo”, foram extintos todos os partidos políticos            

assim como a FNB, e consequentemente todos os movimentos de cunho social. Após a              

ditadura, surgiu outro movimentos entre eles a União dos Homens de Cor fundado em              

janeiro de 1943 por João Cabral Alves, em Porto Alegre, com o objetivo de elevar o                

nível econômico e cultural do negro e se espalhando por mais de 10 estados do Brasil,                

que atuava na promoção de debates na imprensa local, publicação de jornais, assistência             

jurídica e médica, aulas de alfabetização e também participavam em campanha           

eleitorais.  

No ano de 1944, foi fundado o Teatro Experimental do Negro (TEN), com o               

objetivo de formar um grupo teatral somente com atores negros, e no decorrer do tempo               

passou a atuar de forma mais abrangente dando aulas de alfabetização, publicando            

jornais, aulas de corte e costura; fundou o Instituto Nacional do Negro, organizou o I               

Congresso do Negro Brasileiro, no ano de 1950, Convenção Nacional do Negro e seu              

“Manifesto à Nação Brasileira”, realizada em São Paulo no ano de 1945, e no Rio de                

Janeiro no ano seguinte; a Conferência Nacional do Negro, organizada de 09 a 13 de               

maio de 1949, no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro promovia a auto estima                

com a eleição da Rainha da Mulata e da Boneca de Pixe, o TEN defendia a criação de                  

leis antirracismo. Depois da Ditadura militar de 1964, segundo Lélia Gonzalez, foi            

determinante para a desarticulação das elites intelectuais Negras, e um processo de            

integralização das identidades de massa num sentido capitalista, e nesse mesmo período            
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o TEN perdeu a sua força e ficou quase extinto, em 1968, quando Abdias do               

Nascimento um dos seus principais dirigentes se exilou nos Estados Unidos. Mas foi um              

grupo que deu muita visibilidade ao movimento negro no Brasil e fortaleceu a luta              

antirracismo. No ano de 1946, o senador Hamilton Nogueira (UDN), apresentou um            

projeto de lei antidiscriminatória que foi originada na Convenção Nacional do Negro            

que foi realizada no ano anterior, a proposta foi colocada em votação e o Partido               

Comunista Brasileiro (PCB), se opôs alegando que a lei iria restringir o conceito de              

ampla democracia, a primeira lei antidiscriminatória só foi ser aprovada no Congresso            

Nacional no ano de 1951, a chamada Lei Afonso Arinos. A partir das pautas da               

Convenção Nacional do Negro, passaram a criar eventos intelectuais e a reivindicação            

de direitos políticos. 

Durante o período da ditadura militar não era permitido falar que o Brasil era um                

país racista, sendo assim, foi um momento em que os movimento e lutas antirracistas              

foram fortemente combatidos, houve algumas iniciativas como a volta do teatro negro            

pela turma do Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN), no início dos anos setenta, em                

São Paulo, no Rio Grande do Sul, o Alerta Geral para o deslocamento das              

comemorações do 13 de maio para 20 de novembro, pelo grupo Palmares, no Rio de               

Janeiro a juventude negra em massa em resposta ao mecanismo de exclusão que lhes              

eram impostos eles criam um fenômeno novo o movimento “Soul”, mais tarde batizado             

como Black Rio e a fundação do Bloco Ilê Aiyê, criado por Antônio Carlos dos Santos                

(Vovô) e Apolônio de Jesus, este já falecido, no ano de 1974, no bairro de Curuzu, na                 

cidade de Salvador, Bahia, que teve uma importância cultural muito grande de fortalecer             

a identidade negra e de ocupar espaços, mas sem peso político reivindicativo, só no ano               

de 1978, que volta à cena política com o Movimento Negro Unificado (MNU), sofrendo              

influências exteriores de Malcom X, Martin Luther King, Panteras Negras e etc. No             

ano de 1979 foi fundado a Associação Cultural Zumbi (ACZ), após acontecer um fato              

lamentável de discriminação racial no Clube Fênix Alagoana, em que um jovem negro,             

estudante de medicina foi convidado a se retirar porque  era negro. 

No ano de 1975, Benedito Sérgio de Almeida Alves fundou o Instituto de              

Pesquisas de Culturas Negras e foi o primeiro presidente, os trabalhos realizados pelo             

IPCN foram determinantes para no ano de l976 a criação do Centro de Estudos              
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Brasil-África, localizado em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E no ano de 1975 a questão               

do negro passa a ser discutida nas universidades e o grupo de trabalho André Rebouças               

realizava sua primeira semana de estudos sobre O Negro Na Formação Social            

Brasileira, realizado na Universidade Federal Fluminense, reunindo professores e         

pesquisadores das mais diversas áreas. No dia sete de julho o Movimento Unificado             

Contra a Discriminação Racial faz a seguinte convocação: 
Carta Convocatória Para o Ato Público contra o Racismo 

Nós, Entidades Negras, reunidas no Centro de Cultura e Artes Negra no dia 18 de junho, resolvemos criar                  

um movimento no sentido de defender a comunidade Afro-Brasileira contra          

a secular exploração racial e desrespeito humano a que a Comunidade é            

submetida 

Não podemos mais calar. A discriminação racial é um fato marcante na sociedade brasileira, que                

barra o desenvolvimento da Comunidade Afro-Brasileira, destroi a alma do          

homem negro e sua capacidade de realização como  ser humano. 

O movimento Unificado Contra a Discriminação Racial foi criado para que os direitos dos               

homens negros sejam respeitados. Como primeira atividade, este Movimento         

realizará um Ato Público contra o Racismo, no dia 07 de julho às 18:30, no               

Viaduto do Chá seu objetivo será protestar contra os últimos acontecimentos           

discriminatórios contra negros, amplamente divulgados pela imprensa. 

No dia 28 de abril, numa delegacia de Guaianazes, mais um negro foi morto por causa das                  

torturas policiais. Este negro era Robson Silveira da Luz, trabalhador, casado           

e pai de filhos. No Clube Regatas Tietê, quatro garoto foram barrados do tim              

infantil de voleibol pelo fato de serem negros. O diretor do Clube deu             

entrevistas nas quais afirma suas atitudes racistas, tal a confiança de que não             

será punido por seu ato. Nós também sabemos que os processos desses casos             

não darão em nada. Como todos os outros casos de discriminação Racial,            

serão apena mais dois processos abafados e arquivados pelas autoridades          

deste país, embora um dos casos tenha a agravante da tortura e consequente             

morte de um cidadão. 

Mas o Ato Público Contra o Racismo marcará fundo o nosso repúdio e convidamos a todos os                  

setores democráticos que lutam contra o desrespeito e as injustiças aos           

direitos humanos a engrossarem fileiras com a Comunidade Afro-Brasileira         

nesse Ato contra o Racismo. 

Fazemos um convite especial a todas as Entidades negras do país, a ampliarem nosso               

movimento. As entidades negras devem desempenhar seu papel histórico em          

defesa da Comunidade Afro-Brasileira; e lembramos, quem silencia consente.  
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Não podemos mais aceitar as condições que vivem o homem negro, sendo discriminado da vida                

social do país, vivendo no desemprego, subemprego e nas favelas. Não           

podemos mais consentir que o negro sofra as perseguições constantes da           

polícia, sem dar uma resposta. 

TODOS AO ATO PÚBLICO CONTRA O RACISMO CONTRA A DISCRIMINAÇÃO RACIAL            

CONTRA A OPRESSÃO POLICIAL PELO FORTALECIMENTO E       

UNIÃO DAS ENTIDADES AFRO-BRASILEIRAS.  2

 

O Ato contra a discriminação racial foi um marco muito importante para o              

movimento negro, em plena ditadura militar, um enfrentamento, haja visto que uma das             

denuncias era as torturas por parte de policiais militares, vale ressaltar que esse Ato só               

foi possível graças ao processo de abertura política iniciada em 1974. O evento reuniu              

cerca de 2 mil pessoas e ganhou o apoio de várias entidades negras do país como: no                 

Rio de Janeiro a Escola de Samba Quilombo, Renascença Clube, Núcleo Negro            

Socialista, Centro de Estudos Brasil-África (CEBA) e o IPCN. No dia 23 de julho por               

ocasião da Primeira Assembleia Nacional de Organização e Estruturação da entidade foi            

adicionada a palavra Negro que a partir daí passa a ser chamado Movimento Negro              

Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR), e por se tratar de um movimento             

de lutas contra a discriminação racial passou a ser chamado de Movimento Negro             

Unificado (MNU). 

Já nos anos de 1980, com a volta das eleições diretas para os estados e com a                  

eleição de candidatos que se opunham ao regime militar, no ano de 1982, em alguns               

estados do Brasil como Rio de Janeiro e São Paulo que elegeram Brizola ( PDT) e                

Franco Montoro (PMDB) respectivamente, que além das estratégias que já costumava           

ser feita percebia novas formas de atuação, se iniciou uma interlocução entre poderes             

públicos principalmente Legislativo e Executivo e a criação de órgãos governamentais           

para assuntos relacionado a população negra. No centenário da Abolição da           

escravatura, 1988, ocorreu um debate sobre a não existência da democracia racial e             

fomentando a criação de novas criações de organizações negras como o Geledés(1988)            

em São Paulo, Ceap (1989) no Rio de Janeiro, o Unegro (1988) em Salvador. 

2 
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/YjM7mdRrmDBWd8FKwX6atK9RcYEZCzupU7dc6m
rWAW4YzRErTQu9Rh3yeY3h/his9-21und02-carta-convocatoria-do-mnu.pdf 
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Nos anos de 1990 foram significativos para o movimento negro,           

especificamente no ano de 1995 o presidente eleito, o Sociólogo Fernando Henrique            

Cardoso, que foi da geração de alunos da USP formados pelo sociólogo Florestan             

Fernandes, recebeu os ativistas negros, justamente por ser este o tricentenário de morte             

de Zumbi dos Palmares. Tratava-se, na verdade, da rememoração do grande líder de             

Palmares, o que foi marcado pela Marcha de Zumbi dos Palmares, em Brasília, com a               

participação de milhares de pessoas. Segundo Sueli Carneiro em depoimento para o            

CPDOC/FGV-RJ: 
 

Foi o fato político mais importante do movimento negro contemporâneo. Acho que foi             

um momento também emblemático, em que nós voltamos para         

as ruas com uma agenda crítica muito grande e com palavras           

de ordem muito precisas que expressavam a nossa        

reivindicação de políticas públicas que fossem capazes de        

alterar as concepções de vida da nossa gente. Foi um processo           

rico, extraordinário (ALBERTI; PEREIRA, 2007, p. 345).  

  

No ano de 1997 a ONU convocou uma conferência que foi de muita              

importância para os movimentos Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a           

Xenofobia e a Intolerância Correlata, realizada anos mais tarde em Durban na África do              

Sul no ano de 2001. Esta conferência foi de grande importância para o Movimento              

Negro Brasileiro pois suas reivindicações encontraram respaldo na comunidade         

internacional. No Brasil um dos impactos desta grande evento internacional foi a            

implementação cotas, que no ano de 2002 foram criadas na UERJ, levando a questão do               

racismo para um debate público mais amplo. Nesse sentido, os movimentos sociais            

negros sempre estiveram nas lutas buscando justiça social, melhores condições de vida,            

a preservação de uma cultura que era e ainda é marginalizada, condições e acesso à               

educação. 

  

2.2. Feminismo negro 
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Segundo Angela Davis, a mulher negra tem experiência marcada desde o tempo            

da escravidão, o que lhe faz sofrer opressões que diferem as mulheres brancas. O              

feminismo tradicional luta pela igualdade de gêneros, para que mulher tenha os            

mesmos direitos dos homens, que elas possam ganhar os mesmos salários não sendo             

discriminados apenas por ser mulher e também a questão social que a mulher para ser               

respeitada tem ter aquela imagem de “bela, do lar e recatada”, sendo sempre frágil,              

nesse sentido as mulheres negras não se sentiam contempladas com esse feminismo e             

suas pautas eram invisibilizadas na luta feminista, as mulheres negras eram relegadas            

ao desalento. 

Segue um discurso de Truth, do século XIX, onde reflete sobre o feminismo              

hegemônico e sobre o discurso da universalização da categoria mulher. 

Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra é que alguma coisa deve estar fora de               

ordem. Penso que espremido entre os negros do sul e as mulheres do norte, todos eles falando                 

sobre direitos, os homens brancos, muito em breve, ficarão em apuros. Mas em torno de que é                 

toda essa falação 

Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso                 

carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. 

Ninguém nunca me ajudou a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o                  

melhor lugar! E eu não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem            

para o meu braço! Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e             

homem nenhum conseguiu me superar! Eu não sou mulher? Eu          

consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem - quando tinha o            

que comer - e também aguentei as chicotadas! E não sou mulher? Pari             

cinco filhos e a maioria deles foi vendido como escravo. Quando           

manifestei a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus, me ouviu! E              

eu não sou mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na              

cabeça, como é mesmo que chamam? (uma pessoa da plateia          

murmura:”intelecto”). É isto aí, meu bem. O que é que isto tem a ver              

com os direitos das mulheres ou os direitos dos negros? Se minha            

caneca não está nem pela metade e se sua caneca está quase toda             

cheia, não seria mesquinho de sua parte não completar minha medida?           

Então aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não           

podem ter tanto direitos quanto os homens porque Cristo não era           
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mulher! Mas de onde vem seu Cristo? De onde foi que Cristo veio?             

De Deus e de uma mulher!  O homem não teve nada a ver com Ele. 

Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para, sozinha, virar o mundo de                

cabeça para baixo, então todas as mulheres, juntas, conseguirão mudar          

a situação e pôr novamente o mundo de cabeça pra cima! E agora elas              

estão pedindo para fazer isto.  É melhor que os homens não se metam. 

Obrigada por me ouvir e agora a velha Sojourner não tem muito mais coisa a dizer.” (Extraído                 

de ) 
 

É notório quando observamos esse discurso que percebemos várias possibilidades           

de ser mulher, deve-se levar em contas outras intersecções, como raça, gênero.            

Entretanto, observa-se que o feminismo negro já estava sendo realizado, porém sem            

visibilidade, o feminismo hegemônico estava silenciando as vozes das mulheres negras. 

A pensadora feminista Lélia Gonzalez criticava a hierarquização dos saberes,           

como produto da classificação racial como consequência dessa hierarquização vemos          

uma sociedade em que valorizou o modelo de ciência branco, eurocêntrico. Segundo            

Lélia o racismo foi construído e se constituiu “como a ciência da superioridade             

eurocristã  (branca e patriarcal)”(Ribeiro,Djamila, 2018, p.25). 

Como herança herdada da escravidão, o racismo, e o feminismo hegemônico            

para contemplar todas as mulheres essa deveria ser uma pauta a ser levada em              

consideração, porém não foi assim que aconteceu. Os conceitos Gênero, raça e classe             

devem ser trabalhados juntos pois estão intrinsecamente ligados. 

O ideário universal de mulher não engloba a mulher negra, se tem um ideário de                

uma mulher frágil e branca. No Brasil as mulheres negras já pensam o seu papel na                

sociedade desde os anos 70 e 80 nos movimentos antirracistas, pois além de sofrer com               

o racismo sofriam também com uma sociedade patriarcal e machista, sendo essa            

segunda opressão, o machismo, também atingia as mulheres brancas, que como uma            

retro alimentação, dentro do movimento feminista oprimiam as mulheres negras.  

O papel das mulheres na sociedade é de primordial importância contribuindo            

com o seu trabalho, porém não é valorizado de forma igualitário ao gênero masculino              

recebendo salários mais baixos e quando se trata de mulheres negras a desigualdade             

aumenta mais. 
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As mulheres negras desde o Brasil colônia sempre estiveram no mercado de             

trabalho, eram escravas e tinham que trabalhar e ainda sofrer com a violência sexual dos               

senhores e das sinhás, essas mesmas sinhás eram consideradas mulheres frágeis           

enquanto que as escravas eram consideradas forte e não se fazia nenhuma diferenciação             

entre os escravos homens e elas, não havia divisão sexual de trabalho. Quando as              

mulhere bancas tinham seus filhos por serem frágeis o seu leite também era considerado              

fraco e então eram as negras que tinha que alimentar os filhos delas. 

Nesse sentido a idéia de fragilidade da mulher não atravessa a mulher negra,              

como já foi dito por Sojourner Truth no seu discurso e até os dias atuais com                

estereótipos de mulher raivosa, rancorosa e vitimista, nesse ideário de que a mulher             

negra não é frágil ela sofre hoje em dia com violência obstétrica em vários níveis e até                 

recebem uma quantidade menor de anestesia.  

O Feminismo negro se fez necessário, pois o feminismo não visualizava as             

pautas e necessidades da mulher negras, não havia espaço para as questões das mulheres              

negras, quando a mulheres brancas lutavam pelo direito ao voto às mulheres negras             

lutavam pelo direito de serem consideradas seres humanas, como bem declarou a ex             

escrava Sojourner Truth, na Convenção dos Direitos das mulheres em Ohio, quando ela             

declama o seu discurso “Eu não sou uma mulher” a princípio quando ela tenta fazer o                

seu discurso ela é impedida mas ela insiste e consegue, então podemos ver o quanto a                

mulher negra é silenciada e o feminismo não consegue perceber as suas pautas, as              

mulheres brancas não pensam nessa opressão que as mulheres negras sofrem e surgem             

conflitos devido às demandas prioritárias que não contemplava as demandas das           

mulheres negras. Contudo o feminismo foi muito importante para as mulheres negras            

no sentido de visão do mundo. O feminismo desconhece a questão racial, devido a ideia               

difundida no passado da democracia racial e mesmo que percebam a opressão de gênero              

sofrida e é nesse sentido que as mulheres negras procuravam espaço político e de              

representação, delimitar suas especificidades em relação ao próprio movimento negro e           

em oposição ao feminismo. Desse modo o feminismo negro é definido como um             

movimento social e político, priorizado por mulheres negras, com o objetivo de dar             

visibilidade às suas demandas e direitos. Assim como livrar homens e mulheres negros             
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de modelos estereotipados da exploração racista.também. Segundo Sueli Carneiro a          

base do feminismo negro seria o racismo e o abalo nas relações de gênero. 

 
Portanto, para nós se impõe uma perspectiva feminista na qual o gênero seja uma variável teórica, mas                 

como afirmam Linda Alcoff e Elizabeth Potter, que não “pode ser separada            

de outros eixos de opressão” e que não “é possível em uma única análise. Se               

o feminismo deve liberar as mulheres, deve enfrentar virtualmente todas as           

formas de opressão”. A partir desse ponto de vista, é possível afirmar que um              

feminismo negro, construído no contexto de sociedades multirraciais,        

pluriculturais e racistas – como são as sociedades latino-americanas – tem           

como principal eixo articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de             

gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossas             

sociedades. (CARNEIRO, 2013, p.2). 

 

O que já está posto é esse homem universal que parte do branco, e o que o                   

feminismo negro vem para fazer pensar e mesmo dentro dos movimentos negros as             

mulheres negras também sofreram com a falta de espaços, pois ocupavam papéis            

secundários, a partir desta falta de espaços dentro dos movimento negro e da falta de               

visibilidade dentro do feminismo que há a necessidade do feminismo negro que surge             

da intersecção de gênero, raça. Desse modo podemos dizer que a interseccionalidade            

seria uma forma de englobar consequências da interação entre as opressões, tais como             

sexismo, racismo e patriarcalismo. Pode dizer que o feminismo interseccional estaria           

fundamentado no conceito de interseccionalidade de Crenshaw. 

A ativista e escritora feminista Angela Davis, autora do livro Mulher, raça e              

classe (2013), analisa o contexto social, histórico, crítico e contemporâneo da condição            

da mulher, em especial das mulheres negras, articula as lutas antirracista e anti             

capitalista. Davis aborda a importância do estudo da relação entre distintas estruturas de             

opressão na vida de segmentos discriminados da população. 

A ativista Angela Davis chama a atenção para o entrelaçamento das exclusões             

sofridas pelas mulheres negras que é o racismo e o machismo e uma opressão não exclui                

a outra. Dentro do sistema capitalista a classe operária é a mais explorada sendo as               

mulheres negras ainda mais, são a mão de obra mais barata. Para Davis há uma ligação                

direta do racismo com  a exploração capitalista.  
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”A carne mais barata do mercado 

É a carne negra Que vai de graça pro presídio 

E pára debaixo do plástico 

E vai de graça pro sub-emprego” 

(Elza Soares) 

 

No tocante da construção do feminismo negro no Brasil carrega algumas            

semelhanças ao Norte-americano, nos anos de 70 e 80 os movimentos negro brasileiro             

tinha um recorte machista, as mulheres tinham pouco poder de decisão. Dentro do             

Movimento Negro Unificado (MNU) as putas das mulheres negras não eram defendidas            

como um coletivo, as questões referente às mulheres eram preteridas em relação às             

questões gerais. Dessa forma o antirracismo não isentou das mulheres sofrerem com o             

machismo. No entanto as mulheres negras passaram a exigir suas reivindicações como            

construções de creches, o fim da violência de gênero e etc. que sempre eram relegadas a                

segundo plano. No ano de 1982 algumas demandas das mulheres foram debatidas no             

congresso do MNU, debatidas, aprovadas e colocadas no Programa de Ação           

(Domingues,2007). 

No movimento feminista de maioria branca, as questões raciais eram           

invisibilizadas, assim como as múltiplas opressões sofridas  pelas mulheres negras. 

Diante dessa situação o feminismo negro tornou-se necessário para que           

as mulheres negras pudessem lutar por suas demandas como mulheres negras com suas             

experiências, idéias e especificidades. 

No campo acadêmico há produções de algumas feministas negras como Lélia            

Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento, Luiza Bairros, Sueli Carneiro entre outras que           

enfatiza a questão da intersecção de raça, gênero, classe e sexualidade. 

A feminista e autora Lélia González a frente do movimento feminista negro tem              

enfrentado lutas combate às discriminações contando com uma fase de forte presença            

institucional, com projetos de políticas públicas, incluindo a nova fase do ativismo do             

feminismo negro, que inclui a mobilização em massa e o ativismo pelas redes sociais e               

coletivos nas periferias. Por ocasião do centenário da abolição da escravatura a ativista             

Lélia Gonzáles e outras liderança do movimento feminista negro promoveram a Marcha            

contra a Farsa da Abolição no dia 13 de maio de 1988, no Centro do Rio de Janeiro. E                   
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também o Tribunal Winnie Mandela, como um júri, formado por diversos especialista            

de áreas diferentes da sociedade civil, tendo como objetivo julgar e condenar as             

discriminações mulheres negras brasileiras. Nessa ocasião,foi realizado o I Encontro          

Nacional de Mulheres negras, na cidade de Valença, no Rio de Janeiro com a              

participação de Lélia González, Luiza Bairros, Rosália Lemos e etc. Que foi um evento              

de suma importância para o movimento feminista negro, para a sua institucionalização. 

O feminismo negro através das novas formas de comunicações e novas            

tecnologias após o evento da internet vem tomando espaço e tendo mais visibilidade             

atingindo a um número maior de pessoas e de forma mais e a longa distância encurtando                

o tempo e o espaço. 

O feminismo negro luta pelo fim do genocídio da população negra e             

principalmente a juventude, quer mais justiça e igualdade no mercado de trabalho, onde             

o fato de ser negra não seja um fator de eliminação e que os salários não seja                 

diferenciado de acordo com a cor da pele e nem pelo gênero, a erradicação da cultura do                 

estupro e o fim da discriminação social, políticas públicas de saúde. 

  

2.3) O que é empoderamento: 

 

A palavra empoderamento vem da língua inglesa empowerment, que significa dar            

poder ou capacitar, já aqui no Brasil se cunhou a palavra empoderamento que é um               

neologismo. O educador Paulo Freire na década de 60 pensou na Teoria da             

Conscientização, onde ele mostra que o conhecimento se dá através de um processo de              

conscientização, a necessidade de uma formação de uma consciência crítica coletiva é a             

condição da construção de uma base para uma transformação social inspirando assim a             

Teoria do Empoderamento.  

Segundo Joice Bert o empoderamento é um instrumento de luta social, uma             

conscientização, é um processo individual e também coletivo, a partir do momento em             

que eu me conscientizo eu também devo trabalhar nesse processo de conscientização do             

coletivo e sair do local de subalternidade e colocar no local de empoderado e              

empoderador. A partir daí lutar para romper com as correntes opressoras, toda essa             

estrutura já montada, social, cultural, econômica e política. 
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É necessário romper com o pensamento do sujeito pertencente ao grupo oprimido             

acerca de sua própria realidade. Quando se fala em empoderamento, estamos falando            

em uma articulação de indivíduos e grupos para uma autovalorização, de conhecimento            

de si próprio, de sua ancestralidade, de sua própria história, ter consciência de sua              

condição política e social. 

“Seria estimular, em algum nível, a autoaceitação de suas características culturais e estéticas herdada pela               

ancestralidade que lhe é inerente para que possa, devidamente munido de           

informações e novas percepções críticas sobre si mesmo e sobre o mundo que             

o cerca, e, ainda, de suas habilidades e características próprias, criar ou            

descobrir em si mesmo ferramentas ou poderes de atuação no meio em que             

vive e em prol da coletividade.” (BERTH,Joice, 2018, p.14) 

  

Quando os indivíduos estão numa realidade opressiva, muitas vezes não se            

tem a percepção da opressão que está vivendo, e, ainda tem uma identificação com o               

seu opressor, não tem uma consciência crítica de sua posição na sociedade, como             

oprimido, e encontram no seu opressor o seu modelo, o seu referencial. 

Por empoderamento negro pode ser entendido de múltiplas formas. Segundo as           

feministas negras tem o significado coletivo, de tornar agente da mudança si e as              

outras. É um comprometimento com a luta pela igualdade. Durante muito tempo o             

feminismo não representava as mulheres negras, as pautas delas eram sempre           

invisibilizada e houve a necessidade da criação do feminismo negro. Segundo Patrícia            

Hill Collins, o processo de empoderamento é um movimento de dentro para fora, a              

mudança inicia no interior de cada um e após essa mudança interior, uma tomada de               

consciência o processo passa de pessoal para o coletivo. 

 

“Uma afirmação da importância da autodefinição e da autoavaliação das mulheres           

negras é o primeiro tema chave que permeia declarações         

históricas e contemporâneas do pensamento feminista negro. A        

auto definição envolve desafiar o processo de validação do         

conhecimento político que resultou em imagens estereotipadas       

externamente definidas da condição feminina afro-americana.      

Em contrapartida, a autoavaliação enfatiza o conteúdo específico        

34 
 
 



 

das autodefinição das mulheres negras, substituindo imagens       

externamente definidas com imagens autênticas de mulheres       

negras.”(COLLINS,2016, p. 127) 

 

 Na formulação das blogueiras e ativistas da internet, o empoderamento é uma            

luta que vem antes delas e que segue para empoderar mais mulheres negras. Que              

objetiva potencializar as vozes negras, no sentido de fortalecer a luta antirracista,            

difundir a cultura e estética negra dar visibilidade, pois a invisibilidade ajuda a manter o               

racismo. As redes sociais são uma ferramenta para combater o racismo, é um espaço              

para desenvolver o auto amor, o auto reconhecimento, aceitação, acolhimento. 

 Já na definição de Angela Davis, o empoderamento é o protagonismo das            

mulheres negras, não devendo ser entendido ou usurpado numa lógica liberal. Ela            

ressalta que quando grupos radicalmente oprimidos progridem, todo o topo vê-se           

forçado ao movimento, garantindo “mudanças progressistas para todas as mulheres”. 

 Na leitura de Djamila Ribeiro, o negro tem que ter um lugar de fala, ela trabalha                

o conceito de quem tem o direito de fala numa sociedade excludente, racista e machista               

e é muito importante ter uma fala. No argumento dela, o lugar de fala é o lugar social, o                   

lugar racial a que estão inseridos os diferentes grupos. Em sua formulação, o lugar              

estrutura as experiências, que por sua vez determinam os discursos, percepções e visões             

de mundo. 

 A mulher negra não representa o ideal estético brasileiro, por uma imposição            

social hierárquica, pois esse ideal de beleza é o da mulher branca, como nos faz refletir                

Gonzalez. 

“É por aí que a gente entende porque dizem certas coisas, pensando que estão xingando               

a gente. Tem uma música antiga chamada “Nêga do cabelo          

duro” que mostra direitinho porque eles querem que o cabelo da           

gente fique bom, liso e mole, né? É por isso que dizem que a              

gente tem beiços em vez de lábios, fornalha em vez de nariz e             

cabelo ruim (porque é duro). E quando querem elogiar a gente           

dizem que a gente tem feições finas (e fino se opõe a grosso,             

né?). E tem gente que acredita tanto nisso que acaba usando           

35 
 
 



 

creme prá clarear, esticando os cabelos, virando leidi e ficando          

com vergonha de ser preta. Pura besteira. Se bobear, a gente           

nem tem que se defender com os xingamentos que se referem           

diretamente ao fato da gente ser preta”. (GONZALEZ, 1984,         

p.234). 
  

E é nesse sentido que o empoderamento da mulher negra é importante, pois o              

corpo negro foi socialmente relegado a um corpo ligado ao negativo, ao que não tem               

valor, mesmo que biologicamente seja sabido que, não existem diferenças entre um            

corpo negro e um corpo branco, mas ele pode simbolizar diferentes identidades sociais,             

por isso é tão importante ter representatividade, preservar e divulgar a cultura negra e a               

sua ancestralidade. 

 O empoderamento vem cada vez ganhando mais força, pois o lugar que se             

espera do negro é um lugar de inferioridade, e muitos negros se encaixam nesse lugar,               

se acham inferiores por seis fenótipos, pois foram ensinados dessa forma, que a beleza              

tem um fenótipo europeu e durante muito tempo se convencionou a imitá-los, negando             

seus cabelos crespos, alisando os seus cabelos e tentando se encaixar nesse padrão de              

beleza europeu imposto pela sociedade, dessa forma movimentos de empoderamento          

vem com o objetivo de reconstruir uma identidade negra, que seja vista de maneira              

igualitária, que indivíduos negro possam sair da subalternidade, sair da alienação dos            

laços que os oprimem e agora estão se colocar em posição de tomar atitudes de               

mudanças sociais, atitudes antirracistas. 

 O empoderamento faz com que as jovens negras aumentem a sua auto-estima e             

fortalece para as lutas numa sociedade que as inferioriza e ainda o faz e juntas são mais                 

fortes e podem conquistar mais espaço com objetivo de superar os estigmas sociais, o              

preconceitos raciais. Entendo que o enfrentamento do racismo precisa passar pela           

sensibilidade, pela visualidade, pelos discursos. A internet parece apresentar isso tudo           

de uma só vez: as mensagens lá divulgadas são contadas na primeira pessoa, as              

imagens são de pessoas negras reais (e não atores ou personagens de um roteiro              

televisivo ou cinematográfico) e os discursos referem-se as experiências concretas          

cotidianas, que qualquer pessoa , naquela mesma condição, teria vivido. 
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          Capítulo III: O empoderamento negro visto nas redes sociais 

  

3.1) A Internet e as Redes Sociais  

 Com o advento da internet, a comunicação ficou mais veloz e aumentou o             

alcance de pessoas. Até mesmo as barreiras geográficas nos parecem menores, pois            

potencialmente podemos nos comunicar com norte a sul do país e até outros países em               

apenas poucos segundos. Porém mesmo com todas as facilidades não podemos afirmar            

que todos têm acesso à internet, pois ela ainda é um bem que necessariamente precisa de                

equipamentos para se obter, além disso é preciso pagar pelo acesso à internet, tonando              

um consumo não trivial para as pessoas muito pobres. 

 

“A internet representa uma nova era para a mídia alternativa. Sendo uma infraestrutura             

interconectada para múltiplas formas de comunicação, ela       

promove um período de convergência das tecnologias de mídia.         

Ao proporcionar a transmissão fácil de textos simples bem como          

os meios de combinar e recombinar uma série de formatos de           

mídia e atores sociais, permite a distribuição de conhecimentos e          

recursos a quase todos os lugares do globo, de maneira até então            

inédita. A internet pode vir a ser nossa primeira esfera pública           

global, um meio pelo qual a política pode tornar-se realmente          

participativa, tanto em âmbito regional quanto internacional. E é         

o primeiro veículo que oferece, aos indivíduos e coletivos         

independentes de todo o mundo, a chance de comunicar-se, com          

suas próprias vozes, com uma audiência internacional de        

milhões de pessoas.” (DOWNING, 2004, p. 270) 
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  Existem nas redes virtuais organizações privadas, redes de negócios rentáveis,          

mas também há espaço para fomentar o debate, desenvolvimento cultural, espaço de            

construções e desconstruções e se tornou um dos maiores e mais dinâmicos meios de              

comunicação mundial, segundo Downing. Com a internet e o aumento de usuários da             

mesma, abriu-se uma nova forma de ativismo, de mobilização através das redes sociais             

e através desse novo meio de comunicação rápido possibilitou uma nova maneira de             

mobilização social e dentro do movimento feminista negro abriu várias possibilidades           

de debates que antes ficava restrito a espaços físicos dos movimentos sociais,            

organizações e algumas universidades.  

Nos dias atuais, com o aumento do uso da internet e sua cobertura geográfica               

ampliaram-se as oportunidades de acesso, a capacidade de comunicação mútua e           

instantânea e a possibilidade de seus usuários estarem inseridos em círculos públicos            

virtuais fizeram com que o debate se tornasse mais aberto, dinâmico, difuso e             

amplificado, mesmo sabendo que há formação de bolhas e a interferência direta dos             

algoritmos para reforçar a pertença em grupos e comunidades virtuais. Seja como for, o              

fato é que as redes sociais têm um papel de destaque na militância. 

 

“consiste na participação das pessoas na criação de forma interativas de comunicação             

que atuam como força de compensação para o fluxo unilateral          

que é próprio da mídia comercial” (DOWNING, 2004, p. 275). 

 

3.2) Facebook como espaço de empoderamento 

 

O Facebook é uma rede social que foi lançada em 2004, formada por estudantes              

da universidade de Harvard: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum,          

Dustin Moskovitz e Chris Hughes. No começo era uma rede restrita aos estudantes da              

universidade localizada na cidade de Boston, no entanto hoje é uma rede mundialmente             

conhecida e utilizada. Ela é gratuita para os seus usuários mas gera grande lucratividade              

através de sua publicidade, incluindo banners e grupos patrocinados, além de           

compartilhamento de dados dos usuários com empresas privadas. O usuário desta rede            

cria perfil com fotos e lista de interesses, podem trocar mensagens com outros usuários,              
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enviar mensagens públicas ou privadas. É possível conhecer e se comunicar com            

pessoas distantes, de outra região do país ou mesmo de outros países é uma ferramenta               

revolucionária. Atualmente tem superado um milhão de usuários em todo o planeta. No             

caso do Brasil, o facebook foi uma rede social de grande alcance sendo utilizada              

também para o compartilhamento de atividades políticas e fortalecimento de          

identidades coletivas. 

 Nesse sentido, o Facebook é uma ferramenta muito importante na militância dos            

movimentos de empoderamento feminino negro. Nesta rede, vemos o movimento de           

empoderamento negro feminismo atuando fortemente, pois quando falamos de beleza, o           

ideário é o modelo branco caucasiano. Contudo, as agentes nas redes sociais            

empenhadas na valorização das histórias, imagens e subjetividades das mulheres negras           

estão ajudando a fazer essa mudança. Não é raro meninas negras sentirem a             

discriminação racial logo cedo, em ambiente escolar, serem estigmatizadas por          

possuírem seus cabelos crespos, ou pelos seus traços negróides. Entretanto, as páginas            

nas redes sociais do empoderamento de mulheres negras vêm estimulando a cultura            

negra, a valorização de seus traços tipicamente negros, enfrentando os estereótipos           

arraigados na cultura brasileira. Assim, meninas, adolescentes e jovens e até mulheres            

adultas e mais velhas podem ter acesso às novas formas de representação do negro e da                

mulher negra. 

 

3.3) Estudos de caso: Páginas do Facebook de empoderamento feminino negro 

 

Coletivo Auto-Organizado de Mulheres Negras da UFRRJ 
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Fundado em abril de 2016, após a exposição “Menina Mulher da Pele Preta”, o              

coletivo de mulheres negras Alice Bruno, tem por objetivo acolher, integrar, somar            

forças, de trocar experiências, fortalecer os laços, empoderar por meio dos encontros e             

cine debates. A falta de representatividade nas mídias e nos grandes meios de             

comunicação são justificativas para a emergência dessas coletividades. Para suas          

integrantes, quando há algum representante negro em alguma novela o lugar dele é             

geralmente como um empregado, favelado, da periferia ou marginalizado. Num país de            

maioria negra não temos representatividade nos lugares de poder, de decisão, na            

política, no judiciário, mas em contraponto vemos muitos negros nas periferias, nos            

presídios. Essa discussão é apresentada como um dos focos do coletivo, por essa razão              

me parece um bom caso para ser enquadrado no antirracismo contemporâneo, marcado            

pela experiência das redes sociais, porém com forte enraizamento na academia. 

 

Projeto Afrontando 
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   Fonte: 

  

O projeto Afrontando foi idealizado por Etienette Prudencio, com o objetivo de             

valorizar a cultura negra. Trata-se de um projeto de Políticas Afirmativas para levar às              

escolas a auto afirmação, a valorização, a aceitação, o resgate cultural, abordando uma             

linguagem simples, com palestras antirracistas e o combate ao racismo estrutural. 

 Segundo relatos da sua fundadora Etienette, quando ela ainda era muito nova            

com uns seis anos de idade, a sua mãe alisou os seus cabelos, e ela não teve nem                  

chance de escolher, se ela iria gostar de seu cabelo crespo natural. Tão cedo, ela relata                

que sua mãe usava o pente quente em seus cabelos e química para alisar, e, pra ela, isso                  

foi traumatizante, pois por diversas vezes tinha sua pele na testa e orelha queimadas              

pelo pente quente. Ela não teve referência de beleza negra na sua infância, suas bonecas               

eram loiras e magras e isso refletiu na sua vida adulta. Ela não se amava como ela era.                  

Etienette teve um impacto muito grande quando, por causa da química que utilizava a              

muitos anos, seus cabelos caíram. Com esse fato, ela descobriu que não era um cabelo               

alisado que a tornaria mais branca. No entanto, ela não quis que o mesmo que               

aconteceu com ela se repetisse com outras jovens por falta de representatividade e             

idealizou e construiu esse projeto de empoderamento, onde ela leva a cultura negra ao              

espaço escolar. 
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 Fonte: site afrontando 

 

3.4) Blogs 

 

  A primeira vez que se utilizou a palavra weblog foi em 1997 por john Barger               

(Oliveira, 2006), referindo-se a um conjunto de sites, que ele colecionava e divulgava o              

conteúdo a quem interessasse. No início os weblogs exigiam um conhecimento mais            

profundo da linguagem HTML, e isso era um fator limitante. Em julho de 1999, foi               

criado ferramenta que facilitou o seu uso. E em agosto a Pyra Labs criou Blogger e com                 

ferramentas que facilitava o seu uso e sem a necessidade de ter o domínio do HTML,                

aumentando assim o número de Blogs. No ano de 2004 a Google comprou o Blogger, o                

que ajudou a aumentar a sua popularidade (Amaral, Recuero; Montardo, 2009). 

 Os blogs se popularizaram, tornando-se um espaço de livre expressão, onde os            

indivíduos podem colocar seus pensamentos, sentimentos, opiniões e tratar de variados           

assuntos disponíveis a todos os interessados. Sendo assim, podemos observar um           

aumento no acesso à internet, inclusive pelas camadas sociais mais baixas da sociedade.             

“ Nos últimos anos, um mercado que tem criado oportunidade de acesso e prestação de               

serviço digitais a populações de classes emergentes” ( Angeluci e Galperin, 2012, p             

249). E com a popularização desta mídia, proporcionou a abertura de mais uma via para               

a militância do feminismo negro, uma luta por direitos igualitários entre gênero e raça.              
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Nesse sentido, escolhi um blog muito influente para a construção de identidade negra             

positivada, exemplo de antirracismo virtual no Brasil de hoje. 

 

Blog DePretas 

 

O Blog DePretas foi criado pela blogueira Gabriela Oliveira, de 24 anos formada             

pela UERJ em Relações Pública. O Blog surgiu com um trabalho de conclusão de curso               

acadêmico, em que ela estudou o papel da internet na valorização da estética da mulher               

negra. No final, o canal deu muito certo e ela busca tratar de vários assuntos, mas                

centraliza na temática do racismo. Em seus vídeos ela busca valorizar os traços negros e               

ressignificar o conceito de belo e beleza. A blogueira Gabriela trata e ensina como              

cuidar de cabelos crespos, que aliás ela declara que seu cabelo é crespo por uma               

decisão política. Fala de racismo abertamente e mesmo que não se diga militante, ela              

contribui grandemente com o combate ao racismo. As mulheres negras se sentem            

representadas por ela e tem nela uma imagem que as representam, que é de suma               

importância para o empoderamento da mulher negra. Através de suas postagens as            

mulheres negras fazem uma auto-análise das opressões sofridas que antes poderia           

parecer natural e ressignificam a cultura e estética, rompendo com a cultura dominante             

da estética branca.  

É interessante notar que a blogueira atua também no fecebook. Em sua conta             

percebemos que ela possui quase 200 mil seguidores. Um número bastante elevado, o             

que permite um grande alcance e interação. Pelas redes sociais, ela marca uma narrativa              

de sofrimento pela ausência de informações positivas em sua vida. Negação do corpo,             

do nariz, da boca e até dos dentes, passando pelo cabelo, olhos e textura e cor da pele.                  

Algo importante de dizer já que o sofrimento pelo racismo é real, muito frequente e não                

é fenômeno isolado. A quantidade de seguidores e de pessoas que interagem com a              

blogueira revela a relevância do seu tema de discussão no mundo contemporâneo,            

especialmente no que toca à subjetividade das pessoas negras. 

 

Conclusões: 
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Este trabalho discutiu como o racismo e o antirracismo foram trabalhados na            

academia sob diferentes perspectivas: a sociologia, a antropologia, a psicanálise, a           

História, o Direito e até a filosofia foram fundamentais para pensar como a temática              

racial está articulada ao contexto colonial e pós-colonial, especialmente no que toca ao             

fim da escravidão e suas heranças para a população negra na sociedade de mão de obra                

livre. Na sequência mostrei que havia também lutas políticas da população negra, seja             

do movimento negro, seja do movimento de mulheres negras. Nessa dimensão, pode ser             

introduzida o chamado feminismo negro, que é uma luta de empoderamento feminino,            

com o recorte étnico-racial. 

Nesta dimensão do empoderamento feminino negro, realizei meu trabalho         

empírico no campo das redes sociais. Como a Internet tem se destacado nas relações              

sociais e também a política tem sido marcada pela ampliação do acesso aos meios de               

comunicação, com o uso de celulares pelas camadas mais pobres e negras do país.              

Nesse universo, dediquei-me a estudar à internet, mais particularmente aos facebook,           

aos blogues e às apresentadoras no youtube, porque essas mídias apresentam de forma             

mais evidente o tema do empoderamento. 

Apesar de existirem muitos movimentos via internet, existem também muitas           

críticas sobre eles e sua eficácia, mas eles têm se mostrado muito eficientes em              

sensibilizar pessoas que por inúmeros motivos não poderiam se engajar de uma forma             

presencial em movimentos coletivos de rua, ou mesmo essas pessoas não teriam acesso             

as informações e valores ligados ao antirracismo e aos feminismos nem via os             

movimentos sociais nem pelos grandes meios de comunicação. No entanto, esses           

movimentos são fundamentais nos compartilhamentos de informações, que podem ser          

feitas através de uma rede capilarizada e com alcance muito maior: fazer as informações              

correrem de uma região geográfica a outra de forma imediata. Na verdade, a internet e               

as redes sociais se tornaram mais são mais uma ferramenta na luta antirracista. 

 Nas redes sociais o termo Empoderamento está sendo usado como uma forma de             

se tornar o protagonista de suas próprias vidas. Se trata da auto-estima, confiança,             

aceitação, valorização de si mesmo e dos seus semelhantes. O empoderamento negro            

aborda a necessidade do negro ter uma autonomia de ressignificar toda aquela            

informação negativas sobre si mesmo, que está estruturada na sociedade. Mas é preciso             

44 
 
 



 

perseverança pois como já está estabelecida um padrão de normalidade estética, política            

e econômica baseado no homem e na mulher branca, há dificuldade em conquistar seus              

espaços e superar estereótipos raciais.  

 A despeito da persistência do racismo na sociedade – e também nas redes sociais              

- o empoderamento negro feminino tem se mostrado eficiente em amplificar as vozes             

negras, chegando em espaços antes inalcançáveis pelos movimentos social. Além disso,           

a atuação na rede altera visões de mundo, imagens de sí, criando maior auto respeito no                

interior da comunidade negra, em particular para as mulheres negras, que passaram a se              

assumir seus cabelos crespos, naturais, seus turbantes. Embora sintam forte o forte o             

racismo; se trata o empoderamento de se amar como se é. 

 Muitos blogs incentivam e ensinam a mulheres a cuidarem de seus cabelos            

crespos e por causa da demanda e mais mulheres assumirem seus cabelos crespos e              

cacheados. Esse movimento de empoderamento impactou o mercado, que vem criando           

produtos direcionado ao público negro. Então, nesse sentido, esse movimento de           

empoderamento de mulheres negras tem consequências positivas, mas ainda há um           

longo caminho a se trilhar rumo à igualdade. 
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