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RESUMO 

A pesquisa busca uma abordagem qualitativa dos processos de subjetivação 

em suas imbricações de raça e gênero. Para tanto toma como como objeto de 

análise a história de vida de mulheres negras residentes em Curitiba e Região 

Metropolitana. Para fins desta pesquisa foram selecionadas mulheres negras com 

idade entre quarenta e sessenta anos. Agregaram-se ainda dois critérios a auto 

identificação como negra e inicialmente a atuação em movimentos sociais. São 

analisadas cinco entrevistas realizadas com mulheres negras selecionadas a partir 

dos critérios acima. Tendo como objetivos conhecer as experiências das mulheres 

negras, bem como compreender os sentidos das ações e das experiências destes 

sujeitos; as condições nas quais estas experiências ocorrem e como estas 

mulheres produzem sua subjetividade ao longo de sua trajetória de vida. Este 

trabalho toma as epistemologias feministas e étnicas como norteadoras do 

processo de produção do conhecimento. A metodologia utilizada foi a de histórias 

de vidas, tendo como única fonte as entrevistas. A partir da análise do conteúdo 

das narrativas foram construídas cinco grandes categorias família de origem;

escola/educação; trabalho, subjetividades e ativismo como as mais recorrentes nas 

narrativas e cujos conteúdo das narrativas acerca de cada tema são abordados ao

longo de texto. Concluiu-se que as mulheres negras produzem suas subjetividades 

subvertendo e reorganizando reflexivamente suas posições de sujeitos, bem como 

suas práticas e ações nas diferentes esferas de suas vidas 

Palavras-chaves: raça, gênero, subjetividade, identidades, mulheres negras.



ABSTRACT 

The present work seeks a qualitative approach to the processes of subjectivation in 

its imbrications of race and gender. In order to do so, it takes as object of analysis 

the life history of black women residing in Curitiba and Metropolitan Region. For the 

purpose of this research were selected black women between the ages of forty and 

sixty. Two criteria were added to self-identification as black and initially to action in 

social movements. Five interviews with black women selected from the above criteria 

are analyzed. Its objectives are to know the experiences of black women, as well as 

to understand the senses of the actions and experiences of these subjects; the 

conditions under which these experiences occur and how these women produce their 

subjectivity throughout their life trajectory. This work takes feminist and ethnic 

epistemologies as guides to the process of knowledge production. The methodology 

used was the one of histories of lives, having as only source the interviews. From the 

analysis of the content of the narratives were constructed five major family categories 

of origin; school / education; work, subjectivities and activism as the most recurrent in 

the narratives and whose content of the narratives about each theme are approached 

throughout the text. It was concluded that black women produce their subjectivities 

by subverting and reflexively rearranging their subjects' positions, as well as their 

practices and actions in the different spheres of their lives.

Keywords: race, gender, subjectivity, identities, black women. 
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INTRODUÇÃO 

Considero fundamental explicitar que esta pesquisa é “fruto” de minha 

trajetória e experiência. Nasci em Curitiba/PR no final da década de 80. Filha de um 

homem negro paulista (cujos ascendentes eram escravizados em fazendas 

cafeeiras) e de uma mulher branca (cujos ascendentes de origem sueca migraram 

para o Brasil estabelecendo-se em Santa Catarina). 

Criada na Região Metropolitana de Curitiba, tive minha formação em escolas 

públicas, com exceção do último ano do ensino médio, no qual fiz preparação para o 

vestibular em escola particular.  Comecei a trabalhar a partir dos 14 anos, 

primeiramente, estagiando no contra turno durante o ensino médio, depois 

exercendo trabalhos informais durante toda a graduação.  

Depois de um período de indecisão entre os cursos de Engenharia da 

Computação, Filosofia e Ciências Sociais, optei pelo último e fui aprovada no 

vestibular 2005/2006. Era o segundo processo seletivo com vigência das ações 

afirmativas. Após minha aprovação, tive que passar pela banca de identificação no 

início de 2006. 

Este momento foi crucial na minha trajetória. Apesar da escolha por concorrer 

às vagas reservadas a negras/os, a experiência de ser “vista”, “olhada” por outras 

pessoas que “atestariam” /” comprovariam” se eu era ou não negra me trouxe 

dúvidas e muitos medos. A pele mais clara que a de meu pai e mais escura que a de 

minha mãe me colocava em um limiar perigoso. O cabelo alisado talvez não 

agradasse a banca.  Enfim, fui “aprovada” na banca e trêmula assinei minha auto 

declaração como parda.  

O primeiro semestre de faculdade também me reservaria grandes surpresas.  

A primeira delas foi porque o campus da Reitoria era muito diferente de meus 

antigos colégios público. Meus colegas de turma tinham um visual bastante 

“alternativo” e histórias (que incluíam férias em Paris, a dura rotina de estudos em 

colégios particulares e as aulas de inglês) bem diferentes das histórias que eu tinha 

para contar.  Uma cabo-verdiana estudante de convênio, duas estudantes do curso 
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também negras e cotistas e os vários colegas mais velhos da turma (com média de 

idade acima dos 45 anos e também bastante “deslocados”) foram os interlocutores 

possíveis no início de curso e os mais agradáveis durante todo ele.  

Os estranhamentos foram muitos, em especial, no primeiro semestre de 

faculdade.  O ambiente acadêmico estava bastante envolto nos debates sobre os 

sistemas de ações afirmativas e as tensões entre alunos e professores contrários as 

políticas e os grupos favoráveis eram intensos. Em uma disciplina ainda no primeiro 

semestre de faculdade, os temas raça, racismo e cotas raciais foram abordados. Os 

debates foram calorosos, os colegas em sua maioria, assim como a professora eram 

contrários às cotas. Todos eram muito seguros em fazer afirmações do tipo: 

“racismo mesmo é nos Estados Unidos, aqui todo mundo é mestiço”, “sou a favor de 

100% de cotas para escola pública e 0% para negros, isso é racismo”, ou que 

“alunos cotistas vão se sentir inferiores entrando pela janela”.  

Quando a professora foi categórica em afirmar que era contra as cotas e que 

“universidade é lugar de mérito e não de fazer caridade e populismo”, o impacto foi 

terrível para mim. Ler, reler, tentar entender, fichar e me dedicar às aulas, nada me 

dava argumentos e coragem o suficiente para defender naquela turma o meu ponto 

de vista. Nenhuma bibliografia ali apresentada me dava base para fazer o que não 

imaginava que teria de fazer: justificar minha presença e argumentar em favor dela. 

Terminado o primeiro semestre, apesar das boas notas pensei em desistir. Em 

conversas nos corredores com estudantes da outra turma, com a revolta entalada na 

garganta por não me sentir competente para argumentar em favor das cotas e a 

meu favor, tomei conhecimento, através de uma veterana também cotista, da 

existência do NEAB/UFPR.  

Participando do NEAB, descobri sem surpresa nas conversas com outros 

cotistas que eles passavam pelos mesmos problemas. A partir de então, a 

biblioteca, os eventos, os diálogos com estudantes e alguns professores vinculados 

ao núcleo de estudos passaram a me fornecer elementos fundamentais para a 

minha formação intelectual, mas principalmente política e militante.  

 No final de 2006, participei do I Encontro de Juventude de Negra do Paraná 

(ENJUNE/PR), e da criação do Fórum Paranaense de Juventude Negra 
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(FOJUNE/PR), sendo eleita coordenadora do mesmo e, posteriormente, 

representante do Estado do Paraná na coordenação nacional do Fórum Nacional de 

Juventude Negra (FONAJUNE). Através desta representação e da participação em 

diferentes espaços de debates, de participação política e de controle social, conheci 

e, em 2009, filiei-me à Rede Mulheres Negras do PR.   Através dos diálogos, 

embates, espaços de decisão, conferências, eventos, grupos de estudo e de 

formação política dos quais participei, juntamente com as pessoas que conheci, 

aprendi muito. Passei a admirar Alaerte Leandro, Dora Bertúlio, Abdias do 

Nascimento, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, Cidinha da Silva, Conceição Evaristo, 

Elisa Lucinda, Ângela Davis, Kabengele Munanga, Vilma Reis, Valter Silvério, entre 

outros. São eles que me formaram e me deram argumentos para a caminhada até a 

conclusão do curso. Foram sete longos anos, alguns embates, muitos momentos de 

desmotivação, de dúvida sobre a importância e a necessidade de estar na 

universidade, de dificuldades emocionais, financeiras, familiares, de críticas e 

cobranças dentro da universidade por mais empenho, na militância por mais 

dedicação e trabalho pela causa, da família pela formatura e tantos outros.  

No último semestre de graduação, cursando a disciplina de Teoria Feminista 

ministrada pela Prof.ª Drª Miriam Adelman, tive meu primeiro contato mais efetivo 

com a produção teórica feminista. Fascinei-me pelo conteúdo da disciplina, pelas 

primeiras leituras de Simone de Beauvoir, Rita Felski, Beatriz Preciado, Virginia 

Woolf, mas, ainda assim, senti a ausência de textos de feministas negras, entre elas 

algumas das que havia conhecido e que teriam muito a acrescentar àqueles 

debates.  

 Quando, em 2013, participei da primeira turma de preparação de estudantes 

cotistas para processos seletivos de pós-graduação muita coisa estava em jogo. Um 

emprego público, dois filhos, cujo sustento depende de mim, o sonho traçado ainda 

durante a preparação do vestibular de seguir a carreira acadêmica, ser doutora aos 

trinta anos e professora universitária. E, novamente, uma encruzilhada, entre um 

projeto de relações raciais para o programa de Educação e a disputa acirrada pela 

única vaga ofertada pela orientadora pretendida no programa de Sociologia. 
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  Tomada a decisão pela Sociologia, na busca em livrarias pelas obras 

indicadas para a prova escrita e ainda sem um tema definido para o pré-projeto, 

encontrei no balcão de lançamentos o livro A Aventura de Contar-se, de Margareth 

Rago.  A leitura ávida do livro me deixou fascinada pelas histórias daquelas 

mulheres, mas de novo havia ausências. E as mulheres negras? Como elas se 

contariam? Quais seriam suas histórias? Como seriam as histórias de vida das 

mulheres que conheci? Estas mulheres que admiro e me inspiram, como são suas 

histórias? Seriam diferentes daquelas que acabara de ler? Seriam mais parecidas 

com a minha? 

 Estas perguntas são fruto da minha trajetória, são minhas experiências que 

me levam a formulá-las nestes termos e a buscar respondê-las de certas formas. A 

partir delas, construí o pré-projeto e o projeto de pesquisa, que após sofrerem 

alterações, tem como resultado este trabalho.  

 Neste sentido, a presente dissertação tem como objetivo geral conhecer as 

experiências das mulheres negras. Entre os objetivos específicos, estão: I) 

compreender os sentidos das ações e das experiências destes sujeitos; II) 

compreender as condições nas quais estas experiências ocorrem e III) compreender 

como estas mulheres produzem sua subjetividade ao longo de sua trajetória de vida.  

Para tanto, o presente trabalho está organizado da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, intitulado “Modernidade e Subjetividades: contribuições da teoria 

sociológica contemporânea”, apresento as bases teóricas desta pesquisa, com 

ênfase nas reflexões sobre a modernidade e a subjetividade em suas imbricações 

com gênero e raça.   

  O segundo capítulo, intitulado “Os meandros da pesquisa: reflexões teórico-

metodológicas”, debato as perspectivas sobre as quais este trabalho se apoia no 

que diz respeito a posições teóricas e metodológicas. Esclareço os critérios de 

seleção das entrevistadas, bem como debato o processo de inserção no campo e 

suas dinâmicas.  

O terceiro capítulo, intitulado “Nossos passos vêm de longe: trajetórias de 

mulheres negras”, apresento as mulheres negras, cujas trajetórias são analisadas 
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neste trabalho. A apresentação é feita através de uma sinopse com os principais 

fatos apresentados em suas narrativas biográficas. 

No quarto capítulo, intitulado “Na infância: valores, práticas e conflitos no 

processo de socialização”, analiso a configuração da família de origem, bem como 

as dinâmicas de interação no ambiente escolar com vistas a compreender o papel 

destas instituições na trajetória e na produção das subjetividades das entrevistadas.  

O quinto capítulo, intitulado “Mundo do trabalho: oportunidades, contingências e 

estratégias”, analiso o processo de inserção no mercado de trabalho, as escolhas 

profissionais, bem como as estratégias e comportamentos adotados por elas no 

ambiente de trabalho diante de situações de discriminação e preconceito. 

Por fim, no sexto capítulo, intitulado “A aventura de tornar-se...”, analiso mais 

especificamente os processos de produção das subjetividades e identidades das 

mulheres negras entrevistadas, bem como abordo o papel do ativismo em suas 

trajetórias e suas influências em outras esferas de sua vida. Ainda neste capítulo, 

trato das relações afetivas e sexuais das mulheres negras entrevistadas e seu papel 

nas suas subjetividades.  
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1. MODERNIDADE E SUBJETIVIDADES: CONTRIBUIÇÕES DA 
TEORIA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÂNEA.  
 

A Sociologia enquanto narrativa sobre a modernidade nasce pautada nos 

valores da ciência moderna. Nesta, há, tradicionalmente, um foco nas “estruturas” e 

nas dinâmicas macrossociais, bem como na busca pela produção de narrativas 

totalizantes, a supervalorização da objetividade e da racionalidade fundantes dos 

paradigmas da ciência moderna.  

Estes paradigmas, de acordo com Boaventura Souza Santos (2003), se 

constroem contra o senso comum e contra a vida prática. Assim, o processo de 

produção de conhecimento passa pela relação entre sujeito (pesquisador) /objeto 

pesquisado, marcada pela distância, pelo estranhamento e pela subordinação do 

objeto ao sujeito. Nesta perspectiva, o conhecimento científico é tido como único 

válido em função de sua objetividade, reduzindo o mundo a realidade quantificável.  

Os questionamentos aos paradigmas da ciência moderna e a busca por 

solucionar as tensões surgidas com estes geram ainda mais tensões.  Por outro 

lado, o contexto sócio histórico contribuiu para a enunciação de discursos científicos 

e não científicos que estavam silenciados como, por exemplo, a teoria pós-colonial e 

o feminismo. Emergindo desta crise uma racionalidade envolvente, diferente da 

racionalização do mundo proposta até então.    

Já o final dos anos 50 e início dos anos 60 é um período, considerado por 

Miriam Adelman (2009), como de profundas transformações sociais e culturais, ao 

qual se soma o surgimento de novos movimentos sociais que tencionam fortemente 

o campo acadêmico. Neste contexto, segundo a autora, as teorias críticas _ 

feministas, pós-coloniais e raciais, tensionam as grandes narrativas produzidas pela 

ciência; gerando alterações e mudanças de paradigmas. 
 

O mundo ocidental após a segunda guerra mundial destacou-se como o 
cenário de transformações sociais profundas e aceleradas. [“...] seria o 
contexto no qual emergiriam das relações sociais novos grupos de atores e 
novas tendências políticas e culturais que produziram também novas formas 
de compreender o mundo”. (ADELMAN, 2009, p. 23.). 
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Neste contexto de transformações e tensionamento, um dos paradigmas 

colocados em xeque, segundo José Mauricio Domingues (2002), é a noção de 

sujeito, concebido a partir da centralidade da racionalidade, do autocontrole e do 

conhecimento científico e objetivo. Este sujeito do Iluminismo, como aponta Stuart 

Hall (2005), é representação do indivíduo burguês, europeu, branco; e acrescento 

ainda, heterossexual, cristão.  As teorias críticas já citadas confluem no 

questionamento a este modelo hegemônico de sujeito, às narrativas universalizantes 

e às pretensões/pressuposição de objetividade da ciência.  

Como afirma Adelman, a sociologia passa, mais especificamente nos anos 50 e 

60, por um movimento que visa desvincular ciência e experiência, com isso os 

sociólogos das novas gerações buscaram: 
 

Por um lado, buscavam uma nova compreensão para o velho problema da 
sociologia- a relação entre “estruturas” e “atores”; por outro, abriam uma 
nova discussão sobre o tipo de ator que povoa a “sociedade pós-industrial” 
– novos grupos, novas relações de poder que constroem um cenário de 
interação e conflitos sociais no qual a antiga dicotomia marxista entre 
burguesia e proletariado revela-se, no mínimo, muito simplista. (ADELMAN, 
2009, p.79). 

 

Entre as novas compreensões estão as de Anthony Giddens (1991), que 

ressalta o fato de que a compreensão sociológica da modernidade não deve se 

limitar a análise institucional. Tampouco, segundo o autor, pode-se compreender a 

modernidade a partir do inventário do que esta traz de mudanças na ordem social.  

O sociólogo britânico propõe análises que fujam da produção de grandes narrativas 

totalizantes, que busquem explicações gerais para a modernidade. Entendendo que 

a análise da modernidade deve se concentrar nas “novas” experiências e aos 

sentidos a elas atribuídas pelos sujeitos, bem como as “novas” formas de ser, agir, 

pensar e comportar-se.  

Este trabalho toma como perspectivas teóricas analíticas as produções dos 

estudos de gênero, incluindo as contribuições do feminismo negro, bem como as 

teorias críticas raciais em suas contribuições para a sociologia para compreensão 

dos processos de produção de subjetividades na modernidade, com vistas a 

compreender como gênero e raça influenciam os processos de subjetivação.  
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1.1. Modernidade e subjetividade 
 

A modernidade é entendida por Anthony Giddens (1991) como um estilo de 

vida ou organização social que emergiu na Europa a partir do séc. XVIII, ganhando 

posteriormente influência mundial. Esta se caracteriza, segundo o mesmo autor, 

pelo ritmo de mudança muito rápido e pelo escopo das mudanças que adquirem 

abrangência quase global. Além disso, observam-se na modernidade configurações 

institucionais específicas, havendo instituições só encontradas neste período, como 

o Estado Nação.  

A compreensão sociológica da modernidade necessita, para este autor, ir 

além do diagnóstico institucional da modernidade. Como ressalta Giddens, as 

intuições modernas caracterizam-se por seu dinamismo, seu alto grau de 

interferência em hábitos e costumes tradicionais e impacto global.  O autor destaca 

ainda que, na modernidade, as instituições afetam vida pessoas e modificam a vida 

individual e o “eu”.  Além disso, a modernidade configura novos mecanismos de 

auto-identificação constituídos pelas instituições modernas e que também as 

constituem.  

Como aponta Domingues (2002), a modernidade traz consigo o processo de 

individualização, ou seja, a possibilidade dos indivíduos de conduzirem suas vidas 

diante da flexibilização do papel de algumas instituições e das regras e tradições 

que regiam a vida dos sujeitos até então. Na modernidade, a vida social se afasta 

das influências e práticas tradicionais.  As novas possibilidades de interação e 

relações sociais conduzem a novas possibilidades de escolher. Neste sentido, 

ganha papel central na compreensão sociológica da modernidade o conceito de 

reflexividade.  

O conceito de reflexividade é central na análise de Giddens sobre a 

modernidade. Esta é compreendida pelo autor como o processo de revisão 

constante das atividades sociais e relações com a natureza com base em novos 

conhecimentos ou informações. Como sugere Luís Carlos Friedman (1999), o 

conceito de reflexividade de Giddens contrapõe-se às perspectivas estruturais na 

medida em que o sujeito reflexivo tem maior possibilidade de liberdade e 
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transformação, ao mesmo tempo em que não são descartadas as limitações da 

reflexividade, inclusive em relação ao próprio acesso aos conhecimentos disponíveis 

para “fundamentar” as ações. Para Giddens, ser sujeito é ser capaz de agir 

reflexivamente a própria vida e as instituições sociais.  

Para o autor, a reflexividade da modernidade se estende ao núcleo do “eu” 

que se torna um projeto reflexivo de construção da auto identidade, que, de acordo 

com o autor, é:  
 

[...] criada e sustentada rotineiramente nas atividades reflexivas do indivíduo. 
[...] a auto identidade não é um traço distintivo, ou mesmo uma pluralidade de 
traços, possuídos pelo indivíduo. É o eu compreendido reflexivamente pela 
pessoa em termos de sua biografia. (GIDDENS, 2002, p.54). 
 

Para Giddens, a auto identidade é sólida porque em geral é construída para 

manter-se em diferentes ambientes e situações nas quais o agente transita e é frágil 

porque a biografia reflexivamente construída do agente é uma entre as 

possibilidades de desenvolvimento do eu que:  
 

... “constitui para nós uma trajetória através das diferentes situações 
institucionais da modernidade por toda a duração do que costumamos 
chama de “ciclo da vida” [...]”. Cada um de nós não apenas ‘” tem”, mas vive 
uma biografia reflexivamente organizada em termo do fluxo das informações 
sociais e psicológicas sobre os possíveis modos de vida. (GIDDENS, 2002, 
p. 20). 

 

Neste processo de produção da auto identidade, as convenções sociais são 

reflexivamente monitoradas pelos agentes, sendo a “consciência reflexiva”, ou seja, 

a consciência do que se está fazendo, o porquê e baseados em que regras, 

característica de toda ação humana.  Giddens (2002) destaca ainda que as 

instituições modernas se caracterizam pelo dinamismo, pelo grau de interferência 

em hábitos e costumes, afetando e modificando a vida individual e os indivíduos.  

Ainda de acordo com o autor, novos mecanismos de identificação são constituídos 

pelas instituições modernas e ao mesmo tempo as constituem. Neste sentido, é que 

o conceito de agência de Giddens diz respeito à possibilidade do sujeito de produzir 

efeitos no mundo social, influenciando as estruturas sociais.  
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O agir e/ou o reagir a situações da vida cotidiana baseado nos referenciais do 

“socialmente viável, aceito ou apropriado” dá aos indivíduos o que o autor chama de 

segurança ontológica. Para isso, é fundamental o processo de socialização primária 

dos agentes, processo no qual a realidade compartilhada é produzida e reproduzida. 

Esta concepção de Giddens fundamenta a construção de minhas categorias 

analíticas, sendo que a opção por analisar a família das entrevistadas visa 

inventariar a formas de agir e reagir, bem como as representações de mundo 

presentes no seu processo de socialização. Mais do que isso, visa como será 

debatido oportunamente compreender as influências das famílias de origem na 

trajetória destas mulheres e em seus processos de subjetivação.  

Neste trabalho, não tomo como central o conceito de identidade, opto por 

trabalhar com os conceitos de subjetividade e subjetivação. Utilizo o conceito de 

subjetivação enquanto processo de produção de subjetividade, compreendida por 

sua vez como “processual” e não como algo dado e fechado. (BILATE, 2011). 

Segundo Giddens (2002), a modernidade impõe a todos encontrar-se a si 

mesmo em um campo em que os perigos da vida em sociedade, as dinâmicas das 

relações pessoais móveis, instáveis e abertas exigem que os indivíduos mobilizem 

diferentes formas de reação e adaptação à vida cotidiana. Para o autor, a identidade 

não se resume a comportamentos ou reações, assim como não é um traço distintivo 

ou mesmo uma pluralidade de traços, possuída pelo indivíduo. Para Giddens, a 

identidade está associada à capacidade de manter em andamento uma narrativa 

particular sobre a biografia que não pode ser inteiramente fictícia. A auto identidade 

enquanto projeto reflexivo passa ainda pela utilização de parâmetros de 

(re)organização, visando que a mesma seja coerente e satisfatória. Neste processo, 

o passado refletido e organizado à luz do que se supõe será o futuro e o indivíduo é 

levado auto interrogar-se. Em minha pesquisa, busquei acessar através das histórias 

de vida das mulheres negras como estes sujeitos elaboram discursivamente os 

sentidos de suas ações e comportamentos.   

Um aspecto apontado por Giddens que considero importante é que a 

reflexividade do eu se estende ao corpo; sendo assim as práticas corporais podem 

ser compreendidas como maneiras de construir um eu diferenciado. Para o autor, o 
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corpo não é apenas entidade física é um sistema de ação, um modo de práxis, e sua 

imersão prática nas interações da vida cotidiana é uma parte essencial da 

manutenção de um sentido coerente de auto identidade.  

 A influência do pensamento feministas na obra de Giddens é mais perceptível 

a partir dos anos 90 em obras como Modernidade e Identidade. É importante 

destacar que, a partir do seu diálogo com as teorias feministas, Giddens reconhece 

que aspectos como raça, gênero e classe podem ser fatores de acesso diferencial 

as formas de construção da auto identidade, embora, como aponta Adelman (2009,) 

falta por parte do autor um aprofundamento maior em relação as formas como 

operam estes fatores e as relações de poder aí imbricadas.  
 

1.2. Subjetividade, subjetivação e poder: contribuições da teoria de 
Foucault.  

 

 As produções de Michel Foucault contribuíram para as perspectivas 

sociológicas que colocam os sujeitos em suas micro relações no foco de análise. 

Além disso, como aponta Neiva Furlin (2014), a concepção foucaultiana será um 

importante aporte para a concepção feminista de subjetivação, na medida em que:  
 

[...] a constituição da subjetividade é compreendida como resultado das 
relações de poder, dentro dos processos de interação social com os sistemas 
de significação e de representações culturais, em que a linguagem ocupa um 
lugar central. É uma subjetividade instituída, mas também instituinte, pela 
possibilidade criativa do próprio sujeito em seu processo de interação social 
(FURLIN, 2014, p. 71).  

  

As ferramentas teóricas de Foucault possibilitam compreender a sociedade a 

partir de realidades micros sociais, permitindo articular processos sociais, ação e 

comportamentos individuais. Considero que, em especial, as concepções de poder 

de Foucault podem contribuir para a compreensão dos processos de produção de 

subjetividade, na medida em que possibilitam compreender o sujeito como 

constituído pelo poder.  
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Para Foucault, o sujeito não é puramente resultado do poder, possuindo 

condições, possibilidades e potências de ressignificar suas práticas e experiências, 

na medida em que o poder:  
 

opera sobre o campo de possibilidade onde se inscreve o comportamento 

de sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, 

amplia ou limita, torna mais ou menos provável; no limite, ele coage ou 

impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre um ou 

vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma 

ação sobre ações (FOUCAULT, 1995, p. 243). 

 

O poder na teoria de Foucault não é algo fixado nas estruturas estatais ou 

jurídicas, mas funciona nas malhas das relações humanas e se dissemina nas 

estruturas sociais (FURLIN, 2012, p. 277). Nesta perspectiva, o poder não está 

centralizado no Estado, está difuso em micro poderes na sociedade, possibilitando 

que haja mais liberdade para o indivíduo, ao mesmo tempo em que a sociedade 

mantém seu poder disciplinar. O poder para Foucault é repressivo, generativo e 

produtivo na medida em que produz significados, valores, práticas, saberes e 

subjetividade. Além disso, como aponta a autora, na teoria de Foucault, o poder é 

algo que se exerce e não que se possui, sendo assim o poder também produz focos 

de resistência, através dos quais os indivíduos buscam transformações.   

Desse modo, como aponta FURLIN (2012, 2014), a constituição de si 

enquanto sujeito não é algo “pacífico” na medida em que as escolhas que são 

possíveis ou não estão vinculadas às dinâmicas socioculturais e as dinâmicas de 

poder.  

Como apontado anteriormente, o presente trabalho toma as categorias de 

gênero e raça como centrais para a compreensão das experiências vividas narradas 

pelas entrevistadas. Tomo-as como ferramentas analíticas também para 

compreender as relações de poder no bojo das quais as entrevistadas produzem 

suas subjetividades.  

De acordo com Neiva Furlin (2012, 2014), a constituição da subjetividade para 

Foucault é o processo pelo qual obtemos nossa constituição como sujeitos. Esta 
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construção se dá em meio às dinâmicas de poder que influenciam as possibilidades 

de subjetivação. As práticas de si, por sua vez, são aquelas que permitem a 

constituição das subjetividades.  

 Diante dos objetivos deste trabalho, considero importante o conceito de 

agência de Foucault, entendido como a capacidade de ação, mudança e 

ressignificação que se dá dentro das dinâmicas de poder, embora compreenda que 

haja limitações, estas também se tornam possibilidades e podem ser transformadas 

pela ação dos sujeitos. Entretanto, é importante destacar que a agência e os 

processos de subjetivação não significam que seja possível aos sujeitos “libertar-se” 

totalmente.  

  

1.3. Raça e subjetividade  
 

O conceito de raça é complexo e passou por transformações históricas, tendo 

sido utilizado inicialmente na biologia, e posteriormente tendo sido apropriado e 

ressignificado na Antropologia.  De acordo com Kabenguele Munanga (2004), as 

“descobertas” do século XV colocaram a necessidade de se pensar os limites dos 

conceitos de civilização e humanidade. Já a partir do século XVI e XVII, raça foi um 

critério segregacionista com base em linhagens; utilizado para distinguir povos com 

traços físicos herdados geneticamente.  

Porém, o conceito de “raça” foi transportado da botânica e da zoologia para 

legitimar relações de dominação e sujeição entre classes sociais, contexto no qual a 

cor da pele era um importante definidor das raças. (MUNANGA, 2000, p. 17).  

Estudos sobre as diferenças biológicas e genéticas levaram à superação da ideia da 

existência de raças biológicas. Entretanto: 
 

Se os naturalistas dos séculos XVIII-XIX tivessem limitado seus trabalhos 
somente à classificação dos grupos humanos em função de características 
físicas, eles não teriam certamente causado nenhum problema a 
humanidade. Suas classificações teriam sido mantidas ou rejeitadas como 
sempre aconteceu na história do conhecimento científico. Infelizmente, 
desde o início, eles se deram o direito de hierarquizar; isto é, estabelecer 
uma escala de valores entre as chamadas raças. E o fizeram erigindo uma 
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relação intrínseca entre o biológico (cor da pele e traços morfológicos) e as 
qualidades psicológicas, morais, intelectuais e culturais (MUNANGA, 2004, 
p. 21) 

 

 Sendo assim, considero necessário explicitar o sentido em que utilizo o 

conceito raça neste trabalho.  Utilizo raça como um conceito que nada tem de 

biológico, sendo uma construção sociológica e uma categoria social de dominação e 

exclusão (MUNANGA, 2004, p.23).  Ou seja, embora se saiba que as diferenças 

biológicas e morfológicas não signifiquem a existência cientificamente e 

biologicamente falando de raças, estas diferenças continuam sendo (re)significadas, 

hierarquizadas e utilizadas na reprodução dos racismos, que por sua vez:  

 

... é uma ideologia essencialista que postula a divisão da humanidade em 
grandes grupos chamados raças contrastada que tem características físicas 
hereditárias comuns, sendo estas ultimas suportes das características 
psicológicas, morais, intelectuais e estéticas que se situam numa escala de 
valores desiguais. ( MUNANGA, 2004, p. 24) . 

  

Em consonância com o mesmo autor, opto neste trabalho pela manutenção 

do uso do termo raça em detrimento do termo etnia, uma vez que etnia designa um 

conjunto de indivíduos que histórica ou mitologicamente, tem uma língua em 

comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e moram 

geograficamente em um mesmo território ( MUNANGA, 2004, p. 29). 

 Considero que o termo etnia não é adequado para se referir aos negros na 

atualidade. Embora considere que é possível identificar certos traços culturais que 

são associados aos negros, é preciso considerar os efeitos dos processos de 

rupturas com as tradições, histórias e costumes impostos pelo processo de 

escravização. Por outro lado, é preciso considerar a diversidade de etnias que 

compunham a população escravizada o que levou a uma profunda diversidade 

cultural, além é claro das influências das diversas culturas europeias e indígenas. 

Desse modo, considero que o termo etnia está imbricado em uma noção de 

“unidade cultural negra” (ou branca) que não tem, como aponta Munanga,  realidade 

etnográfica. Além disso:  
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[...] quando se discute a situação do negro em nossa sociedade, raça ainda 
é o termo mais adotado. E também aquele que consegue aproximar-se da 
real dimensão do racismo presente em nossa sociedade. No Brasil, o 
racismo, a discriminação e preconceito racial que incidem sobre os negros 
ocorrem não somente em decorrência de um pertencimento étnico expresso 
na vida, nos costumes, nas tradições e na história desse grupo, mas pela 
conjugação desse pertencimento com a presença de sinais diacríticos, 
inscritos no corpo. (GOMES, 2006, p. 33). 
 
 

 A partir destas concepções, considero que a obra “Peles Negras, Mascaras 

Brancas”, de Franz Fanon (2008), contribui para a compreensão do tema da 

subjetividade e dos complexos psíquicos provocados pelo colonialismo e pelo 

racismo.  Voltando-se para as experiências coloniais com vistas a compreender o 

que chama de particularidades universais, Fanon recusa-se a compreender as 

dinâmicas coloniais e seus efeitos a partir de um relativismo essencializante, 

baseado em coletivismo pautados na raça e na nação. Por outro lado, recusa o 

universalismo abstrato ao demarcar que o colonialismo estabelece como norma uma 

igualdade e racionalidade excludentes para os colonizados. 

Neste contexto, as contingências do processo de formação de identidade nos 

sujeitos modernos são compreendidas por Franz Fanon em relação às dinâmicas 

coloniais e raciais.  Para este autor, o colonialismo impõe uma inviabilidade no 

processo de reconhecimento e construção da identidade para certos grupos. 

O colonialismo tem, segundo o autor um importante impacto sobre a 

emergência dos sentidos e identidades humanas; na medida em que, na situação 

colonial, o colonizado é o Outro, é objeto, não sendo visto nem tratado como sujeito. 

O colonizado, neste processo, define-se a partir dos desejos, projetos e 

necessidades do colonizador. 

 Neste processo, o racismo é compreendido, por Fanon, tanto como um 

produto, quanto como um processo pelo qual os colonizadores desarticularam forças 

dos colonizados, destruindo seus valores, sistemas de referência e panorama social. 

O autor afirma ainda que o racismo é apropriado, na sociedade moderna, como 

elemento que torna possível o empreendimento colonial. Além disso, a posição de 

Fanon permite perceber o quanto essa prática de negação da humanidade não se 
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restringiu aos territórios colonialmente ocupados, mas se configurou também como 

eixo estruturante da própria modernidade.  

Um primeiro aspecto do processo de racialização é a epidermização dos 

lugares e posições sociais, ou seja, a raça passa a ser definidora das oportunidades 

e barreiras vividas pelos indivíduos ao longo de sua vida. O autor destaca que 

quando a civilização europeia entrou em contato com o mundo negro houve um 

“consenso” sobre a identificação dos negros com o mal, o obscuro, a sombra, enfim 

com os atributos negativos (FANON, 2008,p. 160).Mais do que isso, os negros são 

enclausurados em seu corpo, tido quase sempre como brutos, rústicos e 

emocionalmente instável, em contraposição ao europeu, apresentado como 

expressão universal das qualidades úteis ao controle do mundo. Ainda segundo 

Fanon (2008), a europeização da razão ou do sujeito, bem como a objetificação do 

negro ou não-branco/não-ocidental/não-europeu, são expressões do processo de 

racialização. 

O segundo aspecto da racialização é a interiorização subjetiva por parte do 

colonizador e por parte do colonizado da epidermização.  A partir disso, os 

indivíduos passam a pautar suas relações em contraposição binária entre branco x 

negro que moldam de forma empobrecedora a percepção de si e do mundo. Este 

processo de racialização tem forte influência sobre a consciência de mundo e de si 

dos sujeitos.  

Neste sentido, Fanon retoma o conceito de consciência dupla de W.E.B Du 

Bois que alerta para o fato de nas sociedades marcadas pelo “véu do racismo”, os 

negros são frequentemente levados a enxergar o mundo a partir da visão de seu 

algoz, que o nega como ser humano. Entretanto, para Fanon, a despeito de sua 

posição de privilégio, o branco também tem a visão bloqueada pelo véu da 

racialização e, por outro lado, o negro que decide romper com o véu da supremacia 

branca corre o risco de emaranhar-se no véu de uma pseudo supremacia negra, isto 

é, pautar-se no relativismo essencializante baseado na raça que é refutada desde o 

início pelo autor.  

O aspecto central da análise fanoniana que tomo neste trabalho é a 

centralidade da raça como contingência à construção do eu e das subjetividades. 
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Parto, portanto, neste trabalho, da premissa de que negros constroem seu “eu” na 

condição de outro (FANON, 2008, p.104). A partir de sua experiência, como homem, 

negro, martinicano vivendo na França, Fanon identifica que sua presença é “exótica” 

e provoca estranhamento. O autor conclui destas experiências que o corpo e o 

fenótipo marcam as “possibilidades”, formas e/ou especificidades nas interações do 

sujeito negro.  

   

1.4. Gênero e subjetividade  
 

As transformações da modernidade afetam as mulheres de formas 

específicas. Maria Rita Kehl (2008) aponta que a modernidade marca uma ruptura 

com os valores e tradições, que são redefinidas gerando novas possibilidades. A 

autora aponta transformações como a influência do amor romântico nos casamentos 

que  passam a se basear no amor, bem como  a invenção da infância com o 

respectivo papel atribuído às mães na educação das crianças que afeta  diretamente 

as mulheres. 

A autora argumenta ainda como a feminilidade é representada nas produções 

discursivas de autoria masculina. Neste sentido, a literatura é apontada como um 

campo de (re)produção da feminilidade. A partir da personagem de Flaubert, Emma 

Bovary, Kehl busca compreender o processo pelo qual o modelo de feminilidade 

produzido nos discursos  era incompatível com as condições sociais de vida das 

mulheres. Estes fatos contribuem para a crise da feminilidade no século XIX que  

produziu como resultado as “histéricas” de Freud.  

A Sociologia, por sua vez, tem como temas, em seu discurso clássico, as 

“experiências masculinas na esfera pública”. Entretanto, a presença feminina não se 

limitou às normas impostas pelos discursos masculinistas. As mulheres viveram, 

reconfiguraram e subverteram na prática as normas estabelecidas  

(ADELMAN,2007).  

Inicialmente, a luta por igualdade foi, de acordo com Gabriela Hita (2002), a 

principal bandeira feminista no século XIX. Neste contexto, a despeito de sua 
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pretensão de universalidade, de inspiração Iluminista, a ideia de igualdade ainda era 

bastante restrita e não se estendia a crianças, escravos e mulheres. Sendo assim, a 

luta do feminismo daquele período era a afirmação da humanidade das mulheres. O 

objetivo era afirmar que homens e mulheres eram igualmente humanos e, portanto, 

deveriam ser iguais em especial perante a lei. A luta por igualdade neste momento 

baseava-se então no apagamento das diferenças e das especificidades com vistas a 

superar a desigualdade.   

Já nos anos 60, no contexto de eclosão dos movimentos sociais (hippie, 

estudantis, negros entre outros), há um deslocamento nas teorias e práticas 

feministas da luta por igualdade para a afirmação da diferença.  Esta mudança 

marca o período que Gabriela Hita define como de luta pela afirmação da diferença 

de gênero. Neste momento, as feministas irão focar na busca por direitos 

específicos para mulheres bem como na compreensão e denúncia da opressão de 

gênero.  

Foi no bojo destes debates sobre a diferença (entre homens e mulheres) e as 

formas como esta diferença é retraduzida em opressão que surgiram as tensões e 

questionamentos sobre as diferenças entre as mulheres. Estas marcam a transição 

de um enfoque na diferença de gênero para fortes tensões teóricas, epistemológicas 

e políticas acerca das diferenças no feminismo. Neste tensionamento, destaca-se o 

papel importante das críticas contundentes produzidas por intelectuais negras norte-

americanas para demonstrar como as mulheres feministas e suas produções 

teóricas poderiam estar imbricadas em ideologias dominantes (Adelman, 2009, 

p.120).  

 De acordo com Rosi Braidotti (2002) :  
 

as teorias feministas [...] (tem). produzido ficções políticas poderosas para 
re-figurar a Mulher, não como ‘Outro do Mesmo’ – para citar Luce Irigaray – 
mas ao invés, como o outro em sua imensa diversidade. A própria Irigaray 
(1997) favorece as figurações que se referem à morfologia feminina, mas 
outras são as expressões das alternativas possíveis : Monique Wittig (1991) 
escolhe chamar o (pós-mulher) sujeito feminista – lesbiana – o que é 
ecoado por Judith Butler (1991), com a “política paródica da mascarada”. 
Nancy Miller (1986) denomina 'mulher' – fêmea feminista, sujeito de outra 
história. De Lauretis (1990) a chama “sujeito excêntrico”; Trinh Minh Há 
(1989)” o outro inapropriado”; Spivak (1995) “o sujeito pós-colonial”; Alice 
Walker (1984) “a “mulherista” (womanist); Gloria Anzaldua (1987) 
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trabalhando a partir da área de NAFTA aponta-a como a “mestiza". 
(BRAIDOTTI, 2002, p. 11). 

 

 As críticas produzidas por estas “outrxs mulheres” demarcam a passagem 

para uma complexificaçao da compreensão dos sujeitos do feminismo e, 

consequentemente, dos estudos e teorias feministas, que, segundo Claudia Lima 

Costa (2006), embora certos essencialismos estratégicos e idealizações tenham 

ocorrido, foi o momento da construção de um projeto feminista mais amplo 

(insuficiente, contestável e problemático, de acordo com a mesma). A autora propõe 

pensar mulheres como categoria historicamente construída sobre a qual o 

movimento de mulheres de fundamenta, usada para articular as mulheres 

politicamente reconhecendo suas especificidades.   Neste sentido, a vitalidade das 

teorias feministas vem dos seus movimentos, das posicionalidades que:  
 

 concedem ao sujeito uma perspectiva “ex/cêntrica”, menos pura, menos 
unificada e a qual percebe a identidade como um lugar de posições 
múltiplas e variáveis dentro do campo social, ao mesmo tempo em que 
entende a experiência como o “resultado de um conjunto complexo de 
determinações e lutas, um processo de renegociações contínuas das 
pressões externas e resistências internas”. (COSTA, 2006, p.67.) 

 

Assim, as perspectivas críticas que emergem nos anos 60 forjam visões mais 

complexas e contextuais dos sujeitos que passam a ser pensados a partir de seu 

gênero, classe, raça, geração, nacionalidade e orientação sexual.  

Neste trabalho, utilizo gênero em consonância com  o proposto por Joan Scott 

(1990), segundo a qual o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, 

baseado nas diferenças percebidas entre os sexos; o gênero é uma forma primeira 

de significar as relações de gênero. A autora reforça que a sociedade é constituída 

por representações e pressupostos sobre o feminino e o masculino que por sua vez 

também (re)produzem e ressignificam estas representações. Embora existam 

diferenças biológicas entre homens e mulheres, elas por si só “não significam nada” 

e não produzem discriminações e opressões. São os significados atribuídos a estas 

diferenças pelos discursos, linguagem e representações sociais que produzem 

desigualdades. A abordagem de gênero,  ,portanto, entende o corpo e o sexo como 
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construções históricas, sociais e culturais que constroem sujeitos e reafirmam 

diferenças.  

Entretanto, neste trabalho, faço uma análise de gênero a partir do feminismo 

negro  o qual é compreendido aqui nos termos sugeridos por Patrícia Hill Collins 

(1986, 2000, 2012), qual seja,  como um conjunto  de ideias produzidas por 

mulheres negras que expõe  um ponto de vista da e para as mulheres negras.  De 

acordo com a autora, o feminismo negro contribui para superar o que ela chama de 

anomalias, omissões e distorções existentes nas produções sociológicas.  

De acordo com a autora, entre as anomalias sociológicas está a omissão 

sobre os papéis desempenhados por mulheres negras na sociedade, ou mesmo as 

generalizações sobre “as mulheres” produzidas pelas feministas brancas. Outro tipo 

de anomalia indicado pela autora são as distorções de fatos e experiências de 

mulheres negras ( COLLINS, 1986).  

Como forma de superar estas anomalias, a autora aponta os trabalhos 

realizados por intelectuais negras sobre história e comportamentos de mulheres 

negras em diversas funções sociais, explicitando suas representações sobre si 

mesmas, além de trabalhos que trazem as vozes das mulheres negras para o centro 

da análise.  Neste sentido, é que a autora aponta três dimensões que compõe as 

vivências das mulheres negras e que “forjam” o pensamento feminista negro.  

 A primeira é a auto definição, que significa questionar as imagens 

estereotipadas das mulheres negras, bem como a autoavaliação que substitui estas 

imagens negativas por representações femininas negras positivas. Em segundo 

lugar, o feminismo negro pressupõe abordagens que priorizem as intersecções das 

opressões de gênero , raça, classe, sexualidade entre outras que atingem as 

mulheres negras. Por fim, o feminismo negro busca a redefinição da importância das 

experiências das mulheres negras ( COLLINS, 2000) . 

Para Joan Scott (1999), a experiência é a forma como os sujeitos são 

posicionados no discurso. Porém, a experiência não é auto evidente, não pode ser 

naturalizada; seus sentidos e representações dependem das condições em que são 

produzidas. E para feminismo negro, o  conceito de gênero não responde sozinho 

aos desafios imbricados nas experiências das mulheres, em especial das mulheres 
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negras. Neste sentido, utilizo neste trabalho a perspectiva da interseccionalidade 

defendida pela feminista afro americana Kimberle Crenshaw como:  
  

forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram 
opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos 
ou ativos do desempoderamento” (Crenshaw, 2002, p. 177). 

 

O feminismo negro ao tomar a interseccionalidade como uma de suas bases 

busca novas formas de interpretações das relações sociais de dominação e 

resistência, tendo como foco as experiências das mulheres negras.  As análises das 

experiências visam, como explica Patrícia Hill Collins (1990), compreender os 

diferentes eixos e níveis individuais, grupais e institucionais como locais de 

dominação, mas também de resistência, tendo ainda em vista que  
 

Um único indivíduo pode ser dominante numa relação ao mesmo tempo em 
que é subordinado noutra. Assim, podemos conceber o agente social como 
sendo constituído por um conjunto de ‘posições de sujeito’, que nunca podem 
ser totalmente fixas num sistema fechado de diferenças, composto por uma 
diversidade de discursos, entre os quais não existe uma relação necessária, 
mas antes um constante movimento de sobre determinação e deslocamento 
(MOUFFE, 1996, p. 105). 
 

Neste sentido, o presente trabalho visa contribuir para a compreensão dos 

processos de opressão vivenciados por mulheres negras nos níveis individuais, 

grupais e institucionais bem como conhecer suas estratégias de resistência.  

Entendo, neste trabalho, estratégias como práticas articulatórias entre os 

significados e elementos disponíveis na realidade social (MOUFFE, 1996). 
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2.  OS MEANDROS DA PESQUISA: REFLEXÕES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS  

 
Teorias críticas como as teorias feministas, pós-colonial, estudos de relações 

raciais, o pós-estruturalismo e o pós-modernismo, por diferentes perspectivas, 

confluem no questionamento ao modelo hegemônico de ciência e suas 

pretensões/pressuposição de objetividade, as narrativas universalizantes e a própria 

ideia de sujeito.  Neste sentido,  como afirma Adelman, a sociologia passa a  partir 

dos anos 60 por um movimento que visa revincular ciência e experiência, com isso 

os sociólogos das novas gerações: 
 

Por um lado, buscavam uma nova compreensão para o velho problema da 
sociologia- a relação entre “estruturas” e “atores”; por outro, abriam uma 
nova discussão sobre o tipo de ator que povoa a “sociedade pós-industrial” 
– novos grupos, novas relações de poder que constroem um cenário de 
interação e conflitos sociais no qual a antiga dicotomia marxista entre 
burguesia e proletariado  revela-se, no mínimo, muito simplista. (ADELMAN, 
2009, p.79). 

 

Neste sentido, apresento neste capítulo as bases teórico-metodológicas que 

fundamentam este trabalho, bem como explicito as posições, engajamentos e 

tendenciosidades da pesquisadora e, por consequência, do próprio trabalho. 
 

2.1. Ouvir mulheres negras: “epistemologias da alteridade” e suas 
implicações  

 
Cada uma de nós está hoje aqui porque de um modo ou outro 
compartilhamos um compromisso com a linguagem e com o seu poder, 
também com a recuperação dela que foi utilizada contra nós. Na 
transformação do silêncio em linguagem e em ação, é de uma necessidade 
vital para nós estabelecer e examinar a função dessa transformação e 
reconhecer seu papel igualmente vital dentro dessa transformação. Para 
quem escrevemos, é necessário examinar não só a verdade do que 
falamos, mas também a verdade da linguagem em que o dizemos. Para 
outras, se trata de compartilhar e difundir aquelas palavras que significam 
tanto para nós. Mas em princípio, para todas nós, é necessário ensinar com 
a vida e com as palavras essas verdades que acreditamos e conhecemos 
mais além do entendimento. Porque só assim sobreviveremos, participando 
num processo de vida criativo, contínuo e em crescimento. ( Audre Lorde)  
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Autoras feministas, como Donna Haraway (1995), defendem que o  conteúdo da 

produção do conhecimento,  deva ser compreendido a partir do sujeito que o produz, 

reforçando assim o poder social e a legitimidade da ciência e  como esta 

historicamente excluiu a visão/perspectivas das mulheres.   Neste sentido, Rita 

Felski 1 aponta que  os discursos sobre a modernidade são formulados por e sobre 

homens, cabendo às mulheres um papel de antítese contra a qual a modernidade se 

constrói.   

Cabe destacar que as críticas feministas da ciência buscam distanciar-se de 

essencialismos que possam levar a formas femininas ou masculinas de produção do 

conhecimento. Pelo contrário, defendem  uma visão da produção do conhecimento 

como algo relacional, que conecta razão e subjetividade em oposição a um 

conhecimento que separa e pensa a razão como depurados de emoção ou 

subjetividade. 

 Para Hawaray (1995), a objetividade nas epistemologias feministas significa 

que os saberes são localizados, sendo a pesquisadora parcial, assim como sua 

visão sobre o que é estudado. A objetividade da pesquisa feminista, nesta 

perspectiva, está no fato de explicitar seus engajamentos e parcialidades.  

 Como aponta Virginia L. Olesen (2006), as teorias críticas feministas buscam, 

a partir do uso de metodologias qualitativas, retomar a subjetividade, a experiência e 

romper com visões objetivistas da ciência e desconstruir os discursos masculinistas 

sobre “ a Mulher”. Segundo a autora há: 
 

um reconhecimento cada vez maior da diferenciação dos indivíduos com os quais a 
pesquisa é feita,  um concomitante desvanecimento do conceito de “mulher” ou de 
“mulheres” universalizada(s),  e  preocupações em relação as próprias características 
das pesquisadoras. ( OLESEN, 2006, p. 222.) 

 

 As proposições acerca das múltiplas faces dos sujeitos e das necessidades 

de articulação entre diversas categorias analíticas estão presentes nas produções 

do feminismo negro. Dentre as perspectivas apontadas neste processo, destaco os 
                                                           
1 Introdução e Capítulo 1 de  “ Gender Of Modernity” de Rita Felski. Tradução de Joana d’Arc Martins Puppo. 
Disponível em  http://pt.scribd.com/doc/150967457/O-Genero-da-Modernidade-Rita-Felski-Traducao-
Introducao-Mitos-do-Moderno-Joana-Pupo 
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estudos de ponto de vista que, de acordo com Olesen (2006), contra as perspectivas 

universalizantes compreendem o conhecimento como situado diante do lugar e 

posição dos sujeitos que o produzem.  

 Destaco que este trabalho toma a noção de “experiência” compreendendo, 

entretanto, que apenas inventariar experiências  de mulheres negras não basta. 

Busco, portanto compreender as circunstâncias materiais, históricas e sociais que as 

fundamentam e reconheço que a experiência é uma interpretação, e, ao mesmo 

tempo, carece de interpretação (Scott, 1991, p. 779 apud Olesen, 2006, p. 231) 

 As principais críticas aos estudos de ponto de vista são produzidas, de acordo 

com a mesma autora, pelas teorias pós-modernas e desconstrutivistas que apontam 

para os riscos de essencialismo e excesso de relativismos destes tipos de estudos.  

Entendo que, como aponta Patrícia Hill Collins (2012), as identidades não podem ser 

totalmente abandonadas, sob o riso de “corroer” a autoridade e ação social de 

determinados grupos entre os quais as mulheres negras. Embora, como aponta 

Chantal Mouffe (1995), a desconstrução das identidades essenciais deva ser vista 

como condição necessária para uma compreensão adequada da diversidade de 

relações sociais tendo em vista que  
 

A ‘identidade’ de um sujeito tão múltiplo e contraditório é, portanto, sempre 
contingente e precária, temporariamente fixa na intersecção dessas 
posições de sujeito e dependente de formas específicas de identificação. 
Por isso, é impossível falarmos do agente social como se estivéssemos a 
lidar com uma entidade unificada e homogênea. Em vez disso, teremos de 
abordá-lo como uma pluralidade, dependente das várias posições de sujeito 
através das quais se constitui em várias formações discursivas. (MOUFFE, 
1996, p. 105). 

 

 Neste sentido, Gloria Ladson-Billings (2006) aponta que a construção da 

tradição epistemológica euro-americana está imbricada com a construção do 

conceito de raça, na medida em que epistemologia mais do que uma forma de 

conhecer, é um sistema de conhecer que está ligada a visões de mundo (p. 259). De 

forma que: 
 

 As noções iluministas da ciência (e mais tarde, da lei) não funcionaram de maneira 
independente dos discursos predominantes da superioridade racial e de classe. 
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Esse discurso da ciência iluminista permitiu a cultura dominante definir, distanciar e 
objetificar o outro. (LADSON-BILLINGS, 2006, p.261.). 
 

 Sendo assim, a epistemologia étnica constitui-se como alternativa de alguns 

pesquisadores não brancos para compreender as experiências e conhecimentos 

produzidos por estes outros do paradigma “dominante”. Tal busca, como aponta a 

autora, é fortemente influenciado pela noção de dupla consciência de W.E.B Du Bois 

e influenciou autores como Franz Fanon, Audre Lorde, bell hooks, Lélia González, 

entre outros, que fundamentam teoricamente esta pesquisa.    

 Uma epistemologia étnica, portanto, pressupõe a compreensão que raça/etnia 

são fatores que influem na relação do conhecimento e sua produção.  Entretanto, 

não significam desconsiderar ou desqualificar o pensamento “dominante” e/ou a 

produção de intelectuais não negros. Pelo contrário,  enfatiza que não se pode ter 

um conhecimento “completo”, bem como que não se pode ignorar a produção e 

perspectiva dos não brancos. Como aponta a autora: 
 

A ideia de trabalhar em discursos racializados e epistemologias étnicas não se 
destina apenas a dar um caráter “não branco” ao saber. Visa desafiar as estruturas 
hegemônicas (e os símbolos) que mantêm a injustiça e a iniquidade em seu lugar. 
Com esse trabalho, a intenção não é deixar de lado o que produziram europeus e 
euro-americanos, mas, sim, definir os limites desta sabedoria (LADSON-BILLINGS, 
2006, p.273.). 

  

 O questionamento da branquitude pelas intelectuais negras propõe a 

desconstrução de tal identidade como “natural”, em detrimento de perspectivas que 

visam à compreensão de sua construção e sua relação com a construção dos 

“outrxs”. Tomo, neste trabalho, branquitude como:  
 

[...] esta excessiva visibilidade grupal do outro e a intensa individualização do 
branco. O outro possui um ’lugar‘ de raça. O 'lugar' do negro é o seu grupo 
como um todo e o do branco é o de sua individualidade. Um negro 
representa todos os negros. Um branco é uma unidade representativa 
apenas de si mesmo. Não se trata, portanto, da invisibilidade da cor, mas da 
intensa visibilidade da cor e de outros traços fenotípicos aliados a 
estereótipos sociais e morais, para uns, e a neutralidade racial, para outros. 
(PIZA, 2002, p. 72.) 
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 Assim, considero que ouvir a história de vida de mulheres negras permite 

compreender questões e sentidos que vão além de significativos de suas 

experiências. Pauto-me na perspectiva dos Estudos Culturais que, de acordo com 

John Frow e  Meaghan Morris(2006), apontam para concepções mais amplas de 

conceito de cultura contemplam:  
 

... o trabalho e sua organização; com as relações de poder e de gênero no 
local de trabalho, e no lar, no bairro, na rua; com os prazeres e pressões de 
consumo; com as complexas relações de classe a parentesco através das 
quais forma-se uma noção de eu e do pertencimento; e com as fantasias e 
desejos por meio das quais as relações sociais são desenvolvidas e 
ativamente influenciadas. Em resumo, a cultura é um termo capaz de 
designar [...] todo um modo de vida. (FROW,MORRIS, 2006, p.316). 

 

 A partir desta perspectiva dos Estudos Culturais, busco compreender as 

experiências de mulheres utilizando para tal a metodologia das histórias de vida. 
 

2.2. História de vida: debates e implicações   
 

A metodologia das histórias de vida foi bastante utilizada pela chamada  

Escola de Chicago,  conjunto de estudos realizados entre 1915 e 1940 por 

professores e estudantes da Universidade de Chicago que se destacam pela 

diferença substancial na abordagem teórica e metodológica em relação aos 

realizados na sociologia americana da época. Com uma metodologia basicamente 

qualitativa, faziam uso de documento pessoais, histórias de vida, observação 

participantes e diferentes fontes documentais em conjunto com os dados 

quantitativos.  

A perspectiva teórica do interacionismo simbólico, característica destes 

estudos, por sua vez traz para o centro da análise sociológica a interação social e os 

significados que os indivíduos dão a suas ações e interações. Tal abordagem tem 

como foco, segundo Alain Coulon ( 1995), os sujeitos e suas concepções sobre o 

mundo social. Logo, metodologicamente compreende a exigência que o pesquisador 

participe e interaja no contexto no mundo em que pesquisa. Sendo assim, ainda 
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segundo o mesmo autor, o interacionismo simbólico apresenta uma perspectiva de 

síntese entre o individual e o macrossocial.  Está em jogo na Escola de Chicago, 

como aponta o Coulon, uma concepção diferente de cientificidade e de formas de 

produzir conhecimento.  

As pesquisas qualitativas tendem a tomar como foco os indivíduos em seus 

ambientes e complexidades. Esta pesquisa, como já apontado, adota esta 

perspectiva com um enfoque hermenêutico segundo o qual a compreensão é 

participativa e dialógica e o significado da ação buscado pelo ator é temporal e 

negociado no ato da interpretação. Não há, portanto, uma interpretação definitiva e 

correta. Por outro lado, as próprias perspectivas ou denominações metodológicas 

epistemológicas são concebidas como um caminho necessário para produção do 

conhecimento e não podem ser vendas ou amarras.  Tendo em vista que  
 

a investigação social é uma práxis distintiva, um tipo de atividade (como 
ensinar) que, ao ser executada transforma a própria teoria e os próprios 
objetivos que a orientam. Ou seja, a partir do momento que o indivíduo 
envolve-se em atividades “práticas” de geração e de interpretação de dados 
para solucionar duvidas quanto ao significado daquilo que outros estão 
fazendo e dizendo, para, então transformar esse entendimento em 
conhecimento público, ele inevitavelmente estará assumindo inquietações 
“teóricas” sobre o que constitui o conhecimento e como este se justifica, 
sobre a natureza e o objetivo da teorização social, e assim por diante. Em 
suma, a ação e o pensamento, a prática e a teoria, estão ligadas em um 
processo contínuo de reflexão critica e de transformação” 
(SCHWANDT,2006, p.195.). 

 

 Neste trabalho, utilizei a história de vida como metodologia por considerá-la a 

mais adequada para atingir os objetivos propostos.  De acordo com Maria Izaura de 

Queiroz (1988), a história de vida é uma variante do grande campo da história oral e 

se caracteriza por trabalhar com relatos da experiência de determinado indivíduo ou 

grupo. A história oral buscou  ser compreendida como uma tentativa de romper com 

as narrativas macro da historiografia na medida em que: 
 

tais pesquisas puderam perseguir um duplo objetivo, cognitivo e político: 
preencher os lugares vazios e os terrenos virgens da historiografia e, 
indiretamente, reforçar o sentimento de adesão nos grupos considerados 
‘marginalizados’. Assim, tais trabalhos pretendem responder, 
simultaneamente, a uma demanda de conhecimento e de construção de 
identidades coletivas. (...) Muito mais que pretender ‘dar voz aos dominados 
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e esquecidos’, a prática da história oral nos força a colocar em 
questionamento as razões e os degraus diversos do silêncio sobre o 
passado. Esta abre caminho a uma análise das estruturas que 
subentendem o silêncio e a utilização do degrau do silêncio como indicador 
da dominação ou do traumatismo que pesa sobre este ou aquele grupo e 
indivíduo. (POLLAK, 1987, p. 13-16) 

 

A história de vida é o relato do informante sobre sua existência,  através do 

qual o sujeito reconstitui os acontecimentos ao longo do tempo e  utiliza, portanto, o 

relato das pessoas que vivenciaram  os fatos. Neste tipo de metodologia, interessa o 

ponto de vista do sujeito; o objetivo é  compreender a vida conforme ela é relatada e 

interpretada pelos sujeitos; por conseguinte, nesta modalidade é o informante quem 

decide o que vai relatar (QUEIROZ, 1988, 1987). De acordo com esta perspectiva, 

as entrevistas para esta pesquisa foram abertas.  Optei por apresentar as 

entrevistadas os objetivos da pesquisa e em seguida iniciar a gravação com uma 

pergunta: Me conte como foi sua vida? Pergunta diante da qual as entrevistadas 

desenvolveram suas narrativas. Intervi com questionamentos sobre detalhes ou 

precisões e informações quando necessário ou quando não entendi ou fiquei em 

dúvida sobre o que era narrado. Além disso, em alguns casos, intervi retomando 

com as entrevistadas o tema sobre o qual falávamos nos casos em que elas “se 

perdiam” durante as narrativas.  

Por mais particulares que sejam as histórias de vida, elas conectam-se a 

práticas, significados e representações sociais bem como explicitam as formas como 

os sujeitos atuam no mundo (BERTAUX, 1980).  Além disso,  os relatos biográficos 

são um campo ideal para  se verificar o caráter intersticial da liberdade de que 

dispõem os agentes e para observar como funcionam concretamente os sistemas 

normativos que jamais estão isentos de contradições ( LEVI, 1996, p. 180).  É 

importante destacar que Giovanni Levi (1996) problematiza também o uso da noção 

de contexto utilizado, muitas vezes, para mediar a questão da tensão do binarismo 

individuo x sociedade.  
 
De fato, em vários estudos de trajetórias, esta ligação é traçada através de 
uma remissão abstrata do ator social ao meio em que ele se insere. O 
pressuposto subjacente a estes estudos, dificilmente explicitado como tal, é 
de que o pertencimento a um dado grupo implica inevitavelmente em 
inflexões unívocas nas trajetórias de todos os seus membros. Ocorrem aí 
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duas ordens de problemas: por um lado, é em geral o analista quem arbitra 
quais eventos ou características dos ambientes sociais enfocados são 
relevantes para análise; em segundo lugar, pressupõe-se que todo o grupo 
foi submetido de modo homogêneo a estes eventos ou características 
especificadas pelo analista. Já os estudos subjetivistas de histórias de vida 
privilegiam a observação exclusiva dos discursos de um dado indivíduo, 
desconsiderando a regulação operada sobre ele pelos meios sociais a que 
está ligado. Neste item, buscaremos demonstrar que propostas analíticas 
que levam em consideração as implicações das diferenças de escalas 
(micro e macro) na produção de legibilidade sobre os fenômenos sociais 
possibilitam neutralizar os efeitos das limitações impostas por estes dois 
tipos de démarche no estudo de trajetórias de vida (GUÉRIOS, 2011, p 12). 

 

 

Diante dos objetivos deste trabalho, considero que acessar as histórias de 

vida de mulheres negras permite conhecer as condições e os processos pelos quais 

os sujeitos se constroem como tal. Considero ainda que suas narrativas podem 

oferecer formas de compreender como as dinâmicas estruturais influenciam em seus 

processos de subjetivação,  bem como compreender como raça, gênero, classe, 

entre outros fatores, influenciam este processo, e, ainda, como estas mulheres 

negras formulam estratégias de enfrentamento às contingências e opressões que 

vivenciam. 

Utilizo neste trabalho a perspectiva do “enfoque biográfico” de Daniel Bertaux 

(1999) utilizando a história de vida como única fonte de minha pesquisa. Busco o 

que as narrativas demonstram de como os indivíduos expressam suas impressões 

das interações sociais e das diversas formas de sociabilidade (Eckert, 1996). Sendo 

assim, são as categorias “nativas”, os temas e as questões que foram colocados 

pelos sujeitos da pesquisa que me darão pistas para compreender como estas 

mulheres negras constroem suas subjetividades.  

O enfoque biográfico defendido por Bertaux propõe  utilizar relatos de vida, ou 

seja, a história de vida tal como a pessoa relata que viveu e dispensa a análise de 

outras fontes externas ao discurso do sujeito. (GUÉRIOS, 2011, p. 11). De acordo 

com Guérios (2011), a posição de Bertaux poder ser compreendida como uma 

ruptura com o paradigma marxista dominante no campo de estudo da sociologia do 

trabalho ao qual ele se dedicava.  

Entre as críticas ao uso das biografias, está o texto clássico A Ilusão 

Biográfica de Pierre Bourdieu1986), que, como demonstra Natalie Heinich (2010), 
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compreende o relato de vida como dissimulação, deformação, com caráter 

narcisista, egocêntrico e, portanto, suspeito.  A metáfora do “metrô” de Bourdieu 

coloca o sujeito como viajante, que só pode andar onde há trilhos, nunca fora deles, 

o que leva a um forte determinismo. O texto de Bourdieu minimiza e/ou 

desconsidera/desqualifica o sentido que o sujeito da a sua biografia, bem como 

restringe o papel da agência e da reflexividade dos sujeitos, segundo Heinich.  

Já para Bertaux (1999, p. 10)  o sujeito não  recita sua vida e sim reflete sobre 

ela quando a relata. O processo de narrar é, portanto,  pensar e (re)articular sentidos 

e conexões sobre as experiências vividas.  Entretanto, o autor chama a atenção 

para o risco de se “fetichizar” a biografia tomando-a como relato máximo e completo 

sobre uma experiência. Neste sentido, partilho da concepção de Bertaux segundo a 

qual: 
 

es del mayor interés saber como cada cual se esfuerza por narrar la história de una 
série de contingências como um desarrollo unitário; por describir uma linea, rota por 
fuerzas exteriores como um itinerário deseado y escogido desde el interior; por 
compreender como hacen los seres humanos para construir uma unidade de 
significado de la cual sua vida real esta desprovista. Se sabe que hacer um relato de 
vida no es vaciar uma crónica de los acontecimentos vividos, sino esforzarce por 
darle um sentido al passado y, por ende, a la situacion presente; es decir, lo que ella 
contiene de proyectos” (BERTAUX, 1999, p. 12) 

 

 Como aponta Bertaux, o narrador ideal é aquele que fala mais do que de si. O 

objetivo é que o narrador fale dos outros, do mundo e dos elementos que o 

possibilitam compreender como o sujeito se constitui como ser singular. O relato 

“ideal” deve conectar sentidos simbólicos, subjetivos com “estruturas sociais”.  

 Como reforça Paulo Renato Guérios (2011), a perspectiva de Bertaux  não 

significa o abandono da cientificidade e da objetividade no enfoque biográfico:  
 

Para tanto, segundo afirmou, os “relatos de  vida” deveriam ser obtidos com 
informantes cujos perfis fossem “conscientemente  diversificados”, e 
deveriam ser repetidos até atingir um “ponto de saturação” – ou seja, 
deveriam ser obtidos em um número significativo de casos, a partir do qual 
a representatividade da amostra fosse garantida. Quando alcançada, esta 
“saturação” conferiria, em suas próprias palavras, “uma base muito sólida à 
generalização, (...) cumprindo no enfoque biográfico exatamente a mesma 
função que tem a representatividade da amostra na pesquisa por 
questionários” (GUÉRIOS, 2011, p 11). 
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 Neste sentido, é importante destacar a delimitação do corpus deste trabalho 

às formas como foram selecionadas as mulheres a serem  entrevistadas bem como 

as implicações destas escolhas diante das escolhas teóricas e metodológicas deste 

trabalho.  
 
 

2.3. Quem ouvir: “arbitrariedades” e critérios de seleção das 
entrevistadas  

 
E quando as palavras das mulheres clamam por serem ouvidas, cada uma 
de nós deve reconhecer sua responsabilidade de tirar essas palavras para 
fora, lê-las, compartilhá-las e examiná- las em sua pertinência à vida. 
(Audre Lorde)  

 

Um objeto de pesquisa é ,de acordo com Jean-Pierre Deslauriers e Michéle 

Kérisist (2008), fruto de uma lacuna que precisa ser preenchida. Esta lacuna gera 

uma pergunta inicial a que se busca responder. Porém, a pergunta de início não 

necessariamente será a do final, e não necessariamente será respondida, mas é o 

ponto de partida em busca de “delinear” um ponto de chegada.   Como explicitado 

na introdução deste trabalho, as perguntas que dão origem a esta pesquisa 

relacionam-se a minha trajetória pessoal, acadêmica e ativista.  

Por isso, interessei-me por conhecer as experiências de mulheres negras. 

Assim,  o corpus desta pesquisa constitui-se da história de vida de mulheres negras 

ativistas no Paraná. Entendo que o corpus é uma coleção finita de materiais, 

determinada de antemão pelo analista, com a inevitável arbitrariedade que isso 

implica (BAUER; AARTS, 2002, p.44). Três critérios para seleção de entrevistadas  

foram utilizados inicialmente. 

  O primeiro critério foi o “identitário”. Assim sendo, foram selecionadas para 

esta pesquisa exclusivamente mulheres que se autodeclararam negras.  A adoção 

deste critério justifica-se pelo fato de considerar que a enunciação como negra é 

parte do processo de construção de identidade. Neste sentido, compartilho da 

perspectiva de Neusa Santos Souza (1983) segundo a qual o fato possuir fenótipo 

negro não leva diretamente a construção de uma identidade negra.   
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O trabalho de Neusa Santos Souza é considerado um clássico na área de 

psicologia social e relações raciais. O trabalho da autora insere-se (embora com 

outra abordagem) em uma “tradição” consolidada a partir do Projeto Unesco2, em 

especial os estudos de Florestan Fernandes (citado diversas vezes pela autora) de 

pesquisa sobre o tema da inserção e ascensão do negro na sociedade de classes.  

Cabe destacar, portando, que considero que na abordagem da  autora  “tornar-se 

negro”, ou seja, construir uma identidade positiva parece ser algo necessário 

somente quando o negro ascende socialmente. E o questionamento e tensão racial 

vêm à tona a partir das tensões de classe social, sendo que, em última instância, o 

pertencimento de classe se sobrepõe à questão racial.  

Neste sentido, embora parta da premissa de Souza, discordo de sua concepção 

sobre os elementos que tensionam o sujeito a construir uma identidade negra 

positivada, bem como de sua concepção de indivíduo de viés marxista em que o 

mesmo está condicionado pelo seu pertencimento de classe e pelo poder das 

ideologias, sendo identificado como oprimido. 

O segundo critério utilizado foi geracional. Foram selecionadas mulheres 

nascidas de entre 1950 e 1970.  A opção por mulheres nascidas neste período se dá 

por dois motivos. O primeiro é o fato de mulheres que tem hoje entre 40 e 60 anos 

terem maior a possibilidade de acúmulo de experiências e reflexões sobre suas 

trajetórias de vida em relação às mulheres mais jovens. O segundo é o fato de suas 

trajetórias estarem inseridas em período  de importantes mudanças e 

transformações sociais que forjam novas relações e levam a  novas formas de 

compreender o mundo.   

O terceiro critério, de acordo com os objetivos iniciais desta pesquisa, foi  a 

opção por mulheres negras paranaenses que em algum momento de suas vidas 

tenham atuado movimentos políticos, culturais e sociais, em especial os feministas e 

antirracistas.  O interesse por este grupo especificamente se deu pelo fato de ter 

como hipótese a época que a inserção em movimentos sociais poderia influenciar a 
                                                           
Projeto  de pesquisa patrocinado pela Unesco, no início da década de 1950, mobilizou cientistas 
sociais brasileiros e estrangeiros em torno da investigação das relações raciais no país. Em seu 
artigo MAIO, Marcos Chor. Projeto Unesco: ciências sociais e o “credo racial brasileiro”. In: REVISTA 
USP, São Paulo, n.46, p. 115-128, junho/agosto 2000 discute os efeitos destes estudos no campo da 
ciências social bem como nos discursos sobre raça e racismo no Brasil. 
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construção de identidade negras positivas destas mulheres negras. Tema que à 

época seria o foco de minha pesquisa no mestrado.  

 Entretanto, o desenvolvimento das pesquisas bibliográficas, bem como os 

debates nos seminários metodológicos e na disciplina de metodologia, durante o 

primeiro ano de mestrado, explicitaram profundas tensões teóricas nas quais eu 

deveria me aprofundar para construir um trabalho com esta abordagem. Diante do 

reconhecimento de minhas limitações para realizar tal empreitada, entre outros 

fatores, e em função do prazo para realização do trabalho, em conjunto com minha 

orientadora, optamos por abordar  o ativismo como um dos temas deste trabalho e 

não como o foco principal desta análise.  

Para fins desta pesquisa, foram realizadas oito entrevistas sendo que cinco são 

analisadas neste trabalho. Para identificação de possíveis entrevistadas, utilizei a 

metodologia de “bola de neve”, sendo que cada entrevistada indicou outra(s) 

mulheres que se enquadrassem ao público alvo da pesquisa.  O desenvolvimento do 

trabalho de campo, entretanto trouxe novas perspectivas e questões para análise. 

 Ao realizar entrevistas, verifiquei que todas as entrevistadas tinham iniciado 

suas trajetórias profissionais no trabalho doméstico, fato que motivou que o texto 

apresentado à banca de qualificação tenha se centrado na trajetória profissional das 

entrevistadas. Entretanto, após a qualificação e com base nas importantes 

contribuições da banca e de minha orientadora, finalmente cheguei à abordagem 

atual deste trabalho em que busco, a partir das categorias presentes nas narrativas 

oferecidas, compreender as experiências das mulheres negras entrevistadas  de 

forma mais ampla, incluindo o mundo do trabalho, o ativismo e outras categorias 

conforme será explicitado à frente.  
 

2.4. Pensar sociologicamente o familiar:  o campo e suas dinâmicas   
 

Já conhecia sete das oito mulheres com as quais tive contato para realização 

desta pesquisa. Repito que inicialmente tinha como objetivo compreender a relação 

entre ativismos e subjetividades e, portanto ,selecionei mulheres negras ativistas de 
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movimentos sociais. Neste sentido, a escolha de minha primeira entrevistada foi feita 

por mim de acordo com este perfil que desejava. 

A primeira entrevista foi realizada em 2013 com Teresa em seu local de 

trabalho durante seu horário de expediente. Importante ressaltar que na época da 

entrevista Teresa estava de licença-prêmio. Entretanto, diante das atribuições e 

demandas do cargo que cumpria, tinha ido ao trabalho realizar algumas tarefas.  

Fato que implicou na menor duração da entrevista, com várias interrupções por 

conta de telefonemas, colegas de trabalho e mesmo da chefe da entrevistada.  

Teresa é uma ativista que desempenhou papel fundamental em minha trajetória e 

formação. Ouvir e analisar sua história de vida, da qual eu já conhecia algumas 

passagens em função de nossa relação pessoal e profissional foi uma escolha. Esta 

escolha certamente relacionou-se ao fato de ver naquela mulher, que tanto admiro, a 

materialização de meus próprios objetivos. Ela é uma mulher negra, doutora, 

reconhecida por seu trabalho acadêmico e seu ativismo.  

Entretanto, a escuta acorreu em um momento em que ainda estava tateando 

o percurso que percorreria neste trabalho. Por isso mesmo, cheguei à entrevistada 

de forma tensa, insegura e sem saber como acessar as informações que imaginava 

desejar. O certo é que não sabia o que queria ouvir. Da lista de indicadas para 

possíveis entrevistadas indicada por  Teresa conhecia todas. Esta proximidade me 

colocava, a meu ver, em fortes dilemas éticos e epistemológicos.   

Já a entrevista com Miriam foi realizada em sua residência onde fui recebida 

para um café no final de uma tarde. O fato de conhecer e ter  atuado com sua filha 

no movimento de juventude negra possibilitou meu acesso  a ela.  Inicialmente, 

conversamos as três ao redor da  mesa. Ao demonstrar meu interesse em começar 

a entrevista, fomos deixadas a sós na sala onde, após o estranhamento inicial com o 

gravador, a entrevista foi realizada. 

Considero que  falta de habilidade e experiência neste tipo de pesquisa pesou 

e me levou, em muitos momentos, como no caso da entrevista com Miriam, a estar 

tão desconfortável com o gravador quando a entrevistada. Pois durante toda a 

graduação, atuei com pesquisas documentais; realizando durante três anos 

pesquisa sobre arte e técnica fotográfica. Embora trabalhasse com entrevistas sobre 
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a trajetória de fotógrafos, estas eram realizadas por terceiros. É importante destacar 

ainda a diferença de perspectiva e abordagem deste trabalho. Na medida em que 

buscava naquela pesquisa compreender, através da teoria de Pierre Bourdieu, como 

estes profissionais se posicionavam em função de seu capital cultural e capital 

técnico/artístico especifico no campo fotográfico.  

Considero importante destacar que o processo de produção desta pesquisa 

de mestrado demarcou também minha transição de campo teórico. Digo isso, no 

sentido de trabalhar com perspectivas teóricas que passam da busca por fixidez, 

posições e oposições para uma pesquisa que tem como objetivo compreender 

posicionalidades, interseccionalidades e subjetividades.  Mais do que isso, tenho 

agora a possibilidade de, finalmente, poder conectar meus interesses políticos e 

ativistas com minha atuação acadêmica. Este trabalho me proporcionou integrar à 

minha reflexão teóricos aos quais tive acesso a partir de minha atuação e formação 

ativista. 

Talvez por estes motivos demorei, ou melhor, nunca cheguei a me sentir 

“confortável”  no campo. E diferente do estabelecido no cronograma do projeto de 

pesquisa realizei as entrevistas de forma esparsa  e com longos intervalos entre 

uma entrevista e outra. Estes intervalos eram preenchidos por leituras, reflexões, 

escrita, tensões, duvidas, crises, encruzilhadas, decepções, choros, reescritas e 

muitas dúvidas. 

Após cerca de dois meses longe do campo por motivos de força maior, 

entrevistei Princesa Negra, cuja entrevista foi realizada em sua casa em um final de 

semana. Após contatos através das redes sociais, combinamos a data da entrevista, 

cujo aceite veio acompanhado de um convite para almoçar com sua família. 

Princesa Negra havia sido indicada por duas entrevistadas, porém meu contato foi 

facilitado pelo fato de eu ter conhecido um de seus filhos  nos movimentos de 

juventude negra e do qual me tornei amiga.  No dia da entrevista, três dos filhos de 

Princesa Negra estavam em casa. Fui recebida com um café e conversamos por um 

bom tempo antes de partirmos para a entrevista e após a gravação continuamos a 

conversar. Nesta entrevista, a presença dos filhos no momento da entrevista gerou  



47 

 

em alguns momentos de nítido constrangimento, silêncios, trechos e detalhes 

revelados baixinhos ou por códigos  ou mesmo fora do momento da entrevista.  

 Em geral, conversar sobre a pesquisa com minhas interlocutoras, explicar 

meus objetivos (que, às vezes, ainda não estavam muito claros pra mim) era fácil. 

Minhas interlocutoras compreendiam e ressaltavam, sobretudo o valor político de 

meu trabalho, fato que me colocava mais dúvidas, tensões e um alto nível de 

autocrítica e cobrança.  

Por outro lado, alguns episódios traumáticos de suas vidas, vieram à tona 

para estas mulheres a partir de minha pergunta: “Me conte como foi sua história de 

vida até aqui?”. Ao narrarem, estas passagens de suas vidas, houve uma oscilação  

entre momentos de empatia e outros de afastamento entre pesquisadora e 

entrevistadas. Na medida em que o fato de eu ser mulher, negra e ativista, em 

alguns momentos, me possibilitou acessar conteúdos que provavelmente não seriam 

revelados a outro/a pesquisador/a. Neste sentido, considero relevante que quatro 

das cinco  entrevistadas demarcaram, vez ou outra, em suas falas, que “confiavam 

em mim” e por isso estavam me contando suas histórias de vida.  Relatos que foram, 

frequentemente, entrecortados por frases do tipo “ Você entende né” ou “ Você sabe, 

já deve ter passado por isso” retomam o sentido de proximidade entre eu e minhas 

entrevistadas.  

 Entretanto,  em muitos momentos, as narrativas demarcavam os limites da 

empatia entre pesquisadora e entrevistadas em especial pela diferença de geração. 

As diferenças geracionais foram demarcadas nas entrevistas em especial no que se 

refere ao ativismo. Notei que em alguns casos havia discordâncias e mesmo 

desqualificação das práticas das ativistas de minha geração, bem como posturas 

que apontavam que a conjuntura em que as entrevistadas haviam se tornado  

ativistas era mais “dura”  do que as enfrentadas pelas gerações posteriores. E mais 

do que isso, minimizavam as tensões, enfrentamentos e avanços das gerações 

posteriores na luta contra o racismo e sexismo .  

 Outro aspecto importante é que muitas das entrevistadas consideram que não 

são devidamente reconhecidas pelos seus “companheiros” ativistas homens e pelas 

ativistas mais jovens por seus “serviços prestados à causa”.  Neste sentido, meu 
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interesse por suas histórias de vida me colocava em um lugar ambíguo entre 

ressalvas e certa satisfação por entender meu interesse como uma forma de 

reconhecimento. 

 Porém, acertar agendas, horários e datas foi um processo cansativo e de 

muita insistência em alguns casos. Após muitas mensagens, e-mails e contatos via 

redes sociais, concretizar a entrevista era uma vitória.  

 Diante destas dificuldades de agenda e do fato de já conhecer minhas 

interlocutoras fui recebida na maior parte das vezes em suas casas durante o final 

de semana. Tal fator teve grande influência nas condições de enunciação, tendo em 

vista que, por um lado, permitiu que elas se sentissem mais confortáveis e à 

vontade.  Este foi o caso da entrevista com Dandara que foi realizada em sua casa, 

onde mora sozinha em um sábado pela manhã. Conheci Dandara durante atividades 

do movimento negro em 2006, desde então havíamos nos encontrado diversas 

vezes em outras atividades. Além disso, atuei como servidora da prefeitura do 

município no qual Dandara reside e no qual foi vereadora. 

 Observei que a entrevista realizada em local “neutro”, como a de Chica que  

foi realizada nas dependências da Universidade Federal do Paraná, por ser o 

campus Santos Andrade central e de fácil acesso para entrevistada, rendeu mais no 

que diz respeito ao aprofundamento da entrevistada nos temas abordados.  O nome 

de Chica constava entre as indicadas por outras entrevistadas, porém não nos 

conhecíamos pessoalmente. Após encontrá-la em atividades do movimento negro 

entrei em contato pelas redes sociais com o intuito de marcar a entrevista. 

 As entrevistas realizadas nas residências demandaram em geral um dia todo 

de “imersão” no campo. Fui recepcionada e apresentada como “uma amiga”. Tal 

forma de inserção significou que não “podia” ir direto ao assunto, ao ponto de 

começar logo a entrevista, senão que fui “levada” a compartilhar de algumas horas 

de conversa, comer com as entrevistadas e suas famílias para só então poder 

realizar a entrevista. A recusa inicial ao gravador foi unânime, e somente após 

explicar qual seria o processo e o sentido de gravar a conversa, a necessidade de 

documentação do que seria dito e de transcrição é que a desconfiança inicial foi 

vencida.  
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 Longe de ter sido desagradável ou enfadonho, este ritual de imersão e 

aproximação foi fundamental para “quebrar o gelo”, bem como me permitiu 

identificar melhor minhas interlocutoras. Tal “recepção” também me ajudou a ficar 

mais tranquila para as entrevistas. Porém, nem só de momentos tranquilos foi feito o 

campo.   

Em alguns casos, narrar suas histórias de vida colocou  as entrevistadas 

diante de  memórias de sofrimentos, violências, incompreensões. As lágrimas se 

fizeram presente nas narrativas de Princesa ao falar sobre a morte de sua mãe e 

Chica se emocionou ao falar com orgulho de seu pai e da emoção da maternidade. 

Nestes momentos, as entrevistas foram interrompidas pela urgência de um abraço. 

Momentos que pareciam me relembrar que aquelas memórias eram traumáticas e 

que as mulheres que compartilhavam naquele momento de suas memórias e dores, 

precisavam também de gestos de empatia e reconforto. 

 Entretanto, sem dúvida, a experiência mais complexa do trabalho de campo 

ocorreu em julho de 2014, quando fui a casa de uma das entrevistadas. Tomamos 

café e conversamos por algum tempo. Cerca de duas horas depois de minha 

chegada, indiquei que gostaria de começar a entrevista. Na parte introdutória 

enquanto explicava sobre o processo da entrevista, ao testar o gravador, recebi da 

entrevistada uma negativa enfática. De forma ríspida, ela me comunicou  que falaria 

comigo, porém com a condição de que não fosse feita nenhuma gravação e que o 

conteúdo de nossa conversa jamais fosse usado em pesquisa e que seu nome fosse 

preservado. O que no momento da negativa foi imensamente frustrante para mim, 

tendo em vista o tempo que eu havia empenhado e os compromissos que eu havia 

adiados para a realização da entrevista. Foi quando optei por ouvi-la com o gravador 

desligado e, posteriormente, descrevi a situação em meu diário de campo. Entre as 

coisas que ouvi estavam fortes relatos de traumas e violências, em especial uma 

situação de estupro pela qual minha interlocutora passou aos 25 anos de idade. 

Segundo minha interlocutora, ninguém de sua família sabia de tal fato, em especial 

seu companheiro e seus filhos. 

 Esta entrevista me abalou profundamente, levei mais de vinte dias para 

conseguir escrever sobre este fato no caderno de campo. E o que mais me causou 
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confusão e questionamento sobre minha capacidade de levar a pesquisa a diante foi 

o fato de, ao ouvir o relato, ter chorado junto com a entrevistada.  Recordo de meu 

total desespero e dúvida ao sair de sua casa, sem compreender ao certo os motivos 

que a levaram a conversar comigo e expor a situação como fez. Talvez este fato que 

ocorreu no início do trabalho de campo tenha influenciado na minha postura 

desconfortável ao ouvir as entrevistadas.  

 A maneira construir o texto e “apresentar” as histórias de vida das 

entrevistadas foi outro motivo gerador de tensão, na medida em que considero que 

as entrevistadas compartilharam comigo suas histórias de vida, confissões intimas ,  

sentimentos, aspirações, medos, alegrias e tristezas; fato que gerou um certo medo 

sobre as responsabilidades envolvidas em ouvi-las e na forma como ser capaz de 

“dar voz” a estas mulheres no texto.  

 Talvez por isso, a forma de apresentar a voz destas mulheres no texto tenha 

sido dentre as fases de redação do texto a mais difícil. Considerei-me, muitas vezes, 

traindo a voz destas mulheres, minimizando-as ou não fazendo jus na análise e na 

apresentação a envergadura de suas histórias.  Pensei no início do trabalho e 

propus a minha orientadora expor a íntegra das entrevistas no texto, imaginando que 

assim estaria sendo mais fiel aquilo que havia sido dito.  

 Entretanto, em conversa com minha orientadora, optei por apresentar as 

histórias de vida na forma de uma sinopse que contém os principais fatos das 

histórias de vida das mulheres que entrevistei. Detalhes, interpretações e descrições 

de situações vividas são trazidas ao texto nos capítulos a partir das categorias de 

análise construídas.  
 

2.5. Transcrição e análise 
 

 Dadas as questões levantadas anteriormente sobre a relação entre 

pesquisadora e pesquisadas é fundamental tratar das implicações do uso das 

histórias de vida, em especial a passagem do discurso ao texto. É inegável que na 
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comunicação oral  existem entonações, gestos, pausas e silêncios difíceis de serem 

traduzidos na escrita.  

 Neste sentido, neste trabalho, utilizei, como proposto por Queiroz (1983), 

além das narrativas, o diário de campo como forma de captar as dinâmicas e 

detalhes das narrativas. No caderno de campo, anotei as condições das entrevistas, 

observações e reflexões sobre as entrevistas. É importante destacar, entretanto, que 

durante as entrevistas em geral realizei breve anotações pertinentes ao conteúdo do 

que estava sendo dito.  As anotações e reflexões mais densas foram realizadas em 

geral depois da realização da entrevista, já sem a presença das entrevistadas. Em 

muitos casos, as reflexões foram salvas em notas de voz no celular ou passadas 

para o caderno de campo durante o deslocamento entre o local de entrevista e a 

minha casa, com objetivo de evitar o esquecimento dos detalhes. 

Concomitantemente à realização das entrevistas, teve início o processo de 

transcrição. Inicialmente, pretendia realizar pessoalmente as transcrições tendo em 

vista que :  
Ouvir e transcrever a entrevista constitui, para ele, um exercício de memória 
em que toda a cena é revivida: uma pausa do informante, uma tremura de 
voz, uma tonalidade diferente, uma risada, a utilização de determinada 
palavra em certo momento, reavivam a recordação do estado de espírito 
que então detectou em seu interlocutor, revelam aspectos da entrevista que 
não haviam sido lembrados quando efetuou o registro do dia no caderno de 
campo, ou mesmo dão a conhecer detalhes que, no momento da entrevista, 
lhe escaparam. Cada vez que reescuta a gravação, refaz de certo modo o 
contexto todo da entrevista na lembrança para explorá-la mais a fundo. 
Assim, a transcrição feita pelo próprio pesquisador contraria uma 
“despersonalização” da entrevista, que existe com maior ou menor força nos 
dois casos anteriores (ela se refere àquele que transcreve fitas gravadas 
como seu ganha-pão ou o pesquisador que não efetuou as entrevistas, mas 
foi encarregado da transcrição) e que, mais tarde, será sociologicamente 
necessária. (QUEIROZ, 1983, p. 82) 

 

 

Entretanto, diante da falta de prática e da morosidade do processo, optei por 

contratar um serviço de transcrição para as primeiras entrevistas, entre elas duas 

que posteriormente não foram autorizadas pelas entrevistadas de comporem este 

trabalho. Tive, todavia, problemas no que diz respeito à qualidade das transcrições.  

Após este contratempo, contei com a colaboração de dois amigos que realizaram o 
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trabalho de transcrição de todas as entrevistas que estão aqui analisadas.  Com as 

transcrições em , teve início o processo de análise das entrevistas.  

Inicialmente, realizei a leitura das entrevistas com objetivo de identificar os 

principais temas abordados nas mesmas. Desta primeira análise, cheguei às 

seguintes categorias: família de origem ; escola e educação;  “identidades” ;  

trabalho afetividades e ativismo como as mais recorrentes nas narrativas.  

Estas categorias forneceram as bases para a estrutura de análise e 

organização do texto.  Neste sentido, a  organização dos capítulos desta dissertação 

busca em cada um deles desenvolver o conteúdo e os sentidos do que foi dito pelas 

entrevistadas sobre cada um dos temas. 

É importante destacar que há uma delimitação dos sujeitos pesquisados 

neste trabalho, bem como há limitações em relação à quantidade e diversidade das 

histórias de vida analisadas, bem como reconheço as diversidades nas formas de 

“ser mulher negra”. Neste sentido, as histórias de vida aqui analisadas são algumas 

das formas possíveis.  
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3. NOSSOS PASSOS VÊM DE LONGE: TRAJETÓRIAS DE 

MULHERES NEGRAS 
 

 Neste capítulo, apresento as mulheres negras que compartilharam comigo 

suas histórias de vida. A opção pelas sinopses visa apresentar aos leitores os 

principais fatos das histórias de vida das mulheres que entrevistei. Como dito 

anteriormente os detalhes, interpretações e descrições de situações vividas são 

trazidas ao texto nos capítulos de análise a partir das categorias construídas. Passo 

agora às sinopses sobre  cinco das  mulheres que entrevistei, de acordo com a 

ordem de realização das entrevistas.  
 

3.1. Teresa3:  
 

 Teresa nasceu na cidade de Mafra, Santa Catarina, em 1962. Em função da 

profissão de seu pai, que trabalhava na construção de estações de trens, durante 

certo período (quando ainda haviam poucos irmãos), sua mãe acompanhava o 

esposo em viagens, motivo pelo qual Teresa nasceu longe do local de residência  do 

restante da família na cidade da Lapa, no Paraná. O núcleo da família de Teresa 

concentrava-se na localidade de Restinga, comunidade remanescente de 

quilombolas.  

                                                           
 Nome fictício escolhido pela pesquisadora em alusão a Teresa de Benguela foi uma líder quilombola que viveu 
no atual estado do Mato Grosso,  durante o século 18. Foi esposa do líder e do Quilombo do Piolho (ou do 
Quariterê), nas proximidades da atual Cuiabá.  Com a morte do marido  Teresa se tornou a rainha do quilombo, 
e, sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por duas décadas, sobrevivendo até 
1770, quando o quilombo foi destruído e sua  população morta ou aprisionada.  
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 Sua mãe, assim como o pai, era negra e conciliava as tarefas domésticas e 

os cuidados com os filhos com a manutenção de horta na qual os filhos também 

trabalhavam. Desta, além de alimentos para a família, sua mãe produzia algum 

excedente que eventualmente negociava.  Seu pai era mestre de obras e prestava 

serviços à Rede Ferroviária na construção de linhas férreas e estações.  Teresa se 

recorda com orgulho da carreira do pai que relatava que durante toda sua vida 

trabalhou na mesma empresa até a aposentadoria.  Teresa tem treze irmãos, 

sendo oito homens e cinco mulheres.  

 A trajetória escolar de Teresa teve início na Lapa em um  colégio de freiras, 

no qual sua mãe conseguiu uma bolsa de estudos, é onde Teresa concluiu o ensino 

fundamental.  Já aos catorze anos, Teresa deixou a Lapa e foi morar em Curitiba. 

Chegando à capital empregou-se como empregada doméstica na casa de uma 

família, onde passou a residir. Por intermédio da patroa, Teresa conseguiu uma 

bolsa de estudos parcial em um colégio particular, utilizando  o salário  para pagar 

as mensalidades.  Teresa estudou todo o ensino médio no mesmo colégio como 

bolsista, sendo que, no último ano, cursou o “terceirão” para se preparar para o 

vestibular.  

 No início da década de 80, Teresa foi aprovada no vestibular da Universidade 

Federal do Paraná para o curso de Biologia. Após cursar dois anos de faculdade, 

Teresa optou por trocar de curso. Em 1984, Teresa ingressou no curso de 

Enfermagem no qual se formou em 1987. No período da realização da entrevista, 

Teresa acabara de completar 25 de formada.  

 No início da faculdade, Teresa  foi bolsista e atuava em atividades 

burocráticas na universidade, sendo os recursos da bolsa sua principal fonte de 

renda. Já no início do curso de Enfermagem, Teresa realizou um curso técnico de 

nível médio na área de saúde e passou a trabalhar no Hospital de Clínicas onde 

permaneceu trabalhando até a conclusão do curso; realizando plantões a noite e 

estudando durante o dia. 

 Logo após se formar, Teresa foi demitida do hospital sob a justificativa de ter 

participado de movimentos grevistas. Após a demissão, em sociedade com um 

colega, Teresa abriu uma pequena empresa de serviços de saúde a domicílio. Neste 
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ínterim, atuou como  enfermeira em hospitais da capital e realizou diversos 

concursos.  

 Em 1990, Teresa foi convocada e tomou posse como servidora da Secretaria 

de Estado de Saúde, onde trabalha, atualmente coordenando a área técnica de 

saúde da mulher e saúde integral da população negra.  

 Embora Teresa tenha relatado sua atuação política desde a faculdade onde 

participou  do centro acadêmico, ela  reforça que a participação em uma formação 

sobre aborto por volta de 1996 marca definitivamente sua adesão ao feminismo. A 

partir deste interesse pela temática, Teresa filiou-se à Rede Feminista de Saúde. 

Paralelamente, passou a atuar mais ativamente na Associação Brasileira de 

Enfermagem da qual foi presidente.  

 Por conta de sua participação nestes espaços, em 2001, Teresa foi indicada 

para participar de um seminário sobre racismo e saúde da população negra, 

preparatório para a conferência de Durban. Neste evento, Teresa depara-se com  

falta de dados sobre direitos sexuais e reprodutivos com recorte de raça. Com intuito 

de aprofundar-se na temática, Teresa deu prosseguimento a sua carreira acadêmica 

e realizou especialização na Universidade Federal do Paraná, Mestrado na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutorado na Universidade de São Paulo. 

A produção acadêmica de Teresa foi diretamente influenciada pela sua atuação 

profissional, bem como por sua aproximação dos movimentos feministas e negro. 

Todas as pesquisas de Teresa têm foco no tema mortalidade materna de mulheres 

negras. 

 Em 2005, Teresa participou da mobilização dos movimentos sociais do 

Paraná para  Marcha Zumbi dos Palmares. Neste processo, chamou sua atenção a 

falta de participação de mulheres negras, fato que ela atribuiu ao forte machismo no 

movimento negro. No ano seguinte, em conjunto com outras trinta mulheres, Teresa 

fundou a Rede de Mulheres Negras do Paraná.  

 Teresa nunca se casou e não teve filhos e se declarou “católica apostólica 

romana”.  
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3.2. Miriam4 
 

Miriam nasceu em 1965 na cidade de Maringá no Paraná onde viveu até os 

seis anos de idade. Após essa idade, Miriam viveu por cerca de dois anos em São 

Paulo, vindo após este período para Curitiba onde reside há trinta anos. 

O pai de Miriam trabalhava como marceneiro. A migração da família de 

Miriam para São Paulo foi motivada pelos negócios de seu pai, que abriu uma 

pequena oficina de móveis na capital paulista. Os negócios, porém, não 

prosperaram e, após três anos de muitas dificuldades, a família de Miriam deixou  

São Paulo e mudou-se para Almirante Tamandaré na região metropolitana de 

Curitiba. O pai de Miriam era o responsável pelo sustento da família que era 

composta por oito filhos.  

A mãe de Miriam é branca e enquanto o pai era vivo ela era “do lar”. Após o 

falecimento do marido, a mãe de Miriam passou a trabalhar como doméstica para 

sustentar os filhos. Após certo tempo, sua mãe passou a trabalhar como cozinheira, 

função na qual trabalhou até se aposentar.  

 Miriam iniciou sua trajetória escolar em São Paulo. Com a mudança da família 

para o Paraná, cursou os primeiros anos do ensino fundamental em escola do 

município de Almirante Tamandaré, tendo cursado os anos finais em colégio no 

bairro Barreirinha em Curitiba. Este período foi conturbado em função das 

dificuldades financeiras e pelos conflitos familiares. No ambiente escolar, Miriam 

vivenciou situações de discriminação racial e preconceito pelo fato de ter uma 

deficiência5  

 A partir dos quinze anos, com o falecimento do seu pai, Miriam começou a 

trabalhar como doméstica para contribuir com o sustento da família. Além disso, 

durante cerca de um ano Miriam trabalhou como professora das séries iniciais, 

trabalho para o qual foi convidada em função de seu ótimo desempenho escolar.  

 Já aos dezessete anos, Miriam começou a trabalhar na, então, Secretaria de 

Transporte do estado do Paraná. Indicada por um diretor com relações com a família 

                                                           
4 Nome fictício escolhido pela entrevistada. 
5 Miriam não tem o braço esquerdo.  
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na casa na qual sua mãe trabalhava como doméstica. Miriam enfrentou dificuldades 

no início no novo emprego.  O período de experiência foi de muito sofrimento para 

Miriam, mas as dificuldades financeiras da família a motivaram a permanecer no 

emprego. Atualmente, Miriam é concursada e atua na mesma secretaria contando 

com trinta e quatro anos de serviço. Em certa época, Miriam conciliou dois 

empregos, período no qual sua jornada de trabalho chegava a doze horas diárias.  

 Miriam concluiu o ensino médio e, aos trinta e cinco anos, formou-se em 

Administração. A formação superior tinha como objetivo contribuir para a progressão 

profissional e consequentemente para melhores salários. Miriam foi a única entre  

seus irmãos a concluir o ensino superior. 

 Miriam conviveu por vinte e dois anos com o pai de sua única filha. O 

relacionamento do casal era muito difícil, entre outros aspectos, houve conflitos com 

a família do então companheiro branco e de família polonesa, que não aprovava o 

relacionamento com Miriam. Desde o término desta relação Miriam está solteira.  

 Embora seja simpatizante do candomblé, Miriam não é iniciada na religião e 

frequenta as festas eventualmente, pretendendo se dedicar mais à religião de matriz 

africana após sua aposentadoria.  

  

3.3. Princesa Negra6 
 

Princesa Negra nasceu em Curitiba em 1970. A mãe biológica de Princesa 

Negra foi criada pelos tios, já que a avó de Princesa Negra foi abandonada grávida 

e, no emprego como doméstica ,não podia ficar com as crianças. Por conta disso, a 

mãe biológica de Princesa Negra foi deixada aos cuidados dos tios. Já adolescente, 

a mãe biológica de Princesa Negra, após saber que não era filha da família que a 

criou, procurou a avó de Princesa Negra e passou a residir com ela e o padrasto. 

A relação da mãe biológica de Princesa Negra com a família não era boa e os 

conflitos eram frequentes, fato que contribuiu para que a mãe biológica saísse de 

                                                           
6 Nome fictício escolhido pela entrevistada. 
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casa muito nova. Após sair de casa, sua mãe biológica teve um filho que  foi deixado 

em uma instituição onde foi provavelmente enviado para adoção; sendo que a 

família nunca mais teve notícias dele.  Princesa Negra foi a segunda filha de sua 

mãe biológica.  Entretanto, dos três meses aos cinco anos, foi criada por uma família 

de amigos de sua mãe biológica. Após os cinco anos, Princesa Negra foi criada por 

sua avó e padrasto, sendo que eles fizeram o registro de nascimento dela como 

seus pais. Pelo fato de ter sido criada pelos avós e não saber que não era filha do 

casal (acreditando inclusive que era irmã de sua mãe biológica), até 

aproximadamente os treze anos, Princesa Negra identifica sua avó como mãe7 e seu 

companheiro como pai.  

Sua mãe era negra e nasceu em Santa Catarina e trabalhou por toda a vida 

como doméstica. O pai de Princesa Negra era branco, nascido em São Paulo e 

criado em Antonina, tinha familiares em Curitiba e era trabalhador da construção civil 

atuando como soldador.  

A trajetória escolar de Princesa Negra foi toda em escolas públicas da região 

sul de Curitiba. Até a oitava série, fez o ensino regular, passando em seguida a 

cursar Magistério. Neste período, entre os dez e quinze anos, Princesa Negra 

conciliou o curso de Magistério com o trabalho como babá de duas crianças na 

mesma casa em que sua mãe trabalhava,  

Após concluir o magistério, Princesa Negra trabalhou em diversas escolas 

particulares na educação infantil. Além disso, atuou como professora contratada da 

rede municipal e estadual de educação na área de educação especial.  

Por volta dos dezessete anos, através de uma tia Princesa Negra teve contato 

com o movimento negro que estava se estruturando na cidade de Curitiba. As ações 

comunitárias realizadas por grupos ligados à Pastoral Afro chamam a atenção de 

Princesa Negra e ela passa a atuar ativamente nestas ações. Uma atuação mais 

efetiva se manteve até o nascimento do primeiro filho. 

 Princesa Negra tem cinco filhos e foi casada por vinte anos com o pai de 

quatro deles. Princesa Negra o conheceu em 1992. Ele era africano nascido em 
                                                           
7 Em acordo com a forma utilizada por Princesa Negra utilizarei mãe para referir-se a sua avó materna e pai para 
referir-se ao esposo dela,  quando houver referência a sua “mãe” usarei o termo mãe biológica. 
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Guiné Bissau. O relacionamento do casal foi harmonioso por certo período, porém, 

as divergências eram muitas, sendo que viveram por alguns anos na mesma casa, 

mas sem relações afetivas. O desejo de Princesa Negra de proporcionar a 

convivência com o pai, que era muito zeloso e carinhoso com filhos, foi um dos 

motivos que, influenciou a permanência de Princesa Negra com o marido. Nos 

últimos tempos de convivência, seu marido adoeceu e faleceu no final de 2014. 

Antes da morte do marido, Princesa Negra teve um breve relacionamento com outro 

homem, também africano, pai de sua filha mais nova. Após engravidar, Princesa 

Negra saiu de casa e, por alguns meses, morou em outro local. Com a morte do 

marido, ela voltou a residir na antiga casa com os cinco filhos. Desde então, 

Princesa Negra está solteira.  

 O cuidado com os filhos ainda pequenos fez com que Princesa Negra adiasse 

seus planos de ingressar no ensino superior, que foi iniciado em uma instituição 

particular na modalidade semipresencial. Porém, a instituição fechou sem que as 

turmas pudessem concluir o curso. Após diversos trâmites e passados sete anos do 

início da faculdade, Princesa Negra se formou em Pedagogia e teve o diploma 

validado pela Universidade Estadual de Londrina. 

 Neste ínterim, Princesa Negra prestou concurso e foi aprovada para o cargo 

de pedagoga na Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Há dois anos, após 

a conclusão da graduação, Princesa Negra tomou posse a atua como pedagoga em 

uma escola de educação especial.  
 

3.4. Chica8  
 

 Chica nasceu em Londrina em 1963 e mudou-se para Curitiba aos três anos 

de idade. Seus pais ambos negros vieram para a capital em função de uma 
                                                           
8 Nome fictício escolhido pela entrevistada em função de seu nome/apelido de capoeira dado em alusão a  Chica 
da Silva escravizada alforriada, que viveu em Diamantina, Minas Gerais, durante a segunda metade do século 
XVIII. Casada com um  contratador dos diamantes atingiu posição de destaque alcançou prestígio na sociedade 
local e usufruiu das regalias privativas das senhoras brancas da época durante o apogeu da exploração de 
diamantes.  
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oportunidade de emprego para seu pai. O pai de Chica trabalhou como marceneiro 

quando jovem, mas na maior parte de sua vida trabalhou nos Correios, onde se 

aposentou como carteiro. Muito respeitado no ambiente de trabalho, o pai de Chica 

também tinha uma forte atuação comunitária no bairro em que moravam, em 

especial, nas ações da igreja. Além disso, o pai de Chica, assim como sua mãe, 

participava de corais.  

 A mãe de Chica era “do lar”, responsável pelo cuidado da casa e dos filhos e 

por administrar os recursos dados pelo pai para os gastos domésticos. A situação 

financeira da família composta por sete filhos e um primo não permitia 

extravagâncias e demandava da mãe de Chica muito trabalho. A comida, 

brinquedos, roupas e uniformes da família eram produzidos pela mãe de Chica. As 

muitas atividades domésticas da mãe de Chica eram conciliadas com as atividades 

na igreja e com a participação em corais como o da UFPR, do Teatro Guaíra, do 

SESC e dos Correios.  

 A trajetória escolar de Chica foi toda em escolas públicas da região da 

Barreirinha onde residia a família. As irmãs mais velhas de Chica vivenciaram muitas 

situações de violência e preconceito na escola; fato que gerou em Chica muito medo 

sobre como seria sua vida escolar. Os preconceitos, as ameaças e as violências 

marcam a trajetória de Chica e são identificadas por ela também na trajetória escolar 

de seus irmãos mais novos e de seu primo.  Aluna dedicada e com ótimas notas, 

Chica também se dedicou ao esporte durante sua vida escolar, espaço no qual 

conseguia obter reconhecimento dos professores, embora não fosse incentivada 

pelos pais que valorizavam e insistiam para que mantivesse seu foco nos estudos. 

 Já no ensino médio, Chica optou por fazer ensino técnico na área de 

contabilidade com objetivo de facilitar a conquista de um trabalho com melhor 

remuneração. Após concluir o ensino médio, Chica, por insistência da mãe, dá 

sequência aos estudos e ingressa no ensino superior, no curso de Estudos Sociais. 

 O início da carreira profissional de Chica foi ainda jovem como babá em uma 

creche próxima ao local onde morava com a família. Porém, em concordância com 

os conselhos dos pais, Chica realizou diversos concursos públicos. Ainda no início 

da faculdade, Chica foi aprovada e o tomou posse como agente de portaria no INSS. 
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É nesta instituição que Chica trabalha ainda hoje, atualmente na função de técnica 

administrativa. 

 O primeiro relacionamento amoroso de Chica foi ainda jovem e durou cerca 

de cinco anos, porém, a certa altura, descobriu que o rapaz era casado e colega de 

trabalho de seu pai. Chica nunca se casou. E por volta dos trinta e dois anos de 

idade, teve um relacionamento com um homem negro, africano que estudante de 

Odontologia na UFPR, pai de sua única filha. Ele, entretanto, após concluir os 

estudos retornou ao seu país de origem.   

 A aproximação de Chica com o movimento negro se deu através de seu pai, 

que a levou, assim como aos demais irmãos, a atividades e reuniões promovidas 

pelo movimento negro na cidade de Curitiba. Além disso, a participação de Chica em 

um tradicional grupo de capoeira da cidade teve uma forte influência em seu 

interesse pelos debates sobre relações raciais, racismo e sobre a história e tradições 

afro brasileiras, embora, como destacado por Chica, seu mestre de capoeira fosse 

branco.    
 

3.5. Dandara9 
 

 Dandara nasceu na cidade de Jaciara em Mato Grosso do Sul em 1969. Sua 

família migrou para o norte do Paraná, na região de Londrina para trabalhar nas 

fazendas de café. Porém, com a “Geada Negra” que destruiu os cafezais, a família 

se viu obrigada a migrar para Curitiba.  

 O pai de Dandara é negro, de família baiana que migrara para São Paulo. 

Trabalhou como lavrador e, após a mudança da família para a capital paranaense, 

passou a trabalhar como carpinteiro. O pai de Dandara participava ativamente de 

ações comunitárias, negociações de compras coletivas de alimentos para famílias 

                                                           
9 Nome fictício escolhido pela pesquisadora em alusão a Dandara esposa de Zumbi dos Palmares.  Embora 
faltem informações sobre a vida de Dandara sabe-se que ela atuou ao lado de homens e mulheres nas muitas 
batalhas de resistência aos  ataques ao Quilombo  Palmares, estabelecido no século XVII na Serra da Barriga, 
região de Alagoas. 
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de baixa renda, ocupações, mutirões e atividades de associações de moradores. 

Além disso, toda a família de Dandara tem uma forte relação com a Igreja Católica. 

 A mãe de Dandara era branca e sua família de origem do interior de São 

Paulo. Trabalhava como diarista e teve doze filhos dos quais oito morreram. Ao 

chegar no Paraná, a família de Dandara foi morar no município de Pinhais na região 

metropolitana de Curitiba. Primeiramente, a família foi morar com parentes e, em 

seguida, alugaram uma casa simples. A situação financeira da família de Dandara 

era bastante difícil na época. 

 A trajetória escolar de Dandara foi toda em escolas públicas no município de 

Pinhais. O ambiente escolar é lembrado por Dandara como um espaço em que 

sempre exercitou sua liderança, participando de atividades, sendo monitora e 

integrando o grêmio da escola. Na sétima série do ensino fundamental, aos doze 

anos de idade, Dandara começou a trabalhar cuidando de crianças e passando 

roupas, atividade que conciliava com os estudos no período da noite. No ensino 

médio, Dandara optou por cursar ensino médio técnico em contabilidade e, após 

concluir este curso, já com dezenove anos de idade, conseguiu seu primeiro 

emprego com carteira assinada.  

 O ativismo faz parte da vida de Dandara desde os doze anos de idade 

quando ingressou no grupo de jovens da igreja católica e foi catequista, ingressando 

também nas comunidades eclesiais de base. Paralelamente, seu pai já atuava em 

associações de moradores e participava de movimentos de luta por moradia no 

município em que a família residia.  Em 1987, Dandara participou de uma ocupação 

e organização da associação de moradores do local, sendo convidada 

posteriormente para coordenar uma creche comunitária fundada pelo grupo. Já em 

2000, Dandara filiou-se ao PT, partido do qual seu pai já participava e foi um dos 

fundadores do diretório municipal.  

 Em 2004, com a indicação e apoio de setores ligados a igreja católica e aos 

movimentos de luta por moradia e associações de moradores, Dandara candidatou-

se a vereadora e foi eleita, tendo sido a única mulher entre os doze vereadores 

eleitos para aquela legislatura. Reeleita para um segundo mandato, Dandara foi a 
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primeira mulher eleita presidenta da câmara municipal. Porém, ao se candidatar 

para um terceiro mandato, Dandara não foi eleita.  

 Após a derrota nas eleições, Dandara foi indicada para um cargo 

comissionado na prefeitura do município chefiado por um prefeito do mesmo partido 

que Dandara. Ela permanece neste cargo e chefia uma equipe de técnicos da área 

de assistência social. A indicação de Dandara gerou conflitos e tensões inclusive 

entre aqueles que seriam seus subordinados, já que a maioria possuía curso 

superior, enquanto Dandara tinha apenas o ensino médio. Entre outros fatores, isto 

motivou Dandara a ingressar em 2013 no curso de Serviço Social do qual estava no 

último ano na época da entrevista. 

  Dandara teve apenas dois namorados e esteve solteira por cerca de treze 

anos, em função também de sua dedicação ao ativismo e ao trabalho como 

vereadora. Suas atividades consumiram muito tempo de Dandara, inclusive de sua 

convivência com amigos e familiares. Atualmente, Dandara namora com seu amor 

de infância e primeiro namorado do qual esteve afastada por mais de vinte anos.  

 As sinopses acima buscam como dito anteriormente apresentar em linhas 

gerais a história de vida das mulheres negras que compartilharam comigo suas 

histórias de vida.  Nos capítulos a seguir analiso o conteúdo de suas falas com base 

nas categorias analíticas anteriormente citadas.  
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4. “NA INFÂNCIA”: VALORES, PRÁTICAS E CONFLITOS NO 
PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO. 

 

4.1. A família de origem  

 

Tomo a família como foco inicial de análise em função da importância de seu 

papel na socialização dos indivíduos. Ou seja, o processo de construção de 

significações do mundo que orientarão as ações dos sujeitos na sociedade.  

  Além disso, nos estudos sobre desigualdades sociais e raciais, a origem 

familiar tem grande relevância na medida em que pode ser geradora de obstáculos 

e/ou oportunidades para a superação das condições de pobreza.  Principalmente, 

porque, no caso das famílias pobres, existem as dificuldades de permanência na 

escola, o ingresso precoce no mercado de trabalho ou a necessidade de conciliação 

entre trabalho e estudo. Todos fatores que contribuem para a ciclos de 

desvantagens sociais cumulativas (HASENBALG e SILVA, 1998), ou seja, as 

famílias mais pobres têm que lutar muito mais para que seus filhos possam obter 

uma situação econômica melhor que a de seus pais.   

Por isso, passo a seguir a analisar a situação da família de origem das 

entrevistadas com vista a compreender qual a situação material, as condições 

financeiras e econômicas de suas origens: quais os valores, representações e 

discursos que circulavam nestas famílias e como foram repassadas às 

entrevistadas; quais as permanências e rupturas das entrevistadas em relação a 

suas famílias. 

As composições familiares de Teresa, Chica e Dandara mantêm o padrão 

tradicional pai, mãe e filhos. No caso de Miriam, esta formação é alterada pela morte 

do pai, não havendo menção na narrativa da entrevistada de novo casamento da 

mãe ou outra forma de alteração na composição familiar como estratégia de 

manutenção da organização e sustento familiar.  
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 No caso de Princesa Negra criada por sua avó, percebe-se que apesar da 

existência de um “companheiro de minha mãe”10 é  a liderança de sua mãe na 

estrutura familiar que é destacada.  

 As famílias são em geral numerosas chegando a doze filhos, sendo que no 

caso de Chica, percebe-se a existência de uma família ampliada, ou seja, com 

pessoas além da família nuclear (pai, mãe e filhos) habitando a mesma casa. Neste 

caso, o pai de Chica abriga um sobrinho que passa a residir com a família a partir 

dos nove anos de idade. Este primo tem importante papel na trajetória escolar de 

Chica como discutirei a seguir.  

 Outro aspecto a destacar é o local de moradia das famílias na medida em que 

a posição na ocupação socioespaciais de uma cidade está ligada, para além de 

outros aspectos, não só a diferenças no acesso a serviços públicos como educação, 

transporte, saúde, segurança etc..). Como aponta Gilberto Velho (1975), o espaço 

físico é também um lugar de social atrelado a aspectos simbólicos e representações. 

Neste sentido, cabe destacar que o local de moradia da família de origem das 

entrevistadas é em geral periférico. Teresa e Princesa Negra residiam e 

permanecem morando na região sul de Curitiba. Esta região teve sua ocupação 

intensificada a partir da década de 70 e feita de forma “alheia” ao plano diretor do 

município em implementação à época. Além disso, cabe destacar que tal região 

concentra atualmente os piores indicadores sociais da capital e a maior proporção 

de população negra da cidade.  

Dandara e Miriam, por sua vez, após a chegada à capital, fixam residência 

com a família em municípios da  região metropolitana de Curitiba (Pinhais e 

Almirante Tamandaré, respectivamente). Já Chica sempre residiu no bairro 

Barreirinha, região norte de Curitiba, bairro no qual, a mesma destaca, que “tinha 

mais alemães”. 

A seguir passo a analisar mais detalhadamente os aspectos da composição e 

organização familiar e seus sentidos.  
 

                                                           
10 Forma como a entrevistada se refere ao padrasto.  



66 

 

 

4.2. O pai : os sentidos do trabalho e da honra  
 

As dificuldades de acesso ao mercado de trabalho formal, em especial para 

os homens negros são apontadas por Ângela Davis (2013). Tais dificuldades irão 

levar à construção de diferentes estratégias e arranjos  familiares e redes de 

solidariedade.  Observa-se, em geral, uma tendência de forte atuação e 

protagonismo das mulheres negras, que assumem a “chefia”, isto é, o sustento da 

família e o comando das decisões do núcleo familiar.   

 Neste sentido, cabe destaque a trajetória de duas das cinco entrevistadas, 

por  viverem  diferentes das situações regularmente observadas em estudos sobre 

famílias negras. Nas famílias de Teresa e  Chica, destaca-se o papel marcante de 

homens negros como chefes de família.  

O pai de Teresa era trabalhador braçal, mestre de obra. O setor de 

construção civil é um importante “nicho” de ocupação formal de homens negros. A 

despeito dos baixos salários, em geral, oferecidos pelo setor, a trajetória profissional 

do pai é destacada pela filha:  
 

Ele não era ferroviário. Acho que era uma profissão até ser ferroviário era 
chique. O meu pai já era um terceirizado, digamos. Ele sempre trabalhou 
com linha de trem, viadutos, pontes, essas barragens de estradas de 
ferrovia, de estrada de ferro. Mas ele não era funcionário público federal, ele 
já era de uma empresa... aliás, o grande orgulho dele é que ele sempre 
trabalho uma única empresa; que mudou de nome uma certa vez [...]. Então 
ele sempre trabalhou no mesmo lugar. (TERESA) 

 

 

 A estabilidade da carreira profissional do pai foi um fator bastante relevante 

para a trajetória da família de Teresa, na medida em que possibilitou que ele 

mantivesse o sustento da casa e dos filhos, apesar das dificuldades em função da 

família numerosa já que Teresa tem treze irmãos. 

 O orgulho do pai de sua trajetória pode ser atribuído à importância da 

capacidade econômica de sustentar a família para a afirmação de sua 
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masculinidade. Como aponta Robert Connel (2013)11 a construção social da 

masculinidade esta relacionada a práticas discursos e representações produzidas 

por e sobre determinados grupos de homens.  A masculinidade hegemônica, por 

sua vez, constitui-se como um conjunto de práticas, expectativas e papéis ou 

identidades que possibilitaram a dominação dos homens sobre as mulheres. Com 

forte caráter normativo, a masculinidade hegemônica representa a forma mais 

honrosa de ser homem ( CONNEL, MESSERSCHMID,2013, p. 245). 

 As masculinidades constroem-se de forma histórica, sustentadas em relações 

de poder e difundidas pela cultura e pelas instituições e são vividas de formas 

distintas em função de fatores como classe, raça, geração e região, por exemplo. As 

normas da masculinidade hegemônica não constroem somente os homens que se 

enquadram a seus padrões, mas  também os outros, aqueles que não se 

enquadram à norma. Trata-se do que chamamos  masculinidades subalternas, que 

do mesmo modo  que a masculinidade hegemônica, não são únicas. 

O trabalho tem um papel fundamental na construção das masculinidades. No 

caso do Ocidente, há uma divisão na qual os homens representam a força bruta e o 

controle. Os homens são ainda divididos entre si, onde os “dominantes” concentram-

se em atividades intelectuais, cabendo aos homens subalternos as atividades 

braçais.   

  As masculinidades negras no Brasil estão fortemente ligadas ao trabalho e 

relacionam-se com o  processo escravocrata. Neste contexto, o pós-abolição marca 

um hiato para os homens negros,  definidos pelo seu trabalho e excluído do 

mercado de trabalho formal. 

De acordo com (LARA, 1998)  o processo de “transição” e de “formação do 

trabalho livre” constitui-se como um marco na historiografia brasileira. Para autora tal 

período consolidou-se como um marco cronológico que separa as obras sobre a 

escravidão dos estudos sobre o trabalho.       

A composição da classe trabalhadora assalariada no Brasil será basicamente 

de imigrantes. A entrada de imigrantes no Brasil teve inicio antes da abolição já em 
                                                           
11  Cito utilizando o nome masculino em acordo com o contido no artigo, no qual a autora que é  transgênero e 
adota  nome Raewyn Connell é identificada no masculino.  
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1808 com entrada de um contingente significativo até 1950. Cabe ressaltar que no 

período de 1850 a 1888 como aponta Manuel Diégues Junior (1964) a imigração 

esta imbricada com o processo de abolição da escravidão e a política de 

branqueamento da população. 

O Estado brasileiro através de leis e políticas de incentivo, como a Lei 514 de 

1848, regulamentava a concessão de terras devolutas para a colonização pelos 

imigrantes europeus. Paralelamente a Lei de Terra de 1854, estabelece como único 

titulo de posse da terra a compra e proibia a posse de terras para escravizados 

(IOTTI, 2001). Importante destacar a influencia destas leis no processo de 

segregação sócio espacial da população negra que se consolidará no pós-abolição. 

Na medida em que sem acesso ao trabalho assalariado os ex-escravizados não 

conseguem acessar a compra da terra, por outro lado, não conseguem 

reconhecimento de posse de terras que eventualmente ocupavam com era o caso 

dos territórios quilombolas rurais e urbanos.  

Como citado anteriormente às políticas de imigração estão diretamente 

relacionadas com os ideais de progresso modernização e progresso econômico e 

profundamente imbricados com a ideologia do branqueamento.  Embora no Brasil, o 

racismo como aponta Luciana Jaccoub (2008) esteja associado à escravidão ele se 

fortalece como discurso no processo de abolição. As teorias racistas formuladas 

neste período guardavam uma forte influencia na sociedade brasileira até ser 

substituída na década de 1930 pela ideologia da democracia racial. 

No Brasil a valorização do homem branco e sua cultura não levaram a 

construção de um pensamento racista sistematizado ou a um projeto de nação 

pautado na superioridade racial de forma explicita. (JACCOUB, 2008, p.46). Porém 

um conjunto de estereótipos e ideologias sobre os negros amparavam e reforçavam 

a divisão hierárquica da sociedade.  

A abolição não significou o abandono destes estereótipos. Pelo contrario, 

coincidindo com a República, haverá na abolição o intercruzamento entre ideais 

republicanos e liberais e as formulações racistas. Este intercruzamento configura-se 

como uma “contrapartida” possível a generalização de uma concepção 
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universalizante de direitos do cidadão em sociedades que não reuniam condições 

políticas efetivas para realizá-los (MATOS, 2000 apud JACCOUB, 2008, p.48). 

Neste contexto as desigualdades raciais são naturalizadas e as diferenças 

tomadas como determinantes das potencialidades e capacidades dos grupos 

racializados. Neste sentido, é que negrxs são identificados como degenerado, pouco 

inteligente e “inservível” ao projeto de nação republicano. Assim o projeto de 

modernização da nação passara fundamentalmente pelo aprimoramento da 

população através do branqueamento.  

 Entendo que este processo sócio histórico colocam os homens negros como  

mão de obra inadequada e indesejável. Tal fato contribui para a dificuldade, 

apontada por Franz Fanon (2008), de o homem negro adequar-se ao papel de 

provedor destinado aos homens no Ocidente. 

Como já dito, as dinâmicas sociais pós-abolição impuseram fortes barreiras 

aos recém-libertos.  Vistos como despreparados para a lógica capitalista e a nova 

ética e valores modernos sobre o trabalho,  estes sujeitos irão buscar alternativas no 

mercado informal de trabalho.    

Os grandes contingentes de negros libertos  irá gerar nas elites preocupações 

sobre o controle desta população. Segundo Sidney Chalhoub (1986), o poder 

público terá uma importante atuação na formulação de estratégias de controle. 

Vistos como ociosos, vagabundos e  delinquentes, os recém liberto representavam 

os vícios e os fantasmas da escravidão e serão alvo de legislação e ações 

higienistas nos meios urbanos. 

Os estereótipos de ociosos, vagabundos, delinquentes, malandros, entre 

outros, construídos em especial sobre homens negros, não se adéquam aos valores 

da masculinidade hegemônica que, conforme já mencionei, estão diretamente 

ligadas ao trabalho. 

 Adoto neste trabalho o conceito de masculinidades negras (FAUSTINO, 

2014; PINHO, 2006, 2007) .  O processo de construção destas masculinidades 

racializadas é marcado pelo fato de os “privilégios” da condição masculina não 

serem plenamente desfrutados por homens negros, sendo que suas masculinidades 
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estão fortemente marcadas pela supervalorização de aspectos corporais como a 

dança, o futebol a força física e a sexualidade.  
 

A percepção de que o homem deve ser, por exemplo, o principal provedor 
do sustento da família, o ocupante das posições mais valorizadas do 
mercado de trabalho, o atleta sexual, o iniciador das relações amorosas, o 
agressivo, não significa que a condição masculina seja de superioridade 
incontestável. Essas mesmas imagens cruzadas com o racismo 
reconfiguram totalmente a forma como os homens negros vivenciam 
gênero. Assim, o negro desempregado ou ganhando um salário minguado é 
visto como o preguiçoso, o fracassado, o incapaz. O atleta sexual é 
percebido como um estuprador em potencial, o agressivo torna-se o alvo 
preferido da brutalidade policial (BAIRROS, 1995, p. 461). 

 

Neste sentido, é que, diante dos estereótipos associados aos homens negros, 

a identificação e especialmente o reconhecimento de um homem negro como 

“trabalhador” ganha o sentido de demarcação da “distinção” de sua trajetória diante 

das expectativas sociais para seu grupo de origem.    

 No caso de Chica, seu pai era funcionário público concursado nos Correios. E 

aposentou-se como carteiro. Chica fala com orgulho e emociona-se ao falar do 

reconhecimento e da dedicação de seu pai. 
 

a vida inteira ele sempre foi honesto e digno daquilo que ele fez. Eu nunca 
vi ninguém falar nada de errado do meu pai, eu nunca vi ninguém falar , 
julgar de errado ou duvidarem da palavra dele. Nunca, nunca, nunca. Então, 
sempre... Desde pequena, até hoje, quando eu entro nos lugares, quando 
eu falo que sou filha do Seu Osvaldo12, as pessoas me recebem com muito 
orgulho; o saudosismo da passagem dele aqui nesse nosso plano, é de 
uma maneira orgulhosa. Eu sou muito bem recebida em nome do meu pai. 
O meu orgulho maior - é que nem eu falo tanto, é que aqui de Curitiba, dos 
Correios, do Sul, de Curitiba, fizeram uma homenagem a ele, pós-morte; 
que o anfiteatro aqui de Curitiba aqui da João Negrão é o nome 
dele.(CHICA). 

 

 

Neste caso, chama a atenção a análise de Chica sobre a trajetória 

profissional de seu pai e a maneira como ela identifica as estratégias de seu pai para 

se “manter” e “sobreviver” neste emprego.  
 

                                                           
12 Sobrenome suprimido para preservar a identidade da entrevistada. 
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... eu sempre fui muito crítica nas minhas observações. Coitado dele, eu 
falava pra ele assim, mas acho que era necessidade dele manter o serviço, 
de nos criar, eu achava que ele era muito puxa saco dos chefes. Ele se 
submetia a certas coisas que eu falava pra ele: "pai, pra que aceitar uma 
coisa dessa?". Eu achava que era muita submissão dele perante coisas que 
os outros não faziam, mas ele fazia. Mas hoje, é que nem eu falo, eu vejo 
talvez porque ele tinha que manter o serviço, e tinha sete filhos. Nós éramos 
sete, minha mãe não trabalhava, éramos pobres, então..., mas eu ficava 
meio assim, angustiada com aquilo. Eu falava: "ah, o senhor sempre é puxa 
saco dos chefes e tal?", quer dizer, eu criticava ele, {ele} achava ruim; que 
ele ficava se submetendo naquele tipo de ordens. ( CHICA). 

 

 

A postura de passividade, o silêncio ou o não questionamento apontado por 

Chica em seu pai são inicialmente evitados por Chica que tem uma postura bastante 

combativa e questionadora no início da sua carreira.  Porém, em seguida, tal atitude 

é revisada diante das posturas de afastamento ou falta de apoio de colegas  e 

retaliações de superiores com aplicação de advertências como veremos adiante e 

que levará a entrevistada a dizer que “seu pai é que estava certo”.  

Chica reconhece e valoriza a compreensão de seu pai acerca do significado 

de sua presença na instituição, bem como aponta para o fato da reputação e honra 

de seu pai estar diretamente ligada à sua trajetória profissional. É importante 

destacar que o pai de Chica tinha uma forte participação em atividades comunitárias, 

em especial na igreja do bairro em que a família residia e na associação de 

moradores.  
Então, eu tenho um herói negro dentro da família e nunca tinha me tocado, 
entendeu? Porque além dessa parte dos Correios, lá na Vila Santa Efigênia, 
na Barreirinha - eu acho que tinham mais é alemães lá na Barreirinha - não 
tem quem não conheça ele, eles tão tentando fazer um documento pra fazer 
uma praça com o nome dele, tá? Por o nome dele na praça, a igreja que 
nós temos, a Santa Efigênia, a primeira igreja foi ele que ergueu. Aí no dia 
que teve um vento, caiu a igreja. Eu lembro até hoje que nos jornais da 
época apareceu na manchete, a igreja caída e ele sentado lá no chão 
chorando. Aí levantaram a igreja de novo, e hoje em dia o grupo musical na 
igreja, você vai lá e é Grupo Musical Osvaldo. Então o meu pai pra mim é 
um orgulho, como pessoa, como negro, ele sempre manteve na medida, a 
minha mãe também. (CHICA) 

 

 

 Considero que a honra e o respeito destes homens negros estão fortemente 

relacionados a  sua atuação profissional,  embora haja outros aspectos levantados 

nas narrativas sobre os pais das entrevistadas. O que tange à atuação pública, 
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política e/ou comunitária dos pais das entrevistadas bem como sua influência sobre 

as trajetórias das filhas será analisado no último capítulo deste trabalho.  

 Considero ainda que, além da inegável influência e da relação de admiração 

e respeito que Teresa, Chica e Dandara demonstram por seus pais, elas “herdam” 

de seus pais visões e representações do mundo, em especial sobre o mundo do 

trabalho.  

 A permanência e estabilidade de suas carreias e o tempo de serviço nas 

respectivas instituições são citadas com orgulho por Teresa e Chica. Já Dandara, 

orgulha-se de ter conseguido na sua carreira política manter-se junto ao povo e ter 

feito mandatos populares e participativos e não ter se afastados da simplicidade e do 

trabalho para o povo como aprendera com seu pai.  

 A trajetória profissional estável de seus pais é também um fator importante na 

medida em que viabiliza apesar das dificuldades, acesso à educação formal regular, 

ou seja, uma educação com poucas interrupções ou necessidade de abandono da 

escola para trabalhar para ajudar no sustento da família. No caso de Teresa e Chica, 

por exemplo,  as duas realizaram o ensino superior logo após saírem do ensino 

médio; diferentemente de Dandara, Miriam e Princesa Negra que só tiveram acesso 

ao ensino superior após os 30 anos. 

 Nos casos de Miriam e Princesa Negra, há a ausência da figura masculina no 

“comando” da família. No caso de Miriam, seu pai faleceu quando ela ainda era 

pequena e sua mãe assumiu o sustento da família.  Quando vivo, o pai de Miriam 

atuou como saqueiro, ou seja, carregador na indústria cafeeira, e, mais tarde, 

passou a atuar como marceneiro.  Como apontado por Miriam, a carreira de seu pai 

como marceneiro não foi bem-sucedida. 
 

meu pai colocou uma sociedade de oficina de móveis com quem ele não 
conhecia e acabou falindo. Faliu e começou uma trajetória bem complicada 
porque a gente se viu numa situação bem difícil. Nessa época a gente já 
tinha cinco, seis irmãos. Nós somos uma família de oito irmãos. Ficamos 
três anos em São Paulo numa grande dificuldade.(MIRIAM) 
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4.3. “ Do lar”: os sentidos do trabalho doméstico  materno  
 

A mãe de três das cinco entrevistadas são negras. As mulheres negras têm 

uma experiência histórica de relação com o trabalho, o trabalho no lar e o doméstico 

diferente das mulheres brancas. As representações sobre a fragilidade e 

“domesticidade” feminina não se adéqua às realidades das mulheres negras. Pois, 

se sobre as mulheres dominantes pesaram as normas da  “ultrafeminilidade”, 

segundo Eldridge Cleaver (1971 apud FAUSTINO,2014,p.79),  isso só foi possível 

na medida em que as mulheres dominantes transferiram suas tarefas ligadas ao 

espaço doméstico e ao cuidado com os filhos para as mulheres subalternas. 

Como aponta Angela Davis (2013), o trabalho (compulsório no período 

escravocrata) sempre fez parte da vida das mulheres negras e tem papel central na 

construção de suas identidades. A autora reforça que as mulheres negras 

“usufruíram dubiamente” dos papéis de gênero, realizando ”tarefas de homens” e 

“tarefas de mulheres” enquanto escravizadas. Na medida que a mulher escrava era 

antes de tudo, uma trabalhadora em tempo integral para seu proprietário, e apenas 

ocasionalmente esposa, mãe e dona de casa.  Porém,  o próprio fato de trabalharem 

marca a diferença entre mulheres negras e brancas, na medida em a feminilidade de 

mulheres brancas da elite é marcada no período escravocrata pelo ócio  enquanto 

que para as mulheres negras aconteceu justamente o contrário como foi 

brilhantemente retratado na literatura de escritoras afro americanas 

 

 

 
Elas tropeçavam, vacilantes e cegas, por sua vida: criaturas tão maltratadas 
e mutiladas em seu corpo, tão embotadas e confundidas pela dor, que elas 
não se consideravam merecedoras nem mesmo de esperança. [...] Essas 
Santas loucas olhavam espantadas para o mundo de modo selvagem, como 
lunáticas – ou quietas, como suicidas. [...]. Algumas delas, sem dúvida, 
eram nossas mães e avós. [...] [É] assim que foram vistas por Jean Toomer: 
borboletas raras capturadas num mel maligno, passando sua vida em 
trabalho duro em uma era, um século, que apenas as reconhecia como “as 
mulas do mundo.” (WALKER, 1997, p. 2380-2381 apud  REIS, 2012, p. 
149)  
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Ao falarem sobre seus pais, percebeu-se que, em gera, as entrevistadas 

falaram mais de seus pais do que de suas mães, exceto no caso de Princesa Negra, 

que foi criada por sua avó, sendo notável a ausência de referência a homens na sua 

trajetória familiar. Um exemplo é o companheiro de sua avó que é apenas citado na 

narrativa que destaca a relevância e importância de sua avó/mãe na sua criação 

bem como enquanto figura de referência para família.  

 As mães de todas as entrevistadas são identificadas inicialmente por elas 

como “do lar”. Algumas apontam para atividades desempenhadas por suas mães 

para auxiliar no sustento da casa. No caso de Teresa, sua mãe mantinha uma roça 

de subsistência na qual trabalhava com os filhos. Já mãe de Chica fazia pequenos 

serviços de costura. 

 A mãe de Miriam era “do lar” até a morte de seu pai, momento a partir do qual 

ela passa a trabalhar como diarista para sustentar a família. Já no caso de Princesa 

Negra, embora ela tenha afirmado que sua mãe era “do lar”, a mesma afirma que a 

mãe trabalhou por trinta anos como empregada doméstica em uma mesma casa. Tal 

fato pode indicar uma inserção posterior ou tardia da mãe no mercado de trabalho 

assalariado, entretanto, a ausência de informações sobre o companheiro de sua 

avó/mãe dificulta a compreensão das estratégias da família. 

 Considero relevante que sejam os homens/pais de minhas entrevistadas que 

tenham construído carreiras profissionais, mesmo que em funções subalternas. Tal 

fato indica, nestas famílias, a divisão sexual do trabalho como forma de organização 

típica da sociedade moderna, onde os homens são associados à esfera produtiva, 

ao mundo do trabalho remunerado, e as mulheres à esfera reprodutiva, ao trabalho 

de reprodução humana, de cuidado, de afeto, da alimentação, da limpeza e das 

atividades domésticas. 

 Concluo também que minhas interlocutoras têm origem em famílias com 

relativa estabilidade econômica, fator que propiciou, apesar das dificuldades 

narradas, certas vantagens para as entrevistadas. Entre elas, destaco a ênfase na 

garantia de condições de acesso e permanência dos filhos na escola.  Tal relevância 

dada à educação por seus pais configura os esforços empreendidos pela família 
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para propiciar educação formal a todos os filhos. Assim, passo a seguir a analisar a 

trajetória escolar das entrevistadas.  
 

4.4. A escola 
   

Percebe-se nas narrativas das entrevistadas o destaque dados pelas famílias 

ao estudo. A educação é vista pelas famílias como uma forma de romper com ciclos 

de exclusão e possibilidade de ascensão social. A educação é apontada por 

diversos autores pesquisadores como uma possibilidade de acesso a melhores 

oportunidade de trabalho, aumento nos rendimentos bem como a possibilidade de 

acessos a bens e serviços e, para alguns autores  de mobilidade social. Isso leva as 

famílias a adotarem diversas estratégias para garantir o acesso e permanência dos 

filhos na escola. Entre estas, destaco o papel das mães como articuladoras e 

realizadoras destas estratégias, bem como o fato de os poucos recursos financeiros 

obtidos com as atividades econômicas paralelas exercidas pelas mães serem 

geralmente empregadas para suprir necessidade dos filhos na vida escolar: “O 

colégio era” particular” e a minha mãe ia lá, e chorava e chorava e conseguia bolsa. 

Não sei se chegou a pagar alguma vez alguma mensalidade.” (TERESA)   

Todas as entrevistadas estudaram em escolas públicas, exceto  no caso de 

Teresa que estudou com uma bolsa de estudos em uma instituição beneficente. 

Miriam, Princesa Negra e Dandara foram as únicas de suas famílias a chegarem ao 

ensino superior. No caso de Teresa, destaca-se que, entre os treze irmãos (sendo 

cinco mulheres e oito homens), cinco chegaram ao ensino superior. Destes, quatro 

são mulheres e um homem que chegou ao ensino superior através do seminário, e 

Teresa, dentre eles, é a que possui maior nível de escolaridade, tendo o título do 

doutorado.   

É na escola, em geral, em que se situam os relatos das entrevistadas acerca 

das primeiras tensões sobre o próprio pertencimento racial, bem como das 

experiências de discriminação e racismo. Tal fato ocorre em função de, na escola, 

os sujeitos passarem a viver novas formas de interação, diferentes daquelas a que 
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estavam acostumados no círculo familiar. Além disso, passam a conviver com um 

número maior de pessoas com maior diversidade inclusive racial. 

Esta diversificação nas relações sociais provoca tensões em especial sobre 

suas identidades negras. Neste sentido, o ambiente escolar detona o processo de 

des/re/construção das identidades negras das entrevistadas. Na medida em que, 

como afirma Neusa Santos Souza (1983), o fato de se possuir fenótipo negro não 

leva diretamente à construção de uma identidade negra.  

Importante destacar que ao recordarem de suas trajetórias escolares, fica 

nítido que atualmente as entrevistadas identificam as opressões e o racismo que 

sofreram. Porém, na época em que foram vivenciados, os atos eram em geral 

“naturalizados” não só pelas entrevistadas como pelo meio em que viviam. Percebe-

se, entretanto, que, na fase adulta, e ,principalmente, a partir da inserção nos 

movimentos sociais, em especial no movimento negro (do qual participam quatro 

das cinco entrevistadas), há uma mudança na percepção das entrevistadas sobre os 

sentidos do racismo. Neste sentido, entendo a análise das entrevistadas sobre as 

situações vivenciadas na infância como uma “narrativa reflexiva do passado” na 

medida em que informam e analisam as situações vividas com base em concepções 

adquiridas posteriormente.  

São recorrentes as lembranças das entrevistadas sobre episódios de 

discriminação.  
 

Eu sempre fui uma pessoa muito retirada de todo mundo, devido sofrer alguns 
bullyings, na época. Hoje eu sei que é bullying, na época eu não sabia. Então era 
"negrinha sarará", era... de tudo e mais um pouco, né, que a gente sempre ouvia. E 
eu sempre fui mais retirada. Era um pouco envergonhada, era meio tímida, não me 
misturava muito. (MIRIAM) 

 

 

Existia um menino na escola que me torturava muito, um menino que ficou gravado 
na minha alma, assim: era o tal do Marcos Aurélio. Ele era muito carrasco. Eu sofri 
de outros meninos, esse negócio de chamar de "macaca", de "negrinha", de 
"chipanzé", de ficarem na minha frente no final da aula, antes de passar por mim 
ficavam imitando macaco, mas eu já nem ligava mais quando faziam isso, eu já não 
dava mais importância. Mas esse menino, ele ia atrás de mim até um certo pedaço, 
falando assim: "ô, negrinha! Ô, sua preta!"; me igualava com um pedaço de carvão, 
falando que eu tinha que {ficar sem o público}, podia ficar na jaula, sabe? E tocava 
em mim, batia em mim, quando eu não ligava, ele: "ô, nêga!", aí batia em mim pra 
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eu prestar atenção, que eu fingia não... e eu andava e os guris que estavam em 
volta davam risada, mas ninguém fazia nada. Então, eu servia tipo como diversão, e 
esse Marcos Aurélio vinha atrás de mim fazendo isso e os guris: "kkkk, vai Marcos, 
faz, faz!", e eu tentava fugir dele, mas como o trajeto pra minha casa era o mesmo 
dele até um certo pedaço; e a minha mãe sempre falava, nunca vá por outro 
caminho, você tem que ir [...] então, aquele caminho era o mesmo caminho que o 
Marcos Aurélio ia, então, existiu isso. Teve outros, mas ele realmente marcou 
porque ele me agredia fisicamente, existia agressão dele. (CHICA). 
 

Importante destacar que Chica após reclamar algumas vezes para a mãe, 

sem obter a atenção desejada, passa a manter-se em silêncio sobre as agressões 

sofridas no ambiente escolar. Para Eliane Cavalleiro (2001), o silêncio sobre as 

violências raciais e discriminações sofridas na escola se devem à falta de debates 

sobre a questão racial nas famílias, sendo assim, tal silêncio é compreendido como 

uma forma de autoproteção diante da análise dos custos sociais, psíquicos e físicos 

que o enfrentamento exigiria. 

Porém,  percebe-se que estas tensões no ambiente escolar geram diferentes 

estratégias de busca por integração ao ambiente. Passo a debater algumas delas a 

seguir.    
 

4.5. O bom desempenho escolar 
 

A importância e os esforços da família para que se mantivessem na escola 

são “retribuídos” em todos os casos com um ótimo desempenho escolar, fato que foi 

destacado por todas as entrevistadas. Entretanto, percebe-se que a despeito do 

desempenho, do esforço para obter bons resultados e, em certo sentido, retribuir o 

esforço dos pais, seus feitos não eram em muitos casos reconhecidos diante dos 

colegas como aponta o relato a seguir:  
 

eu comecei a me isolar nos estudos, nos conhecimentos, eu já não dava importância 
se me aceitavam ou não, mas, eu pensava assim: "eu adquiri o conhecimento pra 
mim". E o que via, eu via que quando havia debates, na sala eu saísse nos 
questionamentos, onde eu via que os professores começaram a prestar atenção em 
mim, quando eu ia questionar. E daí vinha os elogios, mas não na sala, mas sim pros 
meus pais; na hora que iam entregar o boletim de notas, o questionamento, o elogio 
vinha pros meus pais, lá na hora de entregar a nota, elas falavam muito bem de mim. 
Os meus pais se orgulhava e tal, eu ficava feliz de ver os meus pais felizes, 
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entendeu? Mas eu não via isso na sala de aula com os alunos, eu via pro pai, pra 
mãe, que sempre falavam que tinham orgulho, que eles tinham uma filha inteligente, 
parabenizavam pela educação que eles me deram, elogiavam muito isso. ( CHICA) 

 

 Tais esforços pelo bom desempenho podem ser compreendidos como uma 

tentativa de romper com os estigmas e estereótipos.  Reforçando o argumento de 

Lívio Sansone (2004), segundo o qual os indivíduos negros em muitos casos 

buscam compensar com outras qualidades as barreiras impostas por seu 

pertencimento racial. 

 Porém, como demarcado por Chica, estes esforços nem sempre se 

transformam em reconhecimento por parte dos professores, na medida em que as 

formas de interação entre professores e alunos também estão pautadas por 

diferenciações. Tal fato foi constatado por Eliane Cavalleiro (1999), que ao analisar o 

contato físico e afetivo como beijos, abraços e toques entre professoras e crianças 

brancas e negras, a pesquisadora concluiu que crianças brancas eram em média 

três vezes mais tocadas, beijadas, abraçadas e elogiadas por seus feitos  e 

desempenho do que crianças negras.  
 

4.6. Silêncio e isolamento 
  

Outra forma de enfrentamento das discriminações é o silêncio e o isolamento. 

Todas as entrevistadas se definem como tímidas ou muito tímidas em sua fase 

escolar. Apontam ainda para a falta de amigos, colegas e namorados na época de 

escola. Tal postura pode ser compreendida como uma estratégia de evitação, ou 

seja, evitar contatos com vistas a evitar conflitos, tensões ou rejeições. (GOFFMAN, 

2011, p.22). 

 Percebe-se ainda, em alguns casos, o estranhamento ao comportamento de 

outros negros que adotavam comportamentos diferentes dos seus mais expansivos 

e extrovertidos. Como mostra a fala de Teresa sobre uma colega de classe: 
 

a Regina, que era uma negra super extrovertida. Eu imagino que eu era 
meio caladinha lá no meu canto e essa, toda assim espaventada. Que eu 
achava estranho aquela "nêga" ser tão metida daquele jeito, assim, tão 
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solta, e eu meio, sei lá. Talvez por esses anos todos de ser sozinha, me 
achava provavelmente muito reprimida. (TERESA) 

 

 Percebe-se que em geral as entrevistadas mantinham laços mais estreitos de 

amizade com negros, dentre estes, com aqueles que adotavam o mesmo tipo de 

comportamento que os seus, ou seja, tímidos, discretos e com bom desempenho 

escolar. Tal fato pode ser explicado pela teoria de Goffmam (2005), segundo o qual 

nos jogos de interação, nos quais cada um representa e se vê nos outros, a 

percepção entre as pessoas sobre quem elas são e quem são os outros os levam a 

se agruparem com seus iguais.  

 Concluo que o processo de socialização o pai e a mãe apresentam e 

valorizam formas de comportamento que orientam a “consciência reflexiva”, ou seja, 

a consciência do que se está fazendo, o porque e baseados em que regras 

(GIDDENS, 2002), das entrevistadas quando estas se inserem na instituição escolar. 

Neste sentido considero que o silêncio  diante das situações de racismo pode ser 

compreendido como uma reprodução dos comportamentos adotados pelos pais 

diante deste tipo de situação.  

 Por outro lado, o esforço para obter um bom desempenho pode ser considera 

como uma estratégia de compensação diante dos estigmas e preconceitos 

enfrentados.    
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5.  O MUNDO DO TRABALHO: OPORTUNIDADES, 
CONTINGÊNCIAS E ESTRATÉGIAS” 

 

Neste capítulo, analiso a trajetória profissional de minhas interlocutoras. 

Através de suas histórias de vida, busco compreender como são e qual o significado 

atribuído por estes sujeitos às suas profissões e carreiras. Por outro lado, viso 

compreender como o mundo do trabalho influência a constituição destas mulheres 

negras como sujeitos e, por fim, quais as experiências destas mulheres.  

Destaco que não tenho o objetivo de buscar uma conexão direta entre 

contexto pós-escravidão e as condições do mercado de trabalho na atualidade. 

Porém, entendo ser fundamental considerar a dinâmica histórica de inserção da 

população negra no mercado de trabalho para compreender as permanências e 

transformações que influenciam as trajetórias e as experiências das mulheres que 

entrevistei.  

  

5.1. Ingresso no mercado de trabalho: o trabalho doméstico como acesso 
ao mercado formal e à renda 

 

 No Brasil, como apontam Márcia Lima, Flavia Rios ,Danilo França (2013),  a 

participação de mulheres negras no mercado de trabalho se dá de forma significativa 

no trabalho doméstico. Cabe ressaltar que o processo de constituição do trabalho no 

Brasil, está relacionado ao processo escravocrata.   

 As relações de trabalho forjadas no contexto escravocrata assentam-se 

também, como aponta Angela Davis (1982), em aspectos de gênero. Não era 

possível e nem desejável que as mulheres negras atuassem segundo os “papéis 

sexuais” e os princípios da “feminilidade” impostos para as mulheres brancas. 

Segundo a autora, a escravização impõe que mulheres negras não possam ser 

fracas e homens negros não possam ser fortes.   

 No caso do Brasil, o emprego de mulheres negras escravizadas no trabalho 

doméstico era recorrente. Neste contexto, forjam-se relações, discursos e 
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representações sobre estes sujeitos que se transmutam, se reconfiguram e, ainda, 

informam o imaginário sobre mulheres negras.  Compreendendo que os imaginários 

fundamentam discursos que são constituídos e constituintes de práticas sociais, faz-

se necessário compreender quais os discursos e representações sobre as mulheres 

negras circulam ainda hoje na sociedade. Parto da compreensão de que tais 

imaginários e estereótipos fundamentam práticas individuais e/ou institucionais que 

contribuem para manutenção das desigualdades raciais e de gênero. 

De acordo com Maria Aparecida Bento(1995) as análises sobre o mercado de 

trabalho, no geral não aprofundam as especificidades na mulher negras neste 

campo.  Embora sejam apontadas como as que vivenciam a maior precariedade de 

trabalho, os estudam não costumam aprofundar a Interseccionalidade entre raça e 

gênero. De acordo com Bento (1995), os estudos concentram-se em duas 

perspectivas: uma análise homogênea que não considera raça; ou estudos que 

trabalha com a variável de raça atrelada a classe.  

Na década de 70, houve um significativo crescimento da participação das 

mulheres no mercado de trabalho, sendo que o emprego doméstico representava 

27% da participação feminina no mercado de trabalho em 1970 e cerca de 20% em 

1980. Tal redução é explicada pela diversificação da economia e pela 

industrialização do país que gera postos mais diversificados. Agregadas na 

categoria “outras trabalhadoras domésticas”, este setor empregava na época cinco 

milhões de mulheres. (IPEA, 1998, p.5.). 

 O censo de 1970 mostrava que empregadas domésticas, rurais, professoras 

primárias, costureiras, comerciárias, atendentes de saúde, auxiliares de escritório e 

operárias representavam 80% da população feminina ocupada no Brasil. No Paraná, 

de acordo com o mesmo censo, percebe-se que existiam quarenta e cinco mil 

professoras, enquanto trabalhadoras domésticas eram mais de oitenta e quatro mil, 

além de seis mil lavadeiras e engomadeiras (IBGE, 1970, p.127). 

 Estudos da década de 90 apontavam para a disparidade de salários que 

atingia as mulheres negras. Neste período de acordo com Bento (1995) homens 

brancos recebiam em média 6,3 salários mínimos. Já as mulheres brancas e 
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homens negros recebiam respectivamente 3,6 e 2,9 salários mínimos. Sendo que no 

mesmo período mulheres negras recebiam em média 1,7 salários  

 Tais dados podem ajudar a compreender a dinâmica no mercado de trabalho 

e, por conseguinte, os significados da trajetória das mulheres negras cujas 

trajetórias são analisadas nesta pesquisa. 

 Quanto ao mercado de trabalho, Márcia Lima, Flavia Rios ,Danilo França 

(2013) demonstram, com base na análise de dados da PNAD, as desigualdades 

entre mulheres e homens, brancos e negros.  Segundo os autores, em geral, as 

mulheres tendem a se concentrar entre os trabalhadores não remunerados, 

trabalhadores domésticos e funcionários públicos; os homens, por sua vez, 

concentram-se entre os assalariados com e sem carteira, trabalhadores por conta 

própria e empregadores. No caso da população negra, a principal característica de 

inserção é a constituição de “guetos ocupacionais” com intersecção de raça e 

gênero. As mulheres pretas e pardas concentram-se no serviço doméstico, enquanto 

os homens negros concentram-se, especialmente, na construção civil  e nos 

serviços gerais com  baixos salários e um alto grau de informalidade.  

 As mulheres negras possuem baixa representação em categorias mais 

estáveis e de maior status social, como empregados com carteira assinada e 

empregadores. Além disso, os dados sobre educação, apontam que,  mesmo sendo 

mais escolarizadas que os homens, negras têm salários inferiores aos dos homens 

negros quando ocupam os mesmos cargos. Soma-se a isso o fato de que, embora 

os avanços educacionais tenham sido importantes, o critério raça influi 

negativamente no retorno do investimento em educação, especialmente para as 

mulheres negras. 

Pode-se dizer que o ranço das relações escravocratas está fortemente 

presente nas relações entre trabalhadores e empregadores. As relações de 

intimidade entre patrões e empregadas estão perpassadas pela hierarquia, por 

dinâmicas de controle e obediência e também por afeto e amizade. Neste campo de 

múltiplos sentidos e dinâmicas intersubjetivas, o trabalho doméstico realizado por 

mulheres negras é, em muitos casos, a principal ou única fonte de renda de famílias 

negras.   
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 A entrada das mulheres no mercado de trabalho em geral não altera 

drasticamente a divisão sexual do trabalho. Na medida em que continuam atuando 

majoritariamente em determinados setores, tais como educação, saúde e serviços.  

Paralelamente à entrada das mulheres no mercado de trabalho, reforçou-se a 

divisão racial do trabalho doméstico, uma vez que as mulheres negras assumem as 

tarefas domésticas de mulheres brancas que ingressam no mercado de trabalho 

público. (GONZALEZ, 1982). 

Neste sentido, as histórias de vida nos permitem compreender as dinâmicas a 

partir dos sentidos atribuídos pelos sujeitos ao trabalho. Diante disso, passo a seguir 

a analisar as representações sobre o trabalho doméstico que estão presentes nas 

narrativas de minhas interlocutoras.  

No caso de minhas interlocutoras, o trabalho doméstico foi a porta de entrada 

para o mercado de trabalho formal. Teresa, Miriam, Chica, Princesa Negra e 

Dandara atuaram no início de suas trajetórias profissionais como trabalhadoras 

domésticas. Este pode ser compreendido como uma forma de acessar recursos 

financeiros que possibilitariam levar a cabo as estratégias de ascensão social. Como 

no caso de Teresa, para a qual o emprego doméstico é a forma encontrada para 

avançar nos estudos: 
 

Sei que eu vim sozinha, vim morar numa casa, trabalhava de empregada 
doméstica e vim sozinha, vim pra estudar. [...] O primeiro ano, essa minha 
patroa conseguiu meia bolsa com alguém e a outra metade era o meu 
trabalho. O que eu recebia, ia lá e pagava a outra metade. (TERESA). 

 

 Também, aos quinze anos, Miriam já trabalhava como diarista para ajudar a 

mãe no sustento da família. 
 

... cuidei de criança, trabalhei em casa de família, fiz de tudo um pouco. As 
oportunidades eram muito poucas, mas a gente ia enfrentando, né. [...] Trabalho na 
casa de família era complicado, né, porque é aquela coisa, você é empregada. Eu 
trabalhei numa casa ali no Cristo Rei, na rua Souza Naves ali. Eu trabalhei com 
rapazes, eu tinha quinze anos. Eu só trabalhei com rapazes, eram três rapazes 
dentro da casa e eu trabalhei pra esses rapazes. Então, eu chegava, eu abria o 
apartamento, trabalhava e ia embora isso com quinze anos de idade.(MIRIAM) 
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 Já Princesa Negra atuou como babá na mesma casa na qual sua mãe 

trabalhava. As diferenças nos sentidos do trabalho para patroas e empregadas é  

identificada por Princesa Negra ao falar que a patroa “foi professora, mas ela 

trabalhava por hobby, ela era bem rica.” Nota-se que Princesa Negra estabelece 

uma distinção entre o sentido do trabalho para si e para sua patroa. Ao identificar o 

trabalho de sua patroa como professora como algo “desnecessário”, feito por 

“hobby” já que ela era rica e não precisaria trabalhar. 

 Nota-se ainda que as narrativas sobre o período em que trabalhavam como 

domésticas está bastante marcada por lacunas, falta de detalhes e silêncios. Fato 

que pode ser atribuído ao valor “negativo” e de pouco prestígio socialmente atribuído 

a esta atividade. Outro aspecto observado são as percepções das entrevistadas 

sobre os preconceitos e imaginários sobre a raça/gênero e o trabalho doméstico, 

observados por Chica ao analisar as diferentes reações dos pais de seus alunos a 

sua presença: 
 

Trabalhei na parte de creches, cuidando de crianças. Na creche da Santa Efigênia, o 
primeiro lugar. Houve, sim, dificuldades, de mães, algumas vinham [...] que eu deixar, 
houve dois lados da história; houve dificuldades de mães deixarem quando viam que 
eu era negra, aos filhos deles, mas muitas quando viam que eu era negra, já 
gostavam porque talvez olhassem pra mim  e vissem, comparasse com babás, 
né?(CHICA). 

  

A cor da pele de Chica marca uma ambiguidade, que foi interpretada de 

formas diferentes. Por um lado, ser negra foi interpretado como algo negativo 

inicialmente pelos pais. Por outro, a cor da pele foi também interpretado como algo 

positivo, como se fosse uma “credencial” ou demarcasse sua “competência histórica” 

para atuar nesta função. Neste último caso, pode-se inferir que tais interpretações 

poderiam estar baseadas em estereótipos raciais e de gênero. 

Considero que, neste caso, há uma sobreposição de representações de 

gênero e de raça, que estabelece o cuidado como tarefa feminina. Por outro lado, as 

concepções de herança escravista e racista, que identificam as atividades braçais e 

de menor prestígio à população negra.  

Nos casos de Miriam e Princesa Negra, observa-se, além do trabalho 

doméstico, uma carreira típica do ingresso de mulheres no mercado de trabalho: o 
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magistério. Porém, como destaca Jerry Dávila (2006), nas  políticas públicas de 

expansão e reforma do sistema de educacional, em especial no século XX, há uma 

forte influência das ideologias raciais. Diante disso, o autor destaca a exclusão 

resultante da racialização das políticas educacionais, o que é verificável pela 

drástica diminuição da presença de professoras negras nas escolas cariocas após 

1940. O autor demonstra uma substituição das mulheres negras que ocupavam esta 

função por mulheres de classes “mais favorecidas”. Segundo o autor, o objetivo de 

formar uma “elite de professores” e os métodos e critérios usados para tal levaram à 

exclusão de professores negros.  
 

5.2. Profissões: carreiras, escolhas e contingências 
 

 Dentre as entrevistadas, podemos observar que se concentram em profissões 

que, em geral, gozam de menor prestígio e salário, bem como naquelas que 

concentram grande número de mulheres: Teresa é formada em Enfermagem, 

Princesa Negra é pedagoga, Chica tem licenciatura em Estudos Sociais, Miriam é 

graduada em Administração e Dandara está no último ano de Serviço Social.  

Embora, como aponta Rosana Heringer (2006), a educação para as mulheres 

negras tenha sido vista como uma estratégica para a alteração das condições de 

subordinação, a escolha profissional é fruto dos campos de possibilidades 

disponíveis a estas mulheres, bem como das respectivas contingências. No caso de 

Teresa, que teve acesso ao nível superior em instituição pública, percebe-se a 

escolha pragmática diante da análise das possibilidades oferecidas no mercado de 

trabalho, pois, após ser aprovada em Biologia e cursar dois anos de faculdade ,ela 

presta novo vestibular para o curso de Enfermagem. Tal decisão é orientada, 

segundo a entrevistada, pelas limitações da carreira de bióloga à licenciatura, campo 

que não era desejado por Teresa. Além disso, Teresa via na área de saúde maiores 

possibilidades de acesso ao serviço público.  

 No caso de Chica, ela ingressa no ensino superior em uma faculdade privada, 

um ano após concluir o ensino médio técnico em Contabilidade. Tal trajetória de 
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cursos técnicos de nível médio é recorrente nas trajetórias das entrevistadas, 

destacando-se o magistério e cursos na área administrativa. Cabe destacar que o 

ensino médio técnico é realizado em período em que já há inserção no mercado de 

trabalho. Como já citado, a inserção de todas as mulheres entrevistadas foi o 

trabalho doméstico ou aqueles ligados ao cuidado. Neste sentido, pode-se 

compreender o ensino técnico de nível médio como uma estratégia de ascensão 

profissional, na medida em que proporcionaria a estas mulheres aumentar suas 

chances de ingresso no mercado formal de trabalho em cargos com melhor 

remuneração e maior prestigio que os até então ocupados.  

 Ainda, como aponta Heringer (2006), ao ingressar em espaços de alta 

competitividade, os estudantes negros, incluindo as mulheres negras, sofrem grande 

pressão devido à carência de capital cultural exigido nesses espaços, como, por 

exemplo, o domínio de línguas estrangeiras, o que gera um processo de exclusão 

simbólica.  

 Nos casos de Princesa Negra e Miriam, o acesso ao ensino superior e, 

portanto, a “escolha” da profissão  ocorrem tardiamente, após os trinta e cinco anos 

de idade.  Em ambos os casos, pode-se relacionar as dificuldades de acesso e 

permanência no ensino superior à rotina de cuidados com os filhos, na medida em 

que ambas foram mães antes de ingressarem no ensino superior. Diferentemente de 

Chica que teve sua única filha após concluir a faculdade.   
 

5.3. A estabilidade como valor: os sentidos da carreira pública 
 

 Como já citado, meu objetivo inicial era trabalhar com a trajetória de 

mulheres negras ativistas e foi a partir deste critério inicial que foram selecionadas 

as entrevistadas. Porém, a partir da fase de análise das entrevistas, percebi as 

“coincidências” entre as trajetórias: o início da carreira no trabalho doméstico e a 

carreira no serviço público das entrevistadas.  A partir do reconhecimento destes 

fatores, tomados inicialmente como meras coincidências, forjaram-se novos rumos 

para a pesquisa que levaram a este trabalho. 



87 

 

A seguir passo a analisar a experiência narradas pelas entrevistadas quanto a 

suas carreiras no serviço público. Busco evidenciar as diferentes formas de 

interação, as dificuldades e oportunidades que encontram neste meio,  bem como 

quais as formas de estratégias que desenvolvem para enfrentar as dificuldades 

vividas nestas experiências.  

As dinâmicas das discriminações pesam no acesso de negros ao mercado de 

trabalho formal. Observa-se que mesmo com qualificação e experiência para as 

funções pretendidas os preconceitos estão presentes nas interações cotidianas. 

Entre as entrevistadas, Teresa, Dandara e Princesa Negra citaram experiências em 

empresas do setor privado, além das já referidas atuações como domésticas.  

Percebe-se que além da contratação para determinado cargo ou função, a 

permanência no ambiente de trabalho está em geral marcada pelas sutilezas do 

racismo, como observado nos trechos a seguir: 
 

Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, do seu Ademar, mas ele falava pra 
me provocar e ele contava as piadas de "nego". Quando chegava alguém, ele 
contava, mas era pra me ver irritada, porque, a primeira piada que ele contou, eu 
disse: "não é engraçado ser negro", nunca vi graça. Como não é engraçado ser 
pobre, como não é engraçado ser gay. ( DANDARA). 
 

Trabalhei numa escola para surdos, [...] e eu acho que eu saí em virtude da questão 
religiosa porque mesmo que eu não seja da matriz africana [...] e eu lembro que... na 
Acnap também tem o cursinho pré-vestibular para negras e negros, que eu também 
participei [...] Eu lembro que a gente tinha as aulas inaugurais. Teve um ano desses 
que eu convidei a minha diretora pra ir, eu estava lá já há três anos. Convidei ela, não 
sei se tem a ver, talvez seja coincidência, coisa da minha cabeça, não sei; ela é 
católica, ela é irmã da igreja católica, inclusive é um ex-seminário, é uma ex-escola 
pra meninas, era uma escola pra surdos, mas de meninas, né. E ela foi nessa 
inauguração na aula do pré-vestibular, daí as músicas, os atabaques, enfim. Aí eu sei 
que no ano seguinte que eu seria PSS ela falou que não havia vagas na escola, só 
que voltaram outras professoras que haviam entrado depois de mim, pra elas tinha 
vaga. [...] Tem outra coisa, eu lembro que até dois mil, um pouco antes, eu usava 
muito o meu cabelo preso, eu não usava o cabelo solto [...] eu o usava bem preso, aí 
quando eu comecei a usar ele solto eu vi que a diretora, ela não chegava a falar 
nada, mas tinha uns olhares, umas coisas assim. (PRINCESA NEGRA). 

 

Neste sentido, o serviço público pode ser compreendido como uma 

possibilidade para as entrevistadas de “driblar” os efeitos do racismo em suas 

trajetórias profissionais, uma vez que o concurso público representaria um processo 
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de seleção baseado no mérito e na maior qualificação. Além disso, a estabilidade 

adquire múltiplos sentidos.   

A estabilidade de um emprego público pode ser associada à segurança 

financeira na medida em que a garantia de emprego e pagamento sem as 

intempéries a que está sujeito o mercado privado. Da mesma forma, a garantia legal 

da estabilidade representa uma maior segurança e menor probabilidade de perder o 

emprego diante de práticas racistas e discriminatórias de superiores hierárquicos.  

Além disso, como citado anteriormente a estabilidade na carreira profissional e certo 

status da carreira pública podem estar relacionados a valores aprendidos na 

socialização primária no meio familiar.  O serviço público também pode significar 

uma possibilidade de ascensão social, em especial para membros de famílias 

pobres como no caso das entrevistadas. Tal opção pelo serviço público foi 

destacada por Florestan Fernandes (1972) como uma ocupação importante para a 

formação da “classe média” negra na década de 20 em São Paulo. Por fim, observa-

se que, entre as entrevistadas que são mães, a estabilidade da carreira pública 

representa a segurança no sentido de garantir os meios de sustento dos filhos.  

No caso de Chica, seu pai foi funcionário público e há o reconhecimento da 

importância e valor de tal atividade, bem como a percepção dos membros da família  

e  das orientações dos pais (em especial da mãe, neste caso) sobre o serviço 

público como estratégia para negros diante das barreiras do mercado de trabalho 

privado.  

Destaco ainda que o serviço público representa a função mais alta e com 

melhor remuneração das trajetórias profissionais das entrevistadas que, como dito, 

iniciaram suas trajetórias em funções de baixa remuneração e prestígio.  Nos casos 

de Teresa, Chica e Miriam, suas carreiras no serviço público representam a maior 

parte de suas trajetórias profissionais, estando Teresa e Miriam em vias de se 

aposentarem. Já Princesa Negra ingressa tardiamente como funcionária pública 

concursada, embora tenha atuado praticamente durante toda a sua carreira na 

educação pública do estado em regimes especiais de contratação. No caso de 

Dandara, sua ocupação atual é em um cargo comissionado de chefia, por indicação 

do prefeito do município, pertencente ao mesmo partido que Dandara. 
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Estes dois últimos casos são entre as entrevistadas as que mais 

recentemente concluíram ou ingressam, como é o caso de Dandara, no ensino 

superior. No caso de Teresa, que possui doutorado (o maior nível de escolaridade 

entre as entrevistadas), nota-se que é após a conquista da vaga no serviço publico 

que há possibilidades de ela continuar os estudos. Mais do que isso, a atuação 

profissional como técnica responsável pelas políticas de saúde da mulher e, a partir 

de 2009, de saúde integral da população negra  influencia  na escolha de suas áreas 

e temas de pesquisa no mestrado e doutorado. Além disso, será determinante, 

nestas escolhas, seu engajamento no ativismo feminista e no movimento negro.  

O aprimoramento profissional e a qualificação são também formas adotadas 

por todas as entrevistadas para progredir  e conseguir promoções na carreira, 

visando melhores cargos e salários. Porém, percebe-se que após o ingresso outras 

limitações e barreiras se impõe a ascensão na carreira. 

A seguir, passo a analisar as principais formas identificadas nas narrativas 

das entrevistadas sobre manifestações de discriminações, racismo ou preconceito, 

bem como as diferentes formas de enfrentamento dessas situações empreendidas 

pelas entrevistadas.  
 

5.4. A reflexividade das concepções sobre racismo, discriminação e 
preconceitos 

 
 É importante demarcar que identificar os preconceitos vividos está 

relacionado à percepção de cada indivíduo sobre suas experiências. Neste sentido, 

o processo de narrar estas situações, além de rememorá-las, leva a quem narra a 

(re)interpretar os fatos vividos. Tal processo gera certamente sofrimento, fato 

reforçado pela recorrência de emoção e choro ao lembrar tais experiências. 

 É importante destacar que as entrevistadas são unânimes em minimizar 

inicialmente a importância do racismo, do preconceito e da discriminação em suas 

trajetórias. Porém, no decorrer de suas narrativas, enumeram diversas experiências 

de discriminação. 
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As situações de interação, os tipos de contato, as posições ocupadas, os 

contextos de socialização, o tempo e o espaço têm grande influência sobre as 

reações das entrevistadas às situações de preconceito, mas, estas situações não 

ocorrem na mesma intensidade ou de modo igual para todas as entrevistadas. 

Também suas concepções sobre o que é racismo, preconceito e discriminação 

mudam com o decorrer do tempo.  

 Percebe-se uma alteração durante a trajetória de vida das entrevistadas de 

suas percepções sobre o que é racismo, discriminação e preconceito. Tais 

alterações estão marcadas nas narrativas pela recorrência de frases como “na 

época eu não entendia”, “naquela época eu não achava que era discriminação” ou 

“eu pensava diferente sobre isso”. 

 Observa-se, portanto a “reflexividade” acerca das concepções acerca do que 

é racismo, discriminação e preconceito a partir em especial da participação em 

movimentos sociais em especial do movimento negro. Fato que leva a mudanças 

nas formas de enfrentamento às situações de preconceito e discriminação. 

 Os relatos apresentam inúmeras situações e comportamentos sutis (outros 

nem tanto), conflituosos e que, certamente, apresentam impactos sobre as 

subjetividades dos sujeitos. Sob diferentes formas, olhares gestos, tons de voz, tipos 

de tratamentos, “boicotes”, risos sem mencionar a cor da pele diretamente atuam na 

reprodução cotidiana das opressões.   

 Sendo assim, é fundamental se ter em conta que as manifestações de 

discriminações, racismo ou preconceito identificadas como tal pelas entrevistadas 

assim o são a partir de suas concepções e visões atuais sobre o tema. Este fato é 

fundamental para se compreender, portanto, os sentidos de suas estratégias de 

enfrentamento na época do ocorrido. Observou-se que as reações mais comuns são 

o silêncio, fazer de conta que não percebeu, a ironia e, com menor frequência, a 

reação e, em último caso, o conflito aberto tema que abordarei mais à frente. Passo 

agora de debater algumas das formas de manifestação do racismo e dos 

preconceitos vivenciados pelas entrevistadas. 
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5.5. As oportunidades barradas 
 

Como aponta Rafael Guerreiro Osório (2006), gênero e raça são fatores 

distintivos nas possibilidades de progressão no serviço público. Segundo o autor, há 

diferenças entre negros e brancos quanto à probabilidade de ocupar cargos 

independentes de nível hierárquicos. Porém, não entre homens e mulheres do 

mesmo grupo racial.  Entretanto, considerando-se o nível do cargo, o autor indica 

que cargos mais elevados são marcados em geral pelas barreiras de gênero. 

O autor observa que cargos de maior prestígio, em geral, não são 

preenchidos com base no mérito ou na maior qualificação. Geralmente, há a  

permanência de relações e práticas pautadas na troca de favores , na lealdade e 

nos interesses políticos, o que acaba por favorecer o acesso a cargos de maior nível 

a pessoas integrantes ou com relações com grupos de maior poder e prestígio.  Tais 

dinâmicas são narradas por algumas das entrevistadas: 
 

Eu fui chefe de setor e perdi cargos do dia pra noite. Um cargo de quase dez anos de 
repente foi tirado sem explicação nenhuma. Explicação a gente sempre tem, né. De 
repente você sai do seu lugar de dez anos, a sua competência do teu trabalho que 
você tá fazendo, de repente você vê uma loira bonita sentada lá. "Você tem 
concurso?", "não". "Que você tá fazendo aqui? Você é comissão?", "sou". Tá 
explicado. ( MIRIAM). 

 

A permanência da desigualdade racial é apontada por Carlos Hasenbalg 

(2005), que demonstra a partir de dados estatísticos que pretos e pardos 

permanecem em situação de desvantagem na sociedade brasileira, na medida em 

que, no pós-abolição, o preconceito e a discriminação se reconfiguram e adquirem 

novos significados e funções. Entre estas funções, está a atuar como barreira 

simbólica à mobilidade social de negros.  

Como já citei, as pesquisas sobre a inserção da população negra no mercado 

de trabalho e as desigualdades sociais não são raras. Tais pesquisas mostram 

definitivamente a existência do racismo e do preconceito na sociedade brasileira, e 

também os efeitos destes nas desigualdades sociais.  

Até a atualidade e partir de  diferentes perspectivas e hipóteses, o tema tem 

sido objeto de estudo.  Porém, observa-se, em muitos destes trabalhos, o foco 
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central na questão da ascensão social da população negra. Entretanto, estes 

trabalhos “clássicos” sobre a temática das desigualdades raciais focam em aspectos 

estruturais ou nos  aspectos-macro destas dinâmicas. 

Neste trabalho, detenho-me nas visões, representações e na compreensão de 

minhas interlocutoras sobre suas trajetórias. Portanto, a questão da ascensão social 

é apenas tangencial neste trabalho. Tal fato se deve em virtude das opções teóricas 

e metodológicas, explicitadas nos capítulos anteriores e fundamentadas na pouca 

ênfase dada a este aspecto nas narrativas das entrevistadas. 

Notou-se que o racismo e o preconceito influem fortemente nas possibilidades 

de ascensão profissional e estão presentes de diferentes formas nas rotinas 

cotidianas no ambiente de trabalho das entrevistadas. Reproduzo a seguir um trecho 

que embora longo é bastante explicativo das formas, neste caso, bastante explícitas 

de barreiras encontradas pelas entrevistadas de ascensão na carreira profissional.  
 

nunca me deram cargo de chefe. Nunca. Até um fato interessante... eu sempre 
trabalhei nessa parte da Logística; mudou-se o nome o setor, mas eu sempre 
trabalhei nessa parte. Fazia uns dez anos já que eu estava na instituição e eu tinha  
competência, pelo fato de você estar trabalhando ali, automaticamente, pela 
repetição do serviço [...] sabe? Eu trabalhava com a minha chefe já fazia dez anos ali, 
então, tanto é que quando ela saía, eu assumia o setor plenamente, e o nosso setor 
ali cuidava do Paraná todo, não era Curitiba, nós éramos responsável por todo o 
estado, e eu tinha pleno conhecimento do Paraná todo. Então, quando essa minha 
chefe saiu, que ela foi se aposentar, tinha que ser indicado uma outra pessoa pra 
cuidar do setor; obviamente, quem estava do lado dela ao longo desses dez anos era 
eu, então, até pelo andar da carruagem, todo mundo já falou "não, a Chica  vai ser a 
chefe do setor". Nesse momento, eu só fiquei sabendo quando eu fui trabalhar no 
outro dia e vi uma pessoa estranha lá na sala, que tinham trazido do Rio Grande do 
Sul pra Curitiba, ela era alemã. Faço questão aqui de descrever a aparência dela: 
pele totalmente alva, branca, branca, branca; olhos azuis, azuis, azuis; loira, loira, 
loira; não sabia NADA do setor porque ela foi CONVIDADA pra morar em Curitiba e 
assumir a chefia. Então, quando eu abri a porta e vi aquela pessoa ali, eu cheguei e 
falei: "Bom dia!", ela : "Bom dia! eu falei: "Tudo bem? Eu posso ajudar?", eu não 
sabia que ela era minha chefe porque ninguém me falou nada, aí ela falou assim: 
"ah, eu sou a nova funcionária", aí eu falei: "prazer, e tal... você vai trabalhar onde?", 
ela falou assim: "ah, não, eu tô substituindo a fulana". Aquilo foi um choque pra mim, 
eu falei "ah, tá, seja bem-vinda! Com licença um pouquinho, eu já volto! ”e fui falar 
com a chefe da Administração, que seria chefe dela, né. Eu cheguei e falei: "que 
palhaçada é essa!?", aí eles falaram "Oi, Chica, bom dia!", sorrindo pra mim ainda, 
todo mundo. "Gostou da nova chefe?", sabe? Com aquele sorriso assim, pondo o 
cafezinho, olhando pra mim e sorrindo. Eu falei: "que palhaçada é essa!?" .Ele falou 
assim: "não, gostou da nossa chefe lá? Nossa! Cê viu só como ela é bem 
branquinha?" . ( CHICA). 
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A situação narrada por Chica é significativa das dinâmicas do racismo no 

Brasil que como aponta Kabenguele Munanga (1999) manifesta-se a partir das 

características físicas/fenotípicas dos sujeitos negros. Sobre estas características 

produziram-se representações e ideologias que fundamentam práticas de 

preconceito racial. Estas por sua vez se institucionalizam e legitimam hierarquias e 

posições de poder.  
 

5.6. “As pessoas nunca me viam”: mulheres negras em cargos de chefia 
ou poder 

 

Considero importante destacar as situações de “invisibilidade’ e 

estranhamento pelas quais passaram Teresa e Dandara decorrentes de funções que 

ocupavam em determinados momentos de sua trajetória profissional.  

 No caso de Teresa, a partir da conquista de cargo de chefia na coordenação 

técnica das políticas de saúde da mulher em uma das regionais de saúde da 

Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. Em certa ocasião, Teresa relata o 

questionamento e o fato de “não ser identificada” como chefe  
 

Um coordenador de Saúde da Mulher, que assumiu agora nessa nova 
gestão que estamos vivendo aí. Dos vinte e nove municípios que eu 
trabalho, dezessete mudou totalmente a gestão. Um coordenador que 
assumiu, eu acho que ele simplesmente ignorou a minha existência, por ser 
negra. Achou que, decerto, era muito burrinha ou pela minha forma de 
vestir, sei lá o que. Ele não me deu a menor atenção pra mim. Até que, por 
um acaso, num evento, eu fui convidada pra fazer uma fala dum destes 
assuntos aqui, da minha vida, sobre mortalidade materna. Acho que foi 
minha tese, que eu fui apresentar, sobre Near Miss. Ele ficou encantado e 
daí saiu comentando com as pessoas e depois as pessoas vieram me falar: 
"nossa, mas a Teresa, hein? Quem diria! Num sabia que ela sabia tudo 
isso". Então, as coisas das sutilezas do racismo que [...]  é eu estar hoje 
numa posição de coordenação, digamos que, teoricamente, eu estou acima 
dessas pessoas, num nível de gestão. Eu tô numa gestão estadual, as 
pessoas tão numa gestão municipal. Então, minimamente, essas pessoas 
tinham de conversar comigo com o mínimo do respeito porque em princípio 
sou eu quem demando as coisas pra fazer, eu é que estou monitorando o 
trabalho deles e tudo, entendeu? E aí o cara me sai com uma dessa. Então, 
assim, pra eu lembrar quantas passagens dessa que eu tive na vida... 
(TERESA). 
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Fatos semelhantes são relatados por Dandara, em sua experiência em dois 

mandatos como vereadora em um município da região metropolitana de Curitiba, 

sendo um deles como presidenta da câmara: 
 

E eu olhava, assim, às vezes, o espanto. Eu me lembro de uma experiência que aqui 
teve que eles sempre fazem, agora conquistam o Congresso Internacional de 
Educação aqui, que eles fazem. Eu me lembro de quando eu chegava, porque eu 
nunca fui muito de... nunca gostei muito de ficar na frente [...] Aí eu me lembro que eu 
fui nesse negócio, e eu tava no meio de um  grupo, quando eles falaram: "Nós 
chamamos para compor a mesa a presidente, né, da Câmara, a Senhora Dandara". 
Eu me lembro que eu me levantei no meio delas e elas meio espantadas: "Mas ela... 
". Então quando eu saía, e me chamavam, sempre olhavam para minhas assessoras, 
dificilmente para mim. Pelo estereótipo, pela fisionomia, o jeito de se vestir, de 
conversar. Quando eu chegava numa reunião que marcavam com a vereadora, que 
eu chegava com alguém, geralmente, as pessoas pensavam que a vereadora era 
uma das minhas assessoras, nunca eu. Eu me lembro que uma vez eu ”tava” num 
carro e a mulher dizendo para mim: "Que bom que aquela menina ganhou, né? É 
uma menina muito simples, né? E vai fazer as coisas", ela falando comigo, achando 
que era minha assessora, "Que bom que ela se reelegeu!" (DANDARA). 

 

 Nota-se que, a partir do acesso a certas posições, as entrevistadas passam a 

participar de ambientes sociais frequentados majoritariamente por brancos, onde 

negros são raros. Nestes contextos, fica nítida a condição de “outsiders” destes 

sujeitos em seus campos, onde, apesar da qualificação ( no caso de Teresa) e da 

legitimidade adquirida  pela eleição ( no caso de Dandara), isso não se reverte em 

maior integração aos seus campos ou em maior prestígio dentro deles.  

 Tal fato alinha-se às dinâmicas do preconceito racial no Brasil, onde entre 

outros aspectos há uma relação entre cor de pele e condição social esperada 

conforme aponta  Alberto Almeida (2007) em estudos em que pediu que 

entrevistados atribuíssem qualidades e defeitos a indivíduos apresentados a partir 

de retratos. Neste estudo, o autor percebeu que qualidades positivas foram mais 

atribuídas a brancos, e negros, em geral, foram associados a características 

negativas.  

 Embora, como aponta o autor, em certos casos a atribuição de valor esteja 

pautada em dados materiais como, por exemplo, escolaridade sobre o qual sabe-se 

que brancos têm em geral mais estudo que negros, é nítido o preconceito na  

atribuição de valores, fundamentalmente, a negros como desonestos, preguiçosos e 

malandros. 
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 Além disso, o autor identificou uma associação entre profissões e grupos 

raciais, na qual brancos são associados a profissões de maior prestígio, sendo que a 

grande participação de negros em certos grupos de ocupação de menor prestígio e 

remuneração leva à associação de determinadas ocupações como “tipicamente 

negras”, bem como à associação entre ser negro e desempenhar funções 

subalternas.  

 Estas associações entre ser negro e desempenhar funções subalternas 

parecem ser uma base explicativa para as reações de estranhamento e 

questionamento sobre a presença de Teresa e Dandara em certos ambientes e 

funções. Além disso, ocorrendo de formas mais ou menos explícitas, o preconceito 

evidencia que, após mais de cento e vinte anos de integração ao trabalho livre, 

negros ainda são vistos com estranhamento em certos postos e funções de maior 

prestigio. 

 É importante destacar como se imbricam nestes casos representações raciais 

e de gênero, conforme percebemos no fato de que  que Teresa e Dandara são, em 

muitos casos, questionadas sobre sua apresentação e aparência. O que denota as 

exigências por não se enquadrarem a certos padrões normativos de “feminilidade” 

ligados ao corpo. Nestes casos, a roupa como aponta Goffman (2005) é associada a 

estilos de vida,  gostos, juízos de valores e padrões sociais,  podendo a forma de se 

vestir ser relacionada a estigmas e  compreendida como uma marca de inferioridade 

do indivíduo. 
.. eu não tinha muito essa coisa de beleza [...]porque a fulana13 mesmo 
negra, gostava de usar uns conjuntinhos, eu nunca gostei disso, mas de 
vez em quando eu colocava um blazer. Se desse, ao invés de camiseta. 
Uma vez eu levei uma bronca numa apresentação .. quando eles vão fazer 
o juramento a bandeira, porque eu fui... Porque o meu time foi campeão, e 
eu nem me toquei, e fui de manhã com a camisa, porque eu sou corintiana, 
né.. (DANDARA) 

  

 Pode-se afirmar ainda que nos casos de Teresa e Dandara, seus 

comportamentos corporais e vestuário não evidenciam as posições que ocupam 

e/ou ocupavam, ou seja, seu porte (GOFFMAN, 2011, p. 78.)  

                                                           
13 Citando sua assessora durante os dois mandatos como vereadora. 
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5.7. “Propostas indecentes”: gênero, raça , corpo e  sexualidade 
 
  A imbricação entre representações de gênero e raça está presente nas 

narrativas sobre as trajetórias também em situações em que o sexo é apontado 

como estratégia que deveria, ou poderia, ser usada pelas entrevistadas para 

ascensão social. Uma vez que  um dos estereótipos mais recorrentes das mulheres 

negras é sua hipersexualização, práticas pautadas neste tipo de representação 

sobre o grupo são relatadas pelas entrevistadas. Destaco, entre os casos citados, o 

ocorrido com Miriam 

 

Quando foi um dia, fui entregar uma correspondência num tal setor e era o fulano 
trancou a porta da sala dele e disse pra mim assim: que se fosse por causa de 
dinheiro, que eu relutava tanto a sair com ele, que eu não precisava fazer isso porque 
ele tinha muito dinheiro. Porque onde já se viu eu estar me recusando... que nunca 
tinha nenhuma mulher recusado a ele." Ainda disse: "você é uma moça negra, pobre, 
e não quer sair comigo por causa de dinheiro? Cê acha que eu não tenho dinheiro?”. 
E jogou alguns dinheiros na minha cara, né. A minha sorte é que entrou a senhora da 
limpeza e eu saí da sala. (MIRIAM). 
 

 Percebe-se neste caso que o corpo das mulheres negras é tomado como 

objeto do prazer masculino e pensado a partir do sexo. O uso do dinheiro como 

forma de “convencimento” destaca a relação de poder e objetificação do corpo 

feminino e do corpo negro.  

Observa-se nas narrativas das entrevistadas a recorrência de cantadas, em 

geral, de forte conotação sexual e com uso de termos de baixo calão em muitos 

casos. Estas atitudes distinguem-se das formas observadas pelas entrevistadas de 

interação dos colegas de trabalho homens com as colegas brancas. A despeito do 

assédio vivenciado por ambos os grupos _mulheres negras e brancas;  no caso das 

mulheres negras, o assédio  está ligado ao “convite” para o sexo.  

 Cabe destacar que ainda que não foram relatados pelas entrevistadas 

relacionamentos afetivos com colegas de trabalho. Teresa, ao falar do fato de não 

ter se casado, apontou para o fato de que poderia ter conhecido alguém no trabalho, 

fato que não ocorreu com ela, mas ocorreu com outras colegas. Este fato pode 

denotar que o fato de serem negras leva estas mulheres a serem, em geral, 

procuradas por seus colegas para envolvimentos sexuais esporádicos e não para 
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relacionamentos mais “sérios” e duradouros.  

 Foram relatadas ainda formas de interações amistosas em que são 

reforçados estereótipos sobre  mulheres negras. As principais são as referências as 

suas “belezas exóticas” e a “alegria” das entrevistadas. Percebe-se que este último 

atributo representa um estereótipo relacionado ao que Souza ( 1990) chama de 

“privilégio da sensibilidade”, que segundo a autora associa negros à musicalidade, 

ritmo, alegria e atividades lúdicas ou folclóricas (samba, carnaval, capoeira). Para a 

autora, estes atributos revelam um falso reconhecimento da superioridade negra.  

 
Porém estão baseados na associação da “irracionalidade” e do 
“primitivismo” ao negro em oposição ao “ refinamento”  e “racionalidade” ao 
branco. Sendo assim os traços que aparentemente poderiam caracterizar o 
negro como superior são aqueles que simbolizam sua 
inferioridade.(SOUZA,1990, p. 31).  

 

5.8. “Se desdobrar”: a excelência como  estratégia 
 

Diante das situações de racismo e preconceito racial, observa-se como 

apontado anteriormente, a busca por formas de compensação dos atributos 

negativos. Entre eles, Neusa Santos Souza (1990) destaca a busca pela excelência 

e pela superação.   

A auto exigência é apontada por Goffman (2008) como uma estratégia de 

sujeitos estigmatizados para adequar-se ou inserir-se nos ambientes e normas. Este 

tipo de postura esta relacionada à busca de superação, ou seja, esforço por alcançar 

áreas ou atividades vistas como impossíveis ou improváveis para elas.  

Assim há, por parte dos negros, um comportamento de extrema dedicação ao 

trabalho, recorrentes extensões de jornadas e horas extras, extremo esmero no 

desempenho das funções, comprometimento e respeito aos padrões de conduta das 

instituições em que trabalham.  

Em relação a isso,  Teresa e Dandara citam o sacrifício da vida pessoal e 

familiar e da convivência com amigos. No caso de Teresa, cabe destacar que a 

entrevista para esta pesquisa foi realizada em seu local de trabalho, em horário de 

expediente em época na qual a entrevistada estava de licença prêmio, ou seja, 
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“deveria” supostamente estar descansando. Teresa atribui sua postura de trabalhar 

mesmo de licença ao comprometimento profissional e ao ativismo que tem em 

relação a sua função. Atualmente, ela é como coordenadora da área de saúde da 

mulher e da politica de atenção integral à saúde da população negra. 

São unânimes entre as entrevistadas que suas posturas profissionais não são 

proporcionalmente revertidas em benefícios, reconhecimento ou acesso a cargos e 

progressões na carreira.  
 

5.9. O silêncio , a  “negação” e os ônus do conflito 
 
 O silêncio em relação às situações de discriminação e preconceito, no 

ambiente de trabalho, parece reproduzir a estratégia adotada na vida escolar. 

Entretanto, considero que, embora seja a mesma forma aparente de enfrentamento, 

o silêncio no ambiente de trabalho tem sentidos diferentes do silêncio no ambiente 

escolar.  

 Na infância em geral, o silêncio é pautado nas orientações familiares, sobre a 

conduta a ser tomada, ou mesmo na “reprodução”  de atitudes tomadas pelos pais e 

familiares. Nestes casos, a estratégia de aparente submissão e conformismo estava 

pautada em geral pelo medo de  maiores conflitos e retaliações que, em alguns 

casos, podem acontecer na forma de violência e agressão físicas contra as vítimas 

e/ou seus familiares. Como no caso de Chica que relata as “surras” que seu primo 

levava dos agressores após reclamações ou pedidos de providências à diretoria da 

escola. 

 Já na vida profissional, considero que o silêncio sobre as situações 

vivenciadas se ressignifica. A partir das narrativas, pode-se concluir que o silêncio 

coloca-se no ambiente de trabalho como uma estratégia de permanência, uma vez 

que estão em jogo posições, prestígio e o respeito conquistados durante a trajetória 

profissional. Tal postura é necessária diante das dinâmicas das relações raciais no 

Brasil onde se espera dos sujeitos posturas de cordialidade e não explicitação das 

tensões e conflitos raciais.  
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 Desse modo, não reagir, manter-se em silêncio ou fazer de conta que não 

entendeu são as formas mais citadas de reação às situações de preconceito e 

discriminação como evidencia a fala de Miriam a seguir:  
 

eu trabalho com políticos, né, mas não... não... defendendo alguma 
categoria... negra... essas coisas. Nunca cheguei a trabalhar com isso, 
porque até onde eu trabalho não se diz respeito... não se mexe com isso, 
não se fala nisso, né. E assim, quando você trabalha num órgão público e 
você precisa daquele trabalho, nem tudo você fala e nem tudo... o que você 
ouve, você não ouve. Você não faz reivindicações, é melhor você se calar... 
[...] usei outras estratégias. Da pessoa estar "tirando sarro" com a minha 
cara aqui e eu brincando com a pessoa. “Pois não?”; entendeu?. ( MIRIAM).  
 

 Percebe-se que as entrevistadas identificam que o questionamento pode 

levar a serem rotuladas como “vitimistas”, “questionadoras” ou “a que vê racismo em 

tudo”, o que é ruim e teria peso negativo em suas carreiras dentro das instituições 

em que trabalham. Assim sendo, em geral, quando vítimas de preconceitos no 

ambiente de trabalho as entrevistadas tendem a não expor estas situações aos 

colegas ou a superiores,  como também,  geralmente, não comentam estes fatos 

com amigos ou familiares. 

 Nos casos em que optam por reportar os fatos a superiores ou instâncias 

cabíveis dentro das instituições, percebe-se a insatisfação da parte delas diante dos 

resultados e das posturas da instituição, como no caso relatado por Chica:  
 

Eles fazem um veredicto qualquer lá e arquivam denúncias. Eu acredito que 
fazem isso porque um processo que eu fiz por ter sido agredida 
verbalmente no meu setor, quando eu trabalhava no setor de protocolo, por 
um certo funcionário que me agredia de graça; porque eu era chefe da 
comissão do SICAP, que era de licitações, e ele achava que eu não tinha 
competência, que tinha que ser ele. Eu acabei sendo a chefe da comissão e 
ele não concordou com aquilo, aí ele achava que tudo que eu fazia, eu 
estava dando preferência pra certas empresas, mas não existia isso. Tanto 
é que, na época, quando ele acabou sendo presidente, ele pegou todos os 
meus processos e mandou pra auditoria, aí como foi pra lá, eles foram 
obrigados a mandar pra Florianópolis, pra diretoria geral da empresa fazer 
uma análise de tudo. Voltaram de lá afirmando que não que existia nada de 
errado, todos voltaram. Diante disso, como ele viu que não conseguiu me 
atingir, ele começava a gritar na sala, que eu era uma funcionária relapsa, 
incompetente; que eu era uma funcionária que, se eu estivesse na empresa 
dele, que se fosse algo particular, já tinha me mandado embora. Aí eu abri 
um processo contra assédio moral, mandei pra nossa procuradoria e pra 
nossa gerência, até hoje não vi mais o processo. Questionei com a 
secretária da gerente, ela falou: "olha, na época eu lembro que a gerente 



100 

 

mandou arquivar", eu falei: "como mandou arquivar se não me deram 
resposta? ...  eu que fui autora do processo, não me veio resposta" [...] Esse 
rapaz já foi aposentado também, nada aconteceu com ele. Deram a 
aposentadoria pra ele, ele saiu livre de toda essa história. (CHICA)  
 

 Neste caso, observa-se uma forma de “silêncio institucional” acerca das 

discriminações e opressões ocorridas na instituição, que opera com base no mito da 

democracia racial, no sentido de minimizar os conflitos raciais. Utilizam-se os valores 

institucionais do serviço público ) como forma de deslegitimar as denúncias das 

vítimas. Isto pode ser constatado pelo fato  de a autora da denúncia ter sido 

orientada por colegas a desistir do processo sob o argumento de  que entre os 

concursados não existem diferenças e todos são tratados como iguais. 

 Outra forma recorrente de reação a situações de ofensas raciais observada é 

“levar na brincadeira”, rindo ou fazendo piada junto com o “ofensor”. Tal estratégia 

pode ser identificada como um ato de oferta, ou seja, como a tentativa de dar ao 

ofensor a possibilidade de corrigir ou retirar a ofensa. (GOFFMAN, 2011). Nestes 

casos, como aponta Goffman, é comum que a ofensa seja minimizada e justificada 

como sendo uma brincadeira. No que tange às expressões cotidianas do racismo, o 

riso e a justificativa da piada são reiteradamente reivindicadas. Dessa perspectiva, 

considero que a classificação de brincadeira confere aos casos um sentido de 

menos importante, legítimo e não reprovável,  diante dos quais as estratégias de 

judicialização e criminalização enfrentam importantes barreiras sendo inclusive 

deslegitimadas. Tal fato pode ser atribuído à influência da ideologia racial e a sua 

visão sobre a pretensa harmonia racial. Sob esta ótica, cabe ao ofendido, “levar na 

esportiva” e buscar meios de reestabelecer a ordem desfazendo qualquer indício de 

conflito.  

 Considero que o silêncio, o riso, a ironia são de uso agressivo da fachada, ou 

seja, formas de defesa em situações de conflito ou ofensa. Compreendo que, 

diferente de minhas interpretações iniciais que vejo agora como bastante ingênuas 

sobre estas posturas tendo considerado os sujeitos como apáticos ou conformados, 

tais estratégias são formas de enfrentamento às situações de conflito vivenciadas 

nas relações de interação. Ou seja, esnobar, alfinetar, ignorar, rir e calar são formas 

também formas de réplicas. (GOFFMAN, 2011, p.32). Mais do que a ingenuidade, 
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talvez o fato de ter chegado a minhas interlocutoras a partir do critério do ativismo, e 

por conhecer a postura bastante combativa e dura de muitas delas nos ambientes 

que compartilhamos, cheguei a suas histórias de vida com expectativas de ouvir 

narrativas de continuidade destas posturas de enfrentamento em todas as esferas 

de suas vidas.  
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6. “ A AVENTURA DE TORNAR-SE...  
 
 Neste capítulo, analiso as experiências narradas no que diz respeito ao 

processo de “torna-se”: negra, mulher, ativista etc.. bem como as experiências  

dessas mulheres em relação ao corpo, às afetividades e à sexualidade, buscando 

compreender como estes fatores estão relacionados aos seus processos de 

subjetivação e reflexividade.  

 Entendo as narrativas das mulheres negras como experiências de 

subjetivação e reflexividade em posições subalternas.  Embora de acordo com Avtar 

Brah (2006), a diferença não seja sempre um marcador de hierarquia e opressão, é 

necessário compreender contextualmente se a diferença resulta em desigualdade ou 

em diversidade e, ainda, compreender as formas como estes fatores influenciam os 

processos de produção de subjetividades.  

 Embora inicialmente tenha selecionado as entrevistadas tendo como critério o 

engajamento no ativismo, as histórias de vida das mulheres entrevistadas 

apontaram para muitas outras faces de suas experiências como venho 

apresentando ao longo deste trabalho.  

 Utilizo ativismo nos termos propostos por Patrícia Hill Collins (2000), qual 

seja, como ações desenvolvidas por mulheres negras individualmente ou em grupos 

organizados em suas dimensões interligadas e complementares. A primeira é o 

planejamento de ações para promover influências nas estruturas sociais. A segunda 

dimensão consiste na luta pela transformação institucional.  Nesta perspectiva, o 

fortalecimento pessoal e o empoderamento são importantes, mas as ações coletivas 

são fundamentais para produção de transformações sociais institucionais e 

econômicas.  

 O conceito de empoderamento, de acordo com Ana Alice Costa (2008), surgiu 

com os movimentos negros dos Estados Unidos nos anos 70.  Este é compreendido 

por Collins (2000) como a rejeição de dimensões do conhecimento pessoais, 

culturais ou institucionais que objetificam e/ou desumanizam indivíduos. Segundo 

Collins, as mulheres negras se empoderam quando entendem e usam, 

individualmente ou em grupo, as formas disciplinares de saber e poder para 
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promover sua humanidade como sujeitos.  Ou seja, o empoderamento diz 

respeito a mecanismo pelos quais as pessoas, organizações e comunidade tomam o 

controle e seus próprios assuntos de suas vidas e de seus destinos, tomando 

consciência de suas habilidades e competências para produzir, criar e gerir. 

(COSTA. 2008).  

 Ao contrário do que eu supusera ao escrever o pré-projeto, ainda na fase de 

seleção para o mestrado, as narrativas não se estruturaram no ativismo como foco 

das histórias de vida das mulheres negras que entrevistei, embora no caso de 

Teresa o ativismo tenha grande destaque na forma como narra sua vida:  
 

[…] desde a faculdade, pelo menos eu sempre estive envolvida com 
movimentos sociais. Eu não consigo ser uma pessoa que sai do trabalho, 
fecha a porta e esquece o mundo. Tanto é que eu estou aqui hoje 
trabalhando. Não tinha obrigação absolutamente nenhuma de estar aqui. 
Estou de licença prêmio e estou aqui no meu trabalho! Então eu acho que é 
uma coisa de mim, é uma coisa minha. (TERESA). 

 

 No caso de Teresa, a vida acadêmica tem relação direta com a busca por 

qualificação para intervenção política:  
 

eu fui indicada para participar de um curso preparatório para o Encontro de 
Durban, em 2001, fui indicada pelo Movimento Negro. Cheguei lá, nesse 
encontro, vi que eles não tinham dado nenhum sobre saúde da mulher 
negra. Por isso é que eu fui fazer o Mestrado para produzir dados com esse 
recorte racial. Daí pra frente, cada vez mais eu me “enfronhei” com o 
Movimento Negro, até a criação da Rede de Mulheres Negras do Paraná... 
A minha vida é defender a saúde das mulheres.  (TERESA).  

 

 Além disso, a carreira de Teresa está focada na atuação na gestão de 

políticas públicas de saúde da mulher e, mais recentemente, da saúde integral da 

população negra. Neste sentido, considero que a vida acadêmica e profissional de 

Teresa podem ser compreendidas como esforços de ações de auto definição. 

Conforme exposto por Collins (2000), esta é fundamental para o empoderamento 

das mulheres negras na medida em que se definem por si mesmas, analisando e 

descrevendo questões das vidas das mulheres negras. A auto definição contribui 

para o fortalecimento individual e coletivo, possibilitando ao grupo falar por si e 

formular sua própria agenda a partir de suas necessidades.  
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 Considero que os objetivos no momento, bem como a escolha pessoal e 

arbitrária por Teresa como minha primeira entrevistada, influenciaram na diferença 

substancial no que diz respeito ao foco e a importância do ativismo na narrativa de 

Teresa em relação às demais entrevistadas.  

 Certamente, Teresa é, entre as entrevistadas, a que o ativismo tem maior 

relevância em sua narrativa, embora o ativismo não deixe de aparecer com outras 

ênfases nas narrativas de Dandara, Princesa Negra e Chica.  

  Nos casos de Chica, Dandara e Princesa Negra, o ingresso no ativismo está 

relacionado a influências familiares.  No caso de Dandara, a forte atuação pública de 

seu pai em ações comunitárias e políticas, o que a entrevistada destacou como 

fundamental para sua formação. Seu pai, desde sua chegada a Curitiba, atuou 

intensamente em movimentos de luta por moradia. Sua participação em ocupações, 

mutirões para construção de casas e negociações com o poder público nas 

tentativas de reintegração de posse são lembradas com orgulho e emoção por 

Dandara. A inspiração do pai e o fato de acompanhá-lo desde pequena em suas 

ações foram destacados por Dandara como fator fundamental para sua entrada na 

vida política:  
 

[...] no partido que eu milito, que meu pai foi fundador. Meu pai foi da igreja, 
eu vivia atrás do meu pai. Militância vem de legado também [...]. Minha 
militância saiu da igreja católica da linha da Teologia da Libertação, com 
muitos profetas que passaram aí. Mas, do legado do meu pai, que também 
é da igreja, de construir mutirão, de fazer essas coisas que precisa 
(DANDARA)  

 

No caso de Chica, a atuação do pai, em especial, o reconhecimento que ele 

teve pelos seus feitos são destacados, tendo sido o pai o responsável por levá-la 

ainda adolescente a reuniões do movimento negro de Curitiba.   

 A participação em espaços de diálogo e trocas de experiências entre negros 

são demarcados por Chica e Princesa Negra como tendo sido importantes em suas 

trajetórias pessoais.  
 

quando eu tinha quinze anos, o meu pai começou a levar a gente pro 
Movimento Negro; quatorze, quinze anos ele já se preocupou com isso e já 
começou a nos levar pras essas reuniões que tinha aqui […].  O pai nos 
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levava pras reuniões, ali a gente começou a ter esse conhecimento […] 
nessa época eu já me interessava muito porque eu me identificava muito 
com as coisas que elas falavam; eles eram adultos e falavam do que 
passavam, eu via que eu passava a mesma coisa; elas já contavam que 
passavam isso e eu tava passando, eu me identificava quando ela falava: 
"nossa, aconteceu isso comigo também" e tal. Daí eu fui me interessando 
por isso, aí os meus irmãos pararam, eles achavam que era um saco e eu 
continuei. (CHICA) 

 

A gente sentava em círculo e ia colocando todas as questões sociais, de 
negritude. [...] E parecia que tudo que ele falava era pra mim, parecia que 
ele estava... sabe? [...] até então eu não sabia que eu era negra [...] iam 
falando de um jeito muito legal, que você ia se identificando; daí eu falava: 
"meu Deus, será que ele tá falando comigo?". Sabe quando você vai em 
igreja evangélica e o pastor vai falando. Não sei se você já foi. Daí você vai 
se identificando com o que o pastor tá falando. "Filho, você...", e parecia que 
era isso com ele, sabe? E eu me identificando com tudo o que ele falava, 
daí comecei a participar. ( PRINCESA NEGRA) 

 

 De acordo com Patrícia Hill Collins (2000) grupos oprimidos em geral 

possuem espaços seguros onde podem se expressar. Estes espaços possibilitam 

aos oprimidos se autorretratarem e não se deixarem definir pelos outros. A partir 

desta identificação, apontada por Princesa Negra, ela passa a construir uma posição 

de sujeito engajada com o enfrentamento ao racismo.  

No caso de Dandara, sua atuação está diretamente ligada à igreja católica. É 

importante destacar que os setores progressistas da igreja católica ligados à 

Teologia da Libertação tiveram um importante papel na difusão do pensamento de 

esquerda em toda a América Latina. Esta corrente foi caracterizada pela 

aproximação dos sacerdotes de trabalhadores urbanos e rurais, com programa de 

assistência e conscientização. Sob influência desta corrente, surgiram grupos como 

as comunidades eclesiais de base, das quais Dandara participa. Já na década de 

80, surgem os agentes pastorais negros a partir dos quais se constitui a organização 

da qual Princesa Negra participará no início de sua trajetória como ativista.   

 Considero, portanto que o ativismo pode ser compreendido como um espaço 

de produção e difusão de saber/poder que estimula a reflexão e o questionamento 

de práticas e discursos, bem como subsidia novas formas de agência e contra 

poder. Passo a seguir a analisar, de acordo com as narrativas  das entrevistadas, 

algumas dinâmicas destes processos de reflexão e  questionamento de práticas e 

discursos.  
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 Debato a seguir algumas das  reflexões e  questionamentos de práticas e 

discursos  verificados nas narrativas das mulheres negras entrevistadas, buscando, 

quando for o caso, demonstrar a sua relação com o ativismo.  
 

6.1. Corpo e subjetividades  
 

 De acordo com Guacira Lopes Louro (2004), valores atribuídos às 

características dos corpos são significados como marcas pela cultura, distinguindo 

os sujeitos e constituindo marcas de poder. No Brasil, como aponta Gomes (2006), 

no bojo relações raciais, o corpo e fenótipo negro adquirem sentidos negativos. Os 

corpos de mulheres negras estão perpassados também por sentido e 

representações estereotipadas e negativas.  

 Muitas das representações sociais sobre as mulheres negras do período da 

escravidão permanecem no senso comum, em discursos acadêmicos, e são 

reiterados nas produções culturais etc. Lélia Gonzales (1983) destaca três principais 

representações estereotipadas sobre as mulheres negras: a mulata, a doméstica e a 

“mãe pretas”. A  objetificação das mulheres como exacerbação do corpo e do sexo 

estão na base da imagem das mulatas, por exemplo.  Para bell hooks (1995), esta 

representação passa para a sociedade a ideia que as mulheres negras eram 

somente corpos, sem mente e a aceitação desta representação continua a informar 

a maneira como mulheres negras são “significadas” nos discursos, conferindo-lhes 

um papel social.  Outra representação das mulheres negras é a de cuidadora, mãe 

preta que vive para servir o outro. De acordo com Rita Segato (2007), a 

representação da mãe preta se opõe a figura da mulata de corpo hipersexualizado, 

na medida em que diz respeito a uma maternidade ilegítima.  Para bell hooks (1995), 

esta representação reforça a mulher negra significada pelo corpo, neste caso pelo 

peito que amamenta e sustenta, servindo) os outros.  

 Entretanto, neste trabalho, procurei compreender além das dinâmicas dos 

estereótipos, como estes são “vivenciados” pelos sujeitos e como estes subvertem 

estes estereótipos, conforme sugere Bhabha: 
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deslocado do imediato reconhecimento das imagens como positivas ou 
negativas para uma compreensão dos processos de subjetivação tornados 
possíveis (e plausíveis) através do discurso do estereótipo. Julgar a 
imagem estereotipada com base em uma normatividade política prévia é 
descartá-la, não deslocá-la, o que só é possível ao se lidar com sua 
eficácia, com o repertório de posições de poder e resistência, dominação e 
dependência, que constrói o sujeito  (BHABHA, 2001, p. 106). 

 

 Patrícia Hill Collins (2000) também reforça a importância da contestação 

destas imagens negativas e a substituição por outras positivas. Compreendendo que 

as representações negativas sobre as mulheres negras têm resultados reais e 

podem produzir violências,  o questionamento das representações e significados 

negativos associados aos negros e, em especial, a mulheres negras, fazem parte do 

processo de empoderamento.  

Entre as questões presentes nas narrativas das mulheres negras sobre suas 

histórias de vida, estão as tensões vivenciadas em relação ao cabelo crespo.  
 

 Uma coisa que eu lembro muito era o meu cabelo, eu não sabia como 
arrumá-lo. Eu tinha dificuldade, então, o que eu fazia? A vida inteira, eu 
fazia assim, era uma trança, eu amarrava o cabelo - e eu tinha muito 
cabelo. Eu amarrava aqui aquele cabelo, e era uma trança grossa só, mas 
aquela trança ficava (estalando os dedos, provavelmente em alusão à 
grande espaço de tempo) porque eu não sabia como desmanchar aquilo e 
arrumar o cabelo, passar o pente, então aquele cabelo ficava todo 
empipocado, e aquilo na escola era motivo de gozação, de sarro e dos 
meninos também... Aí vem aquela fase de adolescência, que as 
branquinhas iam todas arrumadas, faziam [...], então, a vergonha {em estar} 
no grupo era imensa, então eu nunca ficava porque chegava uma hora que 
iam falar do cabelo, que iam falar... na hora que eu chegava, todo mundo 
queria saber por que eu usava o cabelo assim, se eu lavava, como é que 
penteava, como eu ia dormir com aquela trança grossa, como é que eu 
fazia pra dormir e tal (CHICA).  

 

na verdade pra nós, mulheres negras, aceitar o cabelo, aceitar a cor, 
aceitar que você não está dentro dos padrões da sociedade é bem difícil, é 
complicadíssimo, né; tanto que eu usava o meu cabelo preso. ( PRINCESA 
NEGRA).  
 

 A narrativa de Chica vai ao encontro do que aponta Gomes (2006), que, no 

espaço escolar, muitas vezes, há o reforço dos estereótipos e representações 

negativas sobre os cabelos das meninas negras.   No caso de Chica, o relato destes 

rituais de cuidado foram narrados com lágrimas nos olhos:  
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às vezes, quando a minha mãe resolvia pentear o meu cabelo, eu chorava 
muito porque o cabelo já estava tão embaraçado, que eu não queria que 
ela arrumasse. Quando ela ia arrumar, a tendência era eu por a mão no 
cabelo porque meu couro cabeludo doía demais; quando eu botava a mão, 
ela pegava o pente e batia nesse troço do dedo aqui, né. Eu chorava muito, 
era um choro de alma, tanto é que quando ela terminava eu continuava 
chorando. Eu já tinha terminado o cabelo, mas aquele dia era dia de choro 
pra mim, eu dormia chorando, eu ficava muito magoada comigo mesma, 
com o fato de eu ter o cabelo daquele jeito, eu me odiava, eu perguntava: 
"por que que eu tenho que passar por isso?", por que essa dor tão grande 
de ter que estar penteando o cabelo, perguntava se não tinha uma maneira 
mais fácil de eu ter que passar por aquilo. E eu acho que eu sempre tive o 
couro do cabelo sensível, sabe? Então [...] ninguém pegar no meu cabelo, 
só agora, depois de adulta é que eu fui deixar as pessoas porem a mão na 
minha cabeça, até então era eu quem arrumava o meu cabelo, eu aprendi 
a fazer essas trancinhas no cabelo, eu aprendi eu mesma, com o espelho 
na frente, só eu mexendo no meu cabelo. Com o tempo, a melhor maneira 
que eu achei de arrumar o cabelo foi alisar, apesar de que era agressiva 
por causa da química, {feridas} na cabeça e tal, mas aí eu me sentia bem 
porque era fácil de arrumar o cabelo, então por muitos anos eu alisei o 
cabelo porque eu vi a facilidade, eu via a leveza que era eu entrar em baixo 
do chuveiro e o cabelo cair e depois só passar o pente e pronto. Também 
nunca mais eu quis cabelo crespo porque o cabelo crespo pra mim era 
tortura. (CHICA).  

 

Todavia, Nilma Lino Gomes (2006) aponta para o fato de as meninas negras 

serem submetidas a rituais de manipulação dos cabelos realizados em geral pelas 

mulheres da família. Em especial mães, irmãs e tias. Este ritual de manipulação dos 

cabelos pode  ser visto, como mostra bell hooks (2005)  como um momento de 

formação de vínculos pessoais íntimos entre mulheres negras mediante uma 

experiência ritualística compartilhada.  

Considero que o contato e o engajamento em especial no movimento negro 

levaram algumas entrevistadas a adotarem novos estilos de vida, ou seja, a um 

conjunto, mais ou menos integrado, de práticas que um indivíduo abraça, não só 

porque preenche as necessidades utilitárias, mas porque dão forma material a uma 

narrativa particular de auto identidade” (GIDDENS, 2002, p. 79). Neste sentido, 

como afirma Giddens, o corpo não é apenas uma entidade física é um sistema de 

ação, um modo de práxis, e sua imersão prática nas interações da vida cotidiana é 

uma parte essencial da manutenção de um sentido coerente de auto identidade. 
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 A aparência corporal, ou seja, as características da superfície do corpo, o 

modo de vestir, de enfeitar-se, visíveis pelo indivíduo e pelos outros são parte do 

processo reflexivo do eu. 

 Considero que o ativismo se reflete e se expressa em diferentes esferas da  

vida das entrevistadas, entre elas, a  profissional, acadêmica e afetiva, tendo em 

vista que, como aponta Stuart Hall (2005), os processos produtores de subjetividade 

oferecem um modo de perceber, pensar, estabelecer relações e estar no mundo.  
 

6.2. As identidades como posicionamento politico 
 

Um dos fatores que estão presentes nas narrativas de algumas entrevistadas 

é a relação entre o ingresso no movimento negro e a negritude. Este conceito 

remete as produções de autores africanos durante o processo de lutas anticoloniais 

no continente africano.  

De acordo com Munanga (2004), a afirmação da negritude envolve a 

identificação com a cor negada e a aceitação da herança cultural. Para este autor, a 

negritude é emancipadora na medida em que contesta a inferioridade forjada dos 

negros. De acordo com Munanga, Léopold Sédar Senghor  utilizou  o termo 

negritude  em 1933, referindo-se às maneiras de agir e pensar próprias da raça 

negra, com intuído de eliminar a carga negativa de significados atribuídos aos 

negros. Já em 1939, Aimé Fernand David Césaire utiliza o termo designando a 

negritude como o reconhecimento do fato de ser negro, de afirmar essa condição e 

aceitar sua história e cultura.  

Neste sentido, considero que a negritude como um processo de 

ressignificação das relações com o mundo e consigo, com seu corpo, com suas 

identidades que pode produzir formas de ser, agir e portar-se no mundo. Entendo a 

negritude como parte do processo de subjetivação. Fica evidente nas narrativas a 

diversidade dos processos subjetivação, bem como os diferentes aportes a partir 

dos quais este processo é realizado. Assim sendo, ressalto a negritude como uma 
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parte possível entre as diversidades e possibilidades de produção de identidade e 

subjetividades.  

 Considero a negritude como uma forma de manter a cultura afro-brasileira  

como uma expressão de resistência, bem como uma forma através da qual negros e 

negras afirmam sua identidade étnica. (REIS,2009).  

 A relação entre corpo e a produção de identidade negras,  abordada por 

Munanga (2009),  aponta a inferiorização dos corpos negros e a forma como esta 

influencia a formação de identidades nos sujeitos negros e o fato de que os sujeitos 

identificados como negros, que exibem fenótipos negroides, como tipo de cabelos, 

cor da pele, forma do nariz e lábios entre outras, podem ser vítimas de discriminação 

(MOTA, 2012). 

 O corpo negro, como aponta Munanga (2009)  foi transformado em espaço 

de enunciação das posições políticas e práticas de resistência e afirmação das 

identidades negras.  

 Além disso, os movimentos negros no Brasil têm investido na produção  e 

visibilização de discursos e imagens positivas sobre os negros. Entre as estratégias 

adotadas, está a (re)construção de uma “memória coletiva”. De acordo com Le Goff 

(2003), a memória social e a histórica são espaços de poder.  Neste sentido, o 

movimento negro tem atuado na reivindicação do reconhecimento da cultura negra 

como parte da história do país bem como tem buscado evidenciar os silêncios e os 

esquecimentos em relação aos heróis negros, acontecimentos importantes da 

história relacionados à cultura e às personagens negras.  

Desse modo, entendo que o processo de rememoração pode ser 

compreendido no bojo do Atlântico Negro nos termos propostos por Paul Gilroy 

(2001), ou seja, como uma formação intercultural e transnacional construída a partir 

da experiência da escravidão, no qual há a preservação da memória da escravidão e 

das tradições negras. Estas histórias, práticas, hábitos e performances constituem o 

Atlântico Negro, uma forma de “tradição” não tradicional, mas essencialmente 

moderna, uma vez que que, para Gilroy, esta tradição não remonta a um passado 

longínquo ou opõe-se à modernidade.  O  atlântico negro constitui-se como o tráfego 
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entre as formas culturais africanas e as culturas políticas dos negros  ( GILROY, 

2001, p. 371).  

De acordo com o autor, este foi um recurso que ajudou no processo de 

existência social, política e cultural de negros e negras,  constituindo-se como uma 

forma de enfrentamento ao racismo e às formas com este opera na negação da 

história e da cultura dos negros. Gilroy aponta que contar e recontar a história fez 

parte da construção da  “consciência de grupo racial” necessária para a manutenção 

e renovação das identidades.  

  Utilizo, neste trabalho, identidade no sentido sugerido por Stuart Hall, qual 

seja, como uma “celebração móvel” formada e transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam (HALL, 1997, p. 13).  Nesta perspectiva, a identidade não 

é vista como fixa, absoluta ou essencializada e, sim, como um ponto de identificação 

ou posicionamento. Neste sentido, considero auto identificar-se como negra parte do 

processo da construção de identidade, na medida em que a auto afirmação é fruto 

da (re)significação de recursos simbólicos, culturais e políticos que são utilizados na 

produção e positivação de identidades. Estas por sua vez podem ser utilizadas como 

posicionamento político. ( HALL, 1996).  

 Assim, o conceito de diáspora é útil porque ele especifica a pluralização e o 

traço não idêntico das identidades negras. O conceito implica possibilidade de traços 

comuns, mas são traços comuns que não podem ser dados como garantidos. A 

identidade tem de ser demonstrada em relação à possibilidade alternativa de 

diferenciação visto que a lógica da diáspora impõe o sentido da temporalidade e 

espacialidade, o qual ressalta o fato de que nós não somos o que nós fomos (HALL, 

2009). 

 Considero importante demarcar que não ignoro que os processos de 

produção de identidades e subjetividades imbricam raça, gênero, sexualidade etc. 

para todos os sujeitos. Entretanto, como aponta Avtar Brah (2011), embora negros e 

brancos experimentem seu gênero, classe e sexualidade através da raça, a 

racialização da subjetividade branca não é manifesta, porque o branco é o 

significante dominante.  



112 

 

Neste sentido, o presente capítulo aborda a questão da produção das 

identidades das mulheres negras entrevistadas. E, em consonância com a narrativas 

das entrevistadas, analiso os processos de (re)significação por elas empreendidos 

nos níveis individuais, grupais e institucionais.   

 De acordo com Rita Segato (2007), o racismo automático é aquele que 

provém de atitudes discriminatórias que, muitas vezes, não se expressam de forma 

clara, manifesta-se de forma aparentemente sutil (nos gestos, olhares etc..), está 

estabelecido e passa, frequentemente, despercebido por que não é alvo dele.  Já o 

que autora chama de racismo axiológico se expressa no conjunto de valores, 

crenças e discursos que atribuem predicados negativos ou positivos em relação à 

cor das pessoas.  
 

6.3. Os sentidos de estar sozinha 
 

De acordo com bell hooks (2006), as dinâmicas sociais do racismo trazem 

prejuízos psicológicos aos homens e às mulheres negras. Segundo a autora, entre 

os efeitos da escravidão estão a interiorização do racismo, a baixa autoestima, os 

sentimentos de inferioridade e o comprometimento da capacidade de amar.  

 As experiências afetivas e/ou sexuais narradas pelas entrevistadas são todas 

heterossexuais, tendo em vista que única entrevista realizada com uma mulher 

negra lésbica não teve autorização para ser analisada neste trabalho, sendo que 

três das entrevistadas têm filhos, enquanto duas nunca  foram casadas. Quatro das 

entrevistadas relataram estar “sozinhas”, ou seja, sem parceiros fixos e/ou sem uma 

relação afetiva estável. 

No que diz respeito ao histórico da vida sexual/afetiva das entrevistadas, 

todas relatam poucos relacionamentos.  No caso de Dandara, a influência de sua 

carreira política/ativista em suas relações pessoais e afetivas é apontada pela 

entrevistada.  
 

… eu fiquei uns treze anos sem ficar com alguém, só trabalhando. Só 
trabalhando. […] E de dizer que em nenhum momento foi perder tempo. 
Poderia ter dividido melhor o tempo, ter ficado um pouco com a minha mãe, 
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que morreu aos cinquenta e um anos, então ela me teve muito nova. [...] eu 
vivia só em reunião. Reunião, reunião, reunião, reunião. Sábado, domingo, 
de noite. Tinha dias que ela não me via, mas ela me apoiava. Se tivesse 
que acordar cinco da manhã ela me acordava, então, se hoje você falar: "do 
que você se arrepende?"; talvez de ter voltado um pouquinho pra trás com o 
grande amor da minha vida e ter sido mãe, que foi o sonho, mas não dá pra 
colocar como arrependimento porque não sofro por conta disso, então não 
quero colocar como arrependimento. Então o único arrependimento é não 
ter dividido um pouquinho mais o tempo com a minha família, em especial 
com a minha mãe, que foi embora muito cedo. (DANDARA). 

   

 Um aspecto destacado nas narrativas são os efeitos das discriminações 

raciais nas vidas afetivas, em especial, questões de baixa autoestima, dificuldades 

de relacionar-se nos ambientes.  
 

 Então, quando jovem, eu era fora do padrão de beleza imposto. Eu era 
gordinha, eu usava cabelo preso, mas ele era estranho, ele era meio assim, 
não sei, sabe? E aí eu não era cortejada, porque eu era gordinha e negra. 
Então, eu não tive muitos namorados. Eu tive, sei lá, não sei se eu tive 
namorado, namorado. Gente, antes de conhecer o pai dos meninos, eu não 
lembro de ter tido namorado, namorado. Eu acho que não. Aquela coisa de 
namorar, noivar, ficar um tempo, ir no cinema, eu não lembro disso, eu acho 
que não tive, não. Eu lembro que na época eu gostava de um menino, na 
época da escola, no magistério... No magistério, não, na oitava série. Eu 
gostava do menino porque ele era o único que me... Ah, e tinha a questão 
de racismo na escola, né, que eu não falei nada! Gente! Então, na oitava 
série, eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida, porque eles me 
chamavam, os meninos me chamavam de azeitona preta! Eu ficava muito 
brava, muito, muito. Mas era em sala de aula e os professores não 
intervinham de forma alguma. E isso já na oitava série! Daí tinha um menino 
que me defendia. O nome dele era fulano  ─ ó, nome bem diferente, fulano! 
─, e eu fiquei apaixonada por ele porque ele me defendia. Ele achava que 
não devia xingar. [...] Mas, para eles, eles não 'tavam' nem aí, nem... Daí eu 
gostava dele. Esse menino me convidou para conversar no terminal do 
Hauer, e eu não tive coragem de ir. Daí eu perdi uma oportunidade de 
namorar.  (PRINCESA NEGRA). 
 

Chega aquela idade da menina querer namorar, se interessar. Eu via as 
meninas do colégio com os guris se interessando pelas meninas, e ninguém 
nunca se interessou por mim no colégio. Eu nunca vi alguém chegar e falar 
que eu era bonita, eu nunca vi alguém passar e falar alguma gracinha 
bonita, geralmente quando chegavam era pra chamar de preta, de macaca; 
mas eu via com as minhas amigas. Eles mandarem bilhetinhos pras elas, 
deles falarem que elas estavam bonitas, deles se afastarem pra conversar 
com elas nos cantos durante as festinhas na escola. Pra eu ir a uma 
festinha era uma tortura porque chegava uma hora que tinha música lenta e 
todo mundo ia dançar; por mais que dançasse só com a mão no ombro 
porque não podia, né, as professoras estavam ali, eu sempre ficava no 
canto olhando [...] aí ia conversar com elas e tal, mas nunca dancei em 
festa nenhuma da escola, então, quando elas vinham, falavam: "ah, porque 
eu consegui pegar na mão de fulano", "ai, por que...", sabe? Eu só ouvia 
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porque eu não tinha o que contar. Em festas juninas da escola, eu sempre 
fazia papel de homem. Eu podia fazer papel de mulher, mas é aquela 
história, quando tinha um que ia dançar comigo era sarro da sala, todo 
mundo ria dele porque ele ia dançar comigo. (CHICA).  
 

  No caso de Miriam, a sua deficiência é apontada como um fator que 

dificulta a aproximação de possíveis parceiros:  
 

Não, não. Eu não sou uma pessoa muito cortejada e também nunca fui uma 
pessoa muito namoradeira. Eu nunca fui […] Machuca e a gente fica triste, e 
dá bastante solidão porque eu saio, eu posso sair, eu saio. Eu posso ir 
numa festa, eu posso ir num bar. Eu posso fazer uma experiência com 
você, eu vou num bar com você e vou ficar lá sentada a noite inteira porque 
as pessoas vão olhar pra mim e vão dizer: "ela não consegue dançar", "ela, 
não, mas daí... se eu for dançar com ela, o outro vai falar, né, ah, sacomé, 
entendeu?", então, é complicado. (MIRIAM).  
 

 Outros aspectos revelados pelas narrativas são os receios daquelas que são 

mães em envolver-se com alguém em função dos filhos. Além disso, há receio em 

função da aproximação de homens por “interesse” diante de suas situações 

financeiras e profissionais. Diante disso, a fala de Chica expressa questões 

importantes presentes também nas narrativas de Miriam e Princesa Negra quanto 

aos fatores que influenciam as entrevistadas na decisão em relacionarem-se ou não 

com alguém:  
 

Então, hoje em dia eu não tô com ninguém, não tenho ninguém. Às vezes 
me sinto só, tenho vontade ter alguém [...] e quero ter alguém pra dividir as 
coisas, mas ao mesmo tempo, como são tantas as coisas que eu tenho que 
pensar, eu já não me prendo nisso. Eu sinto falta de uma pessoa que eu 
possa conversar, mas de uma pessoa de qualidade. Aí eu me questiono, eu 
nunca vou ter ninguém na minha vida, eu quero ter alguém, contudo, na 
idade que eu tô, com tudo que eu já passei, eu tô muito criteriosa pra poder 
escolher uma pessoa.  […] Hoje em dia eu quero uma pessoa pra somar, 
não quero alguém venha pra me diminuir nem dividir, mas as pessoas 
falam: "pô, mas dividir, num é...", eu falo: "não, eu não quero dividir tudo que 
eu já consegui até agora sozinha, porque que eu vou dividir o que eu já 
tenho?", a não ser que a pessoa jogue junto, chegue ali com o mesmo 
patamar. Agora, se chega alguém lá embaixo, vem dividir o que, entendeu? 
Então, eu já não caio mais nessa. Aí você vê esses meninos novos, 
chegando pra você e do nada "eu te amo, eu te quero", "a idade não tem 
nada a ver porque não sei o que", aí ficam querendo já saber onde você 
trabalha, se você tem casa própria; eu não sei se eu estou certa ou errada, 
mas a minha paciência com homens desse jeito é curta. Eu não sei se eu 
me dou esse luxo ou não, mas eu já não... o período que eu mais precisava 
de alguém ao meu lado, eu passei bem. Eu consegui passar bem essa fase, 
mas eu gostaria de ter alguém do meu lado sim. É isso que eu quero, mas a 
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minha parte amorosa ainda está assim, sem ninguém, e gostaria realmente 
de ter alguém, sinto falta, mas não dou prioridade pra isso, sabe? Se 
acontecer, se eu ver que eu gosto da pessoa, eu fico, eu não vou dispensar. 
Eu não tenho essa de "ai não, na minha idade agora, ficar com alguém", eu 
me dou esse direito, mas não pintou ninguém até agora. (CHICA)  

 

 É fundamental destacar que estar “sozinha” tem um sentido ambíguo nas 

narrativas das diferentes entrevistadas, embora em geral o seja também na narrativa 

de uma mesma mulher. Em certos momentos, estar sozinha é visto com pesar e/o 

com certa tristeza pelas entrevistadas. Em alguns casos, as entrevistadas apontam 

desconfianças sobre a possibilidade de “encontrar alguém”, amar e ser amada em 

função da idade. Além disso, em muitos casos mostram-se receosas diante de 

abordagens ou do interesse de homens mais novos. Observei ainda que certas 

visões negativas sobre estar sozinha estão vinculadas às representações das 

entrevistadas sobre  suas idades e o processo de envelhecimento. 
 

nunca desejei ter filho. Para ter a primeira coisa exigia ter alguém e como 
eu nunca tive esse alguém definitivamente ou pelo menos por um bom 
tempo, resolvi não ter. E agora, definitivamente, que eu não vou ter com 
cinquenta e um anos[…] . Até 'tava' brincando com minha irmã ontem, 
antes de ontem... 'Tava' passando umas imagens de umas crianças que 
foram lá visitar o asilo e eu falei: "Nossa, fulana , será que eu vou ter que ir 
pro asilo?" (TERESA)  

 

 Por outro lado, estar sozinha também foi vinculado à liberdade e a 

empoderamento. Quando vinculado a estes sentidos, estar sozinha foi em certos 

casos identificados como uma estratégia de “ruptura” com as histórias vivenciadas 

por mulheres dos círculos próximos das entrevistadas, incluindo o familiar:  
 

eu falei que eu não queria casar porque eu sempre falei que sempre tive o 
desejo de ter um filho, meu filho vai ter pai, mas eu não queria ter marido. 
Eu não queria casar, eu não sei se é pelo medo de me prender em alguém 
ou se é [...] tempos que eu já tive de casamento, entendeu? De casamento 
que eu vi que as mulheres sofreram tanto e eu não queria isso pra mim, eu 
optei por ficar sozinha, criar a minha filha, mas eu não queria sofrer o que 
eu vi em outros casamentos, outros colegas minhas que casaram e 
sofreram tanto com bebida; apanharam, entendeu? Acabou a vida delas, 
sabe? Tinham uma vida estável, de repente acabaram num lugar, num 
barraco. Outras apanharam, outras morreram de tanto apanhar, então... eu 
acho que eu tenho esse medo, tive esse medo e não quis isso pra mim, de 
ficar obedecendo ou ter uma opinião e ter que prevalecer a opinião do 
outro. Eu não fui criada pra isso, mesmo; e outra coisa também, o meu pai 
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sempre nos criou tendo iniciativa e tendo que ir à luta, pra não depender de 
ninguém, porque meu pai sempre falava: "cêis podem casar com alguém 
que trabalhe, que seje rico, mas se não der certo, não seja escravo da 
situação", então isso sempre foi assim, então eu sempre tive medo disso. E 
quando estava com (referindo-se ao pai de sua  filha)  ele sempre dizia "... 
você sempre quer tomar a iniciativa de tudo, você sempre quer ser a dona 
de tudo, você sempre quer ser...", entendeu? "Você nunca deixa, quando 
eu vou fazer a coisa, você já fez, entendeu, mulher pra mim assim não 
serve". Eu falei: "o problema é teu, meu filho, a porteira que você entrou 
você pode sair", eu mandei ele ir embora umas cinco vezes, mas no fim ele 
voltava. Aí quando ele se impunha novamente, eu falava: "pode sair, você 
não é obrigado a ficar comigo", "eu tenho a minha casa, eu tenho a minha 
filha, eu tenho o meu trabalho, eu não necessito de você". E nessas brigas 
que a gente tinha, ele falava que eu "era muito dona do meu nariz", que eu 
era nariz empinado e que, mulher assim pra ele não servia, eu falei: "a 
porta da entrada é serventia da rua", eu sempre falei isso pra ele. (CHICA) 
 

 Já no caso de Princesa Negra, o histórico de quebra de vínculos familiares e 

ausência dos pais é apontado pela entrevistada como motivador de sua insistência 

em propiciar aos filhos a convivência com o pai apesar das dificuldades que 

enfrentava com o marido:  
 

A gente viveu um relacionamento harmonioso, eu acho que durante poucos, 
pouquíssimos, em relação ao tempo que a gente ficou junto. Aí por algumas 
intercorrências linguais, eu posso dizer, o pai dos meus filhos se deixou 
influenciar por algumas coisas e aí o relacionamento ficou muito difícil.. […] 
Eu pensava que meus filhos tinham que ter pai, pelo fato de serem negros, 
pelo fato de estarmos numa situação desfavorável, e seria pior se eles não 
tivessem pai. Aí eu acabei vivendo muitos anos com ele sem ter um 
relacionamento afetivo, só na mesma casa, em virtude das crianças. Eu 
queria que eles crescessem com pai, até porque eu sempre falei e sempre 
vou falar, ele era um excelente pai, só que não tão bom, enquanto marido ─ 
eu não vou falar um péssimo marido, né? ─, mas assim, não era tão bom 
enquanto marido, mas era um excelente pai. Como eu te falei, contava 
história para as crianças, sempre deu o primeiro banho em cada um que 
nasceu, enfim. Foi um ótimo pai. Eles morrem de saudade. Enquanto pai, 
perfeito, então, para mim… (PRINCESA NEGRA) 

  

 Considero importante também que Princesa Negra identificou a influência dos 

valores e discursos do ativismo em seus relacionamentos.  
 

Mas, assim, enquanto mulher negra é bem complicado, até a questão de 
relacionamento mesmo, de homem e mulher, de você entender o homem 
negro, o amor afrocentrado que deveria ser o ideal. Na verdade, 
antigamente, eu acho que lá em mil novecentos e oitenta, na época do cem 
anos de Zumbi dos Palmares era importante o amor afrocentrado, sim, até 
pra você ir contra o padrão de que tem que... como é que fala? De 
democracia racial lá, que você tem que misturar. Ela induzia que o Brasil se 
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misturasse pro Brasil embranquecer, e o Movimento Negro falava que tem 
que ter relacionamento afrocentrado pra que a população negra cresça e 
continue; só que hoje em dia, falando nos tempos de hoje, muitas vezes os 
homens negros são tão canalhadas, tão sacanas com as mulheres negras, 
que você fica revendo esse amor afrocentrado, até que ponto que esse 
amor afrocentrado é bom pra mulher negra? Pra quem tá sendo bom esse 
amor afro centrado? Pro homem ou pra mulher? [...] Todos os 
relacionamentos, afrocentrados ou não, sempre o homem que leva 
vantagem. […]  eu sei que não é um conto de fadas, infelizmente. No meu 
ver, enquanto Movimento Negro, antiga, né, que eu sou antiga. Eu penso 
que tinha que ser homem negro com mulher negra, eu sempre batia nessa 
tecla, e tinha que ser, tinha que ser! Mas aí vendo as decepções das 
minhas amigas, né, a minha própria frustração enquanto relacionamento, aí 
a gente brinca assim: "é, tem o dedo podre", mas será que a gente tem o 
dedo podre? Ou será que é, né? Ou será que o homem negro está 
deixando a desejar, né? Então uma coisa, eu acho bem complicado você 
ser mulher negra, e ainda consciente, né? Sendo militante do movimento 
social ou não, mas que você tenha um pouquinho de consciência é muito 
mais difícil. Porque você acaba vendo coisas que, assim, só, muitas vezes, 
te machucam, te magoam. E você não consegue lutar contra isso, você se 
torna fraco, né? Dentro de todas essas ações que são impostas a você, 
né?  ( PRINCESA NEGRA).  

 

 O relacionamento afrocentrado citado por Princesa Negra pode ser 

compreendido como uma contraposição à ideia do amor romântico, que leva em 

consideração os efeitos do racismo no processo de subjetivação e, por conseguinte, 

nas capacidades de amar (hooks, 2005). As formas como o racismo, os estereótipos 

e as representações negativas sobres os negros influenciam nas subjetividades e na 

intimidade de homens e mulheres negras têm sido abordados pelos movimentos 

negros. Estes têm apontado para a dificuldade de constituição de laços afetivos 

entre pessoas negras. Neste sentido, a proposta do amor afro centrado tem dentro 

dos movimentos negros “incentivado” os sujeitos a privilegiarem relacionar-se com 

negros/negras como um ato de resistência ao racismo.  

 Os debates e polêmicas sobre o tema nos movimentos negros sobre o tema 

são diversos, um fato marcante em relação à temática foi a campanha “Reaja a 

violência racial: beije sua preta em praça pública” veiculada no Jornal do MNU 

(Movimento Negro Unificado) em 1991. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

  O presente trabalho é fruto de minha trajetória e experiencia. Como tal suas 

opções teóricas, metodológicas e analíticas vinculam-se a posicionamentos sobre a 

função e papel da produção do conhecimento.  Ao analisar as trajetórias e narrativas 

de mulheres negras este trabalho buscou compreender os processos de 

subjetivação destes sujeitos.  

 Neste sentido o presente trabalho buscou  contribuir para a compreensão dos 

processos de opressão vivenciados por mulheres negras nos níveis individuais, 

grupais e institucionais bem como conhecer suas estratégias de  resistência. Com 

base nas circunstâncias materiais, históricas e sociais expressas nas narrativas das 

entrevistadas sobre suas histórias de vida. 

 Conclui-se que as mulheres entrevistas reconstituíram reflexivamente suas 

subjetividades ao longo de suas trajetórias. Tal processo se desenvolveu no bojo de 

relações de poder macro e micro sociais nos quais enfrentaram em seus processos 

de subjetivação valores, praticas e saberes marcados pelo racismo e pelo sexismo.  

 Todavia, estas mulheres exercem diferentes formas de contra poder e 

resistências no enfrentamento a estas opressões. Sendo assim, foi possível verificar 

nas narrativas das entrevistadas a agência destas, a despeito das limitações 

enfrentadas.  

 Considero relevante demarcar as distintas estratégias empreendidas por 

estas mulheres em diferentes espaços sociais e institucionais; bem como a 

reelaboração destas estratégias de forma reflexiva ao longo de suas trajetórias.   

As mulheres entrevistadas para esta pesquisa têm origem em famílias com 

relativa estabilidade econômica. Fato que está relacionado a presença das figuras 

paternas com significativa estabilidade profissional.   Além disso, destaco a ênfase 

na garantia de condições de acesso e permanência na escola para os filhos. Tal 

relevância dada a educação por seus pais configura os esforços empreendidos pela 

família para propiciar educação formal a todos os filhos.  Considero que o 

investimento na educação foi positivo tendo em vista que as entrevistadas 

destacam-se pela trajetória distinta de seus núcleos familiares, uma vez que, em 
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todos os casos, elas são, entre os irmãos, as que alcançaram o maior nível de 

escolaridade e remuneração. 

As primeiras tensões quanto ao pertencimento racial ocorreram na fase 

escolar, bem como experiências de discriminação e racismo. Tal fato pode ser 

explicado pelo fato de na escola os sujeitos passarem a viver novas formas de 

interação diferentes das que estavam acostumados no círculo familiar. Além disso, 

passam a conviver com um número maior de pessoas com maior diversidade 

inclusive racial. 

Esta diversificação nas relações sociais provoca tensões, como dito 

anteriormente em especial sobre suas identidades negras. Neste sentido, o 

ambiente escolar gera um o processo de des/re/construção das identidades negras 

das entrevistadas. Diante dos conflitos vivenciados no ambiente escolar, as 

principais estratégias desenvolvidas serão o bom desempenho e esforço;  e o 

silenciamento e isolamento. No primeiro caso o esforço pelo bom desempenho 

pode ser compreendido como uma tentativa de romper com os estigmas e 

estereótipos buscando compensar com outras qualidades as barreiras impostas por 

seu pertencimento racial. 

Observou-se ainda que as estratégias de enfrentamento empreendidas no 

ambiente escolar serão aplicadas também no campo do trabalho.  Sendo o trabalho 

doméstico a porta de entrada para o mercado de trabalho formal das entrevistadas  

estas buscam estratégias de ascensão social. Observou-se que as entrevistadas 

foram  unânimes em minimizar inicialmente a importância do racismo, do 

preconceito e da discriminação em suas trajetórias. Porém no decorrer de suas 

narrativas enumeram diversas experiências de discriminação. 

Neste sentido a carreira pública tem importante papel na ascensão social 

observada pelas entrevistadas, no seu acesso à formação e qualificação profissional 

e no acesso a bens como a casa própria, além de propiciar melhores condições de 

vida melhores que as da infância. Esta “ascensão” confere às entrevistadas papel de 

liderança em suas famílias sendo, em muitos casos, responsáveis por auxiliar 

irmãos, sobrinhos e parentes próximos com ajuda, em especial, financeira.   
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 Entretanto, nota-se que, após o ingresso na carreira pública, as 

entrevistadas enfrentam barreiras as suas progressões e ascensão profissionais e 

vivenciam inúmeras situações de preconceito, discriminação e violências. Tais 

processos estão diretamente relacionados à construção de suas identidades e 

subjetividades. 

Conclui-se que as situações de interação, os tipos de contato, as posições 

ocupadas, os contextos de socialização, o tempo e o espaço tem grande influência 

sobre as reações das entrevistadas as situações de preconceito. Bem como, estas 

situações não ocorreram na mesma intensidade ou de modo igual para todas as 

entrevistadas.  

Percebeu -se uma alteração durante a trajetória de vida das entrevistadas de 

suas percepções sobre o que é racismo, discriminação e preconceito. Tais 

alterações estão marcadas nas narrativas pela recorrência de frases como “na 

época eu não entendia”, “naquela época eu não achava que era discriminação” ou 

“eu pensava diferente sobre isso”. 

Observa-se portanto a “reflexividade” acerca das concepções acerca do que 

é racismo, discriminação e preconceito a partir em especial da participação em 

movimentos sociais em especial o movimento negro. Fato que leva a alterações 

nas formas de enfrentamento as situações de preconceito e discriminação. 

Os relatos apresentaram inúmeras situações e comportamentos sutis (outros 

nem tanto), conflituosos e que certamente apresentam impactos sobre as 

subjetividades dos sujeitos. Sob diferentes formas, olhares gestos, tons de voz, 

tipos de tratamentos, “boicotes”, risos sem mencionar a cor da pele diretamente 

atuam na reprodução cotidiana das opressões. Diante dessas situações observou-

se que as reações mais comuns são o silêncio, fazer de conta que não percebeu, a 

ironia e com menor frequência a reação e em último caso o conflito aberto.  

 Concluo que a diversidade define as mulheres negras, impossibilitando 

generalizações, ou a afirmação de um sujeito único e homogêneo. Pude observar, 

as multiplicidades de experiências presentes nas  histórias de vida das cinco 

mulheres negras. Porém, recuperando o conceito de interseccionalidade, busquei 

demonstrar que as experiências das  mulheres negras estão em um lugar social 
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específico definido pelas estruturas de opressão e pelo enfrentamento a elas, o que 

lhes fornece uma forma de ler o mundo.   

 Diante disso, busquei evidenciar os processos de resistência e insurgência 

aos poderes estabelecidos, vivências de protagonismo e estratégias de luta 

realizadas pelas mulheres negras.  Busquei demonstrar também o desenvolvimento 

de estratégias que resgatam as trajetórias e ensinamentos das experiências vividas 

na prática diária na família de origem dessas mulheres.  

  Nas narrativas analisadas, o esforço, a auto exigência e o sacrifício são 

indicados como elementos que permitiram as entrevistadas “chegarem até aqui”. 

Este lugar e/ou condição é visto como distinto ou relevante e ganha sentido na 

comparação com as suas condições sociais de origem, bem como em comparação 

com seus pares, ou seja, colegas, familiares e amigos da mesma condição social, 

racial, gênero e geração.  

 Quanto ao ativismo, em diferentes níveis, este contribuiu em suas formações 

como sujeitos, bem como na construção de formas de perceber e interpretar o 

mundo, visando compreendê-lo e transformá-lo a partir da compreensão do racismo 

e do sexismo como estruturantes das desigualdades na sociedade brasileira.  
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