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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o tema a “solidão afetiva” da mulher negra e possui como 

recorte as relações afetivo-amorosas e familiares das mulheres negras. Tem como objetivo 

um estudo de caso que visa entender as razões, causas e consequências da desvantagem que 

a mulher negra sofre no campo afetivo e suas consequências sociais no âmbito familiar. A 

metodologia utilizada para compor a pesquisa foi a exploração do tema e estudo de caso 

estruturado a partir de base teórica que exploram o tema, aliadas e comparadas a seis 

entrevistas realizadas com seis mulheres negras, com idades distintas (de 18 a 51 anos). Os 

resultados obtidos a partir deste estudo e comparativo foi a constatação de que fato existe 

uma desvantagem da mulher negra na procura e consolidação de uma relacionamento, a 

influência das ideologias dominantes na psique do negro e, como essas ideologias são 

fundamentais na seleção de um parceiro. O que leva a conclusão da importância que as 

construções sociais e a ideologia colonial que vigora até os dias atuais e que desvalorizam o 

negro são de suma importância no contexto da solidão afetiva da mulher negra  e as 

consequências sociais no âmbito familiar.  

 

Palavras-chave: seletividade afetiva, racismo, família, sexualidade e experiência 

 

 

ABSTRACT  

 

The present work addresses the theme of the “affective loneliness” of black women and has 

as its cut the affective-loving and family relationships of black women. It aims at a case 

study that aims to understand the reasons, causes and consequences of the disadvantage that 

black women suffer in the affective field and its social consequences in the family. The 

methodology used to compose the research was the exploration of the theme and a case 

study structured from a theoretical base that explores the theme, allied and compared to six 

interviews with six black women, aged 18 to 51 years. The results obtained from this study 

and comparison was the fact that there is a disadvantage of black women in the search and 
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consolidation of a relationship, the influence of dominant ideologies in the black psyche 

and, as these ideologies are fundamental in selecting a partner. Which leads to the 

conclusion that social constructions and the colonial ideology that prevails until today and 

that devalue the black are of paramount importance in the context of the affective loneliness 

of black women and the social consequences in the family. 

 

Keywords: affective selectivity, racism, family, sexuality and experience.  
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INTRODUÇÃO 

 

     1.1 Memorial 

 

Aluna negra das Ciências Sociais e oriunda de família de origem humilde e negra da 

zona central do Rio de Janeiro, a questão da raça sempre perpassou por minha pessoa desde 

a infância. Afinal, desde a tenra idade se inicia o contato de negros com a solidão. Devido a 

uma convivência maior com a família paterna, marcada por uma maioria de brancos e 

pardos, houve uma época em que comecei a questionar o motivo da solidão em espaços 

como a escola, por exemplo, e uma vez, cheguei a dizer à mamãe que a amava, mas 

preferia ser da cor do papai, que era mais claro que ela. Um choque! 

          Mais à frente o questionamento por ser negra e sem grandes referências persistiu 

junto com os frequentes bullyings pela cor, pelo fenótipo negro e pelos traços que 

carregava de minha ancestralidade. Com a necessidade de semelhança e enquadramento aos 

padrões dominantes, segui as tendências como o alisamento de cabelo, as vestimentas 

“adequadas”, a negação da religião que de fato me identificava (de matriz africana). Tudo 

por uma busca à aceitação pela sociedade. Próximo ao término do ensino médio, o 

questionamento sobre a raça fica mais latente em minha pessoa, uma vez que passo a 

conviver com uma pessoa totalmente racista declarada. Mas desta vez era diferente. O 

questionamento era de onde vinha essa igualdade que não existia na prática, de tanto 

desdém, e a necessidade de tanta resistência. Nesta mesma época também rompi com os 

padrões e decidi assumir a minha negritude, as minhas verdadeiras características, os meus 

gostos, e a minha origem. O fato de não me encaixar nos padrões e a melancolia que isso 

me causava, além de saber que havia uma necessidade de me encontrar com a minha etnia, 

os valores e história foram o ponto de partida. Mas, nessa mesma época, uma coisa já me 

chamava a atenção. O fato do preterimento ou seletividade afetiva - ou seja o fato de ser tão 

complicado ou mais difícil para uma mulher negra ter um relacionamento sério, e 
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principalmente com homens negros. Chamou atenção, mas não havia explicação certa e 

nem por onde começar a procurar as razões para esse fenômeno.  

         Em 2015, com o meu ingresso no curso de Sociologia na Universidade Federal 

Fluminense um leque de temas apareceu, uma vez que a sociologia é abrangente demais e 

se faz necessária na maioria dos campos para que possam explicar as nossas relações 

sociais. Porém quando descobri a vertente da Sociologia das Relações Raciais parece que 

uma porta se abriu. Aliás, portas e janelas! A empatia foi imediata, e parece que havia 

achado a chave que faltou a minha vida inteira acerca de tantos questionamentos que 

ecoavam em mim, mas que pareciam nebulosos ou difíceis demais para serem explicados. 

Ao mesmo tempo, houve uma vontade maior de tratar temas relacionados às relações 

raciais para que pessoas como eu pudessem compreender todo o processo e a explicação 

(apesar de nada justa) sobre o nosso contato desde o início de nossas vidas com a solidão. 

Porém, como o tema solidão da mulher negra é muito vasto, ficava decidido que o recorte 

seria na área amorosa. O recorte já havia tocado na experiência da adolescência para a fase 

jovem da vida com a dificuldade de relacionamentos. 

        Foi a partir do curso, das discussões e dos textos apresentados que passei a ter clara 

noção de todos esses processos de relações sociais de acordo com as raças, e à triste 

conclusão de que ainda persistem as construções simbólicas, culturais e sociais e das 

relações herdadas  da escravidão  até os dias atuais, e por esse perpetuamento é que decidi 

tratar do tema, como forma de dar visibilidade a um problema que só fica na esfera das 

mulheres negras e militantes. O assunto nunca vai adiante, quase nunca se torna público ou 

adentra nas pautas das questões públicas fora. Por mais que muitas mulheres ainda não se 

deem conta ou não tenham sido perpassadas por essa questão da solidão afetiva, é 

necessário tratar do assunto: para aquelas que ainda não foram tocadas pela experiência 

fatídica e por aquelas que já foram tocadas. A outra necessidade de colocar o tema em 

pauta é pelo fato de que o famoso mito da democracia racial mascara essas relações, esse 

preterimento, entre outros. Inclusive, há quem nem acredite que o tema é verídico.  

       Logo, se torna necessário tornar objeto de estudo e tema público o fato que de existe 

experiências de solidão  no universo afetivo das mulheres negras, mas que ao contrário das 

justificativas, não se trata de gosto ou preferência pessoal, mas de construção social, de 

herança histórica e de relações sociais que ainda são mantidas até a atual conjuntura.        
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1.2 Introdução sociológica ao tema  

 

           Esta monografia faz um estudo sociológico sobre o fenômeno da solidão das 

mulheres negras a partir de um estudo de caso na cidade do Rio de Janeiro e na região 

metropolitana. Dividi a organização deste trabalho obedecendo a organização clássica da 

exposição de pesquisa acadêmica neste formato. No primeiro capítulo, fiz apresentação 

geral do tema. É nele que se encontram as informações necessárias que irão guiar o leitor 

ao longo trabalho. Trata-se da introdução do tema, e está dividido em três tópicos: 

problema e metodologia de pesquisa, panorama das entrevistas e perfil das entrevistadas. 

Este capítulo fornece ao leitor uma visão abrangente como a pesquisa e as entrevistas foram 

elaboradas e, os teóricos e teóricas e suas linhas de pensamentos que serviram de base para 

a construção deste trabalho. 

  Já no capítulo II, intitulado A solidão afetiva da mulher negra, um estudo de caso, 

coloco a mão na massa. Enfrento diretamente o problema. É neste capítulo que o tema da 

solidão da mulher negra é explorado a partir das referências teóricas e em contraste com os 

depoimentos coletados nas entrevistas. A motivação neste capítulo é descobrir o que 

ocasiona a solidão afetiva da mulher negra e, os fatores que contribuem para tal solidão, a 

partir de um viés mais realista e dos depoimentos e percepções das pessoas com quem 

conversei sobre suas experiências de vida.   

           Após a análise das motivações e causas que levam a experiência da solidão afetiva 

das mulheres negras, a partir deste capítulo o tema é explorado e destrinchado, em busca 

das consequências deste preterimento.  A busca acontece a partir de um estudo da formação 

da sociedade brasileira ainda colonial, a imagem e como o negro, os conflitos raciais e sua 

situação e dramas sociais. Os desdobramentos dessa solidão atinge não a só autoestima da 

mulher negra, mas a psique, a emoções e o modo como ela se relaciona. O capítulo também 

se volta para as consequências externas, como o círculo familiar (incluindo mães, tias e 

filhas e filhos) desta mulher, além das intervenções das instituições.  

                Na conclusão da monografia, encontram-se o desfecho do trabalho e o apanhado 

de informações coletadas ao longo dos três capítulos anteriores acerca do tema. Aqui são 

postas e analisadas as informações empíricas e teóricas para compreensão do fenômeno 
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estudado. Minha conclusão serve como uma espécie de reflexão acerca do tema, para que o 

leitor e a leitora a partir dos dados expostos ao longo do trabalho possa não apenas 

compreender, mas refletir acerca de uma problemática que as mulheres negras encaram ao 

longo de suas vidas – ou pelo menos em  momentos longos e frequentes de sua trajetória - e 

que está tão presente e tão marcado em nossa sociedade e ao mesmo tempo tão escondido a 

partir de mitos como o da democracia racial, o mito das preferências, do gosto individual, 

que são muito ideais latentes – criadas  e disseminadas no senso comum - na nossa 

sociedade, mas escondem o preconceito e toda essa seletividade afetiva racialmente 

orientada que está por trás do mercado amoroso e da economia dos afetos. 
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CAPÍTULO 1: 

Objetivo e metodologia de pesquisa 

 

 

  1.  Problema e metodologia de pesquisa 

   Este capítulo tem como objetivo explicar a metodologia que foi utilizada para a 

realização do estudo que gerou esta monografia. Antes, porém, é preciso responder qual é o 

tema de pesquisa. O tema escolhido para desenvolver este trabalho foi a solidão da mulher 

negra, com recorte nas relações afetivas. Inicialmente, gostaria de estudar a experiência de 

solidão da mulher negra, um tema bastante presente em conversas de mulheres negras, no 

interior do ativismo político, além de ser objeto de discussão em redes sociais, como blogs, 

facebook, youtube1, etc.  

Havia também um interesse pessoal em investigar essa temática da “solidão da 

mulher negra”, forma que chamei a questão logo no começo da pesquisa. A razão particular 

para que eu adentrasse ao tema veio da minha própria experiência. Foi a partir da história 

da minha família por parte de mãe, das observações do meu contexto familiar, sempre 

tendo a figura feminina em posição de centralidade, a dificuldade em estabelecer um 

relacionamento sério em um dado momento da vida e a partir de narrativas e histórias que 

se encaixavam com a minha, me levaram a decisão de investigar mais a fundo essa 

temática, saindo do caso pessoal para compreender uma experiência coletiva. A partir do 

contato com disciplinas que lidavam com a temática racial no âmbito da graduação – 

Introdução e Pensamento Social Brasileiro e Sociologia das Relações Raciais  –, essas 

observações se tornam inquietações e, então, surgiu a necessidade de buscar respostas para 

todo o contexto de minha vida e das experiências  de tantas outras mulheres negras que 

possuem narrativas familiares semelhantes à minha.  

          O contato com a universidade e disciplinas de recorte racial também proporcionou e  

abriu portas para a aproximação de mulheres negras que abordavam o tema e o 

problematizam, o que levou  à minha inquietação se tornar uma necessidade de entender 

todo o processo a partir de um estudo de caso, que investiga de maneira mais profunda a 

origem e os desdobramentos da solidão da mulher negra não apenas como indivíduo, mas 

                                                           
1  Páginas que possuem o negro e sua valorização como tema central. Usadas para abordar a situação do negro 

na sociedade. Colocam em pauta os dramas e temas que perpassam o negro. Páginas como Geledés, 

Spartakus, etc. 
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também seus laços de parentesco. Apesar das consequências já conhecidas a partir das 

vivências e experiências de pessoas próximas, pouco é pensado sobre a origem deste 

problema, uma vez que este processo é mascarado dentro da sociedade e do imaginário 

brasileiro, que está fortemente marcado pelo mito da democracia racial, em que mulheres 

negras figuram como corpos supersexualizados e prontas para manter relações sexuais com 

todos os homens. Com esse mito informando as relações sociais, as desigualdades no 

campo afetivo não são entendidas como desigualdades, mas como uma mera questão de 

“gosto”.  Isto é, a preferência racial, em caso de matrimônio e relacionamentos públicos, 

pelas mulheres brancas, ou mulheres mais claras, não é  visto como um problema do 

racismo estrutural, mas como interesses e paixões individuais, que não podem ser 

generalizadas.  No entendimento do senso comum, gostar ou não gostar de alguém é atitude 

extremamente pessoal. Ao contrário dessa narrativa, busquei bases sócio-históricas para 

problematizar essa visão simplificadora da realidade social. 

Como se trata de um tema já presente no debate desse segmento social e se tratava 

também de um tema de minha inquietação pessoal, decidi investigá-lo mais a fundo, para 

além das conversas do cotidiano, da esfera dos movimentos sociais e do senso comum. 

            A primeira etapa da investigação foi explorar o tema a solidão afetiva da mulher 

negra  que foi, na verdade, um desafio. Por isso, devido à especificidade do tema e ao fato 

dele atingir um determinado grupo particular, exige um estudo mais aprofundado com o 

objetivo de descobrir as causas e consequências do preterimento da mulher negra não só 

para o grupo específico racial, mas para a sociedade como um todo. Aos poucos fui 

percebendo, a partir de leituras da bibliografia que tratava do tema e das primeiras 

entrevistas realizadas, que o tema da solidão da mulher negra tinha consequências maiores 

do que se apresentava no debate público, o que exigia maior investigação sistemática do 

grupo social. 

  A partir desta descoberta outras buscas se aprofundam. Percebi que era preciso 

entender melhor a construção social da raça no Brasil, em particular como o imaginário 

sobre o negro na sociedade brasileira, as ideologias dominantes que predominam no cenário 

nacional, as relações interraciais e os conflitos entre negros e brancos e não menos 

importantes, os relacionamentos a partir do ponto de vista dos negros, além da construção 

da imagem das mulheres negras.  

            Dos métodos utilizados para a realização desta pesquisa, foram usados, em primeiro 

lugar, uma revisão bibliográfica de autoras como Lélia Gonzalez, Neusa Santos, Beatriz 

Nascimento, Elza Berquó, Laura Moutinho, Claudete Alves e Ângela Davis e Sueli 
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Carneiro, para embasar o  estudo. Por meio destas autoras, foi possível chegar a causas 

como a construção social e a necessidade de encarar o tema da mulher negra, 

principalmente a partir do viés racial (e interseccional). Existe por trás da solidão da mulher 

negra a imagem do negro que foi construída no país, a maneira como as mulheres negras 

são vistas tanto sob a ótica do embranquecimento2 como sob a ótica do mito da democracia 

racial. A partir de dados como os de Elza Berquó, foi possível entender que as causas que 

acarretam essa “solidão”, maneira mais estatística, enxergando mais a sociedade brasileira e 

a situação das mulheres e de casais raciais ou interraciais a partir dos números e dos dados 

extraídos dos censos. 

 Tornar-se Negra, de Neusa Santos, foi de suma importância para adentrar no 

imaginário do negro, seus anseios, desejos e limites  dentro da sociedade brasileira. Com 

uma abordagem vida da psicanálise, e fortemente influenciada pelo livro Pele Negra, 

Máscaras Brancas, de Frantz Fanon, Neusa Santos, mostrou para o caso brasileiro, como o 

negro assimilou e aceitou a ideologia dominante racista, que o coloca em situação de 

inferioridade. Mostrou também, a partir de análises dos seus pacientes, que os ideais 

inalcançáveis que estavam presentes nos discursos do homem e da mulher negra levava-os 

a aproximar-se do ideal branco. Essa investida na literatura me ajudou não apenas a 

construir teoricamente a minha pesquisa, mas a orientar o desenvolvimento do campo 

empírico, especialmente no que toca à elaboração do instrumento de investigação como na 

análise das entrevistas. 

               Com o artigo “Discursos normativos e desejos eróticos: a arena das paixões e dos 

conflitos entre negros e brancos”, Laura Moutinho aborda as relações entre brancos e 

negros no campo afetivo/amoroso e na militância. A contribuição do artigo é fundamental, 

pois através da perspectiva de um jovem, negro, militante e periférico, se torna possível 

entender como essas relações se estabelecem; os dramas e o conflito entre a luta contra o 

racismo e o desejo do homem negro pela branca, enquanto neste espaço de desejo a mulher 

negra fica preterida. Além do discurso convergente do entrevistado com os autores como 

Florestan Fernandes, Costa Pinto, Elza Berquó, entre outros,  que serviram como base para 

o artigo, mostra a perspectiva das mulheres militantes que, em tom acusatório, separam a 

vida pública da privada, ou seja, lutam pelo fim do preconceito racial, mas quando se trata 

das paixões e desejos, escolhem as mulheres brancas. Essa ação dos homens negros 

                                                           
2  Ação que visava o clareamento; embranquecimento a partir da miscigenação com brancos. Essa ação 

consistia em apagar e desassociar a imagem ao estereótipo e fenótipo negro.  
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evidencia o preconceito racial, a teoria do branqueamento, o status que a mulher branca, 

racializada, configura aos homens negros e a luta contra os estigmas da cor.  

  Também recorri a Lélia Gonzalez, especialmente seu ensaio “Racismo e Sexismo na 

Cultura Brasileira”, publicado em 1983, na revista da ANPOCS. O trabalho desmistifica o 

mito da democracia racial presente no Brasil, denuncia a violência simbólica que este mito 

exerce sobre as mulheres negras e expõe o ideal dominante, umas das bases da construção 

social do país,  presente até a atual conjuntura. Como base para seu pensamento, a autora 

mineira utiliza Caio Prado Jr, Gilberto Freyre e Fanon. Os primeiros são objeto de sua 

crítica, o último é base que a faz entender, pela psicanálise, a necessidade de compreender a 

interiorização e a racialização dos grupos negros nas Américas. Lélia Gonzalez trata 

principalmente do lugar do negro na sociedade, os efeitos da escravidão, as relações raciais 

contemporâneas, as representações do negro na sociedade brasileira e os processos de 

embranquecimento e da democracia racial e da assimilação desses ideais pelos negros. 

             Através do carnaval, Lélia explica como a violência simbólica3 do mito da 

democracia racial atua sobre as mulheres. Durante os dias da festa católica popular, todos 

os olhares são voltados para a mulata, figura que atrai, inclusive, os olhares estrangeiros. 

Contudo, no cotidiano, as mesmas mulheres exaltadas são escondidas, submetidas a 

posições servis, uma vez que sua sobrevivência e de sua família são oriundas desse 

trabalho. A democracia racial é um paradoxo, pois ao mesmo tempo que exalta as relações 

cordiais e igual dentro da sociedade, exibe como natural as dicotomias entre a realidades 

entre negros e brancos e, o negro sempre estar atrelado ao negativo e pejorativo, o fenótipo 

negro sempre negado e o negro objetificado pelos brancos. Isso é particularmente mais 

notável para o caso das mulheres, argumenta a autora.  

           Em sua tese de mestrado transformada no livro, intitulado “Virou Regra?”, Claudete 

Alves traz como tema a solidão da mulher negra, com o recorte da vida afetiva/sexual 

dessas mulheres. A obra permite explorar a condição do negro na sociedade e, como os 

estereótipos e a desvalorização do negro foi condicionante para voltar seu gosto particular 

para as mulheres brancas e, estimulante para o branqueamento. A autora também apresenta 

o viés das mulheres negras, que na competição dentro do mercado matrimonial, sai em 

desvantagem se comparado com as mulheres brancas. E quanto mais avançada a idade, 

mais difícil de construir um relacionamento. O resultado é o número elevado de mulheres 

                                                           
3  “Exercida pelo “mito” da democracia racial, a violência simbólica é exercida de maneira especial 

sobre as mulheres negras, com o lado oposto do endeusamento carnavalesco que ocorre no cotidiano 

dessa mulher, no momento que ela se transfigura em empregada doméstica.” (GONZALEZ, 1984, 

p.228). 



21 

 

negras mais velhas que estão em celibato. Além da posição da mulher negra dentro do 

mercado matrimonial, Claudete apoia a causa da figura central das mulheres negras em suas 

famílias a partir do viés histórico da desvalorização do homem negro, as múltiplas relações 

e o fato da lei do ventre livre ter beneficiado apenas as mulheres e seus filhos, enquanto os 

homens continuavam submetidos ao trabalho escravo.  

            Uma das obras mais importantes de Ângela Davis, “Mulher, raça e classe”, trata da 

experiência social das mulheres negras nos Estados Unidos. Apesar de tratar desse assunto 

para o caso norte-americano, a autora tem influenciado bastante a produção nacional, por 

conta dos temas e opressões similares vividas pelas mulheres em outros contextos. Desde a 

escravidão até o cenário atual as mulheres negras norte-americanas permanecem firmes na 

luta por seus direitos, contra o sexismo, contra a opressão, e o lugar do negro dentro 

daquela sociedade. Ângela Davis expõe a luta contínua que as mulheres negras enfrentam 

contra a exploração, que hoje é exercida pelo capitalismo. O perfil dessas mulheres é de 

mães, pobres, domésticas, sobreviventes e que enxergam na educação dos filhos uma 

perspectiva de melhora. E denúncia do genocídio dos negros a partir da esterilização das 

mulheres negras, através de uma política de controle de natalidade ou pelo linchamento em 

praça pública, com a acusação desses negros representarem perigo para a sociedade.  Esse 

olhar sobre a mulher negra como agente e  oprimido e também fonte de libertação está em 

Ângela Davis e também em Lélia Gonzalez, por isso as duas autoras foram tão importantes 

para a confecção desta monografia. 

   Com essas referências teóricas em mãos, elaborei um instrumento de coleta de 

dados. Tratou-se, na verdade, de um questionário semi-estruturado (vide o anexo 1), com 

perguntas dirigidas ao grupo de mulheres negras. Assim, a pesquisa saiu um pouco do 

teórico e parte para o lado mais concreto, a partir dos relatos, das histórias e da visão das 

mulheres acerca da solidão afetiva das mulheres negras. Para mim, foi importava saber a 

experiências de relacionamento dessas mulheres, suas vivências familiares, sua avaliação 

sobre o tema de minha pesquisa. Deve-se notar que do ponto de vista metodológico, optei 

por desenvolver um estudo que relacionasse o tema das relações raciais, do gênero e da 

sexualidade heteronormativa. 

 

2. Panorama das entrevistas:  

 

            Foram entrevistadas, ao todo, seis mulheres. Dentro deste universo, todas se 

consideram negras, ou seja, se autodeclaram como tal. No que diz respeito à faixa de idade, 
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uma das preocupações minhas, elas compreendem o intervalo que vai dos 20 a 51 anos. 

Essas mulheres foram divididas em três grupos, com três classificações distintas: mulheres 

jovens, de meia idade e maduras.  As distinções tinham razões metodológicas. Queria 

flagrar diferenças geracionais na trajetória e na percepção dessas mulheres. 

A chegada até estas mulheres se deu por meio de indicações e um prévio 

conhecimento delas, a partir de minha convivência com elas em um dado momento de 

minha vida. Para realizar as entrevistas foram utilizados dois questionários, o primeiro com 

doze perguntas fechadas, voltadas para o perfil socioeconômico das entrevistadas. Já o 

segundo questionário era composto por seis perguntas abertas e subjetivas, que visava as 

vivências e as percepções dessas mulheres acerca do tema, em diferentes fases da vida.  

As entrevistas foram realizadas no período de 08 de abril a 11 de maio do ano de 

2019. O local em que foram realizadas variava entre residência das entrevistadas, local de 

trabalho e/ou local de estudo nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. As entrevistas foram 

gravadas e a duração média de cada uma foi de 2 horas. 

 

        3. Perfil das entrevistadas:  

 

Para compor este trabalho foram procuradas mulheres negras e,  de três faixas 

etárias distintas, com a finalidade de obter narrativas e experiências geracionais variadas. 

Como dissemos acima, todas se auto-identificaram como negras . Em duas das seis 

entrevistas, houve narrativas sobre o ato se reconhecer como negra demandou tempo e, foi 

um processo de conhecimento tanto acadêmico quanto com a aproximação de movimentos 

sociais, que permitiram um reconhecimento. 

As identificações das entrevistadas foram trocadas por nomes fictícios para que 

pudesse ser preservada a identidade e a associação de informações.  Para mais detalhes 

sobre as entrevistas, seguem as minibiografias das seis mulheres, que são de classes sociais 

distintas, variando dos estratos populares até ao médio, se considerarmos a renda declarada. 

A maioria fez curso superior ou está cursando.  Vale notar que todas as entrevistas são 

naturais ou residentes da cidade de Niterói e Rio de Janeiro.  

  Destaque-se também que nem todas vivem  sós.  Elas vivem em residências com 

mais pessoas, parentes ou não. Ademais, algumas delas são ou foram casadas. Nem todas 

têm filhos e a maioria delas reside com familiares, seja ascendente ou descendente.  
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a). Joana 

 

Joana, de 48 anos, autodeclarada negra, nascida da cidade do Rio de Janeiro, mora na 

cidade do Rio de Janeiro (Tijuca - Zona Norte) é heterossexual, casada, mãe de dois filhos 

com idades de 30 e 24 anos, reside com filha e marido, professa religião evangélica/cristã, 

possui ensino superior completo em Ciências Sociais, pesquisadora e com renda individual 

acima de cinco salários mínimos.  

 

b). Márcia 

 

Márcia, de 51 anos, autodeclarada negra, nascida na cidade do Rio de Janeiro, mora na 

cidade do Rio de Janeiro (Irajá - Zona Norte), é heterossexual, foi casada por 10 anos, mas 

há 5 anos é separada de corpos, mãe de um filho de 14 anos, professa religião católica, 

reside com o único filho, possui  ensino superior completo em Contabilidade, auxiliar de 

secretaria e com renda individual de um a três salários mínimos.  

 

c). Bruna  

 

Bruna, de 21 anos, autodeclarada negra, nascida na cidade do Rio de Janeiro, mora na 

cidade de Niterói (São Domingos - Região Metropolitana), é heterossexual, solteira, não 

possui filhos, não professa nenhuma religião, reside com amigas, possui ensino superior 

incompleto (em curso) em Ciências Sociais, estudante e com renda familiar acima de cinco 

salários mínimos.  

 

d). Ana 

 

Ana, de 26 anos, autodeclarada negra, nascida na cidade de Niterói, moradora da cidade de 

Niterói (São Domingos - Região Metropolitana), é heterossexual, solteira (porém mora 

junto com o parceiro), não possui filhos, reside com parceiro e enteada, professa a religião 

budista, possui ensino superior incompleto em Ciências Sociais, autônoma e  com renda 

individual de 1 a 3 salários mínimos.  
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e).  Débora 

 

Débora, de 28 anos,  autodeclarada negra, nascida na cidade do Rio de Janeiro, mora na 

cidade do Rio de Janeiro (Vista Alegre - Zona Norte), é heterossexual, não possui filhos, 

reside com a mãe, solteira, professa religião católica, estudante e desempregada, cursa o 

ensino médio e técnico em enfermagem, com renda familiar de três a cinco salários 

mínimos, proveniente do trabalho de enfermeira da mãe.  

 

 

f). Maria 

 

Maria, de 20 anos, autodeclarada negra, nascida na cidade de Niterói e moradora da cidade 

de Niterói (Charitas - Região Metropolitana), heterossexual, não possui filhos, solteira, 

reside com mãe, irmãos e primo, professa religião católica, possui ensino superior 

incompleto (em curso) em Química, bolsista de programas ofertados pela universidade e 

possui renda individual de até 1 salário mínimo. 
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CAPÍTULO 2 

Cor, gênero e relacionamentos afetivos heterocromáticos no Rio de Janeiro 

 

          As diferenças entre mulheres negras e brancas dentro da sociedade sempre foram 

muito mais complexas que a simples diferença entre os tons de pele. Além do fenótipo, 

essas mulheres sempre estiveram marcadas em campos comportamentais, as aspirações e, 

trajetórias. Diferenças essas que foram construídas e consolidadas em tempos coloniais, 

persistindo e se reproduzindo no pós-abolição até os dias atuais. Até pouco tempo atrás se 

tinha a sensação de que essas construções sociais haviam “caído por terra” e deixado de 

existir no imaginário e construções sociais brasileiras, mas é aí que nos enganamos, pois 

todo o estereótipo criado acerca dos negros, principalmente das mulheres negras, 

continuam mais vivos que nunca, porém, disfarçados e escondidos graças ao mito da 

democracia racial, que insiste em reforçar o quão miscigenados somos, e que as diferenças 

no Brasil só estão na cor da pele, que nos fazem mais especiais ainda.  

           Os negros ao longo de toda escravidão foram vistos como libertinos, com uma alta 

propensão ao sexo e, além do olhar exótico ainda tinha o olhar erótico. O tempo passou, 

porém, esses estereótipos ficaram marcados e os acompanham até os dias atuais. O homem 

negro é visto como viril, reprodutor, namorador, o famoso “negão”. A mulher negra sempre 

permeada pelo olhar erótico, boas de cama, fogosas. Sempre vista a partir da ótica 

estereotipada e erotizada, a mulher negra carregava consigo outro estigma de que não 

aspirava casamento ou não era mulher para casar. Havia, inclusive, uma diferenciação entre 

as mulheres brancas e negras. As mulheres brancas sempre permeadas pelo imaginário de 

serem mulheres que aspiravam ao casamento e a constituição familiar e, para a mulher 

negra, restavam a liberdade ao sexo, mas nunca vistas como mulheres que compartilhavam 

das mesmas aspirações e sonhos que as mulheres brancas. Ideias essas presentes e 

contestadas nas obras utilizadas para compor este trabalho.   

           Ângela Davis contrapõe a teoria das mulheres negras não serem propensas ao 

casamento. Em mulheres, raça e classe (1981), Davis afirma que todo o imaginário 

polarizado entre mulheres brancas e negras é falso, uma vez que fica claro que apesar do 

sexo ser mais liberado para as mulheres negras, elas ainda tinham aspirações de casarem e 

seguirem o padrão normativo familiar patriarcal, seguido pelos brancos. Porém, apesar de 

haver semelhança na ideia de que não havia aspiração por parte da mulher negra, ao 
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casamento, o cenário que Ângela Davis aborda em sua obra estão atrelados a escravidão 

vivida nos Estados Unidos, que apesar de terem tido modelos distintos de apropriação, não 

deixa de haver semelhanças nas ideologias e até em outros dramas enfrentados pelos 

negros, mesmo após a escravidão. 

 

             Ao longo de sua obra, Ângela Davis elucida o fato de que as mulheres negras assim 

como as mulheres brancas possuíam aspirações domésticas, todavia, elas acabavam por 

ficar em segundo acabavam por ficar em segundo plano devido às funções do regime 

escravocrata. Exerciam funções na casa grande, em que ficavam restritas. Aos homens era 

negado o papel de pai e marido por conta da desvalorização deste por parte da sociedade.   

             Apesar de Ângela Davis revelar o fato de mulheres negras terem aspirações ao 

casamento e à vida doméstica como as mulheres brancas, são encontradas divergências ao 

longo deste capítulo. Não se pode negar que, de fato, a desmistificação de Ângela Davis foi 

importante para romper com o imaginário erotizado e estigmatizado entorno da mulher e 

suas aspirações. Todavia, para realizar este trabalho, além dos teóricos, contamos com o 

relato de seis mulheres negras, de forma a nos ajudar a tornar a construção do trabalho mais 

real e empiricamente fundamentado.  

             O tema casamento tornou-se uma surpresa de acordo com a construção dos relatos. 

Quatro das seis mulheres entrevistadas relataram não terem aspirações quando o assunto é 

casamento. As outras duas mulheres em questão se tratam do grupo na faixa de idade entre 

48 e 51 anos, uma casada e a outra divorciada. Porém, ainda neste grupo, uma surpresa. 

Joana, de 48 anos, mãe de dois filhos, em seu relato diz que por muito tempo o casamento 

formal foi algo distante, de modo que somente anos depois, já com filhos, é que pensou em 

formalizar sua união e, atribui essa formalização a um desejo mais de seu companheiro que 

seu.  

           Dentre os relatos colhidos sobre a falta de interesse pelo casamento, a condição que 

a mulher negra é submetida dentro da instituição casamento e, na própria relação são 

questões narradas pelas entrevistadas. Ao narrarem condições as quais as mulheres negras 

são submetidas, a infidelidade é uma das narrativas mais comuns. Outra questão abordada 

ao longo dessa busca pela negativa ao casamento está atrelada à afetividade, onde há relatos 

das diferenças entre os afetos e o formato dos relacionamentos entre mulheres negras e 

brancas. Outras consequências como a maternidade solo, na maioria desses relatos são 

consequências da infidelidade e do constante preterimento por mulheres mais claras.  
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           Quatro dos seis relatos tiveram estórias atreladas à infidelidade, que não 

necessariamente foram vivências dessas mulheres negras, mas vivências de pessoas 

próximas, familiares. Dois desses casos chamam atenção, o de Ana e Joana. Em ambos os 

casos suas mães foram mulheres secundárias na vida de seus parceiros, e, não sabiam. Eram 

homens que já tinham famílias constituídas. As mães das entrevistadas foram tão vítimas 

quanto às esposas de seus parceiros.  

           Porém, as consequências da infidelidade não param por aí. Essas experiências 

negativas possuem como consequência o fato dessas entrevistadas terem sido criadas sem 

uma figura masculina, paterna. São experiências que não marcam somente suas 

progenitoras, mas as próprias entrevistadas. Assim como Ana foi criada sem a figura 

paterna, Joana foi criada pela avó e Maria pela mãe. Mas, as consequências voltadas para o 

campo afetivo se dão, principalmente, pelo fato das experiências negativas gerarem  para 

novos relacionamentos. Elza Berquó, em Demografia da desigualdade (1987), ao abordar a 

vida afetiva de brancos, negros e pardos e, a partir de dados estatísticos, conclui que as 

mulheres negras dentre os três grupos representam o maior número de mulheres 

divorciadas, solteiras e viúvas. Como nesta seção estão em destaque os relacionamentos, 

ficaremos voltados para os dados de divorciadas e solteiras.  

           No ocidente, é comum , as mulheres serem mais jovens que seus parceiros. Desta 

forma, há uma tendência entre os homens de buscar por mulheres mais novas para 

iniciarem e formalizarem relacionamentos afetivos4. Logo, as mulheres maduras, tendem a 

demorar a iniciar relacionamentos afetivos por não serem tão atrativas para os homens de 

sua faixa de idade. Assim, se para as mulheres maduras existe uma dificuldade para iniciar 

relações afetivas, para as mulheres negras e maduras, a dificuldade é maior ainda, fato este 

que as leva ao celibato.  

           Nas famílias negras, o modelo vigente tem a figura da mulher como protagonista 

personagem central. Além de mãe, cabe a mulher negra o papel de provedora do lar e da 

sobrevivência de seus dependentes. Claudete Souza (2013) explica que em muitos casos, a 

família é formada por mãe solteira e pai desconhecido, e atribui esse fato a intensa 

liberdade sexual na vida do homem: “[...] os homens ficam livres para terem múltiplos 

relacionamentos fora do casamento sem que houvesse prejuízo social a perda de regalias .” 

(SOUZA, 2013, pp. 42). 

                                                           
4
  Elza Berquó (1987) cita o fato de que no ocidente existe um padrão nos casamentos, onde os homens 

tendem a procurar por parceiras de faixa etária inferior e, vice versa. Desta maneira, quanto mais avançada a 

faixa etária da mulher, mais difícil se torna encontrar um companheiro. 
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Contudo, a dificuldade das mulheres negras não fica restrita somente ao grupo das 

divorciadas, solteiras ou as que tiveram experiências negativas em relacionamentos. De 

fato, a experiência negativa é um fator que conta bastante na hora de estabelecer um 

relacionamento, mas a verdade é que dentre os três grupos raciais (brancas, pretas e pardas) 

as pretas encontram maior dificuldade em estabelecer um relacionamento. São elas as que 

se casam tardiamente, de acordo com Elza Berquó (1987).  

Apesar de algumas de nossas entrevistadas terem relatado o fato de terem iniciado 

seus relacionamentos precocemente, em comparação com seus ciclos de amizades, elas 

relatam terem sido as últimas a encontrarem parceiros. As amigas mais claras estavam 

sempre à frente delas no campo dos relacionamentos. 

         Uma das narrativas que vale a pena ser evidenciada é a de Bruna, jovem de 21 anos, 

negra, não possui filhos e relata nunca ter tido a experiência de um relacionamento 

duradouro. Bruna até a atualidade só estabeleceu relacionamentos sem vínculos “ficantes” e 

por poucos meses. Teve envolvimento tanto com homens brancos, quanto com negros, 

apesar de declarar que tem preferência por homens negros, após ter contato com a cultura 

negra e passar a valorizar os traços negros, o que lhe rendeu o título de “afrocentrada5”. 

Considera que os relacionamentos possuem centralidade em sua vida, de modo que, quando 

está bem todas as outras áreas de sua vida se desenvolvem bem. De acordo com a jovem, a 

dificuldade em primeiro lugar está atrelada à falta de responsabilidade afetiva dos 

parceiros, uma vez que quando começam estabelecer um vínculo, os parceiros não 

demonstram o mesmo interesse. Porém, Bruna não descarta a questão racial, pelo contrário, 

acredita que está atrelado e perpassa o campo da afetividade. A percepção do viés racial em 

todas as estruturas da sociedade veio, a partir, do contato com leituras, grupos negros, 

militantes e, através da análise de sua família e seus círculos sociais, em que muitas vezes 

era a única negra e algumas questões eram difíceis de compreender, uma vez que somente 

ela, por ser mulher e negra era perpassada.  

               Assim como Bruna, é possível encontrar semelhança na dificuldade em 

estabelecer relacionamentos no relato de Joana, de 48 anos, mãe de dois filhos e negra. 

Joana narra que no hiato de cinco anos que teve com seu companheiro não conseguiu 

estabelecer outras relações afetivas. Alega que em todos os círculos sociais que passou, era 

considerada apenas como amiga, e que, por muito tempo acreditou que essa dificuldade em 

estabelecer outras relações afetivas se dava pela razão de ser mãe e um pouco mais velha, 

                                                           
5 Afrocentrismo é uma ideologia baseada na noção de que os afrodescendentes em defesa do orgulho étnico 

negro, como arma de efeito psicológico, de combate ao racismo global. 
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apesar de relatar ter na época 19 para 20 anos. Mas hoje, com o debate racial em voga, ao 

olhar para trás considera que a questão racial estava latente nessa dificuldade em construir 

outras relações ou, despertar o interesse de outros homens.  

            A dificuldade em encontrar um parceiro e estabelecer em particular um 

relacionamento afetivo, desencadeia outra reação nessas mulheres, sua autoestima. A 

dificuldade somada as vivências negativas mexem com o psicológico dessas mulheres de 

maneira que elas passam a crer não serem dignas e merecedoras de carinho, afeto, amor. Da 

mesma maneira que é difícil para essas mulheres receberem e transmitirem carinho e afeto. 

Muitas delas, como Ana, relatam não serem ensinadas a pensar em casamento.  

            Ao continuar no imaginário dessas mulheres, a dificuldade em transmitir e receber 

carinho é uma questão que leva para outro lado, o das percepções com relação às mulheres 

mais claras (brancas e pardas). De acordo com os depoimentos coletados, três das seis 

mulheres relataram encontrar diferenças entre a disposição e transmissão de afetos para 

brancas e negras. Ana, em sua narrativa acerca dos relacionamentos aborda que todos os 

relacionamentos em que esteve envolvida (exceto o atual) foi trocada por mulheres brancas 

ou próximas ao padrão branco. Assim como Bruna que relata nunca ter vivido relações 

duradouras e da dificuldade que sente perante as mulheres brancas, quando se trata da 

competição nas relações afetivas.  

Quanto às mulheres brancas, as diferenças são drásticas, gritantes, é 

até um pouco triste perceber que a gente é tratada de forma 

diferente, tipo, por causa de nossos traços, da nossa cor da pele e 

nossos cabelos. Como eu falei, mulheres brancas são assumidas o 

tempo todo, elas ganham o afeto que muitas mulheres negras não 

receberam e nunca vão receber. O simples ato de andar de mãos 

dadas para uma mulher branca pode ser um mínimo detalhe, mas 

para uma mulher negra pode significar muito, então, tem uma 

diferença com relação a afetividade, é por causa do racismo mesmo. 

(Bruna, 21 anos, estudante e negra - 09/05/2019) 
 

              As dificuldades, como as relatadas por Bruna, não são oriundas somente de 

homens negros. A sociedade também assume um papel importante na solidão afetiva das 

mulheres negras quando assimilam as construções sociais racistas, principalmente, voltadas 

para o fenótipo negro. Um dos motivos do branqueamento e da união com mulheres 

brancas também é muito atrelado ao fenótipo, às características negras. Assumir a negritude 

em uma sociedade como a nossa é doloroso, principalmente, para as mulheres negras, uma 

vez que o sentimento de rejeição parte majoritariamente do social, ao reprovar o fenótipo 

negro e classificá-lo como fora dos padrões.  
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 [...] em outro episódio fui com o cabelo totalmente solto, com o black, e minha 

sogra ficou olhando, até que falou que achava bonito quando estava com os 

cabelos presos. Eu a indaguei, perguntando se ela não gostava do meu cabelo e, 

a mesma, respondeu que não, e que não gostava de gente com o cabelo daquela 

forma (crespo). Fiquei um bom tempo sem voltar na casa da minha sogra por 

causa do meu cabelo. Muito complicado. (Débora, 28 anos, negra e 

desempregada - 11/05/2019) 

 

            As dificuldades encontradas e narradas pelas mulheres negras em estabelecer 

relações afetivas ou encontrar um parceiro estão ligadas à construção social vigente no país. 

Apesar de todos os preconceitos e a verdadeira construção estar escondida atrás do mito da 

“democracia racial”6 é impossível não notar o quão as opressões de classe e gênero estão 

engendradas na estrutura da sociedade. Lélia Gonzalez em entrevista ao MNU (1991) 

evidencia as questões da mulher negra perpassadas pelo viés da racialidade e, a necessidade 

dessa consciência de enfrentar os problemas dessa mulher a partir do racial. Logo, a solidão 

da mulher negra muito mais que uma simples preferência, é questão de raça. Mostra a face 

da desvalorização da etnia negra e, ao mesmo tempo, a opressão de gênero. Ambos 

inferiores, submetidos à construção social e aos moldes patriarcais, dominados e oprimidos. 

Como diria a entrevistada Joana: “[...] é muita opressão!”. 

              Beatriz Nascimento em A mulher negra e o amor (1990) quando aborda as 

dificuldades das mulheres negras de se relacionarem, principalmente, àquelas que 

ascenderam socialmente, nota que tal fato se deve pela recusa à submissão à dominação por 

parte dos parceiros e, engendradas nos relacionamentos padrão. Nascimento afirma que 

essas mulheres estão em busca de uma relação de parceria, mas que em alguns casos, essas 

mulheres acabam por se ligarem à esses homens dominadores, à espera daquela dominação 

seja afrouxada com o tempo. A dificuldade também está nos preconceitos que perpassam 

essas mulheres, em maior escala quando ascendem na esfera social, que além da 

dificuldade de se inserirem nos moldes dos relacionamentos padrão, fogem da 

objetificação. 

            O padrão a ser seguido foi construído em cima da imagem do branco e voltado para 

sua supremacia. O branco é o tipo do bom e do belo e, tido como ser universal e símbolo de 

status social. No geral, as mulheres negras  saem em desvantagem na competição dos 

relacionamentos afetivos, onde as mulheres brancas ou próximas ao fenótipo branco 

possuem mais sucesso na procura por um parceiro. 

 

                                                           
6  Mito que visa a falsa ideia de inexistência de preconceito racial no Brasil.  
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            Neusa Santos em Tornar-se negro (1982) é quem analisa a relação entre raça, 

psique e a estrutura social brasileira. Santos chega à conclusão de que a psique e o 

emocional dos negros são abalados, principalmente, pelas ideologias dominantes 

assimiladas, somado ao estereótipo inalcançável e opressões comuns e vigentes no Brasil.  

            Santos expõe o drama e o ego negro, ao tentar se distanciar de suas raízes, às suas 

emoções frágeis e abaladas devido a condição que sempre foi colocado e, a subordinação e 

assimilação do ideal dominante branco. O padrão branco também perpassa o campo dos 

relacionamentos. Quando se trata de ego e ascensão social, o negro enxerga na mulher 

branca a possibilidade de ascender socialmente e de adquirir prestígio social. Em sua obra, 

os homens negros são os mais propensos ao movimento de clareamento (SANTOS, 1982, 

p. 98). 

           Apesar de ser comprovado teórico e numericamente serem mais propensos ao 

movimento do clareamento, as ideias do clareamento também perpassam o imaginário das 

mulheres negras, ideias essas que são passadas de geração para geração. Quando Neusa 

Santos dedica um capítulo de seu livro para contar a história de uma de suas entrevistadas, 

é que temos uma percepção mais concreta das falas e teorias. O capítulo conta a história de 

Luísa, mulher negra, médica, oriunda de família de classe média baixa, nascida e crescida 

na zona sul do Rio de Janeiro. Durante toda vida da protagonista, sua avó materna exerceu 

o papel central em sua família e, como há uma tendência em seguir os conselhos dos mais 

velhos e tomar para si suas aspirações, com Luísa não foi diferente. Sua avó passava a 

frente o ideal do negro em posições inferiores, além de aconselhar Luísa a casar com um 

branco, como forma de “limpar o útero”.  

                A avó por exercer um poder central e ser vista como “lei” tinha os seus conselhos 

como uma espécie de ordem. Desta forma, Luísa seguiu os conselhos da avó, e estes 

tiveram reflexo, principalmente, nas relações afetivas e sexuais de Luísa, marcadas por 

homens brancos e, somente em dois casos, se deram com homens negros, mas por uma 

questão de “experimento”. No final, Luísa casa-se com um homem branco e, em algumas 

situações, já casada, a protagonista relata a dificuldade dos homens em se relacionarem 

com uma mulher negra, inclusive, seu marido, a ponto de Luísa ao final de seu depoimento 

dizer: “e eu pensava que tinha tudo o que tinha porque tinha um marido branco.”. Ao 

analisar este caso, Neusa Santos faz suas considerações:  

 

Mas existe uma segunda alternativa: lutar, lutar mais ainda por 

encontrar novos caminhos. Um deles passa pela busca do objeto 
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amoroso. Um objeto que, por suas características, possa ser o 

substituto do ideal irrealizável. Um parceiro branco com quem o 

negro - através da intimidade da relação afetivo-sexual- possa se 

identificar e realizar o ideal do Ego inatingível. ‘Em muitas formas 

de escolha amorosa, é fato evidente que o objeto serve de 

sucedâneo para algum inatingido do Ideal do Ego de nós mesmos. 

Nós o amamos por causa das perfeições que nos esforçamos por 

conseguir para o nosso próprio ego e que agora gostaríamos de 

adquirir dessa maneira indireta como meio de satisfazer nosso 

narcisismo.’ É assim que se troca a impossibilidade de cumprir o 

ideal pela inviabilidade de experimentar o amor autêntico. Ama-se a 

brancura, como diz Fanon. O parceiro branco é transformado em 

instrumento tático, numa luta cuja estratégia é cumprir os ditames 

supergóticos, calcados nos valores hegemônicos da ideologia 

dominante.  (SANTOS, 1982, pp. 43) 

 

            O branqueamento e a necessidade de se desvencilhar da imagem estereotipada e 

estigmatizada do negro são as questões principais que perpassam a solidão da mulher negra. 

Abordar a solidão da mulher negra é abordar a racialização, pois toda sua solidão é 

construída em cima da construção social e racial que permeia a sociedade. Assim como 

Neusa Santos (1982), a partir de um capítulo voltado para a história de Luísa, consegue 

explicar que toda questão do relacionamento com o branco está atrelada a tentativa 

desvinculação da imagem e, ao mesmo tempo, o ideal irrealizável e ao ego inatingível. Ao 

abordarmos a solidão da mulher negra, trabalhamos com essa questão, mas ao abordar 

autoras como Elza Berquó (1987), verifica-se que ela traz um número muito maior de 

relacionamentos inter-raciais compostos por homem negro e mulher branca.  

 

[...] efetivamente, a análise da composição por cor dos 20.532.215 

casais presentes no censo de 1980 revela que em 19% marido e 

mulher não apresentam a mesma cor: em 11% o marido é mais 

escuro do que a mulher e, em apenas, 8% a situação se inverte 

(tabela 5 e 6). É altamente significativa a diferença entre a 

proporção de homens brancos casados com mulheres mais escuras 

(pardas ou pretas), igual a 11,9%, e a de mulheres brancas casadas 

com homens mais escuros, 15,3% (BERQUÓ, 1987, p. 97). 

 

             Laura Moutinho (2004) aborda em seu artigo as relações, dramas e conflitos nas 

relações entre brancos e negros e, afirma que essas relações muito mais que permeadas pela 

ascensão, elas são operadas a partir do desejo, do erótico pelo branco. Desejo este 

construído a partir das construções sociais, as estruturas raciais e a assimilação da ideologia 
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dominante por parte do negro, que enxerga nessas relações mais que o prestígio, a fuga da 

cor e dos estigmas atribuídos ao negro. 

              A fuga da cor está na possibilidade de adentrar em um meio que pertence aos 

brancos e destinado a eles. Desta forma, o preterimento da mulher negra é a fuga do homem 

negro ao negativo associado ao negro. Todavia, com o excedente de mulheres brancas 

migrando para outros grupos étnicos e, consequentemente, uma competição entre essas 

mulheres na arena das paixões, saem as mulheres negras preteridas, devido à 

desvalorização do negro na sociedade e, em busca do branqueamento, a fuga do fenótipo e 

o apagamento da cor. Porém, não somente, cabe a mulher negra a racialização. Quando as 

mulheres negras são vistas como uma possibilidade de ascensão e sinônimo de prestígio, 

automaticamente elas são racializadas. O discurso de Laura engrossa as teorias que Neusa 

Santos aborda em Tornar-se Negro, com a união do negro com o branco para atingir o ideal 

inatingível e, versa com Berquó (1987) em quem se baseia quando trata das competições 

entre as etnias, e os homens como os principais agentes do clareamento. 

              Dentro do conflito nas relações afetivas, às mulheres negras cabe o papel 

erotizado, libidinoso e a satisfação dos prazeres. São elas as mais propensas a serem 

secundárias na vida dos parceiros, que recebem menos afetos, a quem estão destinadas as 

dominações e submissões. Lélia Gonzalez aborda a temática em Racismo e sexismo na 

cultura brasileira (1984) quando expõe a dupla identidade da mulher negra, valorizada 

somente quando se trata de seu lado erótico, exótico, sexual. Papel este criado pelo 

colonizador e, assimilado na cultura brasileira até os dias atuais. As mulheres negras e 

mulatas são presença constante em cartões postais e comerciais, como forma de atrair o 

estrangeiro, colocando-a como produto brasileiro e atração principal do país. 

               O pensamento secundário e sexual faz parte da obra de Neusa Santos (1982) e 

mostra o quão o ideal colonizador, sobre o papel de a mulher negra ser secundário e sexual 

nas relações afetivas, através dos depoimentos de Luísa e Carmen ao abordarem o tema dos 

relacionamentos e seus atributos e qualidades. 

                Laura Moutinho (2004) evidencia as disputas entre mulheres brancas, negras e 

pardas no campo afetivo, pela atração do parceiro, mas Elza Berquó é quem desenvolve a 

teoria, uma vez que a conclusão desta teoria parte da pesquisa estatística desenvolvida por 

esta. E os números não mentem. Existe um excedente de mulheres brancas, que faz com 

que essas mulheres busquem por parceiros em outros grupos étnicos, o dos homens pardos 

e pretos. Porém, a pesquisa de Elza se refere à década de 1980. A desvalorização da mulher 

negra em âmbito nacional agrava a situação dessas mulheres e, as coloca em situações 
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como o celibato, por exemplo, que é maior entre as mulheres negras e, aumenta entre as 

mulheres negras na faixa de idade dos 35 anos em diante. 

                Quanto a situação do homem negro, apesar de carregar os estereótipos negativos, 

o excedente de mulheres brancas e, a imagem atrelada ao homem viril, lhe confere outra 

situação dentro das disputas amorosas. Eles demoram mais a ficarem sozinhos e, 

conseguem se relacionar mesmo após determinada idade. Ao se divorciarem ou se tornarem 

viúvos, a situação desses homens para estabelecer outros relacionamentos é mais fácil. 

Bruna, 21 anos, negra e estudante, relata essa diferença entre homens e mulheres a partir de 

uma análise de sua família. Em seu depoimento, a entrevistada diz que o pai e os tios ao se 

divorciarem conseguiram estabelecer outros relacionamentos de maneira mais rápida, 

enquanto as mulheres, cabe o celibato e a dificuldade em entrar em outros relacionamentos. 

E, um fato curioso, Bruna relata que tanto seu progenitor quanto seus tios, ao se 

divorciarem, procuraram por mulheres brancas e, por mais que essas relações não tenham 

ido à frente, o padrão de mulheres com quem eles se relacionam são brancas ou próximas 

ao padrão branco.  

 

[...]Eu fico pensando em como é diferente com os meus tios, que 

mesmo sendo negros eles engataram em vários relacionamentos e, 

agora estão casados com mulheres brancas. Então, eu fico me 

questionando sobre essa questão da afetividade das mulheres negras 

em relação a buscar posteriormente de uma separação construir um 

outro vínculo afetivo, que os homens têm muito mais facilidade do 

que nós nesse aspecto. Então isso me fez refletir um pouco e me 

deixa triste pensar que apesar de um dos meus tios ter consciência, 

ele não consegue refletir sobre o relacionamento dele, sobre o que é 

ele estar com uma mulher branca, é mais ou menos isso [...] 

(BRUNA, 21 anos, negra, estudante  - 09/05/2019) 

 

             O depoimento de Bruna converge com um dos pontos do artigo de Laura 

Moutinho (2004). O fato e a necessidade da mulher negra ser sempre mais, sua imagem 

estar sempre atrelada a de uma mulher exuberante, sensual, que sobressai entre as 

mulheres de seu grupo. A necessidade de ser melhor está em superar o padrão de beleza 

branco, desejado e admirado pelos negros.  

 

E expressa clareza acerca das dificuldades da mulher “negra” no 

mercado dos afetos, mesmo sem ter lido os textos de Elza Berquó. 

‘[...] tem aquela coisa da mulher exuberante… a mulher negra 

bonita, mulher cobiçada… a mulher branca padrão é legal, mas a 
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negra tem que ser mais do que o padrão. Tem que ser supergrande. 

(MOUTINHO, 2004, p.4) 

 

                   Entre os relatos, que se somam ao teórico, a metade de nossas entrevistadas 

relataram dificuldades para iniciar um relacionamento, se comparado a amigas brancas ou 

próximas ao padrão de branquitude. Essas percepções se dão, principalmente, na 

adolescência. Além dos afetos, essas mulheres relatam maior facilidade entre as amigas em 

iniciar um relacionamento e, até mesmo, o tempo entre uma relação e outra, mais curto que 

os de nossas entrevistadas. Dentre os depoimentos, o que chamou atenção alto número de 

relações efêmeras, sem laços ou perspectivas de evolução para algo mais sério. Essa 

diferença entre os relacionamentos apontadas a partir do viés racial, evidencia o quanto as 

relações afetivas são perpassadas pelo viés racial, assim como as preferências são 

influenciadas pelos padrões aceitos pela sociedade. Não obstante, a solidão da mulher negra 

também é perpassada por questões raciais, ideologia e padrões aceitáveis e, a construção 

social vigente, que apesar de tentar legitimar a presença de preconceito racial através da 

miscigenação, possui suas raízes fincadas no preconceito racial.                  
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CAPÍTULO 3 

Desdobramentos sociais da solidão afetiva: 

 

              O capítulo anterior teve como abordagem principal os fatores que ocasionam o 

preterimento da mulher negra nas relações afetivas. Como já se sabe o social exerce 

bastante impacto nas relações que são estabelecidas, nas preferências particulares e no 

padrão a ser aceito. O local do negro na sociedade, os estigmas que  permeia e a imagem 

produzida do negro através das ideologias dominantes (e como todos esses fatores atingem 

desproporcionalmente as mulheres negras), são fundamentais para compor a posição 

inferiorizada da mulher negra. Logo, o que fica claro ao longo da monografia é o fato da 

solidão da mulher negra e o viés racial e de gênero serem indissociáveis.  

            Porém, quais são as consequências dessa solidão afetiva? O que podemos dizer é 

que as consequências da solidão afetiva não ficam restritas somente à mulher negra, mas 

atinge também os que estão a seu redor, principalmente no âmbito familiar. As famílias 

negras e a forma como elas estão estruturadas em muitos casos são reflexos dessa solidão. 

Ao contrário do modelo patriarcal familiar em que a centralidade e o papel de provedor são 

do homem e a mulher fica em segundo plano para cuidar do lar e dos membros da família, a 

configuração das famílias negras se dá de outra maneira. A mulher é quem exerce o papel 

central, às vezes assumindo duplas e triplas jornadas. Essas mulheres são encarregadas de 

serem provedoras da casa, garantindo a sobrevivência dos membros da família e, inclusive, 

do homem negro. 

              A centralidade da mulher negra no núcleo familiar acontece por duas questões. A 

primeira é dada por uma nova configuração familiar que se dá logo após a lei do ventre 

livre e a alforria das mulheres negras, mulheres e seus filhos passam a serem livres, 

enquanto os homens ainda estavam submetidos ao trabalho escravo. Em um trecho de 

“Virou Regra” (2010) Claudete Alves explica como se deu um padrão de configuração 

familiar.  

 

“Encontramos, assim, mulheres forras e livres, na sua grande 

maioria, solitárias, muitas vezes mães solteiras, como eixo central 

de seus lares e que, por não terem casado, seja por escolha 

voluntária, seja por dificuldades sociais ou  por preterimento  do 

parceiro, não vivenciaram uma condição de acesso social ou 

estabilidade amorosa.” (ALVES, 2010; p.42) 
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           Convergente com o discurso de Claudete, Beatriz Nascimento também aborda a 

centralidade da mulher negra no núcleo familiar, mas através do viés econômico, a mulher 

negra como provedora. Nascimento diz que esse título de provedora, inclusive do homem 

negro, é consequência da desvalorização deste na sociedade. Assim como Claudete Alves 

(2010) também atribui a ausência do homem negro no núcleo familiar ao trabalho e suas 

demandas.  

              Entretanto, a ausência do homem negro também está atrelada à liberdade nos 

relacionamentos, com o respaldo de uma sociedade que não condena esse tipo de 

comportamento, pelo contrário, apoia quando reforça o estereótipo do homem negro como 

reprodutor, sujeito desprovido de afetos e viril. Apesar de todos os esforços e estudos, a 

imagem do homem negro ainda está associada ao estereótipo da virilidade, do erótico, o 

que torna os sentimentos desse homem secundários e marginalizados e, a partir desses 

ideais são transformados em objetos.  

            A consequência dessas múltiplas relações é refletida nas estruturas familiares em 

que a figura paterna é ausente. A mulher assume a centralidade e a maternidade de forma 

compulsória e solitária. São essas mulheres as conhecidas “mães solo.” A partir das quais a 

estrutura familiar é composta por esta mãe e o fruto da relação. Longe de ser uma realidade 

isolada, é muito comum a criação e os cuidados da criança se tornarem responsabilidade de 

membros familiares como os irmãos (principalmente as irmãs) , avós (a figura da avó) e os 

tios e tias, para que a figura central, a mãe, possa garantir a sobrevivência. 

 

“[...] Minha mãe é separada do meu pai e minha tia nunca teve um 

parceiro, então ela foi mãe solo. Sabe? Minha prima ela criou 

sozinha, meus avós que criaram a minha prima.” (Bruna, 21 anos, 

estudante e negra – 09/05/2019). 

 

           São elas, as mulheres negras, as provedoras de suas famílias e, é do trabalho, na 

maioria das vezes, servil, que o sustento familiar é garantido. Apesar de a mulher negra ser 

vista como guerreira, ter sua luta reconhecida, as heranças das relações escravagistas 

permanecem latentes, principalmente no campo das profissões. Ainda é destinado às 

mulheres negras as funções subalternas e, ocupadas principalmente por mulheres de baixa 

renda e, que recebem baixos salários. São elas trabalhadoras informais e que muitas vezes 

têm sido negados os direitos trabalhistas. Mas há outro lugar social da mulher negra, aquela 

que ascende socialmente, mas ainda continua sendo a provedora da família. Em muitas 

situações, a mulher negra é o primeiro caso de ascensão social em sua família, uma vez que 
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as condições de ascensão social para o negro são difíceis e escassas. É cada vez mais 

comum as mulheres negras investirem na educação de seus filhos na esperança da ascensão 

social e, de uma posição melhor que a sua atual.  

Em Mulheres, raça e classe (1981) o Estado em busca da eugenia, disfarçada 

através de uma política de controle da natalidade, esterilizava as mulheres que precisavam 

da ajuda financeira do governo, os chamados serviços sociais. No Brasil, em um passado 

não tão distante, um caso muito semelhante com uma moradora de rua, usuária de drogas 

foi parar nos tribunais. A moradora foi submetida a uma esterilização compulsória, teve seu 

corpo violado pelo Estado, que alegou tomar certa medida devido ao número expressivo de 

filhos que a moradora possuía e, a falta de condições materiais e psíquicas de cuidar dos 

filhos. (FALTA A FONTE) 

         Em 1987, foi publicado o trabalho de Elza Berquó, suas análises já apontavam as 

violações e taxas altas de mortalidade entre as mulheres negras, devido à falta de 

informação e pouco acesso ao sistema de saúde. Aliás, na seção intitulada “natalidade”, 

Elza Berquó exibe um número elevado de mortes entre as mulheres e crianças negras, 

devido às negligências, ao pouco acesso a condições básicas de saúde e saneamento, entre 

outros, que acarretam na mortalidade dos dois. Lélia Gonzalez (1984) também denunciava 

a falta de acesso dos negros aos serviços básicos de saúde, de saneamento, entre outros, 

além da naturalidade ao enxergar o negro vivendo na miséria e, sendo relegado a péssimas 

condições de vida; associado sempre o sujo, a falta de higiene, a favela, os cortiços, etc. 

Um baita de paradoxo dentro de uma suposta democracia racial!  

          Os altos índices de mortes femininas atrelados à falta de acesso a alguns serviços 

básicos e a esterilização de mulheres negras podem ser explicados utilizando o conceito do 

pensador francês Michael Foucault (1997)  de biopolítica. O racismo vem a ser o marco da 

biopolítica e é utilizado como estratégia de exercício do poder sobre o corpo social. O 

objetivo da biopolítica consiste em gerenciar a vida biológica da população. A legitimidade 

da biopolítica é caracterizada a partir da proteção que esta exerce sobre a população contra 

os perigos biológicos.  

               Foucault é enfático quando trata dos Estados modernos e, considera que “a 

relação do poder estatal e do racismo passou a ser muito estreita na modernidade” (p.3). 

O autor continua a falar do caráter racista do Estado, quando chega à conclusão que este 

Estado encontra na raça “uma ferramenta poderosa para dinamizar e direcionar o 

exercício do poder” (p.3). Este poder é exercido a partir da purificação do corpo social, o 

que explica as intervenções direcionadas às raças inferiores, com o objetivo de preservar a 
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raça superior. O racismo e a biopolítica são vistos como a gestão da população e, atuam em 

prol do desenvolvimento capitalista, a partir do viés do corpo produtivo. Como legitimador 

dessa ação, o Estado utilizava das teorias científicas e da medicina, a última com um caráter 

higienista e purificador, voltado para a proteção das raças superiores e eliminação das raças 

inferiores ou perigosas.  

              Falar da solidão da mulher negra é falar da racialidade e ao mesmo tempo da 

imbricação entre gênero e raça na sociedade. São esses fatores que determinam e acarretam 

a solidão da mulher negra, uma vez que a partir de ideologias que inferiorizam e retiram a 

culpa do branco e da sociedade pela falta de acesso e ascensão social do negro, de maneira 

que suas condições são fruto de sua falta de empenho. O reforço vem a partir de exemplos 

de algumas pessoas que se destacaram, mas dentre a estatística é um ponto fora da curva, se 

comparado com a situação do negro dentro do país.  

               E por falar em negros que ascendem socialmente, é necessário abordar a 

separação do grupo na busca por essa ascensão. Neusa Santos (1982) aborda o 

embranquecimento como uma maneira de transpor a barreira social, mas também reduzia a 

identidade negra e a solidariedade dentro deste grupo. No lugar da solidariedade, entrava o 

individualismo, característico de sociedades ocidentais, que se dava a partir do momento 

que os negros tentavam escapar sozinhos desse estereótipo acerca dos negros. Neusa afirma 

que o caráter individual era típico da ascensão social e convergia com a democracia racial, 

onde o sucesso e todo o resto dependiam único e exclusivo do indivíduo. E esse reforço 

vem a partir de características da personalidade negra como a preguiça, a força de vontade. 

Aqueles que ascendem socialmente reforçam o discurso individualista e meritocrático que 

estereotipa e deprecia o grupo o qual recusa.  

Uma das ideologias que tratam da ascensão social do negro e da inexistência de 

conflitos de raças é o mito da democracia racial, que será duramente criticada por Lélia 

González (1984) em seu ensaio Racismo e sexismo na cultura brasileira. A democracia 

racial é uma espécie de imagem do Brasil, onde brancos e negros conviviam de maneira 

supostamente pacífica. A ideia é a ausência de conflitos raciais e, a democracia racial é 

reforçada principalmente pela miscigenação. O mito da democracia racial será utilizado 

principalmente para suavizar as relações entre as diferentes raças, e reforçar a cordialidade 

do negro, como na obra de Gilberto Freyre7. Todavia, a miscigenação não foi tão cordial 

                                                           
7 Casa Grande & Senzala (1933) 
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como apresentada por Freyre, mas uma violação, violência contra as mulheres negras e 

indígenas.  

                 Ao tratar do mito da democracia racial, Lélia Gonzalez revela que este tem um 

impacto considerável sobre o negro, mas um impacto ainda maior, denominado de 

“violência simbólica”, sobre as mulheres negras. A mulher negra no Brasil tem dois 

momentos, um deles onde ela é ovacionada, quase uma majestade, aquela que mexe com o 

imaginário dos homens e, principalmente, do estrangeiro. A segunda é a imagem cotidiana 

dessas mulheres, na maioria das vezes em posições servis, negadas ao contato com o 

público, escondidas e, marcadas pelo estereótipo que o negro carrega, principalmente sobre 

sua imagem. Essas duas imagens da mulher negra foram fundidas através da figura da 

mucama. A mucama, como nos ensina Gonzalez, era uma escrava que ficava com os 

cuidados da casa grande durante o dia e, a noite ela servia as necessidades do senhor, na 

maioria dos casos, de maneira abusiva e violenta. A mucama também tinha um poder, 

assim como a mulata, que mexia com o imaginário dos homens e, ao mesmo tempo, estava 

na condição servil das empregadas domésticas.  

              Assim como o abuso do senhor, a imagem do negro foi associada a uma libido 

maior, talvez para justificar os abusos a violência patriarcal - remete aos estrangeiros, que 

encantados pela sensualidade da mulata, saem de suas terras rumo ao Brasil justamente no 

carnaval, onde a imagem servil da mulher negra dá lugar a imagem sensual, reverenciada, 

onde tem todas as atenções voltadas para ela. A imagem do estrangeiro com relação às 

mulheres negras permanece a mesma. São elas as mais levadas para fora com propostas 

tentadoras de emprego, mas acabam no submundo da prostituição ou servil, como babá ou 

empregada doméstica. E as relações trabalhistas continuam as mesmas, de violência sexual, 

em alguns casos, privada de liberdade e com retenção de documentos. O público alvo são 

mulheres periféricas, que veem nessas propostas a oportunidade de proporcionar condições 

de vida melhor para suas famílias. Claudete Alves (2010) exibe essa realidade a partir do 

viés da vida dos escravos, apesar de ser possível encontrar essas relações e ações ainda no 

cenário atual.  

             Beatriz Nascimento (1990) também faz a constatação da mulher negra, em especial 

as periféricas, ligadas a empregos em posições servis. Apesar das mulheres negras terem 

sua imagem atrelada ao adjetivo de heroínas, Beatriz Nascimento elucida que as condições 

trabalhistas permanecem as mesmas. Às mulheres negras, na maioria das vezes, são 

destinadas as ocupações mais precárias, as relações de trabalho ainda possuem resquícios 

escravistas e, elas possuem baixos salários, ganhando menos que mulheres brancas e 
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homens brancos e negros. Mas em alguns casos a mulher negra ascende, em grande parte, 

através da dança ou da educação formal, mas apesar de sua ascensão, elas continuam 

permeadas pelo preconceito.  

               O preconceito enfrentado pelo negro na sociedade é moldado a partir daqueles que 

o inferioriza. Os brancos se veem como universais e introjetam uma ideologia de 

superioridade perante as outras raças. Esses discursos são assimilados pelos próprios 

negros, que também o reproduzem. A hegemonia do discurso branco se dá através do viés 

ideológico somado as relações e estruturas presentes na sociedade. A assimilação desses 

valores que colocam o negro em posição inferior está atrelada a psique desse grupo e, a sua 

reprodução aumenta a hegemonia e predominância dessa ideologia dominante. (SOUZA, 

1987). 

            Neusa Santos quando aborda a ascensão do negro, afirma que mesmo quando o 

negro não quer passar por branco, precisa corresponder a esse quesito para ser aceito e 

tratado conforme a sua posição social. Dessa forma, sua cor era perdida devido a sua 

condição e posição. Para ascender, não basta a condição e o material, mas a assimilação dos 

padrões brancos e, ao mesmo tempo, a renúncia de sua identidade para alcançar o 

reconhecimento social.  

            Sueli Carneiro em Gênero, raça e ascensão (1995), elucida que a busca dos homens 

negros pelas relações inter-raciais visa a mulher branca como objeto de desejo apenas como 

fachada, pois, o seu real objeto de desejo é o homem branco, no sentido de igualar-se, estar 

em pé de igualdade com o seu ideal, o padrão a ser seguido. A tomada da mulher branca é 

encarada por Sueli como uma vingança contra o homem branco, vingança esta que mascara 

o ressentimento e a inveja do homem branco.  

              Quando o homem negro objetifica tanto a mulher (brancas e negras), ele se iguala 

ao homem branco, uma vez que essa objetificação perpassa machismo e o racismo (no caso 

da mulher negra). O ato da objetificação também tem significado, uma vez que o ato de 

objetificar e desumanizar estava ligado ao homem branco. A ação de objetificação e 

desumanização das mulheres confere ao homem negro um novo status, confere a ascensão 

social. 

A desumanização das mulheres no texto funciona como elemento 

de afirmação da humanização do homem negro porque o inscreve 

na lógica masculina dominante e ao fazê lo eleva-o à mesma 

categoria dos homens brancos o que por conseguinte ratifica o mito 

da mobilidade social do homem negro Neste contexto a coisificação 

da mulher branca além de expressar este novo status é também um 

símbolo da aliança com aquele universo branco dominante que 
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produz e reproduz as discriminações e desigualdades raciais e 

sexuais tanto no universo concreto como no imaginário [...] 

(CARNEIRO, 1995, p.551). 

           

             O ideal branco serve como referencial a qual o negro deve se basear. Esse 

referencial está no padrão estético, no comportamento, nas virtudes, na moral. Na verdade, 

esse padrão branco serve como parâmetro para todas as esferas, principalmente as sociais.  

Neusa Santos considera essa idealização como o “ego ideal8” e este ego está ligado 

ao domínio simbólico, no sentido da articulação e do vínculo.  

 

O ego ideal está ligado ao imaginário, a idealização maciça e 

predomínio da representação fantasmáticas. O ideal do ego é o 

domínio simbólico no sentido articulação e vínculo. Pertence à 

ordem simbólica e a lei que fundamenta esta ordem. É a 

instância que estrutura o sujeito psíquico vinculado a lei e a 

ordem. É o lugar do discurso. O ideal do ego é a estrutura a 

qual se produz a conexão da normatividade libidinal com a 

cultural (SANTOS, 1982, pp. 33) 

 

             O negro possui o ideal do ego no branco, pois é moldado a partir de uma ideologia 

construída e dominada pelo branco, tendo este como ideal a ser atingido. Apesar da meta de 

chegar ao ideal branco ser alimentada, é praticamente impossível chegar a este ideal. Esse 

ideal funciona a partir da negação do negro a suas raízes e, de qualquer vínculo negro. 

Além da posição social, essa questão também está atrelada ao fenótipo e o biológico, onde 

renunciam as características negras para se enquadrarem nos padrões brancos. Tal ideal foi 

chamado no Brasil de embranquecimento, gerado pela ascensão social ou não.  

               Entre os negros a imposição e o enquadramento nesse padrão branco são latentes, 

mas a situação se agrava quando se trata das mulheres negras. A estética branca é que 

determina o belo e o feio. O negro está sempre atrelado ao sujo; ao feio, fora do padrão; e 

até mesmo o verbete negro é depreciativo, além do fenótipo ridicularizado, como mostra o 

estudo sobre racismo recreativo9, de Adilson Moreira (2018). 

               São considerados padrões brancos as chamadas “feições finas”, em contraste ao 

fenótipo negro e, a “boa aparência” que é muito requisitada em vagas de emprego e 

                                                           
8 Ego Ideal: É uma instância que toma um modelo imaginário que se caracteriza pela idealização maciça cujas 

representações são fantasmáticas, isto é, orientadas pelo ideal de omnipotência narcísica. 
9  Racismo recreativo designa uma política cultural que utiliza o humor para expressar hostilidade em relação 

a minorias raciais.  
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automaticamente remete ao branco, ou vaga destinada a pessoas que são próximas ao 

padrão branco.  

“É por ai que a gente entende porque dizem certas coisas, pensando 

que estão xingando a gente. Tem uma música chama ‘Nega 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 beiço 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 e grosso, né?)” 

(GONZALEZ, 1983, p. 234) 

 

                  E Lélia Gonzalez completa com as mudanças realizadas pelas mulheres negras 

no fenótipo com a finalidade de alcançarem um padrão, um ideal do ego, de acordo com 

Neusa Santos, que nunca será atingido de fato, uma vez que é impossível ficar branco. “[...] 

E tem gente que acredita tanto nisso que acaba usando creme prá clarear, esticando os cabelos, 

virando leidi e ficando com vergonha de ser preta.” (GONZALEZ, 1983, p. 234). 

               No artigo Discursos normativos e desejos eróticos: a arena das paixões e dos 

conflitos entre negros e brancos, de Laura Moutinho (2004) a questão das mulheres negras 

terem uma beleza além do padrão fica evidente na fala de seu entrevistado e, ao mesmo 

tempo, quando a autora compara a fala de Kiko com um trecho de Elza Berquó. 

 

[...] tem aquela coisa da mulher exuberante... a mulher negra 

bonita, mulher cobiçada... a mulher branca padrão é legal, mas a 

negra tem que ser mais do que o padrão. Tem que ser 

supergrande. (MOUTINHO, 2004, p. 4) 

 

             A pressão entorno do padrão branco, além de ser cobrada pela sociedade, é 

massacrada pela mídia, que também segue a ideologia branca de beleza, reproduz e, até dita 

alguns desses padrões, mascarados a partir da palavra “tendência”. A mídia e as artes 

também possuem um grande peso na ridicularização do negro e, através de papéis 

estereotipados.  

              A ridicularização do negro nas artes por meio do estereótipo comportamental e até 

mesmo dos lugares ocupados vem sendo uma das constantes denúncias dos movimentos 

negros e ativistas exigem um número maior de negros tanto no teatro, como no cinema e 

nas telenovelas. Os estereótipos são reforçados no local em que o negro ocupa nesses 

papéis, em especial, as mulheres negras. A elas são destinados, na maioria das vezes, papéis 

servis, escravos, sexualizados, em que são objetificadas. Em termos comportamentais a 

mulher negra é retratada sempre como a barraqueira, sem modos, fala errada, tudo que 
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remete a ideologia dominante e os estereótipos vigentes acerca do negro. Claudete Alves 

(2010) aborda exatamente os lugares os quais as mulheres negras ocupam nas artes.  

Também as manifestações populares e artísticas denotam uma faceta jocosa e ao 

mesmo tempo impiedosa, reforçando os estereótipos negativos criados, que refletem os 

costumes das classes dominantes e funcionam como vaticínio quanto ao destino conjugal da 

mulher negra. No século XIX, um viajante passou que passou por aqui, citou um antigo 

aforisma ‘as mulheres brancas são para o casamento/As mulheres mulatas são para 

fornicação/As mulheres negras são para o trabalho’ (DEGLER, 1971, p. 199;ALVES, 2010, 

p. 58). 

             Dessa maneira, a cor é determinante nos locais que as mulheres ocupam. E, no 

trecho retirado da obra de Alves, fica perceptível a negação do amor à mulher negra. Nas 

artes já é possível ver a negação do amor às mulheres negras, pois são retratadas em sua 

grande maioria como mães solo, secundárias na vida de seu parceiro ou oriundas de um 

núcleo familiar que possui uma dessas representações. Na vida real, não é muito diferente. 

E em alguns casos, o excesso e as longas jornadas de trabalho da mulher negra são formas 

de compensar ou abrandar a solidão.  

                 Com uma sociedade totalmente voltada para a ideologia dominante, a 

inferiorização do negro e a valorização, em todas as áreas, do branco, param se assemelhar 

ao padrão que se espelha, negro acaba por negar sua identidade, que é de suma importância 

na constituição do indivíduo e de seu contexto.  

               No artigo de Laura Moutinho (2004) é denunciado por seu entrevistado e também 

em outros contatos da autora o paradoxo dos homens negros militantes, que não conseguem 

conciliar a vida pública com a privada10. Os homens que estão à frente dos movimentos 

negros lutam contra o preconceito e principalmente contra o racismo. Porém, quando se 

trata dos desejos, de suas vidas privadas, eles acabam por se envolver com as mulheres 

brancas e, tendo preferência por elas. A afirmação fica evidente por parte do entrevistado e 

da pesquisadora, que em certos momentos também percebe a dificuldade do próprio 

entrevistado em se desvencilhar do desejo branco. 

 Quando realizei trabalho de campo para minha dissertação de 

mestrado, pude colher narrativas acusatórias de antigas militantes 

vinculadas ao movimento negro acerca da preferência afetivo-

                                                           
10 Laura Moutinho (2004) constata que os homens negros encontram dificuldade em conciliar suas ideologias 

e lutas com os desejos. Esses homens, em muitos casos, estão inseridos na militância contra o racismo, porém, 

na hora de escolherem suas companheiras, ainda são dominados pelo desejo e o ideal do branco. 
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sexual dos homens do movimento que, apesar da militância política, 

acabavam se envolvendo com mulheres “brancas”. As escolhas 

políticas e ideológicas marcavam seu projeto afetivo e familiar, algo 

com que os homens pareciam lidar de forma diferenciada, 

estabelecendo um maior distanciamento entre os projetos públicos e 

privados.  (MOUTINHO, 2004; p. 5). 

             Laura complementa a denúncia das mulheres negras ao fato delas articularem o 

público e o privado melhor que os homens negros, de forma que viviam a família, a 

gravidez e a maternidade de maneira mais ideológica. E quando se trata da luta dos 

homens, afirma que lutar contra o racismo também é lutar contra o desejo e a relação entre 

homem negro e mulher branca.  

           Em todos os textos que serviram como base para a composição deste trabalho de 

monografia, fica nítida a ideia de que existe um preterimento da mulher negra no campo 

afetivo e, quando este preterimento parte do homem negro, ele está atrelado ao anseio por 

ascensão social, atrelada a desvalorização do homem negro na sociedade através da 

ideologia dominante. A ascensão é voltada para o status em termos de hierarquia, mas 

também contempla o apagamento da cor e ao material (posição social, poder aquisitivo, 

etc).  

            O fato de haver preferência pelas mulheres brancas ou que se aproximam do padrão 

branco já configura racismo. Mas a mulher branca por sua vez também não deixa de ser 

racializada, quando é vista como uma possibilidade de ascensão, e ao fato de sua cor ser 

sinônimo de superioridade e prestígio social. A relação com a mulher branca mais que 

prestígio, configura branqueamento e não deixa de ser uma forma de se desvencilhar da cor 

e dos estigmas que a etnia negra carrega.  

            O próprio grupo racial denominado pardo foi criado para designar aqueles que não 

eram brancos e, em muitos casos também buscavam fugir do negativo de ser negro. Ser 

negro por muito tempo, ainda é sinônimo de ser suspeito, oprimido e destinado a pobreza. 

A desvalorização do negro dentro da sociedade é causa da negação do fenótipo, a falta de 

autoestima e, uma busca incansável do desejo pelo fenótipo branco. Neusa Santos em 

“Tornar-se negro” explica que quando não é possível tornar-se branco, se busca o branco a 

partir das relações.  

             A assimilação dos ideais dominantes por parte do negro e a psique deste grupo é a 

peça chave do negro subordinado e assimilado/moldado a partir do ideal branco. E tendo o 

branco como principal, o negro tende a partir da ideologia e de seu ego/ideal do ego a 
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buscar ser melhor que o branco. A ideia de ser melhor está atrelada a uma forma de ser 

aceito e de se afirmar. Neusa Santos (1982) afirma que “ao criar o ideal do ego entorno do 

branco, o negro cria em si uma ferida e uma melancolia, por ser algo inalcançável.” (p.43).  

               Os brancos consideravam os negros superiores em sua sensibilidade à 

musicalidade e ao ritmo, a resistência física e no desempenho sexual. Todavia, esses dons 

eram ligados a irracionalidade e primitivo. Eram características que também serviam como 

justificativa para os trabalhos mais árduos, a violência sexual contra as mulheres, a dança.  

              A sensualidade e a alta sexualidade que os brancos tanto atribuem aos negros 

também geram os estereótipos que fazem parte da vida dos negros, tanto mulheres quanto 

homens. Aos homens cabe sempre o papel e a imagem de viril, negrão, de membro grande, 

a restrição ao lado afetivo, as múltiplas relações efêmeras e o abandono paterno. Quando 

não corresponde a esses requisitos, é tirada a credibilidade de ser um negro nato.  

              A exaltação sexual da mulher negra por parte do branco, o culto a sensualidade da 

mulata opera como uma explicação para os atos de violência sexual contra a mulher negra. 

Sueli Carneiro define como “função justificadora” do senhor de escravos, que se põe na 

condição de vítima perante a libido da mulher negra, de acordo com Sueli Carneiro (1995). 

             Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro convergem ao perceberem que a partir das relações 

sexuais entre senhor e escrava, havia uma interação social, mesmo que primitiva e com 

requinte animalesco. Mais que isso, essas relações desencadearam disputas entre homens 

negros e brancos pela mulher negra e, entre mulheres brancas e negras pela atenção do 

senhor.   

           Todavia, apesar da interação social, é necessário ressaltar que a “exaltação sexual” a 

qual a mulher negra era acusada, além do processo de miscigenação, gerou a objetificação 

da mulher, reduzindo-a ao prazer, aos desejos da carne e como aquela que era 

“perturbadora”. Em muitos casos, cabia a mulher negra a função de inicializar a vida sexual 

dos homens brancos, uma vez que o sexo para a mulher branca só era permitido após o 

casamento. 

           Lélia Gonzalez (1984) retrata a questão da objetificação e sexualização da mulher 

negra a partir da inicialização da vida sexual dos homens brancos: 

 

Não faz muito tempo que a gente estava conversando com outras 

mulheres, num papo sobre a situação da mulher no Brasil. Foi aí 

que uma delas contou uma história muito reveladora, que 

complementa o que a gente já sabe sobre a vida sexual da rapaziada 

branca até não faz muito tempo: iniciação e prática com as crioulas. 
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É aí que entra a história que foi contada prá gente (brigada, Ione). 

Quando chegava na hora do casamento com a pura, frágil, inocente 

virgem branca, na hora da tal noite de núpcias, a rapaziada 

simplesmente brochava. Já imaginaram o vexame? E onde é que 

estava o remédio providencial que permitia a consumação das 

bodas? Bastava o nubente cheirar uma roupa de crioula que tivesse 

sido usada, para ‘logo apresentar os documentos’.(GONZALEZ, 

1984, p. 234) 

 

           Beatriz Nascimento quando trata da solidão das mulheres negras, aborda o 

preconceito nas mais variadas camadas da sociedade, mesmo com ascensão social, ainda 

existe um padrão de relacionamento onde há dominação unilateral, além da objetificação 

dessa mulher. As opções são duas: ou ela tende a ficar sozinha ou opta a alternativas onde 

os laços de dominação possam ser afrouxados. Mas a verdade é que há uma fuga de 

relações onde opera a discriminação étnica.  

 

[...]Há poucas chances para ela numa sociedade em que a atração 

sexual está impregnada de modelos raciais, sendo ela representante 

da etnia mais submetida. Sua escolha por parte do homem passa 

pela crença de que seja mais erótica ou mais ardente sexualmente 

que as demais, crença relacionadas às características do seu físico, 

muitas vezes exuberantes. Entretanto quando trata- se de um 

relacionamento institucional, a discriminação étnica funciona como 

um impedimento, mais reforçado à medida que essa mulher alça 

uma posição de destaque social. (NASCIMENTO, 1990). 

              

            Desta forma, fica evidente a luta que a mulher negra enfrenta contra os estereótipos 

engendrados nas estruturas de uma sociedade racial. Não é muito raro encontrar narrativas 

de mulheres negras em celibato. Entretanto, o celibato no qual as mulheres negras se 

encontram, se trata de uma questão compulsória, imposto por uma sociedade marcada pelo 

racismo estrutural, onde para as mulheres negras, o amor não parece ter vez. Em sua grande 

maioria, o celibato entre as mulheres negras ocorre como uma negativa à objetificação de 

seus corpos, do caráter exótico e curioso que muitos a veem, da interseccionalidade de 

gênero e raça, uma vez que além de mulheres, elas representam a etnia mais subalternizada 

(de acordo com o imaginário sobre os negros) e, a fuga da dominação. E por mais que esta 

mulher seja bem sucedida e respeitada, o amor ainda lhe é negado. Quanto mais bem 

posicionada socialmente esta mulher está, mais difícil em estabelecer relações amorosas. 

Pelo preconceito, a negativa da dominação e a objetificação e, a dificuldade em atrair o 
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outro. Logo, a solidão da mulher negra gera o celibato como operador do racismo estrutural 

da sociedade. 

             Porém, o celibato não é a única marca da solidão afetiva da mulher negra. Há casos 

onde a mulher negra, por medo da solidão, estabelece relações que podem ser solitárias por 

si ou abusivas. Como abordado anteriormente, Beatriz Nascimento (1990) diz que as 

mulheres negras possuem duas opções quando se trata dos relacionamentos, a solidão ou 

liga-se a alternativas, onde laços de dominação que possam ser afrouxados” é a chave para 

algumas dessas violências. Uma delas, é o preconceito, que muitas vezes vem por parte do 

parceiro ou por parte do núcleo familiar deste. Habita dentro desta mulher a esperança 

dessa dominação e opressão serem abrandadas com o passar do tempo.  

             Ana, de 26 anos e negra, ao analisar as relações afetivas de sua família, relatou que 

apesar dessas mulheres terem um parceiro, essas relações são permeadas pela solidão. Cita 

sua avó materna, que apesar de ter sido casada por meio século com seu avô, foi vítima de 

violência doméstica e, a tia, que apesar de ser casada há 25 anos, o parceiro é 

completamente ausente do lar, dos cuidados dos filhos, da própria relação. Ana supõe que o 

que mantém a relação solitária, porém, duradoura, é a religião.  

            Logo, o que podemos sintetizar acerca do capítulo é o fato da solidão da mulher 

negra ocasionar desdobramentos internos e externos à ela. Desde a estrutura familiar, os 

componentes desta família, a rede de apoio. Porém, o mais tocante é a violação do corpo 

desta mulher, pelas múltiplas violências descritas . A violência sexual, a esterilização e, por 

fim, a violência doméstica. Em todos os casos de violência, parte-se da premissa da 

cordialidade dessas mulheres e a falta de subjetividade, e o controle dos homens e do 

Estado. E não menos importante, está a psique desta mulher negra, afetada pela rejeição, 

pela desvalorização de seus corpos, de sua imagem e do estigma que a mulher negra 

carrega, presentes no imaginário da sociedade até os dias atuais.  
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CONCLUSÃO 

 

 

               Sem dar a dimensão histórica da construção social, simbólica, dos conflitos e dos 

dramas raciais, a condição do negro e da mulher negra na sociedade brasileira, em qualquer 

esfera, não é bem compreendida. A partir da análise desses elementos que compõem e nos 

ajudam a remontar a história do negro no país, visamos chegar ao entendimento do que seja 

o fenômeno da solidão afetiva da mulher negra. A razão pela qual a busca pelas motivações 

que ocasionam a experiência de preterimento – que pode ocorrer em diferentes momentos 

da vida dessas mulheres, da infância à velhice, passando pela fase da vida reprodutiva. A 

solidão da mulher negra é perpassada pelo viés racial, e esse viés, está atrelado às 

construções sociais engendradas e a condição do negro, e não pode ser entendida como uma 

questão de gosto pessoal.  

                 A colonização foi o primeiro passo para a polarização e os conflitos entre raças – 

ainda que as teses freyrianas insistissem na relações íntimas e sexuais para garantir a 

harmonia entre os senhores e escravizados - , uma vez que um dos meios de opressão era a 

inferiorização da raça a ser submetida e, a ideologia de supremacia da classe opressora, 

dominante. Não só a dimensão racial foi entendida aqui como a forma de dominação 

central, mas também o patriarcado, forma de dominação que envolve a figura do patriarca - 

homem branco proprietário – que exercia (e exerce) não apenas a dominação econômica, 

mas também dos corpos negros, especialmente das mulheres negras. Mesmo com a 

abolição, pouco se modifica a situação do negro na sociedade, condicionado à pobreza e 

miséria, legitimadas pelo mito da democracia racial e meritocracia.   

                  A partir do mito da democracia racial e as teorias de autores como Gilberto 

Freyre e Caio Prado Júnior, que pressuporam  uma situação harmônica entre as raças e, foi 

legitimada uma ideia de convivência pacífica, a partir da miscigenação. Na verdade, a 

situação foi contrária e, a sociedade brasileira sempre foi permeada pelos conflitos de raça, 

que por sua vez acabavam perpassados pelos recortes de classe e gênero.  O que os autores 

chamavam de relações sexuais entre senhores e escravos, na verdade, eram estupros, 

apropriações violentas dos corpos e psicologia das mulheres negras. 

                 Por muito anos, o Brasil tentou se enquadrar em um padrão europeu a partir do 

branqueamento que, inclusive, subsidiou a vinda de imigrantes para promover o 

clareamento da população, em troca de trabalho livre e propriedade. O objetivo de tal 
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iniciativa era fortalecer o caráter miscigenado, por meio de cruzamentos entre povos 

europeus e os descendentes de africanos. Na opinião de muitos, esses cruzamentos ao longo 

das décadas levariam a branqueamento do povo, já que o negro seria diluído  

               Com a desvalorização do negro na sociedade, a situação da mulher negra não seria 

diferente. Desvalorizada, a mulher negra ainda tem um agravante: devido à fusão de 

mucama com mulata que tinha no regime escravista, onde ficava a frente dos cuidados da 

casa grande, das atividades domésticas, ela também era encarregada de satisfazer as 

necessidades do senhor, a partir da violação de seus corpos. Aliás, não era considerado 

violação pelo fato de que essas mulheres pertenciam aos senhores e, a eles estava atrelado 

seus destinos e funcionalidades! Tornada objeto, a mulher negra permaneceu associada ao 

mesmo estereótipo, mesmo após o fim do regime escravista, conforme argumentam as 

teóricas que se debruçaram sobre a perpetuação dos estereótipos e condições de 

subordinação das mulheres negras.  

               Essas mulheres ficaram marcadas em todos os aspectos: Pelo aspecto 

comportamental, pela imagem erótica, exótica e “quente”, subalterna, a quem seria negado 

o amor. Devido ao estereótipo libertino e libidinoso atrelado aos negros, a objetificação e 

sexualização da mulher negra também tinha a função de polarizar e inferiorizá-la frente à 

mulher branca.  

                 Negadas ao amor, secundárias, mães solo, figuras centrais no núcleo familiar e 

provedoras, as condições desta mulher são o reflexo dos desdobramentos do período 

colonial, das relações efêmeras, da desvalorização do negro e das condições às quais 

formam submetidas tais mulheres, tanto no período escravagista quanto depois dele, 

quando relegada às margens da sociedade, com um novo modelo econômico vigente ao 

qual não se encaixava, cabia essas mulheres os trabalhos servis ou degradantes (dentre as 

quais se incluem a prostituição, velada ou aberta, que se tornou meio de sobrevivência para 

muitas).  

                  E como visto ao longo deste trabalho, as consequências da solidão afetiva da 

mulher negra são internas e externas à elas enquanto pessoas, de modo que, o primeiro 

reflexo da solidão é o das relações efêmeras. Um segundo impacto é a condição de arrimo 

de família, onde são encontradas no núcleo familiar, tendo a mulher negra como figura 

central e, com a ausência da figura masculina e paterna.  Em terceiro lugar, pode-se falar o 

centro de afetividade que, por se responsabilizarem pelos cuidados familiares, de 

ascendentes e descendentes e demais relações de parentesco, essas mulheres passam a ser 

referência de afeto, elas, na verdade, precisam, dar conta das demandas emocionais da 
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família.  Por fim, efeitos econômicos e sociais articulados são vistos nas jornadas duplas e 

até triplas das mulheres negras, que são sentidas nelas mas também em seus filhos, que em 

muitos casos são criados por parentes como avós, tios e tias, quando não são expostos ao 

mundo da rua, já que tais mulheres precisam trabalhar para sustentar a casa e não dispõem 

de equipamentos públicos (como creches, escola integral) para deixar seus filhos em 

segurança enquanto trabalham.  

                Essas consequências além de marcarem a ausência masculina, marcam o corpo 

destas mulheres e de seus descendentes, de maneira simbólica e literal, uma vez que as 

perseguições aos negros, o ato de relega-los à pobreza e miséria, os altos números de 

homicídios atrelados  à população  negra e, a alta mortalidade de mulheres negras devido à 

falta de acesso a serviços básicos são ações que podem ser entendidas como racismo 

institucional, por parte do Estado,  contra a raça negra. Ações essas que expõem a imagem 

degenerada e perigosa que o negro representa para a sociedade e, o Estado como seu 

inimigo e incumbido de seu extermínio legitimado através das instituições.  

                 A solidão desta mulher mexe muito mais do que apenas o campo afetivo, mas 

com a psique e com as emoções do negro, como aborda Neusa Santos, quando elucida o 

fato do padrão branco ser inalcançável, o que eleva a  afetar o ego desse negro, que 

permeado pelo padrão branco e, tendo este como exemplo, tenta se igualar, de modo que 

seja melhor e que ocupe as mesmas posições que os brancos. Na condição de um padrão 

inatingível, encontram no amor a possibilidade obter essa brancura, a partir do desejo e da 

paixão. Essa questão fica evidente quando a protagonista Luísa, paciente analisada, acredita 

ter tudo por ter um marido branco! 

                E, por falar em solidão da mulher negra, é impossível não falar do homem negro, 

uma vez que este também pretere as mulheres negras. Porém, ao invés de olharmos o 

homem negro como culpado, é necessário olhá-lo não somente como agente, mas também 

como vítima da estrutura racista da sociedade, uma vez que ao assimilar o padrão branco e, 

ao mesmo tempo saber que este padrão é inalcançável, este homem busca na mulher branca 

a possibilidade da ascensão, do prestígio social e do apagamento da cor. Principalmente, 

este homem busca ocupar o mesmo lugar do homem branco, mostrar que tão capaz quanto 

os brancos e, se afastar dos estigmas da  raça negra.  

               Assim como a mulher negra, a mulher branca também se torna objeto e 

racializada a partir do fato de que é escolhida, em muitos casos, a partir do que ela pode 

proporcionar a este homem negro. Porém, é preciso deixar claro que os conflitos no campo 

das relações amorosas parte da mulher branca, uma vez que a partir do excedente de 
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mulheres no grupo da etnia branca, essas mulheres procuram parceiros em outros grupos, 

de outras etnias e, competem com as mulheres pardas e negras, onde saem em desvantagem 

as negras, devido a historicidade e o baixo prestígio na sociedade.  

              A situação das mulheres negras se mostra a mais desvantajosa quando elas 

representam os maiores números de mulheres viúvas, divorciadas e em celibato 

compulsivo. A situação dessas mulheres se agrava quando estas estão em faixa etárias mais 

avançadas, pois as possibilidades de estabelecerem relações afetivas são mais difíceis. O 

medo da solidão também coloca essas mulheres em situações de vulnerabilidade, como a 

violência doméstica, relações de dominação e submissão e até mesmo em relacionamentos 

onde ainda existe solidão.  

Porém, é preciso lembrar que são as mulheres negras muito engajadas na luta antirracista e, 

são elas que conciliam vida particular com vida pública, além das preferências, desejos e 

ideologias! E a luta dessas mulheres é muito mais que uma mera consciência das 

preferências. A luta das mulheres negras é política, é racial, é gênero. Elas não visam 

mudar o passado, mas uma reparação e, uma mudança da construção social racista 

engendrada em nossa sociedade, é em prol da modificação da imagem do negro na 

sociedade, é em busca de condições dignas para o negro e, não a que os relegaram há 

séculos. Elas lutam não só por elas, mas pelos negros em geral. E se faz necessário! São 

eles relegados às condições degradantes, os números altos de homicídios, de violência 

obstétrica, privados de seus direitos. Lutas contra ideologias retrógradas, que nunca fizeram 

sentido, somente em termos de opressão e exploração.  

             O fato é que a solidão da mulher negra possui consequências que fogem a ela, 

engloba os que estão ao seu redor e, principalmente o núcleo familiar. Essas afirmações 

ficam embasadas por meio das teorias trazidas para o trabalho e, confirmadas a partir dos 

depoimentos das entrevistadas. A imagem que foi criada acerca do negro, o imaginário e as 

ideologias que permeia as mulheres negras, somado aos reflexos e resultados da exploração 

de seus corpos e da violência simbólica, são os resultados explorados neste trabalho. 

Apesar de o tema ser a mulher negra, seria quase que impossível não abordar as 

consequências e os atingidos, além dela. O que, na minha avaliação, complexifica ainda 

mais o fenômeno aqui estudado.  

           Porém, uma reparação e virada de mesa dessa situação exigiria a mobilização da 

população  negra, ao ter os próprios valores e padrões, a compreensão de ser diferente e, ao 

mesmo tempo não tomar o branco como universal e padrão a ser seguido. Mas, para tal, é 
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necessário lutar contra o sistema, as ideologias e as construções sociais engendradas e 

consolidadas desde a escravidão e reproduzidas no dia-a-dia, nas escolas, nos meios de 

comunicação, nas redes sociais. A luta contra esse sistema instituído   começa com as 

autoras escolhidas, ao darem visibilidade ao tema, ao drama das mulheres negras e, dos 

coletivos, dos movimentos que expõem o panorama geral dos negros e visam a luta contra o 

preconceito e contra o mito da democracia racial, duas amarras que prenderam e 

submeteram o negro e a mulher negra por séculos.  
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ANEXO – Roteiro da entrevista 

 

 PARTE 1: QUESTIONÁRIO SOCIO-ECONÔMICO  

1) Nome Completo: ___________________________________________________ 

 

2) Idade: ____________  

 

 

3) Cor: _________________________ 

 

  

4) Local de Nascimento: _____________________________________________________ 

 

 

5) Local de Residência: ______________________________________________________  

 

 

6) Estado Civil: __________________________________________ 

 

 

7) Orientaão Sexual: _________________________________________ 

 

 

8) Filhos:  

 

 (   ) sim    (    ) não. Quantos? ____________ 

 

 

9) Vive Sozinha?    

 

(    ) sim   (   ) não. Com quem? __________________ 

 

 

10) Escolaridade  

(    ) Ensino Fundamental Completo 

(     ) Ensino Fundamental Incompleto                                                                        

(     ) Ensino Médio Completo  

(      ) Ensino Médio Incompleto  
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(      ) Ensino Superior Completo  

(      ) Ensino Superior Incompleto  

(      ) Pós – Graduação  

 

11) Tem religião? __________________________________________ 

 

 

12) Renda  

(    ) Até 1 salário mínimo 

(    )  De 1 a 3 salários mínimos 

(    ) De 3 a 5 salários mínimos  

(    ) Mais de 5 salários mínimos 

 

PARTE 2: QUESTIONÁRIO DOS RELACIONAMENTOS  

 

1) Fale um pouco dos seus relacionamentos afetivos/amorosos:  

2) Alguma vez você já observou ou percebeu dificuldades para se relacionar?  

3) Observou alguma restrição por parte da sociedade?  

4) No geral, como você avalia os relacionamentos das mulheres negras? E com relação as 

mulheres brancas? Há diferenças? E os homens negros, tem as mesmas questões das 

mulheres negras? Sim ou não? Por quê?  

4.1) Na sua opinião, a condição de gênero e racial interfere nos relacionamentos afetivos? 

Explique:  

5) Gostaria de deixar registrada mais alguma informação, comentário ou avaliação?  

6) Agradecimentos 
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