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Ubuntu! Eu sou porque nós somos! 
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Fiquem juntas! 

Nenhuma de nós, nenhuma, vai aguentar sozinha 

Fiquem juntas! 

É preciso procurar as outras 

É preciso ser procurada pelas outras 

Fiquem juntas! 

Uma chora, a outra enxuga 

Outra cai, uma levanta 

Fiquem juntas! 

Nenhuma de nós, nenhuma, vai aguentar sozinha 

Precisamos, mais do que nunca, ter sempre uma mulher por perto 

Fiquem juntas! 

Fiquemos juntas! 

Fiquemos juntas! 

(Cidinha Oliveira por Nega Duda) 

 

  

"O futuro é nosso! Fiquem fortes!" 

(Patricia Hill Collins) 
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RESUMO 

 

 

Um conjunto de fatores como a expansão e popularização dos feminismos, a ampliação da 

inserção de estudantes negros no ensino superior, o desenvolvimento e a expansão da internet 

no Brasil a partir dos anos 2000 (pela ampliação da conexão e barateamento dos smartphones), 

bem como o surgimento de ferramentas de produção descentralizada de conteúdo através de 

blogs e redes sociais como o Facebook e o Twitter, abriu caminho para que mulheres negras 

feministas ampliassem o alcance de suas atividades políticas, discussões e reflexões através da 

produção de textos, imagens e tutoriais que valorizam as trajetórias, conhecimentos e estética 

da população negra. A internet e as ferramentas digitais se constituíram num importante espaço 

de compartilhamento, troca e forma de participação e intervenção nas agendas políticas da 

sociedade. Desde o início da década de 2010, testemunhamos uma crescente atuação dos 

feminismos na internet, com destaque para as campanhas com hashtags que ficaram conhecidas 

como Primavera Feminista. O Feminismo Negro também se destacou nesse contexto com a 

multiplicação de blogs, páginas em redes sociais e influencers que pautaram discussões sobre 

a intersecção de categorias como raça, gênero, sexualidade, classe entre outros, que marcam as 

vivências de mulheres negras na sociedade brasileira. A partir da coleta de dados, via 

formulários online, grupos focais e da utilização do método da Análise de Conteúdo, a pesquisa 

buscou identificar a possibilidade de o feminismo negro na internet se configurar num novo 

ciclo, por atualizar pautas históricas do movimento, desenvolver novas demandas e gerar 

formas inéditas de atuação através do uso das ferramentas digitais. Para tanto, buscou-se 

observar as principais características que marcam o feminismo negro em atuação nas redes 

sociais, como formas de organização, pautas e linhas de pensamento, no intuito de identificar 

permanências e rupturas em relação a outras etapas do movimento; contextualizar 

historicamente as diferentes etapas do feminismo negro no Brasil, seus modos de organização, 

atuação e pautas; identificar as principais linhas de pensamento e autoras que embasam o 

feminismo negro no Brasil; discutir a apropriação das ferramentas da internet pelos feminismos 

contemporâneos e analisar as formas de atuação, linhas de pensamento, pautas e referências 

teóricas de feministas negras que atuam nas redes sociais. A análise dos dados revelou que o 

feminismo negro em atuação nas redes sociais mantém grande parte das pautas e princípios que 

nortearam as gerações que o precederam, mas apresenta aspectos próprios como a distinção em 

dois diferentes segmentos, feminismo liberal ou de consumo e feminismo negro colaborativo, 

e ainda a incorporação de pautas LGBTQI+. 

 

 

Palavras-chave: Feminismo negro. Mulheres negras. Redes Sociais. Internet. 
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ABSTRACT 

 

 

A set of factors such as the expansion and popularization of feminisms, the expansion of the 

inclusion of black students in higher education, the development and expansion of the internet 

in Brazil from the 2000s (by the expansion of the connection and cheapness of smartphones), 

as well as the The emergence of decentralized content production tools through blogs and social 

networks such as Facebook and Twitter paved the way for black feminist women to broaden 

the reach of their political activities, discussions and reflections through the production of texts, 

images and tutorials that value trajectories, knowledge and aesthetics of the black population. 

The internet and digital tools have constituted an important space for sharing, exchange and 

participation and intervention in the political agendas of society. Since 2012 we have witnessed 

a growing role of feminism on the internet, especially the hashtag campaigns that became 

known as Feminist Spring. Black Feminism also stood out in this context with the multiplication 

of blogs, pages on social networks and influencers that guided discussions about the intersection 

of categories such as race, gender, sexuality, class among others, which mark the experiences 

of black women in Brazilian society. From the collection of data via online forms, focus groups 

and the use of the Content Analysis method, the research sought to identify the possibility that 

black feminism on the Internet could be configured in a new cycle, by updating the movement's 

historical guidelines, developing new demands. and generate unprecedented ways of acting 

through the use of digital tools. To this end, we sought to observe the main characteristics that 

mark the black feminism acting on the Social Networks, as forms of organization, agendas and 

lines of thought, in order to identify permanences and ruptures in relation to other stages of the 

movement; historically contextualize the different stages of black feminism in Brazil, its modes 

of organization, performance and agendas; identify the main lines of thought and authors that 

underlie black feminism in Brazil; discuss the appropriation of internet tools by contemporary 

feminisms and analyze the ways of acting, lines of thought, guidelines and theoretical 

references of black feminists who work in social networks. The analysis of the data revealed 

that black feminism in action on social networks maintains a large part of the guidelines and 

principles that guided the generations that preceded it, but presents its own aspects such as the 

distinction in two different segments, liberal or consumer feminism and collaborative black 

feminism, and also the incorporation of LGBTQI + guidelines. 

 

 

Keywords: Black feminism. Black women. Social Networks. Internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Fazemos de nossa escrita ferramenta de combate ao racismo, 

sexismo, lesbofobia, transfobia, homofobia e gordofobia. 
Charô Nunes (Quem Somos, Blogueiras Negras) 

 

 #NãoSouTuasNega, #SomosTodasClaudia, #SomosTodasMaju, #MariellePresente 

essas quatro hashtags foram impulsionadas por feministas negras nas redes sociais em 

manifestações de indignação, denúncia, demonstração de solidariedade em distintos casos de 

violência física e simbólica cujos alvos foram mulheres negras. 

 Em 2014, a série da Rede Globo, assinada por Miguel Falabella, Sexo e as Negas causou 

mal-estar entre mulheres negras feministas que se organizaram em um conjunto de “textões” 

que demonstraram o racismo misógino implícito naquela produção. Meses antes naquele 

mesmo ano, assistíamos estarrecidos as cenas do corpo de Claudia Ferreira sendo arrastado por 

uma viatura policial nas ruas do Rio de Janeiro, mais uma vez as feministas negras se 

mobilizaram e produziram conteúdo que contestava a forma desumanizadora como foi tratada 

Claudia e sua morte pela mídia hegemônica brasileira. A hashtag também foi utilizada para 

cobrar providências quanto à investigação e punição dos responsáveis por ceifar a vida daquela 

mulher negra e trabalhadora periférica. 

 No ano seguinte veríamos mais uma vez as mulheres negras se pronunciarem nas redes 

utilizando uma hashtag para manifestar repúdio ao episódio e apoio a Maju Coutinho, jornalista 

negra da Rede Globo que recebeu uma série de ataques racistas coordenados em suas redes 

sociais e nas redes da emissora. 

 Dentre os casos mencionados, o mais emblemático foi o de Marielle Franco. A 

vereadora negra, bissexual, periférica, filiada ao PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) foi 

executada em março de 2018 numa emboscada. Imediatamente surgiu a hashtag 

#MariellePresente que alcançou os trending topics do Twitter no dia seguinte à execução e atos 

foram organizados em várias cidades brasileiras. Mulheres negras coordenaram boa parte 

dessas ações e homenagens que se seguiram nos meses posteriores à morte de Marielle. 

 Mencionei quatro circunstâncias que ilustram em linhas gerais aspectos do cotidiano da 

população negra, e em particular das mulheres negras na sociedade brasileira onde 

experimentam o racismo e a misoginia configurados em estereótipos objetificantes e 

desumanizadores na produção cultural, na mídia hegemônica, mas também nas mídias online 

onde representam o grupo que mais recebe ataques motivados por ódio conforme pesquisa de 
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doutorado do sociólogo Luiz Valério Trindade que concluiu que “81% das vítimas de racismo 

no Facebook no Brasil são mulheres negras de classe média, com ensino superior completo e 

na faixa etária de 20 a 35 anos”. 

 O ambiente online guarda uma ambiguidade, se por um lado grupos de ódio se 

multiplicam e indivíduos ressentidos se sentem licenciados a investir contra minorias nesse 

espaço, por outro mulheres, negros, LGBTs, indígenas experimentam o ineditismo de expor 

suas demandas publicamente a qualquer momento e sem intermediários. É fato que ao se expor 

mais, também estão igualmente mais vulneráveis aos odiadores e paralelamente mais 

fortalecidos pelas redes formadas e ampliação de discussão de suas pautas.  

 A menção às quatro hashtags tem também a função de exemplificar o modo como 

mulheres negras reagiram aos casos citados, utilizando as redes sociais para argumentar seu 

ponto de vista sobre os episódios, manifestar indignação, denunciar, organizar atos. A presença 

dessas mulheres nas redes introduziram novo vocabulário no cotidiano de quem frequenta os 

ambientes online, passamos a nos deparar com expressões como “empoderamento”, 

“interseccionalidade”, “lugar de fala”, “transição capilar” ou mesmo o próprio termo 

“feminismo negro”, que embora já conte com cerca de quatro décadas de história no Brasil, 

seguia até então quase invisível mesmo entre mulheres feministas.  

 Num flagrante trânsito entre academia e redes sociais, autoras pouco conhecidas (ou 

completamente desconhecidas) em território nacional como as feministas negras Audre Lorde, 

bell hooks, Patricia Hill Collins e Angela Davis tornaram-se nomes familiares e ganharam 

versões em português de suas obras por força da adesão a essas leituras por feministas negras 

brasileiras que operam na internet. Essas mulheres fizeram um excepcional movimento de 

difusão do conhecimento através de traduções independentes, resenhas, citações e 

compartilhamento de textos que por fim geraram uma demanda por publicações de tais autoras 

em português, concretizada na publicação dos livros de Angela Davis, bell hooks e Patrícia Hill 

Collins, além da produção de originais de autoras brasileiras como Djamila Ribeiro e 

recuperação de escritos de Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento publicados em edições de 

obras reunidas. 

 Um coletivo que exerceu papel importante nesse cenário foi o Blogueiras Negras (BN). 

Em atuação desde 2013, o blog é um caso singular em território brasileiro pelo volume de 

produção de textos inéditos e o número de autoras envolvidas. Num post publicado em 27 de 

julho de 2015, por Thiane Neves Barros, ex-coordenadora do blog, na extinta comunidade das 

Blogueiras Negras no Facebook, a autora apresenta alguns números do coletivo naquele 

momento: 
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Somos ...  
Somos 1.347 mulheres nesta comunidade. 
Somos 36 mulheres na comunidade do whatsApp. 
Somos 213 mulheres cadastradas como autoras no blog do BN. 
(POST DE LEITURA OBRIGATÓRIA; Grifo nosso) 

 

O BN é um blog feminista criado, administrado e escrito por mulheres negras. Conforme 

a sessão Quem Somos, a ideia surgiu em 2012 como consequência de uma ação intitulada 

Blogagem Coletiva da Mulher Negra realizada em função da proximidade entre o Dia da 

Consciência Negra e o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher. 

O blog possui uma coordenação que seleciona e publica os textos, realiza a divulgação, 

administra as redes sociais e organiza outras ações do grupo. Mais de duzentas mulheres negras 

já publicaram seus textos no blog que conta com colaboradoras pontuais e escritoras regulares. 

Essas colaboradoras-escritoras são desde estudantes e professoras de universidades públicas e 

privadas a mulheres que são referência na comunidade negra como a escritora Ana Maria 

Gonçalves. São postados textos que abordam temas como feminismo, racismo, violência 

policial, desigualdade social, invisibilidade, sexualidade, relações afetivas. Pautas que 

convergem com o movimento negro, feminista e LGBTTQI+.  

Na página do Facebook, o BN já possuiu mais de 227 mil curtidas e quase 26 mil 

seguidores, na última aferição em novembro de 2019, constatei 221 mil curtidas e 221 mil 

seguidores.  

Durante os três anos iniciais, o coletivo postava um texto inédito por dia. Aos poucos 

as postagens se tornaram mais espaçadas e irregulares. Por se tratar de um grupo com uma 

vultosa produção, de numerosas autoras, oriundas de várias partes do País, o blog se configura 

como um repositório de textos de mulheres negras e oferece oportunidade excelente para 

pesquisadores que desejam se debruçar sobre o pensamento dessas mulheres.  

 

[...] somos também um acervo e patrimônio cultural que precisa ser utilizado como 

ferramenta de empoderamento e referência, mas também valorizado e preservado 

como registro de um momento histórico que tem sido estratégico para a luta contra o 

racismo, contra o machismo e opressões afins. (FAQ Blogueiras Negras) 

 

Por essas razões, estudar a produção do Blogueiras Negras foi minha primeira proposta 

de pesquisa e com a qual segui até o exame de qualificação. As contribuições da banca e o 

aprofundamento na pesquisa redirecionaram meus interesses e optei por pensar a ação de 

feministas negras nas redes sociais de forma mais ampla e não circunscrita à produção do blog. 
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Pesquisadoras como Collins e Bilge (2016), Jónsson (2013), Ferreira (2015) e Steele 

(2016) afirmam que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) impactaram os 

modos de pensar e fazer de feministas, dentre elas as negras. Na internet podemos conferir a 

multiplicidade de blogs, páginas em plataformas de redes sociais como o Facebook, Twitter e 

Instagram, contas pessoais de influencers e mais recentemente podcasters em plataformas como 

o Spotify que vem pautando discussões sobre a intersecção de marcadores como raça, gênero, 

sexualidade, classe e outros elementos que marcam as vivências de mulheres negras. 

Diante desse contexto passei a questionar se o feminismo negro na internet é o mesmo 

de períodos anteriores ou se além do fato de se utilizar de ferramentas digitais também apresenta 

novas pautas, estratégias e/ou diferenças no perfil das ativistas. Se a afirmação de autoras como 

Collins e Bilge (2016), Jónsson (2013), Ferreira (2015) e Steele (2016) está correta e as práticas 

e formulações reflexivas de feministas foram impactadas pelas TICs quais são as principais 

diferenças que podemos encontrar entre os feminismos negros pré e pós internet? É possível 

afirmar que o Feminismo Negro brasileiro, impactado pela Internet, vive um novo ciclo? Ou 

seria mera continuidade do feminismo negro de décadas anteriores distinto somente pelo uso 

de ferramentas online em suas ações? 

Exposta a esses questionamentos a hipótese formulada é a de que o feminismo negro 

nas redes sociais atualiza pautas históricas do movimento, desenvolve novas demandas e de 

posse das ferramentas online gera formas inéditas de atuação, inaugurando um novo ciclo do 

feminismo negro brasileiro. 

Foram delineados os seguintes objetivos gerais e específicos respectivamente: observar 

as principais características que marcam o feminismo negro em atuação nas redes sociais, como 

formas de organização, pautas e linhas de pensamento, buscando identificar permanências e 

rupturas em relação a outras etapas do movimento. Contextualizar historicamente as diferentes 

etapas do feminismo negro no Brasil, seus modos de organização, atuação e pautas; identificar 

as principais linhas de pensamento e autoras que embasam o feminismo negro no Brasil; discutir 

a apropriação das ferramentas da internet pelos feminismos contemporâneos; analisar as formas 

de atuação, linhas de pensamento, pautas e referências teóricas de feministas negras que atuam 

nas redes sociais e definir as principais características que marcam o feminismo negro na 

internet. 

A coleta de dados foi feita em duas etapas, na primeira delas foi desenvolvido um 

formulário com a ferramenta Google Forms e o link foi compartilhado nas minhas próprias 

redes sociais. Obtive 99 respostas válidas de mulheres negras residentes nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Brasília, Pará, Minas Gerais, 
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Santa Catarina, Ceará e de uma brasileira vivendo em Los Angeles (EUA). A segunda etapa da 

coleta se deu por meio da realização de dois grupos focais com mulheres provenientes dos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Paraná. Os dados coletados foram analisados com 

a técnica de Análise do Conteúdo. Os dados foram foram decompostos em unidades de 

registro/conteúdo e reagrupados em categorias temáticas a partir das quais se tirou as 

conclusões desta pesquisa. 

A tese foi dividida em cinco capítulos. No primeiro tracei um panorama histórico dos 

ativismos de mulheres negras na contemporaneidade de modo a compreender os percursos, 

pautas e estratégias adotadas por essas mulheres ao longo do século XX no Brasil. No segundo 

capítulo, discorri sobre o desenvolvimento do pensamento feminista negro; abordei as 

feministas negras estadunidenses cuja produção exerce influência entre as brasileiras e discuti 

a produção de feministas negras brasileiras, destacando as principais categorias desenvolvidas 

e as pensadoras mais relevantes.  

O terceiro capítulo é dedicado à compreensão do cenário da década de 2010 no Brasil, 

contexto onde se insere a atuação do feminismo negro na internet. Tratei de eventos que 

marcaram o período e influenciaram ou catalisaram a ação das feministas negras nas redes 

sociais. O quarto capítulo apresenta a metodologia aplicada neste estudo, composta por dois 

tipos de coleta de dados (via formulários online e grupos focais) e Análise do Conteúdo (AC). 

No quinto e último capítulo fiz a análise dos dados coletados para confrontação da hipótese. A 

análise foi dividida em duas partes, na primeira utilizo a AC para discutir os dados coletados 

por meio dos formulários online e na segunda parte o mesmo método é aplicado na análise dos 

dados obtidos nos grupos focais. 
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1. TRAJETÓRIAS DO FEMINISMO NEGRO BRASILEIRO OU 

“NOSSOS PASSOS VÊM DE LONGE”1 

 

 

1.1. O feminismo negro chega às redes sociais 

 

“A internet é o espaço que as mulheres negras encontraram para 

existir, já que a mídia hegemônica nos ignora”  

Djamila Ribeiro (El País, 10 dez. 2016) 

 

A entrada dos coletivos feministas no ciberespaço coincide com o processo de 

popularização dos feminismos iniciado nos anos 1990. Sob o desígnio de ciberfeminismo, os 

coletivos mobilizaram um conjunto de estratégias que articulava estética, política e 

comunicação utilizando a tecnologia digital e a internet como ferramentas para emancipação e 

empoderamento das mulheres (FERREIRA, 2015; LEMOS, 2009; NATANSOHN, 2013).  

A Web 2.0 facilitou a criação e consolidação de redes entre coletivos e organizações 

feministas, permitiu o surgimento de novos grupos (como os que estão em atuação no ambiente 

virtual através do Twitter, Facebook, Youtube, mas também por meio de blogs como Blogueiras 

Feministas, Blogueiras Negras, Transfeminismo, Que nega é essa?, Não me Kahlo, Escreva 

Lola Escreva e outros), bem como colaborou com o desenvolvimento de novas estratégias e 

áreas de atuação, impulsionando o processo de popularização dos feminismos. Hoje, em uma 

rápida busca na internet, é possível encontrar um grande número de mulheres cis e trans (seja 

em ação individual ou coletiva) produzindo reflexões, promovendo debates, desenvolvendo 

textos, imagens, sons e campanhas de conteúdo feminista em suas várias vertentes 

(FERREIRA, 2015; NATANSOHN, 2013).  

Conforme Graciela Natansohn,  

 
Nos anos 90, consciente dos limites, mas também das imensas potencialidades 

das redes digitais, suas contradições e complexidade e de sua natureza mais 

política que técnica, os movimentos das mulheres e diversos grupos feministas 

se lançam na disputa política na área tecnológica com maior ou menor êxito. 

O movimento das mulheres começou a dar atenção às questões das TIC’s há 

pouco mais que 20 anos. [...]marco inicial da reivindicação da comunicação 

como direito humano básico foi a Conferência da Mulher, em Beijing (em 

1995), quando foi incluído nas conclusões finais o ponto J, que destaca a 

                                                 
1 A frase “Nossos passos vêm de longe” foi cunhada por Fernanda Cordeiro e popularizada pela médica e ativista 

negra Jurema Werneck no texto “Nossos passos vêm de longe! Movimentos de mulheres negras e estratégias 

políticas contra o sexismo e o racismo” publicado na revista da ABPN em 2010. A frase vem sendo utilizada com 

frequência por feministas negras nas redes sociais (CARDOSO, 2012; WERNECK, 2010). 
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importância da comunicação para o empoderamento das mulheres e o uso 

estratégico das tecnologias [...].Em Beijing, se percebeu a necessidade de 

desenvolver políticas e programas para que as mulheres, especialmente as 

mais jovens, se constituam como um grupo com real potencial de 

conectividade às, naquela época, novas tecnologias (MELO, 2000). 

Aconselhavam o apoio a estudos e análises das estratégias usadas pelas 

mulheres para aumentar o acesso às TIC’s, observando o impacto na inserção 

destas na educação e no trabalho. Passadas duas décadas, o movimento das 

mulheres e as feministas só agora parecem estar prestando atenção ao tema. 

Não é apenas um problema de competências tecnológicas o que está em jogo 

numa política feminista para as TIC’s, mas sim, de entender o alcance político 

e social da cultura digital e do entorno tecnológico como forma de vida 

contemporânea, como o ambiente onde se desenvolve a nossa vida e nossas 

lutas. (NATANSOHN, 2013, p. 23-24) 

 

A associação entre teorias, práticas políticas e cultura digital abriu espaço para 

discussões sobre a relação entre mulheres e as tecnologias de informação e comunicação que 

associadas com outros marcadores, como geração, raça, classe, apontam para as múltiplas 

possibilidades oferecidas pelas TICs como campo privilegiado para atuação dos feminismos 

(BARROS, 2016; FERREIRA, 2015; NATANSOHN, 2013).  

O blog foi inicialmente a principal ferramenta de discussão utilizada pelos feminismos 

em atuação na internet. Isso se deveu à facilidade de manuseio da ferramenta. Segundo Amaral, 

Recuero e Montardo (2009, p. 28), 

Foi [...] o surgimento das ferramentas de publicação que alavancou os 

weblogs. Em 1999, a Pitas lançou a primeira ferramenta de manutenção de 

sites via web, seguida, no mesmo ano, pela Pyra, que lançou o Blogger. Esses 

sistemas proporcionaram uma maior facilidade na publicação e manutenção 

dos sites, que não mais exigiam o conhecimento da linguagem HTML e, por 

isso, passaram a ser rapidamente adotados e apropriados para os mais diversos 

usos. Além disso, a posterior agregação da ferramenta de comentários aos 

blogs também foi fundamental para a popularização do sistema.  

 

Blogs são ferramentas de comunicação mediada por computador cuja função primária é 

estabelecer – por meio da publicação de conteúdo – uma conversação entre autores e sua 

audiência (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009). Os blogs surgem no fenômeno da 

Web 2.0, segunda geração de serviços online que ampliaram as possibilidades de interação, e 

tem como “principais objetivos potencializar as formas de publicação, compartilhamento e 

organização de informações” (PRIMO, 2008, p. 63). As práticas cooperativas e a interação 

mútua ocupam, portanto, o eixo central da Web 2.0. Essa configuração permite que pequenas 

redes de amigos ou alguns nichos com interesses específicos se interconectem gerando 

“significativos efeitos em rede” (PRIMO, 2008, p. 64).  

As novas tecnologias e suas ferramentas de comunicação e interação fornecem aos 

feminismos a possibilidade de criação e ampliação de narrativas contestadoras do discurso 
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dominante. Tais narrativas potencializam o surgimento de múltiplas e infinitas subjetividades 

(LEMOS, 2009). Nesse cenário, assumem papéis centrais estratégias como “a produção de 

imagens, a guerrilha da comunicação, as inter-relações entre arte e política, [...] como 

possibilidades de reinventar as identidades por meio das novas tecnologias” (GARCIA, 2015, 

p. 55).  

Os blogs, as redes sociais, a descentralização da produção de conteúdos promovida pela 

web 2.0 abriu uma via de contestação ao racismo epistêmico e a ausência de representações 

positivas de negros e negras na mídia. A negativação da população negra na grande mídia pela 

ausência ou representações pejorativas impacta as subjetividades e na autoestima dos cidadãos 

negros pela veiculação de estereótipos e discursos que deformam e marcam negativamente 

mulheres, negros, corpos e sexualidades dissonantes (MALTA; OLIVEIRA, 2016).  

Ao mobilizar reflexões acerca de assuntos como racismo, machismo (além de outros 

como lesbofobia, transfobia, gordofobia), a partir de experiências pessoais, situações 

cotidianas, casos midiáticos e tendo por base a produção de acadêmicas negras brasileiras e 

estadunidenses, as mulheres negras que utilizam as ferramentas da internet como meio de 

atuação têm desenvolvido uma produção que confronta as bases epistemológicas de orientação 

etnocêntrica, constituindo contranarrativas ao discurso hegemônico que invisibiliza e silencia a 

experiência negra e feminina. Essa produção, pautada principalmente em narrativas próprias, 

“têm ganhado um alcance imensurável e formado uma rede de informações e 

compartilhamentos sobre tais histórias” (MALTA; OLIVEIRA, 2016, p. 57).  

Cabe esclarecer que ao usar o termo “redes sociais” me refiro a sites como Facebook, 

Twitter, Youtube, Instagram e similares. Junto com o Whatsapp, as plataformas nominalmente 

mencionadas reúnem uma quantidade extraordinária de usuários “ativos mensais que variam de 

328 milhões no caso do Twitter, e superam os dois bilhões no caso do Facebook” (TRINDADE, 

2020, p.26). 

Ellison e Boyd (2013) definem esses sites como plataformas 

[...] de comunicação em rede na qual os participantes 1) possuem perfis de 

identificação única que consistem em conteúdos produzidos pelo usuário, 

conteúdos fornecidos por outros usuários, e|ou dados fornecidos pelo sistema; 

e) podem ser vistas e cruzadas por outros; e 3) podem consumir; produzir e|ou 

interagir com fluxos de conteúdo gerado por usuários fornecidos por suas 

conexões no site (ELLISON; BOYD, 2013, p. 158 apud RECUERO et al., 

2015, p. 26). 

 

As redes sociais, na internet, segundo Recuero et al (2015), constituem uma estrutura 

mais ampla que incorpora também os sites de rede social sem se limitar a eles. 
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As redes sociais são metáforas para a estrutura dos agrupamentos sociais. Elas 

são constituídas pelas relações entre os indivíduos e vão servir como estrutura 

fundamental para a sociedade. [...] As chamadas “redes sociais” na internet 

são traduções das redes sociais dos espaços off-line dos indivíduos, de suas 

conexões sociais. No espaço online, essas redes sociais são demarcadas não 

somente pelos rastros deixados pelos atores sociais e pelas produções, mas 

também pelas suas representações. [...] Essas redes são representadas, 

principalmente, através dos sites de rede social e de outras ferramentas que 

permitiram sua apropriação desse modo. (RECUERO et al, 2015, p. 23) 

 

O ambiente virtual como prolongamento do mundo físico é reprodutor de 

discriminações e discursos de ódio como podemos constatar por meio do uso das plataformas 

online, através de notícias veiculadas pela grande mídia, de pesquisas ou mesmo de denúncias 

de usuários e ativistas. Trindade (2020) argumenta que desde 2012 o discurso de ódio proliferou 

nas redes sociais tornando-se preocupação de organismos internacionais de direitos humanos 

como o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e a Comissão Europeia contra 

Racismo e Intolerância. O mesmo autor, cuja pesquisa de doutorado se debruçou sobre 

discursos racistas contra mulheres negras na internet, revela que o racismo é a categoria de 

discurso de ódio que mais cresce no Brasil e “mulheres negras socialmente ascendentes 

representam 81% das vítimas de discursos racistas no Facebook” (TRINDADE, 2020, p. 27). 

O ano de 2012 também é um marco para o feminismo negro na internet. Nesse ano 

ocorreu o que Thiane Neves (2020, p.193) chamou de “a primeira grande marcha de mulheres 

negras online”. Essa mobilização foi a Blogagem Coletiva da Mulher Negra (20 a 25 de 

novembro de 2012) e estabeleceu uma associação entre as datas do Dia da Consciência Negra 

e o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher. 

Entretanto um fenômeno nunca é um fato isolado. Para diminuir as brechas 

digitais de raça e gênero, outros levantes igualmente importantes acontecem 

simultaneamente, como por exemplo o grupo Feminismo Negro 

Interseccional (2012), o Coletivo Baré90 (2012), site Mundo Negro (2012), o 

blog Gorda e Sapatão (2013), o Central das Divas (2013), blog 

Transfeminismo (2014), o Não Me Khalo (2014), o coletivo Preta e 

Acadêmica (2015), o Dicionário Subversivo (2015), as Redes de Mulheres 

Negras espalhadas por todo o país - no Pará, na Bahia, em Pernambuco, no 

Paraná e Rio de Janeiro - o coletivo Pretas Hacker (2016), PretaLab (2016), a 

Rede de Ciberativistas Negras (2017), e a crescente quantidade de YouTubers 

e Digital Influencers (NEVES, 2020, p.193). 

 

Uma vez inseridas nas redes sociais, as mulheres negras marcaram sua presença por 

meio de textos, imagens e tutoriais buscando a valorização da estética negra através do 

incentivo ao abandono do alisamento dos cabelos, por meio de reanimação de campanhas 

criadas pelo Movimento Negro Unificado nos anos 1980, como a campanha Reaja ou será 
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morto, Reaja ou será morta, que denuncia a violência policial e o genocídio da juventude negra, 

além de outras produções sobre questões raciais, de gênero e sexualidade que vem alcançando 

atenção da grande mídia. 

[...] através das redes sociais, os discursos e narrativas desse segmento têm 

saído da invisibilidade, ganhado notoriedade entre os mais diversos públicos, 

e com isso, tornado visíveis as suas demandas relacionadas ao combate ao 

racismo e ao machismo cotidiano”. (MALTA; OLIVEIRA, 2016, p. 60)  

 

A recém conquistada visibilidade proporcionada, sobretudo, pelas redes sociais, a partir 

do fenômeno da Primavera Feminista, promoveu a emergência de figuras tidas como 

“influenciadoras digitais” que viriam a se tornar referências nas discussões sobre feminismo 

dentro e fora das redes (TEIXEIRA et al, 2017).  

Embora, conforme Sodré (2015), os profissionais da notícia funcionem como um grupo 

técnico de imaginação que absorve, reelabora e retransmite um imaginário coletivo racista 

compatível com a conformação ideológica das elites políticas, econômicas e culturais, não foi 

possível ignorar essa movimentação e inúmeras matérias e programas de televisão se valeram 

das “influenciadoras” para apresentar os assuntos discutidos nas redes sociais ao grande 

público.  

Autoras como Malta e Oliveira (2016) e Maciel e Rios (2018) concordam que a 

mobilização de feministas negras na internet, se deve, ainda, a maior presença da população 

negra nas universidades (como resultado das políticas de ação afirmativa) e ao desejo desse 

grupo, que teve acesso ao ensino superior, de narrar a história a partir de uma perspectiva 

própria (MALTA; BARRETO, 2016). 

Outra característica marcante das negras jovens feministas é o seu vínculo 

com as universidades privadas e públicas do Brasil, onde formam parte de seu 

público e onde está a base social da sua atuação. Assim, em certa medida, sua 

emergência também pode ser explicada pelo processo de democratização do 

acesso ao ensino superior, que alterou o perfil do quadro discente, 

particularmente após a implementação das cotas raciais nas instituições 

públicas e das bolsas para ingresso e manutenção nas instituições privadas. 

(MACIEL; RIOS, 2018, s/p.) 

 

As mulheres negras feministas, dessa forma, parecem se apoiar nas redes sociais como 

um espaço de compartilhamento e troca, mas também como ambiente em que possam exercitar 

formas de participação nas agendas políticas da sociedade.  

Feita essa breve introdução cujo propósito foi fomentar a primeira aproximação com o 

meu objeto de estudo, considero fundamental retroceder algumas décadas para apresentar um 

panorama da participação de mulheres negras em movimentos sociais até a criação dos 
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primeiros coletivos de mulheres negras a partir de 19782. Por meio do destaque de alguns 

aspectos dessa trajetória, será possível vislumbrar e ampliar a compreensão sobre as práticas e 

reflexões que constituíram as bases do feminismo negro brasileiro e que inspiram ainda hoje a 

atuação de feministas negras nas redes sociais. 

 

1.2. As Frentenegrinas 

 

Como marco inicial dessa trajetória, optei por discutir a atuação das mulheres na Frente 

Negra Brasileira (1931-1937), uma das mais importantes organizações do movimento negro no 

Brasil. Entretanto, antes de passar à apresentação da Frente Negra, cabe uma breve 

contextualização sobre a organização de mulheres no Brasil dos anos 1930.  

Internacionalmente, os movimentos feministas, até então pautados pela luta pelo 

sufrágio,3 experimentavam um momento de arrefecimento, tanto pela conquista do direito ao 

voto como pela ressaca do pós-Primeira Guerra Mundial (GARCIA, 2015). 

A conquista do voto pelas inglesas em 1918 insuflou o movimento sufragista brasileiro. 

A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), surgida em 1922, que tinha à sua 

frente a bióloga Bertha Lutz, foi fundamental no processo de conquista do direito ao voto4 para 

mulheres na década de 1930. 

Entre os objetivos da FBPF estavam a promoção da educação e instrução das mulheres, 

a proteção das mães e da infância, a obtenção de direitos trabalhistas, orientação profissional, 

o estímulo à sociabilidade e cooperação entre as mulheres, a obtenção de direitos políticos e a 

aproximação com movimentos similares dos demais países do continente americano (TELES, 

2017). 

                                                 
2 Fundamental salientar que o capítulo em questão que tratará das trajetórias do ativismo das mulheres negras, 

evidencia alguns pontos da mobilização das negras urbanas desde 1930. Não ignoro o ativismo das mulheres 

quilombolas, mas dadas as limitações impostas pela necessidade de recorte da pesquisa, não abordarei esse 

segmento neste trabalho. No entanto, indico os trabalhos de Marilea de Almeida e o livro “Mulheres quilombolas: 

territórios de existências negras femininas” organizado por Selma dos Santos Dealdina. 
3 O movimento sufragista surgiu, em meados do século XIX, como uma demanda do movimento feminista e 

perdurou com força no cenário internacional até o final da Primeira Grande Guerra. O movimento pelo sufrágio 

foi inovador nas práticas de manifestação pacífica e ofereceu a outros movimentos sociais novas formas de protesto 

(GARCIA, 2015). 
4 O código eleitoral de 1932 assegurou o direito de voto feminino com restrições. Apenas mulheres casadas com 

autorização dos maridos, viúvas e solteiras com renda própria poderiam votar. Em 1934 as restrições foram 

eliminadas, embora a obrigatoriedade do voto fosse apenas masculina (só em 1946 o voto se tornou obrigatório 

também para as mulheres). O direito irrestrito ao voto feminino foi garantido na Constituição de 1934 em cuja 

elaboração participou Carlota Pereira de Queirós (1892-1982), a primeira mulher brasileira eleita deputada no ano 

de 1933 para integrar a Assembleia Nacional Constituinte. Ver verbete Carlota Pereira de Queirós em http: 

<cpdoc.fgv.br>. 
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Através de campanhas feitas pela imprensa e da busca de apoio de políticos, foi possível 

garantir não apenas o direito ao voto, mas também a eleição de Carlota Pereira de Queirós como 

deputada federal pelo estado de São Paulo, a primeira mulher a participar de uma Assembleia 

Constituinte (TELES, 2017). 

Tal feito foi possível graças à Liga Eleitoral Independente criada pela FBPF e às 

articulações políticas que promoveu com diversos setores, além do estímulo à criação de 

associações profissionais de mulheres a fim de garantir a participação feminina na nova 

Constituinte. Integrava o núcleo central da Federação duas mulheres negras, Maria Rita Soares 

de Andrade e Almerinda Farias Gama. A primeira foi secretária e consultora jurídica da 

entidade. Já Almerinda, negra e nordestina (alagoana), foi uma das fundadoras do Sindicato das 

Datilógrafas e Taquígrafas do Distrito Federal, categoria “numerosa o suficiente para intervir 

no processo constituinte” e a única mulher a compor o grupo que escolheu a representação dos 

trabalhadores na Assembleia Nacional Constituinte (BRAZIL; SCHUMAHER, 2007, p. 317).  

 

 

Figura 1: Almerinda Farias Gama e Baltazar da Silveira, durante a eleição de representantes 

classistas para a Assembleia Nacional Constituinte de 1934 (Rio de Janeiro, jul./1933).  
Fonte: CPDOC FGV (Arq. AFG foto 004/1). 

 

Em Santa Catarina, Antonieta de Barros (1901-1952), integrante da Frente Negra 

Brasileira e da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, tornou-se a primeira mulher 

negra a assumir uma vaga de deputada estadual em 1934 e repetiu o feito em 1947. Sua carreira 

política foi marcada pela valorização da comunidade negra e a luta pela educação (BRAZIL; 

SCHUMAHER, 2007).  

Ainda em 1934, surge a União Feminina, um braço da Aliança Nacional Libertadora, 

“um movimento organizado, sob a direção dos comunistas com o objetivo de derrubar o 

governo Vargas e implantar um governo popular” (TELES, 2017, p. 53-54). A tentativa 

fracassada de deposição de Vargas em 1935 levou as dirigentes da União Feminina para a 
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prisão. O golpe de Estado de Getúlio Vargas em 1937 pôs fim às organizações femininas bem 

como a outros segmentos dos movimentos sociais como a Frente Negra Brasileira (TELES, 

2017). 

A Frente Negra Brasileira (FNB), fundada em 1931 na cidade de São Paulo, foi uma 

organização que cresceu rapidamente e se instalou em várias cidades do interior paulista e, 

também, em outros estados brasileiros (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santos). Chegou 

a reunir cerca de 30 mil afiliados, desde desempregados e trabalhadores braçais a segmentos 

médios da população negra como funcionários públicos e profissionais liberais. Os afiliados 

mais escolarizados e mais bem situados socialmente assumiam os cargos de direção da entidade. 

A organização exerceu um importante papel social na capital paulista, onde se tornou 

respeitada. A entidade também foi responsável pelo fim da proibição da entrada de negros na 

Guarda Civil de São Paulo (DOMINGUES, 2007b).  

A entidade, que era organizada por departamentos, dentre eles educação, jurídico, 

médico, desportivo, departamento de propaganda, artístico e musical, teve como principal 

atuação a educação. O jornal A Voz da Raça (1933-1937) era o periódico oficial da organização 

e um dos mais relevantes na trajetória da imprensa negra paulista (DOMINGUES, 2005). 

De acordo com o depoimento de Francisco Lucrécio, um dos fundadores da FNB, as 

mulheres eram a maioria entre os associados, no entanto, nenhuma ocupou os cargos de direção 

devido a forma como a percepção de gênero era concebida na época, alijando as mulheres das 

posições de comando. Contudo, embora não tenham dirigido a instituição, não se pode 

subestimar a importância do papel feminino na FNB, uma vez que, estando em maior número 

e dada sua posição econômica diante do cenário de empregabilidade de homens e mulheres 

negras em São Paulo, é plausível afirmar que elas eram responsáveis por parcela significativa 

das contribuições financeiras que garantiam a manutenção da Frente (DOMINGUES, 2007a; 

BARBOSA, 1998). 

Segundo Florestan Fernandes (2008), a transição para o trabalho livre na cidade de São 

Paulo foi mais difícil para os homens do que para as mulheres. Empregadas em sua maioria no 

trabalho doméstico, ocupação em que a concorrência com o elemento estrangeiro não se fez 

sentir com a mesma força que em outros setores, as mulheres negras se ajustaram melhor ao 

trabalho livre urbano.  

Por causa de sua integração à rede de serviços urbanos, é a mulher (e não o 

homem) que vai contar como agente de trabalho privilegiado não no sentido 

de achar um aproveitamento ideal ou decididamente compensador, mas por 

ser a única a contar com ocupações persistentes e, enfim, com um meio de 

vida (FERNANDES, 2008, p. 103-104 ebook). 
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A afirmação de Florestan é corroborada pelo depoimento de Francisco Lucrécio a 

Marcio Barbosa no livro Frente Negra Brasileira: depoimentos; 

Lá na Bela Vista, por exemplo, se você chegasse à tarde, num dia de semana, 

encontrava os homens negros nos bares, desempregados, enquanto as 

mulheres é que trabalhavam. [...] A maior parte das mulheres era que arcava 

com as despesas da família, porque eram importantes na época as empregadas 

domésticas, principalmente as negras, pois elas sabiam lidar com a cozinha, 

com a limpeza. Elas encontravam emprego mais facilmente que os homens. 

Assim, elas eram mais assíduas na luta em favor do negro, de forma que na 

Frente a maior parte eram mulheres. Era um contingente muito grande, eram 

elas que faziam todo o movimento, que ajudavam. A que se devia isso? Eu 

acho que a mulher em si já tem um sentido de participação. Mesmo quando se 

trata da proteção dos filhos, vemos que as mulheres negras não abandonaram 

os seus. Até hoje podemos observar que elas criam os filhos com imensa 

dificuldade, mas estão ao lado deles. (BARBOSA, 1998, p. 33; 38) 

 

A Frente possuía dois órgãos femininos, as comissões Rosas Negras e Cruzada Feminina 

que executavam atividades recreativas e de assistência social. Embora tais atividades fossem 

interpretadas pelas lideranças masculinas como de menor relevância política, eram ações 

estratégicas no cotidiano da FNB. Os bailes promovidos pelas Rosas Negras constituíam-se em 

importante espaço de sociabilidade e promoção da Frente junto à população negra de São Paulo 

e, ainda, eram responsáveis por parte do suporte financeiro da entidade. Além dos bailes, as 

Rosas Negras também organizavam saraus e festivais “lítero-dramáticos e dançantes” 

(DOMINGUES, 2007a, p. 360). 

A Cruzada Feminina, por sua vez, dedicou-se ao desenvolvimento daquela que foi a 

principal área de atuação da entidade, a educação. Eram responsáveis pela escola diurna e 

noturna, ministravam as aulas do curso de alfabetização, garantiam que os alunos carentes 

recebessem gratuitamente uniforme, material didático e atendimento odontológico. Foram 

também responsáveis pelo fortalecimento do campo cultural da FNB que incluiu a criação de 

uma biblioteca. 

 

Figura 2: Atribuições da Cruzada Feminina. 
Fonte: A Voz da Raça (29 jun. 1935 apud DOMINGUES, 2007a, p. 362).  
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De forma geral, as mulheres negras foram participantes assíduas na Frente Negra 

Brasileira e se envolviam nos debates, destacavam-se como oradoras em eventos públicos, 

promoviam campanhas de arrecadação de fundos junto aos associados, coordenavam atividades 

centrais da entidade. É necessário reconhecer o papel vital das mulheres negras para o sucesso 

da Frente Negra Brasileira, pois foram imprescindíveis para a manutenção da “união e coesão 

dos associados da FNB” (DOMINGUES, 2007a, p. 370). 

O período pós-abolição e toda a primeira metade do século XX carece de pesquisas 

sobre as mulheres negras, seu papel social, atuação política e em movimentos sociais e 

culturais5. As narrativas históricas do movimento negro, do movimento de mulheres e da 

esquerda brasileira seguem ocultando os diferentes papéis desempenhados pelas mulheres 

negras nesses espaços. A opção pela resistência política exigiu das mulheres negras que 

superassem as inúmeras barreiras impostas pelo racismo e sexismo, motivos que colaboram 

para a sua exclusão na história oficial, além daquelas cujo posicionamento contra a ordem 

estabelecida naturalmente impõe a qualquer ativista político.  

O feminismo negro tem sido preponderante no questionamento quanto à invisibilidade 

das mulheres negras como sujeitos de pesquisa, referências teóricas e contribuintes nas várias 

esferas sociais, culturais e políticas de nosso país. Graças às pesquisadoras alinhadas com tal 

proposta, as histórias dessas mulheres estão pouco a pouco emergindo. 

 

1.3. Atuação de mulheres negras em movimentos sociais e culturais nas décadas de 1940 

e 1950 – O período entre ditaduras 

 

O ano de 1945 marca o fim da Segunda Guerra Mundial, momento em que no Brasil 

chega ao fim o Estado Novo de Getúlio Vargas. No Rio de Janeiro, surgia o Comitê de Mulheres 

pela Democracia, mas que não obteve o mesmo sucesso da Federação Brasileira para o 

Progresso Feminino e as mulheres ficaram de fora da Constituinte de 1946. A nova Constituição 

                                                 
5 Ainda nesse período vale lembrar da participação de mulheres negras na Legião Negra, batalhão que atuou por 

São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932. A Legião foi formada por um grupo dissidente da Frente 

Negra Brasileira que discordava do alinhamento da FNB ao governo Vargas. O batalhão que contou com 

aproximadamente dois mil indivíduos possuiu um destacamento feminino, as Pérolas Negras. Além das tarefas de 

confecção dos uniformes dos soldados, arrecadação de fundos e atividades de enfermaria (para as quais receberam 

treinamento da Cruz Vermelha Brasileira num momento em que tal atividade era vetada aos negros), as mulheres 

também empunharam armas. Uma mulher negra em especial se destacou no campo de batalha, Maria José Bezerra 

(1885-1958) que ficou conhecida como “Maria soldado”. Era cozinheira na casa de uma família abastada até se 

alistar na Legião Negra em 1932. Está enterrada no mausoléu dos heróis de 32 no Obelisco do Ibirapuera 

(CAMPOS, 2015; AZEVEDO, 2014). 
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deu um passo atrás ao não incorporar a condenação da discriminação por sexo, como previsto 

na Constituição de 1934. Definiu o casamento como monogâmico e indissolúvel e não 

reconheceu os direitos dos filhos tidos fora do casamento. Entretanto, “condenou o preconceito 

racial” (TELES, 2017, p. 55). 

 O direito ao voto, interditado aos analfabetos, constituía na prática a exclusão da maior 

parte da população dos processos decisórios da política nacional (TELES, 2017).  

Em Porto Alegre, surgia em 1943 a União dos Homens de Cor (UHC), uma das 

principais organizações negras desse período junto com o Teatro Experimental do Negro. A 

UHC se propunha a “elevar o nível econômico, e intelectual das pessoas de cor em todo o 

território nacional, para torná-las aptas a ingressarem na vida social e administrativa do país, 

em todos os setores de suas atividades” (DOMINGUES, 2007b, p. 108).  

 Embora não tenha sido tão bem-sucedida quanto a Frente Negra Brasileira, a UHC se 

expandiu para os estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande 

do Sul, Espírito Santo, Piauí, Paraná e São Paulo. A UHC ainda fomentou o surgimento de 

outros coletivos como a União dos Homens de Cor (Rio de Janeiro) e a União Catarinense dos 

Homens de Cor (Blumenau). As ações da UHC compreendiam  

[...] a promoção de debates na imprensa local, publicação de jornais próprios, 

serviços de assistência jurídica e médica, aulas de alfabetização, ações de 

voluntariado e participação em campanhas eleitorais” [...] representantes da 

UHC foram recebidos em audiência pelo então Presidente Getúlio Vargas, 

ocasião em que lhe foi apresentada uma série de reivindicações a favor da 

“população de cor”. (DOMINGUES, 2007b, p. 108) 

 

Pós-Estado Novo, o movimento de mulheres se reorganizou e nos anos seguintes 

surgiram a Associação Feminina do Distrito Federal, o jornal Momento Feminino6 e a 

Federação das Mulheres do Brasil (FMB). No contexto internacional, a publicação em 1949 de 

O Segundo Sexo7 de Simone de Beauvoir inaugurava a terceira onda do feminismo8 (GARCIA, 

2015; TELES, 2017). 

                                                 
6 “[...] editado por Arcelina Mochel, no Rio de Janeiro, e que existiu por aproximadamente dez anos, com uma boa 

aceitação entre as mulheres, chegando a ter representantes em dezesseis estados” (TELES, 2017, 55). 
7 “O segundo sexo será o alicerce do feminismo dos anos 1950 e se converteu no livro mais lido pela nova geração 

de feministas, constituídas pelas filhas, já universitárias, das mulheres que obtiveram, depois da Segunda Guerra 

Mundial, o direito ao voto e à educação. Serão essas mulheres que protagonizarão a terceira onda do feminismo” 

(GARCIA, 2015, p. 82). 
8 Não há consenso sobre os eventos que marcam a transição entre as ondas, portanto, optei por utilizar aqui a 

cronologia proposta por Carla Cristina Garcia em Breve História do Feminismo (2015). Segundo Garcia, a primeira 

onda do feminismo se inicia com os questionamentos de mulheres quanto ao projeto político revolucionário 

excludente da Revolução Francesa. Naquele momento, mulheres como Olympe de Gouges (1748-1793), autora de 

Declaração dos Direitos das Mulheres e das cidadãs (1791), e Mary Wollstonecraft (1759-1797), que redigiu A 

reivindicação dos direitos da mulher (1793), reivindicavam uma participação igualitária das mulheres na nova 

ordem política e social que se estabelecia. Pela audácia em criticar a Revolução, Olympe foi executada na 
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Criada a partir da Associação Feminina do Distrito Federal (AFDF) em 1947, a FMB 

mantinha grande proximidade com o Partido Comunista Brasileiro, partilhando muitos de seus 

ideais. Nesse período, o PCB buscava mobilizar grande número de mulheres para campanhas 

contra a carestia de vida e a paz mundial.  

As lutas desenvolvidas pelas mulheres nesse período passavam [...] por 

problemas concretos, como o enfrentamento do problema da carestia, ou às 

vezes por questões mais localizadas, como falta de água ou despejo. A defesa 

da infância e da maternidade, e o desenvolvimento do ensino e de creches 

também eram questões constantes. No que diz respeito às questões políticas 

mais gerais, as mulheres se destacaram na luta pela anistia, pela democracia, 

pela defesa de nossas riquezas, sempre ameaçadas pela expansão do 

imperialismo, e em prol da paz mundial, tendo até mesmo se realizado em 

1954 uma conferência sobre os direitos da mulher na América Latina. [...] 

Quanto aos problemas mais específicos, lutava-se contra as discriminações em 

relação à mulher e pelos seus direitos, em especial pela reforma no Código 

Civil, propondo-se então a anulação dos artigos discriminatórios à mulher 

casada (TELES, 2017, p. 57). 

 

Por sua vez, a FMB além da carestia dos custos de vida, se ocupava dos problemas 

habitacionais, de saneamento e direitos trabalhistas de mulheres operárias. As trabalhadoras 

promoviam campanhas “pela sindicalização da mulher e para que elas participassem também 

nas direções dos sindicatos”, além disso, lutavam pela ampliação dos direitos trabalhistas às 

camponesas (TELES, 2017, p. 57). 

Essas eram algumas das principais questões abordadas pela FMB e que ocuparam boa 

parte da vida política de Maria Brandão dos Reis, mulher negra que teve uma atuação destacada 

tanto na Federação quanto no Partido Comunista, cuja trajetória apresento brevemente a seguir, 

assim como a de outras duas mulheres negras cujos percursos nos auxiliam a compreender o 

ativismo político de mulheres negras nos anos 1940 e 1950 (BRAZIL; SCHUMAHER, 2007; 

FERREIRA; SILVA, 2017). 

Sobre Maria Brandão dos Reis o que se sabe é que era baiana de Rio de Contas (Chapada 

Diamantina), nascida em julho de 1900. Sua trajetória política foi marcada pelo envolvimento 

com o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Já adulta se instalou em Salvador, cidade onde 

residiu durante quase toda sua vida. Na região da Baixa do Sapateiro, abriu uma pensão que se 

                                                 
guilhotina em 1793. As nascentes organizações de mulheres foram duramente reprimidas pela Revolução 

Francesa. A segunda onda do feminismo percorre todo o século XIX e foi marcada pelo movimento sufragista e 

pela internacionalização do movimento. A terceira onda, que tem como marco inicial a publicação de O segundo 

sexo de Simone de Beauvoir, ampliou exponencialmente o movimento feminista pelo mundo, cunhou e 

popularizou o termo “o pessoal é político” e originou, entre outros, o feminismo da diferença, do qual o feminismo 

negro é uma das ramificações (GARCIA, 2015). 
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tornou ponto de encontro da militância de esquerda da cidade (BRAZIL, SCHUMAHER, 2007; 

FERREIRA; SILVA, 2017). 

Em 1947, moradoras do bairro Corta Braço em Salvador estiveram prestes a perder suas 

casas, nessa ocasião Maria organizou vigílias, passeatas, comícios e junto com a Associação 

Feminina da Baixa do Sapateiro levou comissões à Câmara Municipal, conseguindo, dessa 

forma, impedir o despejo das famílias que residiam no bairro. 

No PCB sua atuação de maior destaque se deu na Campanha da Paz9 na primeira metade 

da década de 1950. Maria Brandão se destacou na fundação de conselhos em vários municípios 

baianos e na coleta de assinaturas para o “Apelo por um Pacto da Paz” (FERREIRA; SILVA, 

2017, p. 1025). Por essa atuação, recebeu a medalha de ouro do Júri Nacional dos Prêmios da 

Paz e a indicação ao prêmio “Campeã da Paz”. Deveria ter sido enviada a Moscou para 

participar da premiação, no entanto, negaram a Maria Brandão esse direito enviando um jovem 

militante em seu lugar. O que a deixou, compreensivelmente, muito desapontada com as 

lideranças do partido (BRAZIL, SCHUMAHER, 2007; FERREIRA; SILVA, 2017). 

O golpe militar em 1964 forçou Maria Brandão a fugir da Bahia para evitar a prisão. De 

volta em 1965 foi interrogada e liberada, mas seguiu sob as vistas dos militares até sua morte 

em 1975 (BRAZIL, SCHUMAHER, 2007; FERREIRA; SILVA, 2017). 

Contemporânea de Maria Brandão, Laudelina de Campos Mello ou dona Nina, como 

era carinhosamente chamada pelos que a conheciam, manteve participação ativa em diversos 

segmentos de movimentos sociais e partidos de esquerda ao longo de toda sua vida. Embora 

conhecesse a Frente Negra Brasileira, não chegou a atuar nessa entidade, mas se mantinha 

informada de suas atividades pela leitura do periódico A Voz da Raça. Sua principal atuação foi 

junto às trabalhadoras domésticas, tendo inclusive sido uma das fundadoras da primeira 

Associação das Empregadas Domésticas em Santos no ano de 1936 (CARDOSO, 2008). 

 Mineira de Poços de Caldas, Laudelina nasceu em 1904. Aos 16 anos já iniciava sua 

militância ao participar da fundação e ser a primeira presidenta do grupo Treze de Maio em sua 

cidade natal. Viveu a maior parte de sua vida na cidade de Campinas (tendo vivido durante 

                                                 
9 “A partir de 1947, a União Soviética lançava para os partidos comunistas uma nova “linha geral”. [...] consistia 

em formar uma ampla frente antiamericana, visando impor aos EUA um arranjo mundial que fosse satisfatório aos 

interesses soviéticos [...]. Assim, o movimento organizado que obteve maior destaque dentro da nova “linha geral” 

foi o chamado “Movimento pela Paz”. O movimento começou em agosto de 1948, quando celebrou-se, na Polônia, 

o Congresso Mundial dos Intelectuais pela Paz e, em novembro, na França, o Congresso Nacional dos 

“Combatentes da Paz”. Somente a partir de março de 1950, a “Campanha pela Proibição das Armas Atômicas” foi 

incorporada ao “Movimento pela Paz”. O objetivo do “Apelo de Estocolmo” [...] era coletar milhões de assinaturas, 

em diversos países, para serem enviadas à ONU, manifestando [...] a vontade de milhões de pessoas em favor da 

paz mundial. O “Movimento pela Paz” incluía outras campanhas [...]. Apelos e protestos contra a OTAN, contra 

a Guerra da Coréia, pelo desarmamento geral, contra o envio de soldados brasileiros para a Coréia, contra a guerra 

atômica, por um pacto de paz entre as cinco grandes potências [...]” (RIBEIRO, 2005, 2-3). 
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breves períodos em Santos e na capital paulista) onde em 1961 fundou a Associação das 

Empregadas Domésticas daquela cidade. 

Sua experiência como doméstica durante três décadas lhe forneceu subsídios para atuar 

na reivindicação de direitos trabalhistas para sua classe. Laudelina tinha muita clareza a respeito 

de sua condição racial e de gênero e do quanto tais sistemas opressivos determinavam seu lugar 

social, obstaculizando a aquisição de direitos (PINTO, 1993). Assim, conforme Elisabete Pinto,  

[...] quando ela pensa na situação material da empregada doméstica, ela sabia 

que a categoria era formada por mulheres negras e sabia o que isso significava, 

política e culturalmente. [...] ela passou ou tinha conhecimento dos espaços 

que estas mulheres negras estavam, sejam esses de moradia ou lazer [...] tinha 

percepção também da discriminação moral que estas sofriam diante da 

sociedade branca, e também, como os negros de elite as viam e sobretudo que 

estas mulheres eram chefes de família [...]. (PINTO, 1993, p. 217) 

 

 As reflexões acerca da condição de vida e trabalho das domésticas possibilitaram a dona 

Laudelina a percepção das questões de classe, gênero e raça como condicionantes da 

precariedade de vida daquelas mulheres.   

Ainda de acordo com Elisabete, o auge das atividades de Laudelina no movimento negro 

foi o período compreendido entre 1933 e 1963. Pela discordância quanto a certos 

posicionamentos da FNB e pela proximidade com Geraldo Campos de Oliveira, dona Laudelina 

integrou o Clube Cultural do Negro, fundado por Geraldo como entidade dissidente da Frente 

Negra Brasileira. As ideias comunistas de Campos Oliveira convergiram com as de Laudelina 

e fomentaram a criação da primeira associação das empregadas domésticas em 1936, mesmo 

ano em que ela se filia ao Partido Comunista. Anos depois ela se filiaria ao MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro) e posteriormente ao PT (Partido dos Trabalhadores) com quem viria a 

romper por discordar do que Laudelina considerava falta de assertividade na defesa pelos 

direitos das classes vulneráveis (PINTO, 1993). 

Foi bastante crítica à ausência do debate racial nos partidos políticos brasileiros. Razão 

pela qual defendia a criação de um partido próprio: “O negro ainda não se conscientizou que, o 

negro não pôs na cabeça que ele tem que se unir e criar um partido” (Depoimento de Laudelina 

de Campos Mello in PINTO, 1993, p. 278). 

Ao propor um partido criado por e para negros, Laudelina não perdia de vista a urgência 

das questões de classe e gênero que deveriam estar contempladas nessa proposta de partido. 

Em 1949 se instala em Campinas e inicia um conjunto de ações visando o combate à 

discriminação racial na sociedade campineira e o resgate da autoestima da população negra 

local como a criação do baile das Debutantes Negras, o concurso para eleger uma representante 
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da beleza negra e a Escola de Bailados Clássicos Santa Efigênia. Tal como ocorria com as Rosas 

Negras, os bailes organizados por dona Laudelina ajudavam a financiar as atividades da 

Associação das Empregadas Domésticas e outras entidades negras (PINTO, 1993). 

Laudelina de Campos Mello procurava conscientizar mães e pais negros sobre a 

necessidade de manter as crianças na escola. Entre 1965 e 1966, conseguiu, através de um 

convênio entre a prefeitura de Campinas e o Ministério da Cultura, a realização de um curso 

profissionalizante para formação de pedreiros e saiu pessoalmente em busca de candidatos para 

matrícula. Ela própria se formou pedreira pelo curso. Foi ainda uma das idealizadoras do I Salão 

de Belas Artes que reuniu trabalhos de artistas negros de São Paulo, colaborando com a 

montagem de um espetáculo teatral de uma versão campineira do Teatro Experimental do 

Negro, e se envolvendo em inúmeras atividades culturais e de lazer voltadas para a população 

negra (PINTO, 1993). 

Ao longo de seu percurso de militância “buscou uma aliança entre os diversos micro-

grupos-étnicos” (PINTO, 1993, p. 281). Defendia uma política de alianças que eliminasse as 

opressões internas e priorizasse as diferentes demandas da população negra. 

Ao falecer em 1991, aos 87 anos, dona Laudelina não viu concretizados muitos dos seus 

ideais para a classe de trabalhadoras domésticas e para a população negra, mas deixou um 

legado incontestável de luta antirracista e em prol da extensão dos direitos trabalhistas para o 

grupo social que vivencia mais cruamente os resquícios escravagistas em nosso País. 

Concomitantemente a atuação de Maria Brandão, na Bahia, e de Laudelina, em São 

Paulo, no Rio de Janeiro, da década de 1950, Maria de Lurdes Vale Nascimento se destacava 

com sua coluna “Fala a Mulher” na revista Quilombo. 

Muitos dados biográficos de Maria Nascimento seguem desconhecidos, como filiação, 

datas e locais de nascimento e morte. Contudo, o que mais comumente se sabe dela diz respeito 

ao seu envolvimento com o Teatro Experimental do Negro (TEN)10 que ajudou a fundar em 

1944 com seu então marido, Abdias do Nascimento (XAVIER, 2015).  

O TEN mantinha uma revista como seu órgão oficial de comunicação, o periódico 

Quilombo: vidas, problemas e aspirações do negro (1948-1950), onde Maria Nascimento 

mantinha sua coluna intitulada “Fala a Mulher” (mais tarde renomeada como “Escreve a 

                                                 
10 O Teatro Experimental do Negro (1944-1961) teve como seu maior expoente o intelectual, artista e ativista 

Abdias do Nascimento (1914-2011). O TEN trabalhava pela valorização do negro em todas as esferas sociais, mas 

sua maior contribuição se deu nas artes dramáticas com a formação de jovens atores e atrizes negras, resgate e 

afirmação da cultura afro-brasileira, além de atuar na educação oferecendo cursos de alfabetização que chegaram 

a ter aproximadamente 800 alunos. Foi responsável por revelar atores como Ruth de Souza e Haroldo Costa em 

espetáculos onde o negro era o protagonista de sua própria narrativa (BRAZIL; SCHUMAHER, 2007). 

DocuSign Envelope ID: 6B184C4B-6566-4A9A-BB9A-1A7539AB4E2D



38 

 

mulher”). O que conhecemos sobre essa intelectual negra nos chegou através dessa publicação 

onde lemos em suas próprias palavras as convicções que tinha acerca da situação da população 

negra e, em especial, da realidade de mulheres e crianças negras cariocas (BRAZIL; 

SCHUMAHER, 2007; XAVIER, 2015).  

 Maria de Lurdes Vale Nascimento foi assistente social no Serviço de Assistência Social 

da Guanabara, professora e jornalista. Além de uma das fundadoras do Teatro Experimental do 

Negro no Rio de Janeiro, foi articuladora da fundação do Conselho Nacional das Mulheres 

Negras11 (uma das ações do TEN) e, como árdua defensora da regulamentação do trabalho 

doméstico, presidiu a Associação das Empregadas Domésticas criada por iniciativa do 

Conselho em agosto de 1950. Dentre as primeiras reivindicações da Associação das 

Empregadas Doméstica, estavam o direito a férias, aposentadoria e instrução. Cabia ainda à 

associação, oferecer serviços jurídicos, cursos de alfabetização, artes domésticas, teatro e ballet 

infantis. Maria tinha o desejo de criar um abrigo para crianças negras abandonadas, um jardim 

de infância e Teatro de Bonecos (BRAZIL; SCHUMAHER, 2007; XAVIER, 2015). 

Entre 1945 e 1950 ocorreram três grandes eventos organizados por militantes negros 

cujos objetivos eram discutir a situação do racismo no Brasil. O primeiro evento a se realizar 

foi a Convenção Nacional do Negro, que ocorreu em duas partes, em São Paulo, no ano de 

1945, e no Rio de Janeiro, no ano seguinte. A convenção reuniu ativistas de todos os estados 

do Sudeste e do Rio Grande do Sul (SILVA, 2010). 

A proximidade da realização de uma nova constituinte mobilizou os movimentos negros 

a se articular na tentativa de tornar a discriminação racial e o preconceito crimes previstos na 

nova constituição e, portanto, passíveis de punição. Nessa reunião, pleiteou-se a criação de um 

sistema de bolsas de estudos para negros tanto no ensino secundário quanto no superior – em 

escolas públicas e privadas (SILVA, 2010).  

Tal como a Frente Negra (da qual Abdias foi um associado ativo), o TEN – principal 

articulador desses eventos – preocupava-se com a falta de acesso dos negros à educação. De 

fato, esse foi (e em certa medida continua sendo) uma das pautas prioritárias dos movimentos 

negros no Brasil. Maria Nascimento atribuía ao analfabetismo, à falta de educação profissional 

e ao despreparo cultural, a estagnação e “inferioridade social” da mulher negra (XAVIER, 

2015). Nesse sentido o Censo de 1950, conforme Gonzalez (2016), é revelador da precariedade 

em que viviam as mulheres negras brasileiras naquele período. Os dados sobre educação e 

atividade econômica demonstraram que as mulheres negras possuíam: 

                                                 
11 As proposições do Conselho não lograram êxito e a iniciativa chegou ao fim pouco depois de sua criação 

(BRAZIL; SCHUMAHER, 2007).  
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[...] nível de educação muito baixo (a escolaridade atingindo, no máximo, o 

segundo ano primário ou o primeiro grau), sendo o analfabetismo o fator 

dominante. Quanto às atividades econômicas, apenas 10% trabalhavam na 

agricultura e/ou na indústria (sobretudo têxtil, e em termos de sudeste-sul); os 

90% restantes, concentrados na área de prestação de serviços pessoais. 

(GONZALEZ, 2017, p. 406) 

 

As condições de precariedade da população negra motivaram a realização, em 1949, no 

Rio de Janeiro, da Conferência Nacional do Negro Brasileiro, evento preparatório para o I 

Congresso do Negro Brasileiro que viria a se concretizar em 1950 (entre 29 de agosto e 04 de 

setembro no Rio de Janeiro). Em ambas ocasiões o que se viu foi “uma viva participação dos 

movimentos negros no momento de redemocratização do país” (SILVA, 2014, p. 31). Novas 

organizações negras surgiam por todo o território nacional a fim de reivindicar ao estado 

democrático o atendimento às demandas da população negra.  

De acordo com Silva (2014, p. 31), “é neste cenário de articulações nacionais que os 

nomes de várias mulheres tomam lugar de destaque, num ambiente de luta antirracista”. 

Destacaram-se nomes como os da atriz Ruth de Souza, da advogada Guiomar Ferreira de Mattos 

e Maria de Lurdes Nascimento, cuja conferência abordou a “necessidade de atentar para os 

problemas de ordem psicossocial da prostituição” (BRAZIL; SCHUMAHER, 2007, p. 300). 

Nascimento acreditava que o “desenvolvimento moral, intelectual e econômico dos 

negros brasileiros” estava condicionado ao progresso das mulheres negras (XAVIER, 2015, p. 

10-11), razão pela qual, em sua coluna, estimulou a participação política das mulheres negras, 

como se vê no excerto abaixo, 

Se nós, mulheres negras do Brasil estamos mesmo preparadas para usufruir os 

benefícios da civilização e da cultura, se quisermos de fato alcançar um padrão 

de vida compatível com a dignidade da nossa condição de seres humanos, 

precisamos sem mais tardança fazer política. [...] Precisamos construir um 

exército de eleitoras pesando na balança das urnas, usar ao máximo as 

franquias democráticas que nos asseguram o direito que é também o sagrado 

dever cívico de votar e sermos votadas para qualquer posto eletivo nas 

próximas eleições de 3 de outubro. (NASCIMENTO in BRAZIL; 

SCHUMAHER, 2007, p. 319) 

 

Nascimento buscou ainda atualizar a imagem da mulher negra atribuindo a ela 

características valorizadas em mulheres brancas como o zelo maternal e a vocação para ensinar. 

O desejo de Maria era que as mulheres negras recebessem tratamento equivalente ao recebido 

por mulheres brancas (XAVIER, 2015). 

 Com a extinção da revista Quilombo e o fim do casamento com Abdias do Nascimento 

(que já na década de 1950 viria a se casar novamente com Genilda Cordeiro e Léa Garcia) 
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perdemos o rastro de Maria de Lurdes Vale Nascimento. Fica o desejo e a expectativa de que 

algum pesquisador dedicado traga à superfície informações que preencham as lacunas da 

história dessa fascinante mulher. 

 

1.4. Os anos 1960-1970: mulheres negras e feministas em movimentos populares e na 

luta armada – o enfrentamento à ditadura militar 

 

O golpe de 1964 dissolveu boa parte dos movimentos sociais brasileiros. Novas 

demandas ocuparam as forças sociais, como a resistência à ditadura e o movimento de mães 

pela defesa de seus filhos contra a violência militar. O movimento negro e as associações 

femininas viveram forçosamente um hiato e viriam a se reorganizar a partir da segunda metade 

da década de 1970. 

A década de 1960 foi um período de ebulições, marcado no Brasil pelo golpe de 1964 e 

o AI-5, que levou ao recrudescimento da ditadura e consequentemente surgimento da luta 

armada (situação semelhante enfrentavam nossas nações vizinhas). Nos EUA ganharam 

impulso as lutas pelos direitos civis, com especial destaque para o movimento negro 

protagonizado por figuras como Martin Luther King e Malcolm X, além dos protestos contra a 

guerra do Vietnã, que se multiplicavam. 

A França protagonizava uma das maiores manifestações populares da Europa no famoso 

Maio de 1968. No mesmo período, o continente africano era sacudido por protestos e conflitos 

pela independência, e a China promovia sua revolução cultural. 

Durante o ano de 1968, parcelas da sociedade, ao se rebelarem contra a ação 

imperialista, invocaram ideais libertários e igualitários. Começaram a 

desvendar as discriminações que procuram transformar as mulheres, os jovens 

e os negros numa massa disforme sem expressão cultural e política. 

Emergiram movimentos feministas e negros, principalmente norte-

americanos, contra ideologias patriarcal, machista e racista. (TELES, 2017, p. 

66) 

 

Tais movimentos foram propulsores de novas demandas feministas, “forneceram um 

modelo político e uma retórica para a nova onda do feminismo que irrompeu ao final da década 

- o Movimento de Libertação da Mulher” (CONNEL; PEARSE, 2015, p. 134).  

No Brasil, Heleieth Saffioti lançava, em 1969, A mulher na sociedade de classes, 

considerado por Connell e Pearse (2015) como “o primeiro grande avanço teórico do novo 

feminismo”. No livro, Saffioti aborda a estratificação social a partir dos sexos se utilizando de 

uma “teorização marxista-feminista sofisticada” (CONNELL; PEARSE, 2015, p. 134).  
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Embora manifestações de caráter político fossem largamente reprimidas durante a 

ditadura militar, as mulheres encontraram meios de se insurgir contra a violência infligida a 

seus filhos pelo regime e o alto custo de vida (desde a década de 1940 as mulheres se 

organizavam contra o alto custo de vida como vimos anteriormente nas ações da Federação das 

Mulheres do Brasil). Em 1968, no Rio de Janeiro, foi criada a União Brasileira de Mães que 

chegou a ter aproximadamente 500 mulheres afiliadas, no entanto, colocada na ilegalidade no 

ano seguinte (TELES, 2017). 

[...] as mulheres, mães, esposas e companheiras iam às portas das prisões 

exigindo o paradeiro de seus filhos, filhas, maridos, companheiros. A 

idealizada relação mãe/filho, tão valorizada no imaginário brasileiro, 

provocava impacto sobre os guardiães das prisões e não apenas neles. Não 

chegamos a ter as Mães da Praça de Maio como na Argentina, mas a “figura 

da mãe”, tão endeusada em prosa e verso, provocava certamente efeito 

emocional e facilitava, por vezes, que as mães vissem seus filhos e filhas, 

assim retardando um pouco a tortura. (BLAY, 2017, p. 76-77) 

 

Nos primeiros anos de 1970, as mulheres das periferias de São Paulo começaram a se 

organizar por meio de abaixo-assinados e questionários a fim de listar os principais problemas 

que afligiam os moradores desses bairros e encaminhar as solicitações de providências às 

autoridades públicas. Algumas das questões apontadas por essas mulheres incluíam a denúncia 

do alto custo de vida, a falta de creches para os filhos de mães trabalhadoras e os baixos salários. 

Surge também no seio desse movimento a denúncia da violência doméstica (TELES, 2017; 

BLAY, 2017). 

 

Figura 3: Comissão do MCV encarregada da entrega de abaixo-assinado em Brasília – 1978 
Fonte: Jornal da USP (online). 
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O Movimento pelo Custo de Vida (MCV), ou Movimento Contra a Carestia (MCC), 

recebeu atenção tanto de organizações políticas de esquerda, que deslocaram militantes para as 

periferias no intuito de fornecer orientação política, quanto do regime militar, que passou a 

monitorar as ações desses grupos. Foi também espaço privilegiado para a ação de grupos 

feministas que se uniram aos movimentos populares de mulheres (TELES, 2017; BLAY, 2017). 

Provenientes de vários partidos de tendência socialista, grupos de mulheres 

mantinham atuação ora combinada, ora isolada a esses movimentos. Muitas 

vezes deles resultaram protestos na porta das “autoridades” para reivindicar 

soluções aos problemas cotidianos. As portas de prefeituras eram os locais 

mais adequados para fazer pressão. Entenda-se que mais do que o temor da 

polícia e da ditadura, as mobilizações resultavam das pressões da vida 

cotidiana para alimentar filhos, ter vagas nas escolas, locais para deixar as 

crianças durante o trabalho, encontrar um médico quando necessário ou até 

mesmo dispor da polícia em graves conflitos domésticos. Situações de 

violência na vida cotidiana atormentavam as “donas de casa”, que iam à luta 

e arranjavam ônibus para levá-las aos locais onde as demandas poderiam ser 

ouvidas e satisfeitas. Essas movimentações foram tão insistentes que o “poder 

local” [...] se viu na contingência de responder, implantando políticas públicas 

que resolvessem as necessidades cotidianas. Essa experiência de ação, de 

reivindicar políticas públicas, foi a base para demandas democráticas que 

pouco depois emergiram. (BLAY, 2017, p. 76) 

 

 As atividades das mulheres nesse período não se limitaram aos movimentos populares 

que lidavam com questões cotidianas. Enfrentando a relutância dos companheiros de militância, 

as mulheres se engajaram também na luta armada tanto no campo quanto nas cidades. Segundo 

Teles, elas tiveram de enfrentar “as discriminações por parte de seus próprios companheiros, 

tanto pela superproteção como pela subestimação de sua capacidade física e intelectual” e, 

quando apreendidas, além das torturas, também sofriam violência sexual (TELES, 2017, p. 69). 

Dentre essas mulheres que se engajaram na resistência à ditadura, estiveram presentes 

também as negras. Como as demais mulheres ativistas, as negras se envolveram em “reuniões 

de estudos sobre o marxismo, organizações partidárias socialistas e comunistas, associações 

populares, movimentos sociais urbanos, além do ativismo negro e feminista” (RIOS, 2017, p. 

236). Essas ativistas não passaram despercebidas pelos agentes do regime – como os registros 

policiais e do Dops comprovam –, tanto que figuras que seriam fundamentais na constituição 

do feminismo negro posteriormente foram alvos de vigilância, como Lélia Gonzalez, “cujos 

registros aparecem no Dops pela primeira vez em 1972”. As ativistas negras ainda atuaram em 

outras frentes como em “colaborações em jornais alternativos e recrutamento de jovens 

estudantes e trabalhadores para a oposição institucional-democrática ao regime militar” (RIOS, 

2017, p. 236-237). 
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Os nomes de algumas dessas mulheres constam entre os mortos e desaparecidos 

políticos vitimados pelo regime ditatorial brasileiro como é o caso de Alceri Maria Gomes da 

Silva, Helenira Resende de Souza Nazareth e Lúcia Maria de Souza. 

Alceri Maria Gomes da Silva (1943-1970) era natural de Cachoeira do Sul (RS), 

operária metalúrgica se filiou ao Sindicato dos Metalúrgicos e, em 1969, mudou-se para São 

Paulo onde se integrou a Vanguarda Popular Revolucionária. Foi morta no ano seguinte por 

agentes da Oban (RIOS, 2017; CEMDP/SDH, 201812). 

Helenira Resende de Souza Nazareth (1944-1972), nascida no interior de São Paulo, foi 

militante do PCdoB e estudante de Letras na Universidade de São Paulo onde se tornou líder 

estudantil. Foi presa em três ocasiões, na última delas foi libertada mediante habeas corpus na 

véspera do AI-5. A partir de então passou a viver na clandestinidade e se uniu à guerrilha do 

Araguaia. Foi morta em combate no ano de 1972 (RIOS, 2017). 

No “livro secreto” do Exército, divulgado pela imprensa em abril de 2007, 

consta a respeito dela na página 724: “No dia 28 (de setembro de 1972), um 

grupo que realizava um patrulhamento quase caiu numa emboscada fatal. No 

entanto, falhou a arma ou fraquejou um dos terroristas e o grupo foi alertado. 

Como se tratasse de uma passagem perigosa, o grupo tinha exploradores 

evoluindo pela mata, os quais reagiram a tempo. O terrorista cuja arma falhara 

logrou fugir. O outro, que abriu fogo com uma espingarda calibre 16, caiu 

morto no tiroteio que se seguiu. Trata-se de Helenira Resende de Souza 

Nazareth (Fátima), do destacamento A” (CEMDP/SDH, 201813). 

 

Lucia Maria de Souza (1944-1973), carioca de São Gonçalo, era estudante de Medicina 

e estagiária do Hospital Pedro Ernesto, integrante do PCdoB e uma das responsáveis pelo jornal 

A Classe Operária. Como Helenira, também se alistou na Guerrilha do Araguaia no ano de 

1970. Na região se destacou como parteira. Foi morta em combate em outubro de 1973. Durante 

o cerco, ao ser questionada sobre seu nome, teria respondido: “Guerrilheira não tem nome. Eu 

luto pela liberdade” (CEMDP/SDH, 2018)14. 

Quanto ao movimento negro, durante o regime militar, afirma Domingues (2007b): 

O golpe militar de 1964 representou uma derrota, ainda que temporária, para 

a luta política dos negros. Ele desarticulou uma coalizão de forças que 

palmilhava no enfrentamento do “preconceito de cor” no país. Como 

consequência, o Movimento Negro organizado entrou em refluxo. Seus 

militantes eram estigmatizados e acusados pelos militares de criar um 

problema que supostamente não existia, o racismo no Brasil. De acordo com 

Gonzalez, a repressão “desmobilizou as lideranças negras, lançando-as numa 

                                                 
12 Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República. Acervo “Mortos e desaparecidos Políticos” – Ficha descritiva: Alceri Maria Gomes da Silva 
13 Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República. Acervo “Mortos e desaparecidos Políticos” – Ficha descritiva: Helenira Resende de Souza Nazareth. 
14 Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República. Acervo “Mortos e desaparecidos Políticos” – Ficha descritiva: Lúcia Maria de Souza.  
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espécie de semiclandestinidade”. A discussão pública da questão racial foi 

praticamente banida (DOMINGUES, 2007b, p. 111). 

 

Diante de tal desarticulação dos quadros da militância negra, pode-se afirmar que as 

mulheres negras se voltaram para movimentos populares como o já mencionado Movimento 

pelo Custo de Vida e o movimento sindical. 

 

1.5. Os coletivos de mulheres negras e o nascimento do feminismo negro brasileiro – o 

renascimento da democracia 

 

Todo o contexto anteriormente apresentado, especialmente o período que corresponde 

à ditadura militar brasileira e o engajamento político de mulheres negras em movimentos sociais 

e na resistência ao regime ditatorial, gestou – pela necessidade de articular, de forma autônoma, 

questões de sexo, classe e raça – o feminismo negro brasileiro (RIOS, 2017). 

Embora seja flagrante a circulação dessas mulheres em várias redes de 

ativismo antiditadura militar, especialmente em organizações de esquerda, no 

processo de formação das principais lideranças de mulheres negras no Brasil 

os movimentos feministas e negros foram decisivos para a constituição desse 

sujeito coletivo.  A título de exemplo, no primeiro encontro nacional feminista 

organizado pelo Centro da Mulher Brasileira (CMB), iniciado no dia 8 de 

março de 1979, no Rio de Janeiro, Lélia Gonzalez tinha assento à mesa de 

discussões e já falava especificamente da realidade das mulheres negras no 

Brasil. Do mesmo modo, no interior do movimento negro unificado, as 

ativistas faziam reuniões à parte para discutir questões relativas à sexualidade 

e à experiência de dominação sexual e étnico-racial (RIOS, 2017, p. 239). 

 

Feminismo negro é, portanto, a designação utilizada para nomear o movimento de 

mulheres atuantes tanto na esfera da discussão de gênero quanto na luta antirracista. Ana 

Sebastião (2010, p. 66) o define como um “movimento político, intelectual e de construção 

teórica de mulheres negras comprometido com a mudança social e atuante num campo 

ideológico no qual estão inseridas”. Segundo Sueli Carneiro, fundadora do Geledés – Instituto 

da Mulher Negra,  

Enegrecendo o feminismo é a expressão que vimos utilizando para designar a 

trajetória das mulheres negras no interior do movimento feminista brasileiro. 

Buscamos assinalar, com ela, a identidade branca e ocidental da formulação 

clássica feminista, de um lado; e, de outro, revelar a insuficiência teórica e 

prática política para integrar as diferentes expressões do feminismo 

construídas em sociedades multirraciais e pluriculturais (CARNEIRO, 2003, 

p. 118). 
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O feminismo negro surge no final dos anos 1970, a partir do processo de abertura 

política que permitiu a reorganização de movimentos sociais como o sindicalista, o estudantil, 

o movimento negro e feminista, ganhando efetivamente projeção nacional e identidade própria 

apenas em 1986 (LIMA, 2011; RIOS, 2017). 

[...] fossem pelos encontros e marchas feministas, fossem pelos protestos 

antirracistas organizados na década de ouro dos movimentos sociais no Brasil. 

Essas seriam as oportunidades políticas e culturais propícias para o aumento 

das organizações de mulheres negras no país. Mais do que o crescimento em 

termos numéricos, a presença de coletivos feministas negros em outros 

estados, especialmente nos do Norte e Nordeste, marca também a expansão 

do ativismo. (RIOS, 2017, p. 239) 

 

A inserção de mulheres negras nas universidades também colaborou para o nascimento 

do feminismo negro, uma vez que tais espaços propiciavam tanto as reflexões quanto o 

engajamento em atividades políticas. Nos espaços acadêmicos se destacavam nomes como os 

de Matilde Ribeiro, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Thereza Santos e Edna 

Rolland (RIOS, 2017; BRAZIL; SCHUMAHER, 2007). 

Concomitantemente, surgia, na cidade de São Paulo, o Movimento Negro Unificado 

Contra a Discriminação Racial (MNUCDR), uma iniciativa de militantes de São Paulo e do Rio 

de Janeiro como protesto contra a discriminação sofrida por quatro atletas negros no Clube 

Regatas Tietê e contra a tortura e assassinato de Robson Silveira da Luz, taxista negro, ocorrida 

em 1978 numa delegacia de Guaianazes, na cidade de São Paulo (ALBUQUERQUE; FILHO, 

2007). 

Como primeiro ato público, em 7 de julho de 1978, o grupo realizou uma manifestação 

nos degraus do Teatro Municipal de São Paulo, ocasião em que foi lida uma carta aberta à 

população brasileira denunciando a discriminação racial, a repressão policial, o subemprego e 

a marginalização, expondo as razões da criação do Movimento Negro Unificado, bem como 

convocando os setores democráticos da sociedade a viabilizar condições para a luta antirracista 

(HANCHARD, 2001; LIMA, 2011). Na carta, sugeriu-se também a criação de Centros de Luta 

(CTs), que seriam responsáveis pela promoção de debates, conscientização e, principalmente, 

mobilização da comunidade negra. Os primeiros CTs foram fundados em Salvador, Porto 

Alegre e Vitória (LIMA, 2011). 

O MNU assumiu para si a missão de reunir todas as organizações negras do País. Com 

esse propósito em vista, organizou em 1979 o I Congresso Nacional do Movimento Negro 

Unificado no Rio de Janeiro. Na pauta do evento estavam resoluções acerca da organização do 
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movimento, apoio aos candidatos nas eleições, propostas mais amplas como a reivindicação da 

reforma agrária e reforma da educação (LIMA, 2011). 

Ativistas negras como Lélia Gonzalez e Neusa Maria Pereira compuseram o grupo 

fundador do MNU. Diferentemente de outros momentos do movimento negro brasileiro, o 

MNU nasceu já com pautas sobre as mulheres inseridas em seu projeto inaugural. Dessa forma, 

questões de interesse da mulher negra tais como: planejamento familiar, denúncia à violência 

contra a mulher, melhoria de condições e oportunidades de trabalho compunham a agenda de 

discussões do Movimento Negro Unificado (DOMINGUES, 2009).  

A postura engajada nas questões de gênero adotada pelas militantes do MNU, 

considerada por Moreira (2007 p. 75,) como uma “tomada radical de consciência de sua 

subjetividade feminina negra”, resultou no reconhecimento de seus pares masculinos quando a 

necessidade de ações específicas voltadas para as mulheres. Nesse sentido, o Movimento Negro 

Unificado se propôs a denunciar a discriminação e desigualdades que afetavam as mulheres 

negras, intervindo junto a organismos reguladores do trabalho e da saúde pública. Em junho de 

1979, em comunhão com entidades feministas, o MNU organizou outra manifestação também 

no Teatro Municipal de São Paulo seguida de uma passeata, dessa vez para denunciar a 

discriminação contra as mulheres negras, homossexuais e prostitutas (LIMA, 2011). 

Apesar do reconhecimento quanto às especificidades das mulheres negras, foi 

fundamental a organização de grupos de reflexão capitaneados por elas que discutissem tais 

questões, de modo a esclarecer aos companheiros do movimento sobre a reprodução de 

mecanismos de desigualdade e discriminação de gênero presentes no grupo. Hanchard (2001) 

afirma que, embora apregoassem a igualdade de gênero, os homens do movimento negro 

esperavam que as ativistas se ocupassem de tarefas domésticas, enquanto eles se envolviam 

efetivamente nas atividades políticas do grupo. 

As ações internas promovidas pelas mulheres do MNU visaram ampliar sua visibilidade 

e tirá-las da situação de coadjuvantes que haviam ocupado até então dentro das organizações 

de luta contra discriminação racial. Embora a presença feminina já fosse significativa nas 

organizações negras desde o início do século XX, persistia o pressuposto de que às mulheres 

cabia o papel de esposas e mães, razões pelas quais, era vetada a elas, por exemplo, a ocupação 

de cargos de liderança dentro das organizações. Ideal que na prática não correspondia à 

realidade das mulheres negras, visto que dividiam suas rotinas entre o trabalho fora do lar e o 

trabalho doméstico (DOMINGUES, 2009). 

Contribuía para a manutenção desse tipo de pensamento, não só o modo conservador 

como a sociedade brasileira compreendia o papel da mulher, mas também um imaginário 
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constituído e alimentado pelas organizações negras, como o culto à “Mãe Preta”, reverenciada 

como atributo de valor da “raça negra” e especialmente da mulher negra. A Mãe Preta é uma 

alusão às escravizadas que executavam a função de amas de leite, amamentavam e cuidavam 

dos filhos de seus senhores. Associações negras da primeira metade do século passado 

atribuíam à Mãe Preta a formação da família e mesmo da nacionalidade brasileira.  

A figura da Mãe Preta como ícone revela, de maneira geral, um imaginário estereotipado 

do negro como elemento servil, conformado com sua condição, mas ainda dotado de docilidade. 

De modo particular, essa figura aponta para uma concepção de mulher negra igualmente 

submissa, perfil que as feministas negras negariam veementemente ao selecionar e enaltecer 

histórias de mulheres negras insubmissas como Luíza Mahin, Dandara, Aqualtune, Tereza de 

Benguela (ARAÚJO, 2006; LIMA, 2011).  

Apesar da ampliação das questões de gênero nas pautas do movimento negro, persistia 

a concepção de que a discriminação racial não distinguia gênero. Nesse aspecto, o feminismo 

negro foi fundamental ao trazer para o centro das discussões o sexismo como fator qualificador 

do racismo. Inicialmente, essas ativistas foram acusadas de desviar o foco da luta antirracista, 

causando fissuras nas organizações ao colocar hipoteticamente homens e mulheres em posições 

opostas (DOMINGUES, 2009). 

Gradativamente as mulheres ampliaram sua participação dentro das associações negras, 

passando a ocupar cargos de liderança e protagonizando discussões que entrecruzavam as 

questões raciais e de gênero, conquistando, dessa forma, o reconhecimento das especificidades 

da condição feminina negra, conseguindo colocar em pauta assuntos como planejamento 

familiar, aborto e violência contra a mulher. De acordo com Petrônio Domingues, 

Na medida em que se inscreveram, no panorama político, as contradições de 

raça e gênero, as mulheres negras catalisaram as bandeiras de insurgência 

edificadas historicamente pelos movimentos negros e das mulheres no Brasil, 

enegrecendo, de um lado, as reivindicações das mulheres e, por outro, 

impulsionando a feminização das propostas e aspirações do Movimento Negro 

(DOMINGUES, 2009, p. 46). 

 

As discussões acerca do papel da mulher e de sua participação dentro das organizações 

se acirravam. Embora reconhecessem a discriminação contra as mulheres, os homens do 

movimento não aceitavam a ideia de que eles próprios seriam agentes de tal opressão. Os 

desentendimentos entre as partes geraram situações como boicotes às reuniões feministas. 

Segundo Barreto, o ambiente hostil levou as mulheres a se questionarem sobre sua permanência 

no movimento negro (BARRETO, 2005). 
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Muitas dessas mulheres, como Lélia Gonzalez, atuavam também em organizações do 

movimento feminista para onde levaram o debate racial e a necessidade urgente de discutir a 

condição das mulheres negras. Lélia Gonzalez foi uma das fundadoras do MNU e uma das 

principais responsáveis por introduzir as discussões de gênero no movimento negro e raciais no 

movimento feminista (BRAZIL; SCHUMAHER, 2007). 

A inserção de mulheres negras em órgãos como o Conselho da Condição Feminina (São 

Paulo) e o Conselho Nacional da Mulher (DF), que teve em seus quadros ativistas como Lélia 

Gonzalez, Benedita da Silva, Sueli Carneiro e Thereza Santos, colaborou para a disseminação 

das “propostas do movimento de mulheres negras” e permitiu a “elaboração de indicadores de 

desigualdades educacionais, no mercado de trabalho e nos rendimentos” (RIOS, 2017, p. 240-

241) que traduziram em números a realidade profundamente desigual de mulheres negras em 

comparação com as brancas. 

Inseridas em espaços feministas no contexto da década internacional da mulher, 

promovida pela ONU entre 1975 e 1985, as ativistas negras expandiram seu campo de ação 

abrangendo as conferências internacionais, o que permitiu a formação de alianças com 

feministas de várias partes do globo (RIOS, 2017; BRAZIL; SCHUMAHER, 2007). 

Simultaneamente, as mulheres negras estadunidenses começaram a desenvolver 

análises críticas sobre o feminismo, bem como em relação ao movimento pelos direitos civis e 

o movimento Black Power. Tais críticas focalizavam a inabilidade desses movimentos em tratar 

as questões das mulheres negras. Nesse momento, essas ativistas recuperaram críticas feitas por 

mulheres negras do século XIX, como Soujorner Truth, Mary W. Stewart, Anna Julia Cooper 

e Ida B.Wells-Barnett, mulheres que já discutiam as peculiaridades da condição feminina negra 

(CALDWELL, 2010). 

Segundo Garcia (2011), a década de 1980 marca uma grande mudança no movimento 

feminista internacional. Surgem novas formas de organização política, o movimento adquire 

maior visibilidade, as pautas feministas alcançam o espaço acadêmico onde se multiplicam as 

disciplinas, centros de pesquisa e estudos sobre as questões de gênero e das mulheres. As 

críticas desenvolvidas pelas feministas negras estadunidenses, por exemplo, deram origem, nos 

anos 1980, aos Black Women’s Studies (CALDWELL, 2010). 

O feminismo dos anos 80 se centra no tema da diversidade entre as mulheres. 

Esse feminismo se caracteriza por criticar o uso monolítico da categoria 

mulher e se centra nas implicações práticas e teóricas da diversidade de 

situações em que vivem as mulheres. Essa diversidade afeta as variáveis que 

interatuam com a de gênero, tais como país, etnia e preferência sexual. Apesar 

dos diferentes rumos que foi tomando, a maior força do feminismo e de sua 

longa história nasce, em primeiro lugar, por ser uma teoria sobre justiça, 
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legítima e em segundo por ser uma teoria crítica: o feminismo politiza tudo o 

que toca (GARCIA, 2011, p. 94). 

 

A anistia trouxe de volta ao Brasil mulheres que durante o exílio estiveram em contato 

com movimentos feministas estrangeiros. Ao aportar no país, essas mulheres compartilharam 

com as companheiras de ativismo perspectivas novas que diversificaram visões e práticas das 

feministas brasileiras.  

Assim, temas como aborto, contracepção e seus direitos, bem como prazer - 

que antes eram da seara do privado e, por conseguinte, não abordados 

publicamente - tornaram lugar de referência na sociedade. Todos incentivados 

a partir de uma nova visão apresentada notadamente pelo feminismo 

internacional (PEREIRA; SILVA, 2014, p. 18). 

 

A questão racial, no entanto, ainda não encontrava lugar central nessa nova agenda 

feminista brasileira e consequentemente a relação entre feministas brancas e negras era 

constantemente permeada por conflitos. De acordo com Moreira (2007), o movimento feminista 

do Brasil era composto basicamente por mulheres intelectualizadas e de classe média, que 

pregavam o pressuposto de igualdade universal entre mulheres. A aproximação com ativistas 

de grupos sociais distintos (entre as décadas de 1970 e 1980), não só propagou os ideais 

feministas dentro desses grupos, como levou para dentro do feminismo o questionamento 

acerca da perspectiva monolítica da categoria mulher. A esse respeito Sueli Carneiro faz a 

seguinte observação: 

Ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres 

em novos sujeitos políticos. Essa condição faz com que esses sujeitos 

assumam, a partir do lugar em que estão inseridos, diversos olhares que 

desencadeiam processos particulares subjacentes na luta de cada grupo 

particular. Ou seja, grupos de mulheres indígenas e grupos de mulheres 

negras, por exemplo, possuem demandas específicas que, essencialmente, não 

podem ser tratadas, exclusivamente, sob a rubrica da questão de gênero se esta 

não levar em conta as especificidades que definem o ser mulher neste e 

naquele caso (CARNEIRO, 2003, 119). 

 

As ativistas negras denunciavam o fato de que o movimento feminista não havia 

superado o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento, de modo que não 

entendiam a necessidade de uma discussão racial (BARRETO, 2005). 

As feministas negras argumentavam que problemas enfrentados, de modo geral, pelas 

mulheres – como a dificuldade de acesso à educação, ao mercado de trabalho e a desigualdade 

salarial – eram acentuados pela discriminação racial. Razão pela qual as conquistas das 

feministas, nesses setores, não teriam sido sentidas da mesma maneira pelas mulheres negras: 
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Nesse sentido, é mister apontar que os ganhos obtidos pela luta feminista no 

mercado de trabalho. Malgrado (sic) se constituírem em grandes avanços, não 

conseguiram dirimir as desigualdades raciais que obstaculizam maiores 

avanços para as mulheres negras nessa esfera. Sendo assim, as propostas 

universalistas da luta das mulheres não só mostram a sua fragilidade, como a 

impossibilidade de as reivindicações que daí advêm, tornarem-se viáveis para 

enfrentar as especificidades do racismo brasileiro (CARNEIRO, 2003, p. 120-

121). 

 

As mulheres negras também acusavam as feministas brancas de banalizar suas 

demandas, que em muitos casos estavam ligadas a necessidades cotidianas como as 

reivindicações por creches para os filhos de mães trabalhadoras: “Quando nós reivindicávamos 

creche, o movimento feminista falava: ‘isso não é feminismo; por que mulher tem que estar 

ligada à criança?’ Claro, as crianças delas têm babá!” (MOREIRA, 2007, p. 62). 

Outra questão que apresentava notáveis divergências entre ativistas negras e brancas era 

o tratamento conferido ao corpo e à sexualidade. No período em que as discussões sobre o 

pertencimento ao corpo ganhavam centralidade no movimento feminista (o direito ao prazer, 

ao controle de natalidade, ao aborto), as mulheres negras ainda se preocupavam com as 

necessidades básicas de seus corpos como a garantia de alimentação, tratamento de saúde, com 

as marcas discriminatórias como aquelas oriundas do racismo e estereótipos, com a própria 

garantia de seguir vivendo (BRAZIL; SCHUMAHER, 2007).  

Segundo Moreira (2007, p. 16), a “mulher negra não ocupa um lugar positivo no 

imaginário brasileiro”, esse imaginário incide sobre seus corpos e acarreta prejuízos materiais 

e simbólicos. Situação exemplar eram os obstáculos enfrentados no acesso ao mercado de 

trabalho, além das dificuldades acarretadas pela baixa escolarização, as mulheres negras 

enfrentavam o critério de “boa aparência” nos classificados de ofertas de emprego, corruptela 

para escamotear o racismo por trás da prática de preterir mulheres negras para postos de trabalho 

mais valorizados (GONZALEZ, 2016). 

Em síntese, o quesito “boa aparência”, um eufemismo sistematicamente 

denunciado pelas mulheres negras como uma forma sutil de barrar as 

aspirações dos negros, em geral, e das mulheres negras, em particular, 

revelava em números, no mercado de trabalho, todo o seu potencial 

discricionário. (CARNEIRO, 2003, p. 121) 

 

Moreira (2007, p. 19) recorre a Gilberto Freyre ao afirmar que à mulher negra estaria 

reservado o papel de trabalhadora braçal, enquanto à mulata caberia o papel de “um ser-corpo 

sexualizado pronto para satisfazer os desejos sexuais de outros”. Desse modo, a autora 

considera que, embora tanto mulatas quanto negras sejam estereotipadas, a mulata de certa 

forma corresponde a um ideal de mestiçagem presente no imaginário da sociedade brasileira, 
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enquanto nesse mesmo imaginário o “papel social dado à mulher negra, que não se encaixa no 

padrão da mulata, está restrito à servidão, isto é, são essas mulheres que serão classificadas 

como a grande “mãe preta”, aquela que a todos acolhe [...]” (MOREIRA, 2007, p. 21). 

O direito a uma imagem positiva têm sido um dos grandes enfrentamentos ao qual se 

dedica o feminismo negro desde seu início. Sueli Carneiro (2003) trata a imagem ou 

representação estereotipada como uma forma de violência comparada à violência doméstica e 

sexual. A autora afirma que tal violência causa prejuízos à autoestima, dificulta o acesso ao 

trabalho, cerceia as possibilidades de encontro no mercado afetivo e cria barreiras para o 

desenvolvimento da sexualidade pelo peso dos estigmas. As mulheres negras lutam contra o 

que Fraser (2006) nomeia como injustiça cultural e simbólica. Tais injustiças estariam 

assentadas em “padrões sociais de representação, interpretação e comunicação”. São exemplos 

desse tipo de injustiça, 

[...] a dominação cultural (ser submetido a padrões de interpretação e 

comunicação associados a outra cultura, alheios e/ou hostis à sua própria); o 

ocultamento (tornar-se invisível por efeito das práticas comunicativas, 

interpretativas e representacionais autorizadas da própria cultura); e o 

desrespeito (ser difamado ou desqualificado rotineiramente nas 

representações culturais públicas estereotipadas e/ou nas interações da vida 

cotidiana). (FRASER, 2006, p. 232) 

 

 Os meios de comunicação, como perpetuadores de estereótipos na representação da 

mulher negra, tornaram-se pauta de discussões e local privilegiado de ações por parte das 

ativistas: 

Se partirmos do entendimento de que os meios de comunicação não apenas 

repassam as representações sociais sedimentadas no imaginário social, mas 

também se instituem como agentes que operam, constroem e reconstroem no 

interior da sua lógica de produção os sistemas de representação, levamos em 

conta que eles ocupam posição central na cristalização de imagens e sentidos 

sobre a mulher negra. Muito tem se falado a respeito das implicações dessas 

imagens e dos mecanismos capazes de promover deslocamentos para a 

afirmação positiva desse segmento. A presença minoritária de mulheres 

negras nas mídias, bem como a fixação dessa presença em categorias 

específicas (a mulata, a empregada doméstica) foi um dos assuntos mais 

explorados nesse aspecto. (CARNEIRO, 2003, p.125) 

 

As feministas negras lutaram arduamente pela reconfiguração do imaginário coletivo 

sobre o corpo da mulher negra e o espaço ocupado por ele na sociedade brasileira 

(SEBASTIÃO, 2010). Núbia Moreira (2007) aborda essa disputa como campo de construção e 

reconstrução de identidades: 
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O movimento de mulheres negras demarcava a sua identidade mediante a 

negritude que estava inscrita nos corpos das ativistas. Identidade e diferença é 

um binômio que se aglutina nessa luta de negociação para representação 

política, pois estamos falando do campo político onde seus jogadores precisam 

articular os discursos na esfera pública (MOREIRA, 2007, p. 76). 

 

Outros fatores, além dos já expostos, desencadeavam atritos entre feministas brancas e 

negras como a afirmação feita pelas feministas negras de que a emancipação social e econômica 

da qual se beneficiavam as mulheres brancas no Brasil, se devia à exploração do trabalho 

doméstico exercido por mulheres negras.  

As negras, como assinalaram diversas afro-brasileiras entrevistadas, têm sido 

as pessoas que cuidam das famílias brancas. Essa vantagem estrutural na 

relação entre negras e brancas permitiu que estas últimas adquirissem 

instrução e buscassem oportunidades de carreira, o que de outro modo não 

teriam conseguido fazer, no contexto de uma relação heterossexual 

convencional, em que se espera que as mulheres cuidem da casa e da família 

(HANCHARD, 2001, p. 155). 

 

Tais posicionamentos resultaram na criação de uma imagem de agressividade atribuída 

às feministas negras (BARRETO, 2005). Ao descrever um encontro feminista realizado no Rio 

de Janeiro em meados dos anos 1980, Lélia Gonzalez (2017) fez o seguinte relato sobre a 

recepção de discussões propostas por mulheres negras, 

[...] nossa participação causou reações contraditórias. Até aquele momento, 

tínhamos observado uma sucessão de falas acentuadamente de esquerda, que 

colocavam uma série de exigências quanto à luta contra a exploração da 

mulher, do operariado etc. A unanimidade das participantes quanto a essas 

denúncias era absoluta. Mas no momento em que começamos a falar do 

racismo e suas práticas em termos de mulher negra, já não houve mais 

unanimidade. Nossa fala foi acusada de emocional por umas e até mesmo de 

revanchista por outras; todavia, as representantes de regiões mais pobres nos 

entenderam perfeitamente (eram mestiças em sua maioria). Toda a celeuma 

causada por nosso posicionamento significou, para nós, a caracterização de 

um duplo sintoma: de um lado, o atraso político (principalmente dos grupos 

que se consideravam mais progressistas) e do outro, a grande necessidade de 

negar o racismo para ocultar uma outra questão: a exploração da mulher negra 

pela mulher branca. (GONZALEZ, 2016, p. 410-411) 

 

Núbia Moreira (2007) concorda com a afirmação feita pelas ativistas negras de que o 

feminismo branco não compreendia suas demandas, contudo acredita que as feministas negras, 

em determinadas circunstâncias, também não compreendiam totalmente algumas das propostas 

do feminismo. Entretanto, a autora considera que esse cenário ficou restrito à década de 1980. 

A partir dos anos 1990, o feminismo hegemônico, sob o impacto da atuação das feministas 

negras, teria incorporado à sua agenda a questão racial, reconhecendo o racismo estrutural como 
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elemento essencial para compreensão da realidade da mulher negra brasileira e a 

impossibilidade de pensar os direitos dessas mulheres distante da luta por igualdade racial. 

Compreendendo as limitações de mobilização dentro das organizações feministas e 

negras tradicionais e diante da urgência em pautar os prejuízos decorrentes do entrecruzamento 

entre racismo e sexismo, as feministas negras decidiram organizar grupos independentes, nos 

quais poderiam protagonizar a luta antirracista associada à de gênero. Nascem, dessa maneira, 

os Coletivos de Mulheres Negras. Os primeiros grupos surgiram no Rio de Janeiro e em São 

Paulo (ver Quadro 1). Raquel Barreto define os coletivos da seguinte maneira: 

O coletivo se estruturava com um trabalho político baseado nos campos de 

atuação das suas militantes, as quais eram ligadas às associações de 

moradores, um movimento com muita expressão na época. Atuavam lá as que 

estavam ligadas a outros campos, e atuavam em outros espaços. As atividades 

eram definidas como frente de trabalho, onde cada um se desenvolvia onde se 

sentia mais preparado e livre. (BARRETO, 2005, p. 27-28) 

 

 Coincidindo com as mudanças no feminismo internacional, ascensão do feminismo 

negro estadunidense e com o processo de redemocratização no Brasil, certas de que “a 

reconstrução da democracia do país passava pelo enfrentamento das desigualdades de raça e 

gênero” (MACIEL; RIOS, 2018, s/p.), as feministas negras se organizaram em inúmeras 

associações que eclodiram pelo País a partir dos anos 1980. Através desses coletivos, as 

ativistas negras buscaram estabelecer “alianças políticas com os movimentos sociais feministas, 

negros, sindicais e até organizações partidárias” (MACIEL; RIOS, 2018, s/p.). As mulheres 

negras desenvolveram linhas de atuação através de fóruns, conferências, encontros, boletins, 

revistas, jornais e mais recentemente em sites, blogs e redes sociais na internet (BARRETO, 

2005). 

Quadro 1: Coletivos e organizações de mulheres negras (1978 – 2005) 

Nome Local de origem Fundação 

Remunea – Reunião de Mulheres Negras Aqualtune Rio de Janeiro 1978 

Luiza Mahin (MNU) Rio de Janeiro 1980 

Grupos de Mulheres Negras do Rio de Janeiro (GMN) Rio de Janeiro 1980 

Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo São Paulo 1982 

Nzinga Coletivo de Mulheres Negras Rio de Janeiro 1982 

Centro de Mulheres de Favela e Periferia do Rio de Janeiro Rio de Janeiro 1985 

Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista São Paulo 1986 
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Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa Maranhão 1986 

Coletivo de Mulheres Negras de Belo Horizonte Minas Gerais 1986 

Mulheres Negras do Espírito Santo Espírito Santo 1987 

Maria Mulher – Organização de Mulheres Negras Rio Grande do Sul 1987 

Comissão de Mulheres Negras de Campinas São Paulo 1987 

Geledés – Instituto da Mulher Negra São Paulo 1988 

Grupo de Mulheres do Alto das Pombas de Salvador Bahia 1988 

Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos São Paulo 1990 

Coletivo de Mulheres Negras do Distrito Federal Brasília 1990 

Coletivo de Mulheres Negras Rio de Janeiro 1990 

Bloco Afro Oriashé São Paulo 1991 

Coletivo de Mulheres Negras de Salvador Bahia 1992 

Grupo Oduduwa Rio Grande do Sul 1992 

Grupo Criola Rio de Janeiro 1992 

Centro de Comunicação Coisa de Mulher Rio de Janeiro 1994 

Coletivo de Mulheres Negras Esperança Garcia Piauí 1994 

E´leékò Gênero Desenvolvimento e Cidadania Rio de Janeiro 1994 

Associação Cultural de Mulheres Negras Rio Grande do Sul 1994 

Coletivo de Mulheres Negras Mato Grosso do Sul 1995 

Associação de Mulheres Negras Oborin Dudu Espírito Santo 1995 

Fala Preta! Organização de Mulheres Negras São Paulo 1997 

Instituto de Mulheres Negras do Amapá Amapá 1999 

Grupo de Mulheres Negras Malunga Goiás 1999 

Bamidelê – Organização de Mulheres Negras Paraíba 2001 

Grupo de Mulheres Negras Dandara do Cerrado Goiás 2002 

Instituto Negras do Ceará Ceará 2003 

Uiala Mukaji – Sociedade de Mulheres Negras Pernambuco 2003 
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OMIN – Grupo de Mulheres Negras Maria do Egito Sergipe 2003 

Minas de Cor São Paulo 2003 

Mulheres de Kêto – Sociedade Lésbica Feminina São Paulo 2004 

Imune – Instituto da Mulher Negra Pará 2005 

Instituto Kuanza São Paulo 2005 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Rios (2017) e Brazil e Schumaher (2007). 

 

Ainda na década de 1980, foi realizado o I Encontro Nacional de Mulheres Negras 

(IENMN) no Rio de Janeiro, onde participaram aproximadamente 450 militantes de 18 estados 

da federação. O IENMN começou a ser construído dentro do IX Encontro Nacional Feminista, 

realizado em 1987, em Pernambuco. Logo no primeiro dia de evento, as feministas negras 

sentiram a ausência das discussões raciais na programação do Encontro. Estrategicamente, 

decidiram se reunir em separado durante o evento para discutir as pautas que lhes interessavam. 

Essa movimentação foi interpretada negativamente pelas demais feministas ali presentes. Os 

homens dos movimentos negros também viam com maus olhos a intenção das feministas negras 

em realizar um encontro próprio. Razão pela qual, para Silva (2014), levou à publicação da 

seguinte nota no Boletim do IENMN: 

Gostaríamos de deixar claro que não é nossa intenção provocar um “racha” 

nos movimentos sociais como alguns nos acusam. Nosso objetivo é que nós, 

mulheres negras, comecemos a criar nossos próprios referenciais, deixando de 

olhar o mundo pela ótica do homem, tanto o negro quanto o branco, ou da 

mulher branca (IENMN, 1988 apud SILVA, 2014, p. 22). 

 

O I Encontro Nacional de Mulheres Negras foi realizado em dezembro de 1988 na 

cidade de Valença, Rio de Janeiro. De acordo com Silva (2014), tanto o I Encontro Nacional 

quanto os encontros regionais de mulheres negras foram “produtores de elaboração de 

complexas e sofisticadas construções analíticas e políticas do pensamento das mulheres negras 

brasileiras” (SILVA, 2014, p. 30). Núbia Moreira (2007) menciona que nesse encontro foram 

definidos os seguintes objetivos: 

a) denunciar as desigualdades sexuais, sociais e raciais existentes, indicando 

as diversas visões que as mulheres negras brasileiras têm em relação ao seu 

futuro; b) fazer emergir as diversas formas locais de luta e autodeterminação 

face às normas de discriminação existentes; c) elaborar um documento para 

uma política alternativa de desenvolvimento; d) encaminhar uma perspectiva 

unitária de luta dentro da diversidade social, cultural e política as mulheres 

presentes no encontro; e) realizar diagnóstico da mulher negra; f) discutir as 

formas de organização das mulheres negras; g) elaborar propostas políticas 

que façam avançar a organização das mulheres negras, colocando para o 
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mundo a existência do Movimento de Mulheres Negras no Brasil de forma 

unitária e de diferentes vertentes políticas. (MOREIRA, 2007, p. 66-67) 

 

Os objetivos definidos pelos coletivos tentaram abarcar uma ampla variedade de 

assuntos, muitos dos quais já presentes nas pautas dos encontros feministas tradicionais como 

educação, aborto e contracepção. Apesar da abrangência de questões, as feministas negras 

atuaram principalmente na denúncia à discriminação racial e à exclusão do mercado de trabalho 

formal. Criaram, ainda, estratégias que visavam orientar as mulheres negras em aspectos como 

a saúde, educação nutricional, proteção de familiares contra violência policial e reconhecimento 

de direitos constitucionais (HANCHARD, 2001). 

Sueli Carneiro (2003) atribui ao campo da saúde as principais conquistas das feministas 

negras, particularmente no que tange aos debates sobre esterilização compulsória e anemia 

falciforme. As mulheres negras questionavam o crescente número de esterilizações em 

mulheres de baixa renda, através do argumento de que a maior parte dessas mulheres não 

possuía acesso a outros métodos contraceptivos e que seu fornecimento caberia ao Estado. 

Quanto à anemia falciforme, doença hereditária que acomete grande parte da população negra, 

exigiu-se que fossem criadas políticas públicas de atendimento aos portadores da doença, como 

resultado foi criado o Programa de Anemia Falciforme do Ministério da Saúde (CARNEIRO, 

2003, p. 124).  

Segundo Carneiro (2003), os coletivos denunciaram as dificuldades de acesso de 

mulheres negras ao mercado de trabalho formal. Diante de tal realidade, fazia-se necessário 

instrumentalizar as mulheres negras a partir da qualificação da mão de obra, ampliação da 

escolarização, conscientização quanto à discriminação que, embora cotidianamente sofrida, 

nem sempre era percebida enquanto tal e principalmente através da elevação da autoestima, que 

consistia na reformulação do imaginário sobre a mulher negra. 

[...] as mulheres negras brasileiras, do final da década de 1980, trouxeram à 

luz a reflexão de que a construção da imagem negativada da mulher negra na 

sociedade era fruto dos aspectos de raça, gênero e classe em primeira instância 

[...] (SILVA, 2014, p. 34). 

 

O desafio de evitar a reprodução dos mecanismos generalizantes e, portanto, 

excludentes esteve também presente no seio do feminismo negro. As ativistas negras defendiam 

a questão racial como o principal problema que atingia as mulheres negras e,  embora, fizessem 

duras críticas à concepção da mulher universal apregoada pelo feminismo hegemônico, criaram 

estratégias de aglutinação similares, ao tentar forjar uma identidade única (MOREIRA, 2007). 
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Ao estabelecer a experiência da discriminação como elemento comum a todas as 

mulheres negras, as militantes marcaram a diáspora africana e suas consequências como ponto 

de partida na constituição de uma identidade feminina negra. Dessa forma, comprometeram-se 

com o estudo, valorização e divulgação das histórias de vida de mulheres africanas e afro-

brasileiras que teriam se destacado na luta contra a escravidão, discriminação racial, violência 

contra a mulher, entre outros tipos de violência que afetavam as mulheres negras. Foram 

privilegiadas histórias de mulheres consideradas insubmissas, envolvidas diretamente em 

conflitos armados, organizações de levantes, liderança de rebeliões e movimentos de 

resistência. Na mesma medida, o estereótipo da mulata e o mito da “Mãe Preta” tornaram-se 

alvo de contestações por parte das feministas negras. Como parte das estratégias de valorização 

das histórias de suas antecessoras, muitos coletivos foram batizados com o nome de mulheres 

africanas e afro-brasileiras, figuras que, em grande parte, eram um misto de história e mito – 

algumas essencialmente produtos do imaginário popular. Sobre um desses coletivos, o Nzinga 

– Coletivo de Mulheres Negras, Raquel Barreto faz a seguinte observação: 

O nome do coletivo era uma homenagem a Rainha Nzinga da África, uma 

figura importante na luta contra o colonizador e, além disso, uma personagem 

histórica que se converteu em símbolo de luta como “guerreira” e estrategista. 

(BARRETO, 2005, p. 27-28) 

 

A apropriação da figura de Nzinga revela a intenção de associar a imagem das mulheres 

negras a figuras históricas que se destacaram na luta contra o escravizador. As trajetórias de 

suas antecessoras foram entendidas dentro dessa perspectiva da opressão racial como elemento 

identitário comum, uma das razões pelas quais recuperar essas histórias se tornou uma das 

bandeiras das feministas negras. De fato, os coletivos de mulheres negras criaram estratégias 

de valorização de suas próprias trajetórias e de suas antecessoras, reelaborando as biografias de 

mulheres negras alçadas à categoria de heroínas, como Dandara e Luíza Mahin, transformadas 

em símbolos da luta e da resistência da mulher negra (DOMINGUES, 2009; LIMA, 2011). 

Digno de nota, ainda nos anos 1980, foi a realização do Tribunal Winnie Mandela, uma 

ação conjunta do Programa da Mulher Negra (parte integrante do Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher), da Comissão de Mulheres Negras do CECF-SP e da Comissão da Mulher 

Advogada da OAB-SP. Realizado em 1988, por ocasião do Centenário da Abolição, o tribunal 

reuniu “personalidades da sociedade civil para julgar e condenar a discriminação contra as 

mulheres negras” (BRAZIL; SCHUMAHER, 2007, p. 350). 
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1.6. Institucionalização dos feminismos negros e a Conferência de Durban  

 

Ao longo da década de 1990, os feminismos latino-americanos expandiram seu campo 

de ação abarcando novas arenas culturais, sociais e políticas. Os movimentos se 

transversalizaram e se estenderam em direção a diferentes esferas, atingindo uma ampla 

diversidade de classes e movimentos sociais. Organizações de mulheres negras, indígenas e 

rurais cresceram consideravelmente ampliando os parâmetros da agenda do movimento. Essa 

disseminação das concepções feministas tem produzido resultados positivos em políticas 

públicas e aos poucos se inserido no imaginário e cultura popular gerando, ao mesmo tempo, 

uma diluição das resistências ideológicas em relação ao feminismo por determinados setores 

mais progressistas da sociedade brasileira e, por outro lado, alavancando uma forte reação de 

setores mais conservadores (MATOS, 2010).  

Nesse mesmo período, o feminismo negro brasileiro continuou avançando por todo o 

País com novos coletivos surgindo em várias regiões. De acordo com Rios (2017), os 

movimentos sociais, de modo geral, passaram por um processo de grande institucionalização, 

os coletivos negros não foram exceção nesse contexto. Muitos dos coletivos se tornaram Ongs 

e apoiaram suas ações na ajuda financeira de entidades privadas, especialmente as estrangeiras. 

Os anos 2000 (gestões petistas) trariam uma alteração nesse quadro. Os movimentos sociais se 

moveram em direção ao Estado e ali se fixaram (RIOS, 2017).  

O ponto alto desse momento foi a articulação das mulheres negras para participar da III 

Conferência contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia, Intolerância e Intolerâncias 

correlatas que se realizaria em Durban (África do Sul) no ano de 2001. Se valendo da 

ramificação dos coletivos feministas negros país afora, reuniões preparatórias e debates foram 

realizados em todo o território brasileiro. A Conferência de Durban marcou a “maturidade e a 

força do movimento de mulheres negras brasileiras no âmbito internacional” (RIOS, 2017; 

BRAZIL; SCHUMAHER, 2007, p. 374). 

Como resultado da Conferência, a feminista negra Edna Rolland tornou-se a primeira 

brasileira a ocupar o cargo de relatora da ONU, permitindo assim o “estreitamento das relações 

políticas entre atores da sociedade civil e agentes do governo brasileiro” (RIOS, 2017, p. 244). 

Tal aproximação contribuiu para a criação de políticas públicas mais assertivas no âmbito das 

questões étnico-raciais como as políticas de ação afirmativa, a Lei nº 10.639/03, que tornou 

obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica, entre 

outras. Nesse mesmo contexto, foi criada a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da 
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Igualdade Racial (Seppir) que viria a ser presidida (em diferentes gestões) pelas feministas 

negras Matilde Ribeiro, Luiza Bairros e Nilma Lino Gomes (RIOS, 2017; COSTA, 2017) 

A partir das atividades preparatórias para Durban e como consequência da Conferência, 

em setembro de 2002, surgiu a Articulação das Organizações de Mulheres Negras Brasileiras – 

AMNB que promoveu, em novembro de 2015, a I Marcha Nacional das Mulheres Negras.15  

A articulação para a Conferência de Durban já contou com as mídias digitais, 

especialmente a troca de e-mails para agilizar as trocas de informações entre ativistas em pontos 

distantes do território nacional e promover os eventos preparatórios que elencaram as principais 

demandas que seriam abordadas na África do Sul (RIOS, 2017).  

O quadro a seguir busca sintetizar os diferentes momentos da mobilização de mulheres 

negras apresentados brevemente neste capítulo e nos permite vislumbrar um panorama das 

rupturas e continuidades do processo histórico e cultural que culmina no feminismo negro em 

atuação nas redes sociais em nossos dias. Todo este capítulo, ora sintetizado no quadro abaixo, 

trata-se de uma apresentação em linhas gerais que se destina tão somente a fornecer subsídios 

para os próximos capítulos desta tese. 

 

                                                 
15 Em 25 de julho de 2014, Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, o Comitê organizador da Marcha das 

Mulheres Negras publicou um manifesto com suas principais reivindicações. Alguns dos principais pontos se 

referiam ao fim do feminicídio (que atinge mais as mulheres negras), bem como a investigação e punição dos 

responsáveis por essas mortes e pelos casos não-letais de violência doméstica. Exigiu-se o fim da violência 

simbólica que resulta do racismo e sexismo veiculados pelos meios de comunicação. Foram destacados ainda, as 

práticas racistas e sexistas no ambiente de trabalho, as violências cometidas contra mulheres encarceradas e durante 

as revistas em presídios, reivindicou-se o acesso à saúde de qualidade e a penalização da discriminação no 

atendimento dos serviços públicos. A regulamentação das terras quilombolas, a intolerância religiosa e o acesso 

efetivo à vida pública também foram pontos valorizados no manifesto (Manifesto da Marcha das Mulheres Negras 

contra o Racismo e a violência e pelo Bem Viver. Fonte: Geledès).  
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Quadro 2: Quadro-síntese da trajetória de mobilização das mulheres negras 

Feminismo 

Negro 
Déc.1930 Anos 1940-50 Déc.1960-70 Anos 1980 Déc.1990-2000 

Conjuntura 

internaciona

l 

Período entreguerras, 

arrefecimento dos 

movimentos 

feministas. 

Pós-Guerra, publicação d´O 

Segundo Sexo (Terceira onda 

do feminismo). 

Maio de 1968, movimentos 

pelos direitos civis, 

feminismo negro nos EUA. 

Movimento pela Libertação 

da Mulher. Revolução 

Cultural Chinesa. 

Década internacional da 

mulher - ONU. Expansão do 

feminismo negro 

estadunidense. Feminismo da 

diferença. Black Women 

Studies. 

Conferência de Beijing. Expansão 

dos feminismos latino-americanos. 

Popularização do feminismo. 

Conferência de Durban. 

Conjuntura 

nacional 

Conquista do voto 

feminino (restrito). 

Duas mulheres negras 

na Liga Eleitoral 

Independente. 

Constituinte. Primeira 

mulher negra 

deputada estadual. 

Fim do Estado Novo. 

Constituinte de 1946. União 

dos Homens de Cor, Teatro 

Experimental do Negro, 

atuação de negras no PCB.  

Ditadura militar. Luta 

armada. Publicação de “A 

mulher na sociedade de 

classes”. Movimento pelo 

Custo de Vida. 

Redemocratização. Retorno de 

feministas exiladas. 

Constituição de 1988. 

Expansão do feminismo negro 

brasileiro surgido no final dos 

anos 1970. 

Surgimento de ongs e 

institucionalização dos feminismos. 

Preparação para conferência de 

Durban. Seppir e feministas negras 

ministras. Lei 10.639. Ações 

afirmativas e ampliação do acesso ao 

ensino superior.  
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Relação com 

feminismo 

Hegemônico 

Participação diminuta 

e pontual. 

Ampliação da participação, 

inserção na Federação das 

Mulheres do Brasil. 

Movimentos sociais 

praticamente extintos, as 

mulheres se engajaram nos 

movimentos pelo custo de 

vida, União Brasileira de 

Mães e redemocratização. 

Ampla participação nas 

reuniões e encontros 

feministas. 

Ampla participação nas reuniões e 

encontros feministas. 

Relação com 

movimento 

negro 

Ampla participação, 

porém, em ações 

coadjuvantes. 

Ampla participação, 

protagonismo tímido de 

ações voltadas para mulheres 

negras. 

Movimento negro entra em 

hiato nesse período. 

Reorganização do movimento 

negro com mulheres negras 

entre os fundadores. 

Ampla participação com 

protagonismo nos movimentos 

negros. 

Princípios 

ideológicos e 

posições 

políticas 

Acesso à educação, 

inserção social do 

negro, direito ao voto. 

Inserção no PCB e 

incorporação de ideologias 

de esquerda. Questões sobre 

condições de vida, habitação 

e emprego. Direitos das 

domésticas. 

Resistência à ditadura, 

ideologias de esquerda, 

movimentos populares por 

melhores condições de vida 

e trabalho, reivindicação 

por creche, maior 

conscientização das 

desigualdades de gênero. 

Ideologias de esquerda, de 

enfrentamento ao racismo, 

sexismo e desigualdade social. 

Pautas feministas como 

denúncia da violência 

doméstica e planejamento 

familiar. Atuação em partidos 

políticos e nas universidades. 

Ideologias de esquerda, de 

enfrentamento ao racismo, sexismo 

e desigualdade social. Pautas 

feministas como denúncia contra a 

violência direcionada a mulher em 

todos os espaços, direito ao aborto, 

denúncia de feminicídio de negras, 

adesão a conceitos produzidos por 

feministas negras brasileiras e 

estadunidenses.  

Autonomia 

Coletivos como Rosas 

Negras e Cruzada 

Feminina eram 

Associação de empregadas 

domésticas plena autonomia. 

Conselho Nacional das 

Inserção em movimentos 

populares e luta armada, 

portanto não autônomas.  

Surgimento dos coletivos de 

mulheres negras. Plena 

autonomia. 

Surgimento da Articulação das 

Organização de Mulheres Negras. 

Edna Rolland relatora da ONU. 
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apêndices da FNB, 

portanto não 

autônomos. 

Mulheres Negras anexa ao 

TEN. 

Estratégias 

de ação 

Organização de 

bailes, saraus, 

festivais, 

alfabetização de 

crianças e adultos. 

Campanhas, vigílias, 

comícios, diálogo com o 

poder público, aproximação 

de partidos políticos, 

atividades culturais e de 

lazer, ensino 

profissionalizante e 

alfabetização. Inserção na 

imprensa negra e feminista. 

Aproximação e inserção em 

partidos, luta armada e 

movimentos sindicais e 

populares. Reuniões 

(inclusive para estudos 

marxistas), diálogo com o 

poder público. Inserção na 

imprensa negra e feminista. 

Enfrentamento durante os 

encontros feministas e do 

movimento negro sobre a 

questão da mulher negra. 

Eleição de figuras históricas 

como ícones. Atuação em 

Conselhos (poder público). 

Participação em eventos 

internacionais. Denúncia da 

segregação no mercado de 

trabalho e dificuldade de 

acesso aos serviços públicos de 

saúde. Direito à imagem 

positiva. Encontro Nacional de 

Mulheres Negras. 

Inserção nos espaços 

governamentais. Diálogo com o 

poder público.  

Atividades preparatórias para 

Durban. Participação na 

Conferência de Durban.  

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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2. FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO FEMINISTA NEGRO 

 

Aquele homem lá diz que uma mulher precisa ser ajudada ao entrar em carruagens, e 

levantada sobre as valas, e ficar nos melhores lugares onde quer que vá. Ninguém me 

ajuda em lugar nenhum! E eu não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem para o 

meu braço. Eu arei, eu plantei e eu recolhi tudo para os celeiros. E nenhum homem 

pode me auxiliar. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto 

quanto qualquer homem (...) e suportar o chicote tão bem quanto! E eu não sou uma 

mulher? Eu dei à luz crianças e vi a maior parte delas ser vendida como escravas. E 

quando eu chorei com o sofrimento de uma mãe, ninguém além de Jesus me ouviu. E 

eu não sou uma mulher?16 (TRUTH 2004, p. 277 apud HENNING, 2015, p. 104-105) 

 

Como demonstrado no capítulo anterior, gênero, raça e classe constituem o tripé de 

sustentação do feminismo negro. No entanto, essa tríade originária frequentemente dialoga, em 

maior ou menor medida, com outras categorias, como sexualidade, nação, geração, desde o 

surgimento do feminismo negro estadunidense em meados dos anos 1970. 

Em 1974, surgia em Boston o coletivo feminista Combahee River, um grupo de 

mulheres negras e lésbicas dissidentes da Organização Feminina Negra Nacional. O nome do 

coletivo é uma referência à invasão do Rio Combahee em 1863 por uma tropa armada sob a 

liderança da ex-escravizada Harriet Tubman durante a Guerra Civil norte-americana, na qual 

foram libertadas mais de 700 pessoas negras escravizadas da escravidão. 

Entre 1977 e 1980, o coletivo Combahee River realizou sete retiros feministas, ocasiões 

nas quais discutiram concepções do feminismo negro e estratégias para sua difusão. O coletivo 

atuava prioritariamente como um grupo de estudos que, entre outras coisas, produziu e 

publicou, em abril de 1977, uma declaração que se tornou um importante documento do 

feminismo negro norte-americano, o The Combahee River Collective Statement.  

A declaração foi um marco por expor as múltiplas categorias de opressão que incidem 

sobre as mulheres negras. Além de raça, classe e gênero, o grupo destacou a sexualidade como 

um fator agravante da condição de subalternidade de mulheres negras lésbicas. O coletivo 

abordou essas categorias a partir do princípio da combinação de opressões que resultam numa 

situação particular de opressão, o que mais tarde viria a ser chamada de interseccionalidade. 

[...] estamos comprometidas em lutar contra a opressão racial, sexual, 

heterossexual e classista, e nossa tarefa específica é o desenvolvimento de uma 

análise e prática integradas baseadas no fato de que os sistemas maiores de 

opressão se interligam. A síntese dessas opressões criam as condições de 

                                                 
16 O excerto é parte da versão mais popular do discurso proferido por Sojourner Truth na Convenção pelos Direitos 

das Mulheres em 1851. A primeira versão foi publicada no jornal abolicionista Anti-slavery bugle por um de seus 

editores, Marius Robinson, em 21 de junho de 1851. Doze anos mais tarde, em 23 de abril de 1863, a escritora e 

feminista abolicionista Frances Dana Gage publicou uma versão do discurso de Truth com alterações onde inseriu 

a famosa frase “E eu não sou uma mulher?”. Essa última versão se tornou bastante popular e chegou até nossos 

dias. Ver em: <https://www.thesojournertruthproject.com/compare-the-speeches/>.  
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nossas vidas. [...] Nós acreditamos que a política da sexualidade sob este 

sistema patriarcal se assenhora da vida das mulheres negras tanto como a 

política de classe e raça. Também achamos difícil separar a opressão racial da 

classista e da sexual porque em nossas vidas as três são uma experiência 

simultânea. (HULL; SCOTT; SMITH, 2015, p. 1-7; tradução nossa) 

 

Outro marco da declaração foi a denúncia do apagamento das contribuições das várias 

gerações de mulheres negras que atuaram nos movimentos feministas desde as mobilizações 

pelo sufrágio. Nesse documento, o coletivo ainda se declarou socialista e se posicionou contra 

o capitalismo e o imperialismo. Entretanto, afirmam não acreditar numa revolução socialista 

que não “seja também uma revolução feminista e antirracista” (HULL; SCOTT; SMITH, 2015, 

p. 8; tradução nossa).  

O coletivo Combahee River se extinguiu em 1980 e muitas de suas integrantes se 

envolveram em outros coletivos feministas para onde levaram seu legado. O Combahee é, 

portanto, um importante capítulo da história do feminismo negro estadunidense, mas, pelas 

ideias, ações e grupos que influenciou, também é um marco para os feminismos negros 

transnacionais. 

Classe, raça e gênero são, portanto, categorias fundantes tanto das ações dos 

movimentos de mulheres negras quanto do desenvolvimento dos Black Women’s Studies – que, 

embora originário nos EUA, exerce grande influência entre as feministas negras brasileiras, 

como veremos neste capítulo (CONNEL; PEARSE, 2015). 

 

2.1. Bases conceituais do pensamento feminista negro estadunidense 

 

Patrícia Hill Collins (2019), socióloga e feminista negra estadunidense, retrocede um 

pouco mais no tempo e atribui a articulação entre as categorias classe, gênero e raça não às 

feministas negras da década de 1970, mas às mulheres negras do século XIX, como Sojourner 

Truth, Maria W. Stewart, Ida B. Wells, Anna Julia Cooper e Mary McLeod Bethune. A atuação 

dessas mulheres negras na causa abolicionista e pelos direitos das mulheres levou Collins 

(2012) a propor a existência de duas ondas do feminismo negro estadunidense, a primeira no 

século XIX e a segunda iniciada nas últimas décadas do século XX até os dias atuais. Maria 

Stewart, uma das ativistas do século XIX, teria sido a primeira a afirmar a potência da aliança 

entre mulheres negras como propulsora de ativismo e autodeterminação, um vislumbre do que 

viria a ser o feminismo negro. Entretanto, essas intelectuais e suas ideias se perderam no tempo, 

o que faz Collins questionar em Pensamento Feminista Negro (2019), as razões pelas quais tal 

tradição intelectual teria sido descontinuada. 
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A autora justifica o fenômeno a partir dos silenciamentos históricos. Tais silenciamentos 

seriam frutos do racismo epistêmico, que tal como o sexismo epistêmico, promove o extermínio 

simbólico da alteridade e, por consequência, institui “um único grupo no poder como a voz da 

autoridade e da verdade que, por estar baseado nos paradigmas da neutralidade e objetividade, 

exclui a visão dos outros” (SANTOS, 2016, p. 11). 

A sombra que obscurece essa complexa tradição intelectual das mulheres 

negras não é nem acidental nem benigna. Suprimir os conhecimentos 

produzidos por qualquer grupo oprimido facilita o exercício do poder por parte 

dos grupos dominantes, pois a aparente falta de dissenso sugere que os grupos 

subordinados colaboram voluntariamente para sua própria vitimização. A 

invisibilização das mulheres negras e de nossas ideias - não apenas nos 

Estados Unidos, mas na África, no Caribe, na América do Sul, na Europa e 

em outros lugares onde vivem mulheres negras - tem sido decisiva para a 

manutenção de desigualdades sociais (COLLINS, 2019, p. 32). 

 

Collins (2019) argumenta ainda que, embora haja reconhecimento por parte de 

feministas acadêmicas sobre a necessidade de diversidade epistêmica, persiste entre as 

pesquisadoras brancas nos EUA a omissão dos discursos de mulheres negras em seus trabalhos 

sob a alegação de que elas próprias não são qualificadas para entender ou abordar as 

experiências de mulheres negras. Há casos em que a inclusão de uma ou outra pensadora negra 

se faz apenas para evitar críticas.  

Denúncia similar faz a poetisa e feminista negra estadunidense, Audre Lorde (2007) no 

seu famoso discurso The master´s Tools Will Never Dismantle the Master´s House de 1979. 

Participando de um evento na New York University Institute for the Humanities, Lorde proferiu 

uma conferência onde questionou a organização do evento pela ausência de mulheres negras, 

representadas ali por apenas duas conferencistas que teriam sido encontradas na última hora. 

Por que outras mulheres negras não foram encontradas para participar desta 

conferência? Por que dois telefonemas a mim foram considerados uma 

consulta? Eu sou a única fonte possível de nomes de feministas negras? E 

apesar de o trabalho da palestrante negra terminar numa conexão importante 

e poderosa de amor entre mulheres, como fica a cooperação interracial entre 

feministas que não amam umas às outras? Em círculos acadêmicos feministas, 

a resposta a essas perguntas é frequentemente: “Nós não sabíamos a quem 

perguntar”. Mas é a mesma evasão de responsabilidade, a mesma desculpa 

que mantém a arte de mulheres negras fora de exposições de mulheres, o 

trabalho de mulheres negras fora da maioria das publicações feministas exceto 

na ocasional “Edição Especial Mulheres do Terceiro Mundo”, e textos de 

mulheres negras fora de suas listas de leitura. (LORDE, 2007, p. 113; tradução 

nossa)  
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A denúncia de Lorde (2007) se distancia das afirmações de Collins (2019) em duas 

décadas. No entanto, guardam profundas similaridades, o que denota a permanência de certas 

estruturas. 

Collins (2019) constata a relutância das feministas brancas estadunidenses em romper 

com os paradigmas excludentes nos quais se baseiam seus trabalhos. Responsabiliza, em parte, 

a popularização do multiculturalismo por promover a inclusão simbólica como substituto às 

mudanças estruturais, resultando, segundo a argumentação da socióloga, num processo de 

incorporação, mudança e despolitização das proposições de feministas negras. 

É a essa falta de comprometimento com as mudanças estruturais, tratadas aqui como 

redistribuição ou condição objetiva de paridade participativa a partir da concepção de Fraser, a 

que Collins (2019) se refere ao abordar a omissão da produção intelectual de mulheres negras 

pelas feministas brancas acadêmicas. Nota-se que, segundo Collins, há reconhecimento da 

existência dessa produção e da relevância da diversidade epistêmica, entretanto, como insiste 

Fraser, em coletividades bivalentes, o reconhecimento/estima social ou condição intersubjetiva 

de paridade participativa é insuficiente para corrigir as distorções sociais que recaem sobre si. 

Reconhecimento sem redistribuição permite, portanto, a manutenção do racismo e do sexismo 

epistêmicos. 

Ambos, racismo e sexismo epistêmicos operam, desse modo, como mecanismos de 

exclusão tanto quanto seus correlatos socioeconômicos. Contribui ainda, para o silenciamento 

das produções intelectuais de mulheres negras, o fato de que nem sempre esse conhecimento 

está sistematizado numa escrita com rigor acadêmico e há resistência em se reconhecer como 

conhecimento a produção desenvolvida fora da universidade ou dos formatos consagrados pela 

comunidade acadêmica.  

Collins (2019) argumenta que a forma de produção de conhecimento entre as mulheres 

negras se dá de maneira distinta do padrão acadêmico, pois pode assumir a forma de criação 

artística como nas poesias e músicas. 

[...] existe uma longa e rica tradição de um pensamento feminista negro. 

Grande parte deste pensamento tem sido produzido de forma oral por 

mulheres negras comuns, em seus papéis de mães, professoras, músicas, 

pastoras. Desde o movimento dos direitos civis e do feminismo, as ideias de 

mulheres negras têm sido cada vez mais documentadas e está atingindo um 

público mais amplo (COLLINS, 2016, p. 102). 

 

Além da forma, também o propósito seria igualmente distinto. Na concepção de Collins 

(2019), a produção intelectual de mulheres negras se dá a partir do aprendizado cotidiano 

resultante das situações de subordinação racial, de gênero e de classe. Tal aprendizado 
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adquirido na vivência dessas opressões fomenta a criação e transmissão de um conhecimento 

subalternizado que se constitui, por sua vez, em uma teoria social crítica das mulheres negras.  

O pensamento coletivo das mulheres negras, bem como de outros grupos oprimidos, foi 

forjado na oposição à opressão e orientado a encontrar maneiras de escapar à violência, se opor 

à injustiça social e econômica, buscar formas de garantir a sobrevivência em meio inóspito. O 

cerne da crítica feminista negra é, de acordo com Collins (2019), o compromisso com a justiça 

para as mulheres negras, mas também para outras coletividades igualmente subalternas dentro 

e fora do território estadunidense, como explicita no trecho a seguir: 

[...] o feminismo negro-americano como um projeto de justiça social tem 

muito em comum com outros projetos semelhantes de justiça social, nutridos 

não apenas por outros grupos raciais / étnicos americanos, mas também por 

mulheres de ascendência africana em diversas sociedades. No contexto de um 

“movimento intercontinental da consciência negra”, mulheres 

afrodescendentes estão dispersas globalmente, mas as questões que 

enfrentamos podem ser semelhantes. Transnacionalmente, as mulheres 

enfrentam questões sociais recorrentes, como pobreza, violência, questões 

reprodutivas, falta de educação, trabalho sexual e vulnerabilidade a doenças 

[...]. Colocar as experiências, o pensamento e a prática de mulheres afro-

americanas em um contexto da diáspora negra transnacional revela essas e 

outras semelhanças entre mulheres de ascendência africana, ao mesmo tempo 

em que especifica o que é particular. (COLLINS, 2012, p. 112-113; tradução 

nossa) 

 

2.1.1. Os Black Women Studies e a vivência como produção de saber feminista 

 

 Como no Brasil, as décadas de 1970 e 1980 nos EUA foram períodos efervescentes que 

mobilizaram a inclusão da perspectiva de gênero em várias disciplinas das ciências humanas, 

sociais e naturais nas universidades do país (CONNEL, PEARSE, 2015). O norte do continente 

americano também sentiu o impacto da Década Internacional da Mulher promovida pela ONU. 

Foi nesse período, mais especificamente em 1986, que a historiadora Joan Scott publicou seu 

famoso artigo “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Nesse artigo, Scott (1995) 

discorre sobre as limitações das metodologias históricas, então vigentes, no trato às questões de 

gênero. 

A historiadora propõe uma nova história das mulheres que deveria dar conta tanto da 

“experiência pessoal e subjetiva quanto (d)as atividades públicas e políticas” dessas mulheres. 

Entretanto, forjar uma nova história que não se limitasse a descrever a experiência de mulheres, 

mas que também tivesse uma perspectiva analítica, passava necessariamente por pensar em 

como o “gênero podia ser desenvolvido como uma categoria de análise” (SCOTT, 1995, p. 72).  
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Essa nova forma de fazer histórico, proposta por Scott, se afirmava na urgência de 

corrigir as injustiças históricas produzidas a partir de um viés patriarcal. A proposta da 

historiadora não se limitava apenas a incorporação da categoria gênero, mas sua concepção de 

uma nova história exigia a articulação de gênero com raça e classe. 

Aqui as analogias com a classe e com a raça eram explícitas; de fato as 

pesquisadoras feministas que tinham uma visão política mais global, 

invocavam regularmente as três categorias como cruciais para a escrita de uma 

nova história. O interesse pelas categorias de classe, de raça e de gênero 

assinalava, em primeiro lugar, o envolvimento do/a pesquisador/a com uma 

história que incluía as narrativas dos/as oprimidos/as e uma análise do sentido 

e da natureza de sua opressão e, em segundo lugar, uma compreensão de que 

as desigualdades de poder estão organizadas ao longo de, no mínimo, três 

eixos. (SCOTT, 1995, p. 73) 

 

Determinante nesse período foi também a incorporação pelas feministas da produção 

teórica de Foucault “sobre o discurso, a micropolítica e a regulação dos corpos” e ainda da 

concepção formulada por Derrida acerca do “adiamento constante do sentido na linguagem”, 

que resultou em novas formas de conceituar as identidades e na premente necessidade de 

repensar categorias e conceitos estabelecidos (CONNEL; PEARSE, 2015, p. 141). Resulta 

dessas influências o lançamento de Problemas de gênero (1990) de Judith Butler, que, segundo 

Connel e Pearse (2015), foi um divisor de águas no feminismo dos anos 1990. 

Na abordagem de Butler, o radicalismo de gênero consiste não na mobilização 

em torno de uma identidade como “mulher”, mas em ações que subvertem 

essa identidade, quebrando a dicotomia de gênero e deslocando as normas do 

gênero (CONNEL; PEARSE, 2015, p. 141). 

 

Butler coloca em questão o sujeito do feminismo ao criticar a categoria “mulheres” que 

seria “produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das quais se 

busca a emancipação” (BUTLER, 2015b, p. 20). 

A filósofa argumenta que a categoria “mulheres” como suposição de uma identidade 

comum é um problema para a crítica feminista. Os diferentes contextos históricos, culturais e 

sociais, bem como as intersecções com categorias como raça, sexualidade e nacionalidade 

produzem diferentes sujeitos os quais não são contemplados pela categoria “mulheres”, que por 

sua vez é a “presunção política” de uma “base universal para o feminismo” (BUTLER, 2015b, 

p.21). 

Butler esclarece que 

Esta forma de teorização feminista foi criticada por seus esforços de colonizar 

e se apropriar de culturas não ocidentais, instrumentalizando-as para 

confirmar noções marcadamente ocidentais de opressão, e também por tender 

a construir um “Terceiro Mundo” ou mesmo um “Oriente” em que a opressão 
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de gênero é sutilmente explicada como sintomática de um barbarismo 

intrínseco e não ocidental  (BUTLER, 2015b, p. 21-22). 

 

Na mesma linha de raciocínio de Butler, a socióloga nigeriana Oyèronké Oyeùmí 

publicou, em 1997, o livro The invention of women: Making an African sense of western gender 

discourses. Nessa obra, a autora discute o modo como a colonização inseriu concepções de 

gênero inexistentes no território nigeriano e critica o que considera uma concepção equivocada 

do feminismo ocidental sobre a dominação das mulheres africanas. 

Segundo Oyeùmí (2015), a categoria “mulheres” foi introduzida pelo colonizador e 

estava pautada pela anatomia e pela subordinação feminina aos homens. A Nigéria pré-colonial 

possuía categorias múltiplas de gênero que não estavam diretamente vinculadas a aspectos 

anatômicos, mas a elementos socioculturais. A socióloga considera que “a criação da categoria 

“mulheres” foi um dos primeiros sucessos do Estado colonial” (OYEÙMÍ, 2015, p. 212). 

Somada a criação da categoria “mulheres” – como um grupo homogêneo –, se instalou 

simultaneamente as hierarquizações de classe e raça. Oyeùmí (2015) descreve o modo como 

tais hierarquizações destituíram as mulheres nigerianas dos papéis de liderança que ocupavam 

em determinados espaços e a exclusão que se fez no mercado de trabalho, que passou a ser 

ocupado exclusivamente por homens (os brancos em posições superiores e o nigerianos em 

posições inferiores). 

Oyeùmí (2015) atribui ao feminismo o mérito em se analisar o impacto da colonização 

na vida das mulheres africanas. No entanto, denuncia o equívoco na atribuição de dominações 

sobrepostas a essas mulheres, que, por um lado, seriam impostas pelo colonizador europeu e, 

por outro, pelos homens africanos. Dessa forma, defende que tais opressões não são 

sobrepostas, mas um tipo particular de opressão constituída pela intersecção de múltiplas 

categorias que incidem sobre essas mulheres. 

Entre a publicação de Butler, em 1990, e a de Oyeùmí em 1997, a socióloga uruguaia 

Teresita De Barbieri publica “Sobre la Categoria Género: Una Introducción teórico-

metodológica” no ano de 1993. Nesse artigo, a socióloga analisa criticamente a concepção de 

dominação masculina e discute o controle social exercido sobre a capacidade reprodutiva da 

mulher. Propõe que os estudos de gênero sejam pensados a partir de suas relações, portanto, 

que a condição das mulheres não seja analisada isoladamente, mas como o resultado da relação 

com os homens e com outras mulheres.  

Com base nas proposições de intelectuais negras brasileiras como Beatriz Nascimento, 

De Barbieri (1993) reconhece e coaduna com a ideia de que é imprescindível pensar os gêneros 
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entrecruzados com classe e raça. No entanto, a grande contribuição da socióloga uruguaia foi a 

defesa do desenvolvimento de estudos sobre masculinidade, a serem desenvolvidos 

preferencialmente por homens. 

[...] cada vez mais torna-se essencial conhecer os dominadores: como os 

homens vivem e imaginam que são as relações de gênero. Por exemplo, seria 

muito útil e interessante saber com alguma precisão e detalhar as práticas e 

representações sobre relações sexuais e reprodução de homens adultos, 

trabalhadores, negros e índios nos quais existem dissonâncias de poder e status 

muito notórios: dominados como classe e como grupo étnico, mas dominantes 

nas dimensões de gênero e geração. E, claro, os empresários brancos e adultos 

que exercem poder e dominação em nossos países e no mundo. Essas linhas 

de pesquisa e reflexão seriam muito convenientes para iniciar e desenvolver 

homens interessados em questões de gênero. [...] dada a virgindade da questão, 

eles estão melhor equipados experimentalmente do que as mulheres (DE 

BARBIERI, 1993, p. 163; tradução nossa). 
 

De fato, nos anos subsequentes a publicação do artigo de De Barbieri (1993), como 

afirmam Connel e Pearse (2015), surgiram muitas pesquisas sobre masculinidades marcando 

essa linha como “uma das características do estudo de gênero na América Latina” (p. 150). 

 Concomitantemente a essas revisões conceituais, as feministas negras estadunidenses, 

por sua vez, denunciavam o uso monolítico da categoria “mulher” que, despida das nuances 

que diferenciam os variados grupos de mulheres, cumplicia com o racismo e o sexismo. Nas 

palavras de Angela Davis (2003, p. 527), “[...] é importante para os feminismos 

desvencilharem-se da noção de que há uma qualidade universal que podemos chamar de 

mulher”. A partir de afirmativa semelhante, as feministas negras postulavam a relevância da 

incorporação de outras categorias como raça, classe e sexualidade a fim de obter uma visão 

mais complexa da realidade das mulheres estadunidenses (CONNEL; PEARSE, 2015). 

Isso sugeria a possibilidade de múltiplas perspectivas representando as 

diferentes visões de mundo de diversos grupos de mulheres, especialmente 

aquelas marginalizadas nas sociedades da metrópole: o feminismo negro, o 

feminismo latino, o feminismo lésbico. Feministas brancas haviam enxergado 

principalmente a família como campo da opressão das mulheres [...]. Mas no 

contexto de um racismo profundamente enraizado, a família pode ser um bem 

crucial para mulheres negras e mulheres em comunidades recentes de 

imigrantes (CONNEL; PEARSE, 2015, p. 143). 

 

Santos (2016) discute o quanto foi fundamental colocar em pauta o privilégio epistêmico 

de mulheres brancas, momento a partir do qual ficou evidente “a necessidade de reescrever o 

projeto político e teórico de emancipação das mulheres como sinônimo da luta empreendida 

pelos feminismos” (p. 16). O feminismo negro cumpre, portanto, um papel central nesse debate 

feito tanto no interior do movimento quanto no âmbito acadêmico através dos Black Women 
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Studies ou estudos das mulheres negras, que ajudou a fundar em meados dos anos 1970 (HULL 

et al., 2015). 

Segundo Hull et al. (2015), pesquisas e cursos sobre mulheres, ministrados nas 

universidades, se debruçavam sobre as experiências de mulheres brancas, enquanto os estudos 

raciais se limitavam às vidas dos homens, ignorando, portanto, as mulheres negras. Racismo e 

sexismo interpunham sérios obstáculos para que as diferentes áreas das humanidades na 

academia considerassem a especificidade da realidade de mulheres negras em suas análises. 

Coube, portanto, às feministas negras, o alargamento dos estudos de mulheres e raciais através 

do “desenvolvimento de cursos, programas e pesquisas de mulheres negras, e ao financiamento 

de que necessitam”, dando origem aos Black Women Studies (HULL et al., p.9).  

As autoras ainda argumentam que a opressão multifacetada das mulheres negras 

possibilitou a criação de tradições intelectuais próprias que frequentemente não gozam de 

reconhecimento ou apoio de outros setores da sociedade.  

Sobre o lugar de grupo atingido por opressões entrecruzadas, Collins (2016) concorda 

com Hull et al. (2015) ao afirmar que as intelectuais negras produzem suas análises a partir do 

lugar de marginalidade e que tais produções, oriundas desse ponto de vista, resultam em 

perspectivas diferenciadas (das hegemônicas) – e criativas – das questões de raça, classe e 

gênero. 

Para as mulheres, como indivíduos, as experiências particulares que 

acumulamos como mulheres negras nos Estados Unidos podem estimular uma 

consciência distinta em relação às nossas próprias experiências e à sociedade 

em geral. [...] O reconhecimento dessa conexão entre experiência e 

consciência que molda o cotidiano das mulheres afro-americanas, de maneira 

individual, muitas vezes impregna o trabalho de ativistas e acadêmicas negras. 

[...] Em geral, essas ligações entre o que se faz e o que se pensa, ilustradas por 

mulheres negras individualmente, também podem caracterizar as experiências 

e ideias das mulheres negras como um grupo (COLLINS, 2012, p. 103-104; 

tradução nossa). 

 

Em Intelectuais Negras (1995), Bell Hooks, escritora e feminista negra estadunidense, 

discorre sobre aspectos sociais e culturais que permeiam a vida de mulheres negras que acessam 

o espaço acadêmico. Concepções rígidas sobre o papel social da mulher negra, a noção de que 

ativismo pressupõe atividades mais práticas como os protestos de rua e a baixa receptividade 

da produção teórica das negras nas universidades colaboram para que as jovens negras não 

invistam em suas trajetórias intelectuais. 

As intelectuais negras trabalhando em faculdades e universidades enfrentam 

um mundo que os de fora poderiam imaginar que acolheria nossa presença, 

mas que na maioria das vezes encara nossa intelectualidade como suspeita. O 

pessoal pode se sentir à vontade com a presença de acadêmicas negras e talvez 
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até as deseje, mas é menos receptivo a negras que se apresentam como 

intelectuais engajadas que precisam de apoio, tempo e espaço institucionais 

para buscar essa dimensão de sua realidade. (HOOKS, 1995, p. 468) 
 

Para Hooks (1995), os estudantes negros enfrentam cotidianamente, em sua vida 

acadêmica, o fardo de “demonstrar e defender a humanidade dos negros incluindo sua 

habilidade e capacidade de raciocinar logicamente pensar coletivamente e escrever 

lucidamente” (HOOKS, 1995, p. 472). Esses estudantes, frequentemente, se veem no dilema de 

escrever num estilo mais formal para garantir a aceitação acadêmica, mesmo sem garantias de 

que isso vá ocorrer, mas se isolar de um “público leitor negro mais amplo” (HOOKS, 1995, p. 

472). Descolonizar a mente e produzir livre da busca por endosso das instituições e indivíduos 

que se negam a reconhecer o valor da produção das mulheres negras é, para Hooks, a alternativa 

mais viável para o desenvolvimento dos estudos das mulheres negras. 

Os Black Women Studies se desenvolveram lentamente ao longo dos anos 1970, 

enfrentando os obstáculos de uma academia conservadora e as condições inóspitas de trabalho 

sob as quais atuavam intelectuais negras em seus departamentos (HULL et al, 2015). 

O desejo das ativistas/acadêmicas negras que se dedicaram aos estudos de mulheres 

negras naquele momento era de forjar um campo de estudos independente dos estudos raciais 

e de gênero, mas mantendo uma relação constante e interdisciplinar com ambos (HULL et al., 

2015). Desejo que, segundo a socióloga e feminista negra estadunidense Rose Brewer (2012), 

não chegou a se concretizar visto que programas independentes sobre mulheres negras seguem 

quatro décadas depois do seu surgimento, praticamente inexistentes. 

Hull et al. (2015) argumentam que os estudos de mulheres negras devem se dedicar a 

examinar a violência sexual sofrida no interior das próprias comunidades negras; a relação das 

mulheres negras com o capitalismo, o encarceramento de mulheres, a história social do trabalho 

doméstico, a saúde mental e física das mulheres negras, o lesbianismo negro, a revisão do papel 

da mulher negra na escravidão, a recuperação da cultura oral e popular, bem como a renovação 

da reputação de escritoras negras de períodos anteriores.  

As autoras defendem ainda que as pesquisas e cursos sobre mulheres negras devem ser 

orientados por uma perspectiva feminista, radical e analítica e criticam o fato de que a maior 

parte dessa produção, até meados dos anos 1980 (momento em que publicaram a primeira 

edição do livro But Some of Us Are Brave, 1982), não condizia com essas premissas, mas se 

limitavam a descrever a experiência das mulheres negras e eleger ícones de grandeza. Embora 

não rejeitem essas abordagens, as autoras as consideram ineficazes por não oferecerem uma 

perspectiva inovadora, mas tão somente reproduzir uma metodologia hegemônica. 
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Brewer (2012) faz uma análise comparativa dos estudos de mulheres negras no seu 

surgimento e na primeira década do século XXI. A socióloga sustenta que o campo segue em 

desenvolvimento ainda enfrentando sérios obstáculos que ela atribui à persistente 

subrepresentação das mulheres negras na academia, especialmente nos espaços de poder, ao 

ataque às ações afirmativas que resultou na extinção de programas em várias universidades e à 

subsequente diminuição de alunos negros na pós-graduação.  

A partir dessas considerações, Brewer retoma proposições de teóricas dos anos 1970 e 

1980 ao defender uma produção que se faça fora dos muros universitários e em conexão com 

as mulheres que atuam na base. Brewer questiona o quanto os estudos das mulheres negras 

colaboraram efetivamente para mudanças sociais nas vidas das mulheres negras nos EUA, na 

África e da diáspora e propõe uma reconexão com a proposta de um feminismo negro 

revolucionário pautado pela interseccionalidade e pelo enfrentamento ao capitalismo e 

colonialismo. 

Por fim, Brewer (2012) busca em Collins a premissa de que o conhecimento das 

mulheres negras é feito a partir das margens, e não só por acadêmicas, mas também por 

mulheres de origem popular que articulam um conhecimento orgânico proveniente de seu 

próprio cotidiano. Ação e teoria seriam, portanto, a marca do pensamento feminista negro e, 

conforme Brewer, deveriam orientar a produção dos estudos de mulheres negras. 

Collins (2016, p. 101) afirma ser impossível “separar estrutura e conteúdo temático de 

pensamento das condições materiais e históricas que moldam as vidas de suas produtoras”. 

Como coletividade, as mulheres negras são impulsionadas para o ativismo a partir dos saberes 

gestados por suas experiências históricas com a opressão. 

Em contraste com a relação dialética que conecta opressão e ativismo, uma 

relação dialógica caracteriza as experiências coletivas e o conhecimento de 

grupo. Tanto no nível individual quanto no nível do grupo, uma relação 

dialógica indica que mudanças no pensamento podem produzir ações 

diferentes e que a transformação de experiências pode, por sua vez, estimular 

uma mudança na consciência. Para as mulheres negras americanas como uma 

coletividade, a luta por um feminismo negro autodefinido ocorre através de 

um diálogo contínuo por meio do qual a ação e o pensamento se moldam 

mutuamente. O próprio feminismo negro-americano ilustra essa relação 

dialógica. Por um lado, a prática feminista negra americana emerge no 

contexto da experiência vivida. Quando organizada e tornada visível, essa 

prática assume a forma de movimentos sociais feministas negros abertamente 

dedicados ao empoderamento de mulheres negras americanas (COLLINS, 

2012, p.114; tradução nossa). 

 

O pensamento feminista negro, como um conjunto de ideias produzido por mulheres 

negras no cotidiano de sobrevivência às opressões interseccionais e o conhecimento 
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desenvolvido em âmbito acadêmico, deve buscar meios de intervir positivamente nas vidas de 

tais mulheres, melhorando suas experiências. Collins acredita que o pensamento feminista 

negro possa oferecer às mulheres negras uma visão alternativa à hegemônica de modo a 

possibilitar o surgimento de uma nova identidade coletiva pautada por uma consciência forjada 

nesses saberes subalternizados (COLLINS, 2012).   

A socióloga ainda defende o pensamento feminista negro como uma teoria social crítica, 

que, nesse sentido, desafia a concepção hegemônica – e frequentemente pautada por 

estereótipos – sobre a inabilidade de grupos oriundos das classes populares em desenvolver 

pensamento crítico. 

O conhecimento coletivo das mulheres negras desafia duas interpretações 

predominantes da consciência dos grupos oprimidos. Uma abordagem afirma 

que os grupos subordinados se identificam com os poderosos e não têm uma 

interpretação válida independente de sua própria opressão. O segundo assume 

que os oprimidos são “menos pessoas” do que seus governantes e, portanto, 

menos capazes de interpretar suas próprias experiências. As duas abordagens 

veem qualquer consciência independente expressa por mulheres afro-

americanas e outros grupos oprimidos como se não fosse nossa própria criação 

ou como se fosse inferior à dos grupos dominantes. Mais importante ainda, 

ambas as explicações sugerem que a suposta falta de ativismo político em 

parte dos grupos oprimidos decorre de nossa falta de consciência de nossa 

própria subordinação (COLLINS, 2012, p. 105; tradução nossa). 

 

Embora o pensamento feminista negro esteja pautado pela coletividade, não ignora as 

diferenças intragrupo. Tais distinções produzem “padrões diferentes de conhecimento 

experencial que determinam, por sua vez, reações individuais a estes temas” (COLLINS, 2012, 

p. 109; tradução nossa). Um marcador de diferença constantemente abordado por feministas 

negras, por exemplo, é a sexualidade. A heterossexualidade compulsória é uma forma de 

opressão que incide sobre as lésbicas delimitando o modo como vivenciam e interpretam seu 

cotidiano (COLLINS, 2012). A solução encontrada para lidar com as questões internas e 

principalmente para questionar as instituições quanto à adoção de medidas reparadoras foi a 

conceituação da interseccionalidade que discuto a seguir. 

 

2.1.2. A emergência da interseccionalidade no feminismo negro contemporâneo 

transnacional 

 

O conceito de interseccionalidade emergiu e se popularizou em fins dos anos 1980 como 

fruto das reivindicações feitas por mulheres negras, lésbicas e do terceiro mundo em 

consonância com as novas leituras críticas sobre gênero que deram origem à incorporação das 
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diferenças nos movimentos feministas, a exemplo dos importantes ensaios Pode o subalterno 

falar? da indiana Gayatri Spivak (2010), publicado em 1985, e “La conciencia mestiza”, da 

chicana17 Gloria Anzaldua, publicado originalmente no livro Borderlands/La Frontera: The 

New Mestiza em 1987 (ANZALDUA, 2005; PISCITELLI, 2008).  

De fato, os anos 1980 reinventaram o feminismo. Nesse período, “a teoria feminista não 

apenas desenvolveu uma vitalidade impressionante como também conseguiu dar a sua 

interpretação da realidade um status acadêmico” (GARCIA, 2011, p. 93). Nessa década, o 

feminismo no singular deu lugar à diversidade de mulheres e, por consequência, originou o 

feminismo da diferença. 

Os conceitos categorias de articulação e/ou interseccionalidades surgiram como 

resposta à rejeição da categoria mulher e à prevalência de um discurso hegemônico que 

privilegiava a imagem de mulheres brancas, heterossexuais e de classe média alta como 

referência para o projeto feminista, simultaneamente, invisibilizando mulheres negras, 

indígenas, lésbicas, pobres e não-ocidentais. 

Existem diferentes abordagens sobre interseccionalidade, embora façam uso dos 

mesmos termos para “referir-se à articulação entre diferenciações”, diferem quanto à 

compreensão e emprego de diferença, poder e “margens de agência concedidas ao sujeito” 

(PISCITELLI, 2008, p. 267). 

Ainda que o termo tenha sido cunhado pela feminista negra Kimberlé Williams 

Crenshaw em 1989, a preocupação em compreender as diferenciações sociais de forma 

entrelaçada precede em muito esse momento. A noção de que desigualdades sociais são também 

produzidas por meio da inter-relação das diferenças teria surgido no seio do feminismo 

abolicionista nos EUA, portanto, no século XIX – como vimos no tópico anterior (COLLINS; 

BILGE, 2016; HANCOCK, 2016; HENNING, 2015). 

Os debates acerca da interseccionalidade, ao (re)emergirem nos anos 1970, não estavam 

presentes apenas no discurso acadêmico. Coletivos feministas de mulheres negras e lésbicas 

foram peças-chave nas formulações acerca das articulações das diferenças, a exemplo do 

coletivo feminista Combahee River. No entanto, ainda é comum que a contribuição desses 

coletivos seja subestimada no campo feminista dos estudos interseccionais. Muitas teóricas 

feministas (ainda hoje) tendem a ignorar ou secundarizar a importância do manifesto e das 

atuações políticas dos feminismos negros e de outros coletivos como o de mulheres lésbicas 

                                                 
17 Estadunidense de ascendência mexicana. Ver em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/ 

chicano>. 
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“como um marco relevante para o pensamento que procura compreender o entrelaçamento de 

marcas de diferença na construção (ou não) de desigualdades” (HENNING, 2015, p. 107). 

Apesar de feminismo negro e interseccionalidade serem indissociáveis, Collins (2017) 

afirma que é um equívoco atribuir a circunscrição do conceito apenas às mulheres negras, pois 

outros grupos de mulheres como as latinas, indígenas e asiáticas estavam – nos anos 1970 e 

1980 – igualmente envolvidas na reivindicação da “inter-relação de raça, classe, gênero e 

sexualidade em sua experiência cotidiana” (COLLINS, 2017, p. 8-9). 

Ainda na década de 1980, há um trânsito entre movimentos sociais e a academia 

propiciado pela inserção de ativistas dos movimentos sociais nas universidades, especialmente 

nos programas dedicados aos estudos da perspectiva crítica, de mulheres, negros, sexualidade, 

pós-coloniais e culturais. A interseccionalidade, como uma “forma de investigação crítica e de 

práxis [...] forjada por ideias de políticas emancipatórias de fora das instituições sociais 

poderosas” (COLLINS, 2017, p. 7), favoreceu a conexão entre esses dois campos de produção 

de conhecimento, aquele cuja produção é desenvolvida por “indivíduos com menos poder, que 

estão fora do ensino superior, da mídia de instituições similares de produção de conhecimento” 

(COLLINS, 2017, p. 7) e dos espaços de saber legitimados como as universidades e instituições 

análogas. 

No universo acadêmico, Kimberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins, Angela Davis, Bel 

Hooks, Barbara Smith e Chirlane McCray (as duas últimas egressas do Coletivo Combahee 

River) são alguns dos nomes pioneiros na formulação crítica do entrecruzamento de diferenças 

sociais que resultaria no conceito contemporâneo de interseccionalidade (HENNING, 2015; 

MOUTINHO, 2014). 

Kimberlé Crenshaw (1991) define interseccionalidade a partir da interação entre 

diferentes formas de opressão. A autora analisa as consequências materiais e simbólicas que 

atingem os grupos que estão na encruzilhada de diferentes marcadores e o modo como ações e 

políticas específicas operam conjuntamente na criação de vulnerabilidades. Juntamente com 

Patricia Hill Collins, encabeçam uma vertente interseccional conhecida como abordagem 

sistêmica/estrutural “localizada basicamente nos EUA e que daria mais atenção aos impactos 

do sistema ou estrutura sobre a formação das identidades” (HENNING, 2015, p. 111). A 

principal crítica que se faz a essa vertente é a de que diferença e desigualdade se confundem 

quase como sinônimos (CRENSHAW, 1991; MOUTINHO, 2014; PISCITELLI, 2008). 

Em Crenshaw, a dimensão de classe perde força analítica, para as dimensões 

antirracista e antissexista para pensar a articulação de desigualdades. Mas, o 

conceito ao ser apropriado pelo pensamento feminista, incorporou outras 

dimensões societárias, como geração, sexualidade, classe, entre outras. 
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Abordagem interseccional ganha relevância na formulação de políticas 

públicas, porque, em vez de dar precedência a uma única identidade social, 

investe, sobretudo, nos pontos nodais que potencializariam a probabilidade de 

certos grupos ou segmentos sociais serem mais vulneráveis a certas estruturas 

econômicas e sociais ou mesmo flutuações contingentes de mercado ou de 

Estado. Nesse sentido, o conceito de interseccionalidade ajusta o foco das 

políticas públicas, considerando não apenas as singularidades dos grupos 

sociais, bem como a interdependência e sobreposição destas. (RIOS, 2017, p. 

246) 

 

Uma segunda linha de abordagem, em que se situam Mcklintock (2010) e Brah (2006), 

a construcionista, “encampada principalmente por acadêmicas do Reino Unido” (HENNING, 

2015, p. 112), compreende as categorias gênero, classe, raça não apenas como categorias 

limitantes, mas também como recursos passíveis de fomentar a ação. Nessa linha de 

pensamento, a agência assume outros contornos, incluindo a possibilidade de “coerção, 

negociação, cumplicidade, recusa, mimesis, compromisso e revolta” (PISCITELLI, 2008, p. 

268).  

Nesse sentido, subjetividade e identidade social assumem lugar central como 

compreensão das dinâmicas de poder. Brah (2006) propõe trabalhar com diferença como 

categoria analítica em substituição a gênero. A diferença, entendida por Brah (2006), tanto pode 

remeter à desigualdade, opressão, exploração, quanto ao igualitarismo, diversidade ou agência 

política (HENNING, 2015; BRAH, 2006; MOUTINHO, 2014; PISCITELLI, 2008). 

Tanto na abordagem sistêmica/estrutural quanto na construcionista há uma prevalência 

em trabalhar interseccionalidade a partir da tríade gênero, raça e classe, explicada 

possivelmente pela própria origem e longevidade da preocupação com a inter-relação entre 

diferenças sociais. Mas, outras diferenças podem ser analisadas do ponto de vista da 

interseccionalidade que, por sua vez, não precisa estar sempre marcada pela análise da 

subalternidade, mas também pode estar a serviço das reflexões sobre privilégios ou ainda, a 

partir da proposição de Brah, como possibilidade de compreensão das diferentes formas de 

agência política. 

Numa outra linha de abordagem, a cientista política negra estadunidense, Ange-Marie 

Hancock, analisa a interseccionalidade a partir de dois projetos intelectuais que identifica no 

discurso interseccional: “(1) um projeto de inclusão projetado para remediar instâncias 

específicas de estigma ou invisibilidade interseccional, e (2) um projeto analítico projetado para 

reformular como as categorias de diferença estão conceitualmente relacionadas entre si” 

(HANCOCK, 2016, p. 62).  
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Sobre o primeiro projeto, Hancock (2016) afirma ter sido amplamente incorporado em 

vários segmentos das humanidades onde se buscou revisitar a história das mulheres negras, a 

fim de ressignificar suas contribuições em todos os campos, nas artes, nos movimentos sociais, 

na produção intelectual, etc. Projeto que continua a ocupar um lugar central nos feminismos 

negros.  

Foi a esse segmento que Angela Davis se dedicou nos anos 1980 investigando a história 

das mulheres negras a fim de contrariar concepções equivocadas e amplamente difundidas na 

sociedade estadunidense, inclusive entre a comunidade negra, a respeito dessas mulheres 

(BARRETO, 2005). Nesse sentido, Davis se debruçou sobre aspectos até então pouco 

abordados como a escravidão africana a partir da perspectiva do pensamento feminista negro. 

Destacou o papel das negras nas rebeliões escravas e na resistência cotidiana. Ainda, revelou 

as formas de organização de mulheres negras no século XIX, como a fundação da National 

Association of Colored Women´s Club, bem como a construção de uma “agenda política 

baseada na defesa da mulher e do homem negro contra o racismo” (BARRETO, 2005, p. 89). 

Tais resultados foram obtidos do esforço de Davis em conciliar raça, gênero e classe em suas 

investigações. Uma dimensão, portanto, interseccional. 

Quanto ao segundo projeto, diz Hancock: 

Este segundo projeto intelectual é conceitualmente distinto de um projeto de 

visibilidade ou inclusão. Mover-se de uma moldura de margens centrais para 

uma das intersecções está mais intimamente associada a uma conceituação de 

interseccionalidade como um modo de análise ou abordagem para a 

compreensão do mundo. (HANCOCK, 2016, p. 58; tradução nossa) 

 

Por fim, ainda como parte do que chama de segundo projeto, a autora afirma que a 

interseccionalidade passou a ser compreendida recentemente como orientação política, prática 

epistemológica e estrutura analítica para a justiça social (HANCOCK, 2016). Tal afirmativa se 

aproxima da proposição de Fraser acerca do alargamento da contestação política e justiça social 

nas lutas por reconhecimento. 

Parte do feminismo negro parece encontrar na interseccionalidade um 

caminho não apenas para a incorporação de outros eixos de opressão, mas 

também um espaço para permitir às suas integrantes o trânsito num contexto 

político que abriga diversas vertentes responsáveis pela caracterização da 

mobilização de mulheres negras. (MACIEL; RIOS, 2017-2018). 

 

A interseccionalidade como projeto de conhecimento expandiu-se na academia desde o 

início dos anos 2000 e abrange um vasto campo disciplinar das ciências humanas, “obtendo 

crescente aceitação no campo de ciências sociais tão diversas como a sociologia, a psicologia, 

a economia e a ciência política” (COLLINS, 2017, p. 12). Collins afirma que essa expansão é 
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marcada pela prevalência da interseccionalidade como conhecimento emancipatório em 

detrimento da interseccionalidade como política emancipatória. A autora, ainda, considera 

prejudicial essa cisão por passar ao largo de uma das principais razões de ser da 

interseccionalidade, a preocupação com a justiça social. 

Na última década, os feminismos em atuação na internet deram novo fôlego à 

interseccionalidade como política emancipatória, aspecto ainda pouco explorado entre teóricos 

que a discutem. Um dos poucos trabalhos a abordar esse aspecto é o livro de Collins e Bilge 

(2016), intitulado Intersectionality. Nele, as autoras destacam a notável presença do conceito 

de interseccionalidade nas esferas digitais, principalmente nas plataformas de mídia social onde 

é possível produzir conteúdo. As autoras afirmam que a internet mudou o perfil do feminismo, 

que conta hoje com forte presença de mulheres jovens, inclusive adolescentes. Há também a 

coletânea The intersectional internet: Race, sex, and culture online organizado por Safiya 

Ummoja Noble e Brendesha M. Tynes que reúne um conjunto de textos cujos autores abordam 

temas como blogs de fofoca escrito por mulheres negras, as ações de hashtags como 

#BlackLivesMatter e outros. 

Segundo Jónsson (2013), as mídias digitais mudaram completamente o feminismo em 

vários sentidos, incluindo seu alcance, apresentação e público leitor que pode acessar discussões 

que, na era pré-internet, estavam limitadas a grupos específicos. 

Nessa esteira, a ampliação da presença de feministas negras na internet ampliou os 

debates sobre interseccionalidade, especialmente em blogs escritos por mulheres negras 

(COLLINS; BILGE, 2016). 

Ao observarem blogs escritos por mulheres negras, as autoras concluem que é possível 

notar a vitalidade e relevância da interseccionalidade como uma forma de investigação crítica 

e de ferramenta emancipatória em projetos de justiça social. Entretanto, como apontam, têm 

crescido as críticas à interseccionalidade por certos nichos feministas, especialmente o de 

mulheres brancas, que alegam se tratar de um conceito não-democrático, já que estaria pautado 

na garantia de privilégios a determinados grupos de mulheres dentro do movimento feminista. 

As feministas que fazem tais críticas sugerem que se abandone a interseccionalidade como 

forma de se fazer avançar o movimento feminista como um todo. 

Pesquisadores que trabalham com a perspectiva interseccional, como Collins e Bilge, 

discordam da premissa de que o conceito não é democrático. Pelo contrário, acreditam que as 

análises interseccionais desempenham um papel essencial no desenho de políticas públicas e 

no impulso a transformações intelectuais mais consistentes (REISZ, 2016). 
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2.2. Bases conceituais do pensamento das feministas negras brasileiras 

 

Não há no caso brasileiro um projeto de desenvolvimento de um campo de estudos 

dedicado à mulher negra tal qual propõem as feministas negras estadunidenses. Por aqui,  as 

produções sobre esse nicho populacional estão dispersas nas várias áreas de conhecimento das 

ciências humanas, especialmente concentradas nos estudos de raça e gênero. Boa parte dessas 

pesquisas são resultado dos esforços individuais de pesquisadoras negras, algumas destas 

comprometidas com ideais feministas e antirracistas (BIROLLI; MIGUEL, 2015). No entanto, 

Caldwell (2010) acredita no potencial de consolidação desses estudos no Brasil com o impacto 

da recente e significativa expansão de mulheres negras no ensino superior, tanto nos cursos de 

graduação quanto na pós-graduação. 

Recorro à definição de Collins acerca do pensamento feminista negro, para quem tal 

pensamento é caracterizado por uma “literatura multidisciplinar” produzida “por mulheres 

negras que elucidam um ponto de vista de e para mulheres negras” (COLLINS 2016, p. 101), 

para afirmar que, embora não haja em território nacional um projeto de constituição de um 

corpo teórico/metodológico específico para tratar das questões das mulheres negras, há uma 

produção que podemos denominar de pensamento feminista negro brasileiro.  

Há uma tradição intelectual importante de mulheres negras brasileiras que 

surgiu nos anos 1970 e 1980, com as obras de Lélia Gonzalez, Beatriz 

Nascimento, Sueli Carneiro, Thereza Santos, Edna Roland, Luiza Bairros e 

Fátima Oliveira. A militância e a produção intelectual dessas feministas 

negras tem sido fundamental na construção de pensamento e teoria do 

feminismo negro no Brasil. (CALDWELL, 2010, p. 25) 

 

Nesse ponto, faz-se necessário elucidar uma questão pertinente em território nacional. 

Quando da organização dos feminismos negros nos anos 1970/1980, houve grande rejeição por 

parte das mulheres negras em se intitularem feministas, em parte pelos estereótipos negativos 

associados às feministas, mas também pela discordância em se assumir o homem negro como 

um opressor e, por fim, pela leitura de que o feminismo é uma invenção das mulheres brancas 

ocidentais (BARRETO, 2005). Um exemplo importante a ser destacado é o de Jurema Werneck, 

intelectual com importante produção sobre raça e gênero, ativista negra e fundadora da ONG 

Criola, que, de acordo com Cardoso (2012), não atribui a si mesma a identidade feminista, por 

defender que o movimento de mulheres negras é anterior ao feminismo. 

Jurema Werneck tem por proposta ressaltar o continuum histórico de uma 

trajetória de resistência e enfrentamento a situações de violência construída 

pelas mulheres negras na diáspora, mas, também e principalmente, de 

experiências sinalizadoras de protagonismo e agenciamento políticos, 

produzindo exemplos específicos de poder desafiadores de estruturas 
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opressivas desde antes das invasões coloniais. O continuum histórico tem seu 

significado afirmado na frase “Nossos passos vêm de longe”, título de artigo 

de Fernanda Carneiro (2006) e popularizada por Jurema Werneck segundo 

quem, a frase, constantemente validada, tem dois níveis de conteúdo. O 

primeiro manifesta uma resposta emitida para fora e tem por objetivo atingir 

o discurso feminista hegemônico, atuando, por conseguinte, como: Uma 

resposta imediata à reivindicação de protagonista do feminismo branco 

[porque, no Brasil], o feminismo branco sempre disse que a luta das mulheres 

começou ali. Então esse enunciado diz que no nosso caso, das mulheres 

negras, não é verdade. (CARDOSO, 2012, p. 301) 

 

Não pretendo neste trabalho ignorar esse dado e tratar todo o movimento de mulheres 

negras como feminismo negro ou toda produção intelectual de mulheres negras como 

pensamento feminista negro, mas parto do princípio de que ambos os movimentos guardam 

profundas relações, retroalimentam-se. O ativismo de mulheres negras em suas várias frentes 

alicerça o feminismo negro brasileiro, como busquei demonstrar no primeiro capítulo desta 

tese. Desse modo, a obra de Jurema Werneck é pertinente na composição do pensamento 

feminista negro brasileiro, pois oferece elementos epistemológicos essenciais para constituição 

de tal pensamento, como veremos mais adiante. 

 

2.2.1. Raça, classe e gênero na aurora do feminismo negro brasileiro 

 

Em 1977, a jornalista negra Neusa Maria publicou na 11ª edição do jornal Versus, um 

periódico paulista de esquerda, um artigo intitulado “Pela Mulher Negra”, no qual articula as 

categorias de gênero e raça à classe em sua abordagem sobre a condição da mulher negra 

naquele momento.  

Partindo da condição da mulher escravizada e da exploração sexual a que foi submetida, 

Neusa argumenta que a estratificação social brasileira pesa mais sobre os ombros das mulheres 

negras. Aborda a concorrência desleal com as mulheres brancas no mercado de trabalho para 

funções que exigiam escolaridade, pois mesmo as negras que acessavam o ensino superior 

enfrentavam o racismo no processo seletivo que frequentemente beneficiava as brancas e, por 

consequência, relegava às mulheres negras os postos de trabalho menos valorizados, situação 

agravada nos momentos de crise econômica e desemprego. Faz menção à mulher negra como 

esteio da família em virtude do acesso à renda por meio do trabalho doméstico e à dupla jornada. 

O racismo e a questão de classe são os focos da denúncia feita por Neusa Maria. Seu 

texto não evidencia o domínio patriarcal e, nesse sentido, se aproxima dos textos de Maria 

Nascimento em sua coluna Fala a Mulher pelos idos de 1950. Ao contrário de Neusa, 

Nascimento não chega a discutir a condição da mulher negra, sua coluna expande sua atuação 
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como assistente social ao orientá-las nos cuidados com as crianças para evitar a mortalidade 

infantil, ao se referir à importância do acesso à educação em projetos de alfabetização de jovens 

e adultos, assim como de cursos profissionalizantes como forma de superar a miserabilidade. O 

texto que destoa desse conjunto é o que conclama as mulheres negras a se envolverem na 

política se tornando eleitoras e candidatas a fim de atuar junto ao Estado no combate ao racismo. 

Nascimento opera, portanto, com a categoria racial, embora direcione sua fala às mulheres, não 

chega a atribuir a situação das mulheres negras às desigualdades de gênero (ou sexo para utilizar 

a terminologia do período). 

Neusa Maria, por outro lado, não direciona seu texto apenas às mulheres negras, busca 

um público mais amplo e aborda a precariedade da mulher negra como uma faceta da 

desigualdade de classes. Nesse sentido, dialoga com uma “visão tradicional em boa parte do 

pensamento socialista, segundo a qual o racismo é um subproduto da dominação de classe, 

existindo como forma de impedir a solidariedade entre os dominados” (BIROLLI; MIGUEL, 

2015, p. 35). 

Conforme Birolli e Miguel (2015), foram as feministas negras que reposicionaram a 

raça nesse debate. 

Seu avanço em termos de agenda e conceitualização das formas cruzadas de 

dominação, opressão e exploração veio, como destacou Danièle Kergoat (2010), do 

fato de esses estudos terem sido em muitos casos realizados por mulheres negras e, 

frequentemente, de origem popular – em um contraste com ambientes feministas de 

luta e de produção de conhecimento no qual predominavam largamente mulheres 

brancas (e alguns homens), com origem de classe privilegiada. As experiências dessas 

mulheres permitiriam, por exemplo, abordar as relações familiares e as relações de 

trabalho de uma perspectiva que não estava presente, ou não ganhava destaque, na 

produção das feministas brancas. São deslocamentos provocados pela irrupção da fala 

de quem foi colocada socialmente numa posição de ser falada e infantilizada [...] e, 

nesse sentido, são também disputas pela possibilidade de autodefinição [...] 

(BIROLLI; MIGUEL, 2015, p. 36). 
 

Tais argumentos foram construídos dentro dos espaços acadêmicos, mas principalmente 

nos espaços de militância como os encontros de mulheres negras, sejam aqueles organizados 

de forma autônoma ou os realizados no interior dos movimentos feminista e negro e ainda 

durante eventos realizados por essas coletividades.  

Nessas ocasiões as negras formavam grandes grupos de discussão onde compartilhavam 

suas trajetórias marcadas pelo racismo e pelo sexismo e se preparavam para incorporar ao 

debate amplo as questões pertinentes às mulheres negras (ALMEIDA, 2014). Tal qual afirmado 

por Collins (2019) em referência às negras estadunidenses, as brasileiras igualmente 

referenciam sua produção teórica em suas próprias vivências interseccionadas e isso pode ser 

verificado tanto na militância quanto na produção acadêmica. 
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A atuação política das mulheres negras busca novas narrativas, novas possibilidades 

discursivas, que retratam suas próprias experiências e traduzem também uma nova 

visão da sociedade brasileira. Essas narrativas funcionariam como uma 

autorrepresentação, possibilitando uma intervenção política e social. (ALMEIDA, 

2014, p. 117) 
 

 Um marco no desenvolvimento de reflexões acerca da condição das mulheres negras foi 

o I Encontro Nacional de Mulheres Negras ocorrido no Rio de Janeiro em 1988 e já abordado 

brevemente no capítulo anterior. O encontro reuniu mulheres negras de várias origens, idades, 

oriundas de múltiplos movimentos sociais (não apenas os movimentos feministas e negros), 

ativistas de longa data e também as iniciantes. Os encontros regionais preparatórios deram a 

tônica do que seria priorizado no encontro nacional, 

O I Encontro Nacional de Mulheres Negras é um foro consultivo, deliberativo e 

indicativo, cuja finalidade é congregar mulheres negras de todo o território nacional, 

em princípio levá-las a refletir sobre a verdadeira razão que as torna diferentes, ou a 

razão pela qual lhe é dada um tratamento diferenciado dos demais indivíduos que 

compõem a sociedade. A obtenção de respostas a estes e outros questionamentos está 

sendo a mola propulsora para a organização deste Evento. Sabendo que não basta 

respondê-lo, é necessário encontrar formas para implantar soluções encontradas 

(SILVA J, 2014, p. 31) 
  

De acordo com Silva J (2014), o I Encontro Nacional de Mulheres Negras (IENM) 

pluralizou “as demandas sociais” a partir da realidade apresentada pela multiplicidade de 

representações presentes no encontro. As reflexões desenvolvidas confrontavam os 

“paradigmas tradicionais das análises sociais e políticas” ao evidenciar “os muitos conflitos, 

para além daqueles contidos nas dinâmicas das classes sociais” (SILVA J, 2014, p.30).  

Embora o encontro tivesse a intersecção raça e gênero como mola propulsora, buscou 

através do reconhecimento das diferenças existentes no conjunto de mulheres negras, identificar 

as múltiplas vivências raciais experimentadas pelas mulheres e construir mecanismos de 

enfrentamento às diferentes experiências de racismo (SILVA J, 2014). 

Estas novas possibilidades analíticas promovem ações coletivas inovadoras e 

permitem a presença de temas e entendimentos múltiplos, os quais subsidiam 

estratégias para mudanças políticas. Pautadas nestas reflexões, podemos entender a 

formulação do segundo objetivo geral do encontro: “Fazer emergir as diversas formas 

locais de luta e autodeterminação face às formas de discriminação existentes”. 

(SILVA J, 2014, p. 30) 
 

Foi durante o IENM que se desenvolveram reflexões importantes acerca da combinação 

de fatores – raça, classe e gênero especialmente, mas não só – como corresponsáveis pela 

imagem deturpada da mulher negra que se perpetua na cultura brasileira. Tais análises 

ofereceram aos feminismos ferramentas para sofisticação da compreensão sobre as 

desigualdades de gênero no cotidiano das mulheres.  
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O encontro foi alvo de críticas por parte dos homens do movimento negro, mas também 

de algumas ativistas negras que tinham ressalvas como nos informa Viana (2010, p. 59): 

[...] mas também não podemos nos silenciar à crítica que Lélia fez ao/no I Encontro 

Nacional de Mulheres Negras (ENMN), realizado em 1988, no Rio de Janeiro. Para 

ela, em alguns aspectos, era uma reprodução do “feminismo branco-ocidental”, ao 

limitar a relação entre homens e mulheres como uma relação de “macho opressor 

versus fêmea oprimida”, que, para ela, não passava de um feminismo sexista” [...]. 
 

A crítica desenvolvida por Lélia Gonzalez ao referir-se a um “feminismo sexista” se 

aproxima do conceito de womanism ou mulherismo, cunhado pela escritora negra estadunidense 

Alice Walker como contraponto e crítica à limitação do feminismo hegemônico em absorver as 

demandas das mulheres negras, sendo um dos aspectos mais importantes o compromisso com 

“a sobrevivência e a integridade de toda a comunidade negra, homens e mulheres, pois sua 

sobrevivência está diretamente vinculada à sobrevivência de sua comunidade” (CARDOSO, 

2012, p. 139), o que, em última instância, significa não promover o distanciamento dos homens 

negros.  

No IEMN, estiveram presentes mulheres que mais tarde viriam a se consolidar como 

importantes intelectuais negras, a exemplo da já mencionada Lélia Gonzalez, considerada hoje 

como uma das mais proeminentes feministas negras brasileiras.  

Lélia viveu no Rio de Janeiro quase toda a sua vida, para onde se mudou com sua 

família, saindo de Minas Gerais, ainda na infância. Na capital carioca fez toda a sua formação 

educacional, casou-se, enviuvou, atuou nos movimentos negro e feminista, colaborando na 

fundação de entidades como o MNU e o coletivo Nzinga, candidatou-se a deputada estadual, 

tornou-se docente na PUC-RJ e, por fim, veio a falecer de causas naturais em 1994 aos 59 anos 

(RATTS; RIOS, 2010). 

Boa parte da produção de Lélia Gonzalez se dedica a escrutinar a condição feminina 

negra no Brasil. Conforme admitem Ratts e Rios (2010, p. 100): 

[...] Gonzalez foi uma das autoras que mais debateram o assunto, dedicando boa parte 

da sua vida intelectual a construir um pensamento crítico que explicasse as causas 

socioculturais e econômicas que criavam um contexto de desigualdade de raça, sexo 

e classe. A importância de Lélia Gonzalez na produção de um discurso crítico sobre a 

posição subalterna da mulher negra na sociedade brasileira é consenso no interior da 

militância feminista e negra em todo o país. 
 

Lélia foi grande responsável pela incorporação das discussões de gênero no MNU que 

ajudou a fundar em 1978. 

Quando a maioria das militantes do MNU ainda não tinha uma elaboração mais 

aprofundada sobre a mulher negra, era Lélia que servia como nossa porta voz contra 

o sexismo que ameaçava subordinar a participação de mulheres no interior do MNU, 

e o racismo que impedia nossa inserção plena no movimento de mulheres. Mas através 
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de muitas e longas conversas e dos textos dela, aprendemos como incorporar um certo 

modo de ser feminista às nossas vidas e à nossa militância, articulamos nossos 

próprios interesses e criamos condições para valorizar a ação política das mulheres 

negras. (BAIRROS, 2000, p. 2) 
 

No entanto, suas contribuições não se encerram aí. Contestou a narrativa hegemônica 

da miscigenação como resultado de relações sexuais livremente consentidas entre brancos e 

negras e/ou indígenas. Lélia nos apresenta um cenário em que as dinâmicas de poder e 

submissão entre colonizadores e colonizadas tornava essas relações resultado de violências 

sexuais, de modo que a miscigenação seria fruto da violência perpetrada pelo colonizador contra 

os corpos de mulheres negras e indígenas (BARRETO, 2005). 

Gonzalez ressignifica também a figura da mãe-preta ao refutar a imagem de submissão 

geralmente atribuída a ela. Lélia defendia que a mãe-preta exerceu uma resistência passiva ao 

incutir, no imaginário das crianças brancas das quais cuidava, valores afro-brasileiros e 

vocabulário de origem africana, transformando o português em pretuguês (BARRETO, 2005). 

Conforme Cardoso (2012), Lélia Gonzalez desloca a figura da mãe-preta de seu lugar 

de marginalidade para um lugar de centralidade na formação da cultura brasileira. Dessa forma, 

Lélia refuta a ideia do negro que aceitou a escravidão e as mazelas advindas dela sem resistência 

ao demonstrar que as formas de resistência são múltiplas e articuladas a partir do 

posicionamento do sujeito subalternizado na sociedade e das ferramentas das quais dispõe. 

Assim, afirma Cardoso (2012, p. 127): 

Para entender a importância teórica/epistemológica do deslocamento efetuado por 

Gonzalez, ao resgatar a ação do sujeito resistindo à objetificação que lhe é imposta, 

volto-me para a definição de “processo de subjetivação”, de Homi Bhabha (2001), 

que me permite explicar que a resistência desenvolvida por muitas “mães pretas”, 

assegurando sua sobrevivência, a de sua prole e a de seus parceiros, no período 

escravista, se manifestou, muitas vezes, pela negociação, atestando sua habilidade de 

desenvolver estratégias para lidar com um processo de dominação/ exploração que 

procurava mantê-las como outro/escravo/objeto. 
 

O pensamento de Lélia Gonzalez se construiu a partir de referências múltiplas, através 

de sua própria realidade e a de seus pares, sua atuação no movimento negro e feminista, o 

contato com a produção teórica de pesquisadora(e)s brasileira(o)s, latino-americana(o)s, 

estadunidenses, africana(o)s, de sua participação em seminários, congressos e encontros em 

todo o território nacional e no exterior (muitas de suas viagens estiveram associadas aos eventos 

promovidos pela Unesco por ocasião da década internacional da mulher). A própria Lélia 

destaca a “importância do debate intelectual fora do Brasil para o amadurecimento das suas 

ideias” (BARRETO, 2005, p. 45).  

Acerca de suas influências teóricas, afirmam Ratts e Rios (2010, p. 103), 
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[...] Gonzalez, em suas várias viagens para os Estados Unidos, entrou em contato com 

feministas negras de lá. Essa fusão de matrizes feministas influenciou seus escritos 

sobre a mulher negra brasileira. Lélia buscava ainda respaldo teórico nos estudos de 

relações raciais e na produção de intelectuais negros, como W.E.Du Bois, Abdias 

Nascimento e Clóvis Moura, entre outros.  
  

Ratts e Rios (2010) argumentam que Lélia, de posse desse arcabouço político, teórico, 

vivencial, se formou como uma “intelectual diaspórica, com um pensamento erigido por meio 

de trocas afetivas e culturais, ao longo do chamado Atlântico Negro, com intelectuais, amigos 

e ativistas da América do Norte, Caribe e África Atlântica” (RATTS, RIOS, p. 128). Diante 

disso, Cardoso (2012, p. 115) propõe que Gonzalez produziu um “pensamento globalizado e 

transnacional” cujo objetivo era compreender, intervir e transformar a realidade das Américas 

atravessada pelo racismo. 

Lélia Gonzalez buscou se afastar do referencial epistemológico eurocêntrico a fim de 

compreender a realidade dos povos americanos a partir de referências das histórias e culturas 

afro-indígenas, especialmente por meio das narrativas de resistência de negros, indígenas e 

pobres, sem nunca abrir mão do recorte de gênero em suas análises. Como resultado desse 

processo desenvolve o conceito de amefricanidade (CARDOSO, 2012). 

Amefricanidade é então conceituada como “um processo histórico de intensa 

dinâmica cultural (resistência, acomodação, reinterpretação, criação de novas formas) 

referenciada em modelos africanos e que remete à construção de uma identidade 

étnica. [O valor metodológico desta categoria] está no fato de resgatar uma unidade 

específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades que se 

formaram numa determinada parte do mundo”. Uma unidade que, sem apagar as 

matrizes africanas, resgata a experiência fora da África como central (BAIRROS, 

2000, p. 7). 
 

As tradições africanas foram tomadas pelos movimentos negros como elementos 

fundadores da tradição negra no Brasil. Essas tradições têm sido sistematicamente invocadas 

para contribuir na formatação da identidade do negro brasileiro como parte de um projeto 

político-ideológico de positivação da imagem de negros e negras e da cultura afro-brasileira por 

conseguinte (LIMA, 2011). É nesse sentido que Pereira (2020) reflete sobre a incorporação de 

elementos das religiões de matriz africana no repertório de ativistas dos movimentos de 

mulheres negras. Tais elementos como os arquétipos de orixás femininas e o recurso ao termo 

ancestralidade denotam o anseio por representações alternativas às hegemônicas, se 

caracterizam como  “fontes de recursos de mobilização” e por fim promovem, nas palavras da 

autora, “uma equivalência entre diversas identidades sociais, políticas ou religiosas do campo 

afro-brasileiro” (PEREIRA, 2019, p.202; 201). 
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É ainda possível identificar na amefricanidade, proposta por Lélia Gonzalez, referências 

oriundas de conceitos como o quilombismo, o afrocentrismo e o pan-africanismo. 

O quilombismo, cujo principal formulador foi Abdias do Nascimento, baseia-se na ideia 

de que o Brasil foi construído pelo trabalho dos africanos, negros e mestiços. Ideia que dialoga 

com o movimento abolicionista do século XIX. A escravidão, portanto, tornou-se o locus 

preferencial para constituição de uma identidade negra, pois creditava-se a manutenção do 

imaginário escravista às situações de discriminação e exclusão social a que o indivíduo negro 

está submetido na sociedade brasileira. Fazia-se necessário, portanto, oferecer um novo viés 

sobre o papel do negro na escravidão, dessa forma, os quilombos e o que eles representavam 

como foco de resistência concentraram os anseios dos militantes por uma representação 

humanizadora do negro bem como por modelos de mobilização e luta (LIMA, 2011). 

Os demais elementos do quilombismo são mais bem explicados pela conjuntura 

política dos anos 1980 e pela internacionalização da luta negra em conexão com 

alguns grandes movimentos sociais internacionais: o restabelecimento da democracia 

na América Latina e a defesa dos direitos humanos ameaçados pelas ditaduras 

instaladas na década de 1960, a luta contra o apartheid e contra as desigualdades 

raciais e o movimento feminista (GUIMARÃES, 2006, p. 165). 
 

Dialogava com o quilombismo o discurso afrocêntrico e o pan-africanismo, o primeiro 

defende a centralidade do pensamento africano, a importância das civilizações africanas na 

história da humanidade, a proteção, defesa dos valores e “elementos culturais do continente 

tendo em vista um projeto de humanidade que de fato respeite o modo de ser africano” 

(BENEDICTO, 2016, p.12). O pan-africanismo, que no Brasil teve como principal divulgador 

o dramaturgo e ativista Abdias do Nascimento, por sua vez, clama por uma unidade dos 

africanos em diáspora (fossem eles nascidos no território ou descendentes de africanos 

traficados). 

[...] o Pan-africanismo origina-se da oposição aos tráficos escravistas nas Américas, 

Ásia e Europa, onde foram materializados os experimentos psicológicos e sociais que 

fizeram surgir movimentos de protesto e revoltas de cunho internacional que 

reivindicaram a libertação dos africanos escravizados, bem como a liberdade e a 

igualdade das populações africanas no estrangeiro. (PAIM, 2014, p. 88) 
 

 Cardoso (2012), vê na amefricanidade uma potência epistemológica por deslocar 

negros, indígenas, mulheres, populações subalternizadas das margens para o centro da produção 

de conhecimento que se dá por meio de suas próprias experiências no enfrentamento às 

dificuldades cotidianas geradas pelo racismo, sexismo e colonialismo. Assim, a categoria 

desenvolvida por Lélia Gonzalez invoca todo um contexto histórico de colonização, diáspora 

africana, genocídio indígena e os processos culturais advindos desses eventos e investe no 

distanciamento da matriz europeia de pensamento e na “descolonização do pensamento através 
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da desconstrução das estruturas de poder que mantêm a colonialidade do saber, usando 

categorias fundadas a partir da cultura negra” (CARDOSO, 2012, p. 120). 

Segundo Bairros (2000), Lélia negava até mesmo a latinidade americana, se referindo 

ao continente como Améfrica Ladina, 

[...] considerando, por um lado, a preponderância de seus elementos ameríndios e 

africanos; e por outro lado a formação histórica da Espanha e de Portugal, que só pode 

ser entendida tomando-se como ponto de partida a longa dominação da península 

ibérica pelos mouros. Neste último aspecto estaria a chave para entender porque, nas 

sociedades americanas, constituiu-se uma rígida hierarquia social de fatores histórico-

culturais, também revelaria, em termos psicanalíticos, uma neurose cultural que busca 

por todos os meios suprimir “aqueles do ponto de vista étnico são os testemunhos 

vivos” da ladinoamefricanidade denegada. (BAIRROS, 2000, p. 6) 
 

Ainda na proposta de amefricanidade, Lélia articula as categorias de raça, gênero, classe 

e poder em uma produção escrita que reflete sobre a condição das mulheres afroameríndias. 

Tais mulheres seriam vitimadas pelo racismo de gênero ou racismo gendrado, forma assumida 

pelo racismo quando recai sobre o corpo feminino, destituindo esse corpo de humanidade e 

produzindo “ao mesmo tempo repulsa e desejo de possuir o outro feminino racializado” 

(CARDOSO, 2012, p. 125). 

O apelo à categoria racismo de gênero, ou racismo gendrado, exemplifica o destaque 

dado à questão racial no feminismo negro e oferece elementos para compreensão do 

tensionamento entre feministas negras e brancas, para as quais raça segue sendo uma questão 

de menor relevância na agenda do movimento (CARDOSO, 2012).  

Sueli Carneiro (2003b), em consonância com o pensamento de González, afirma que 

[...] essa necessidade premente de articular o racismo às questões mais amplas das 

mulheres encontra guarida histórica, pois a “variável” racial produziu gêneros 

subalternizados, tanto no que toca a uma identidade feminina estigmatizada (das 

mulheres negras), como a masculinidades subalternizadas (dos homens negros) com 

prestígio inferior ao do gênero feminino do grupo racialmente dominante (das 

mulheres brancas). Em face dessa dupla subvalorização, é válida a afirmação de que 

o racismo rebaixa o status dos gêneros. Ao fazê-lo, institui como primeiro degrau de 

equalização social a igualdade intragênero, tendo como parâmetro os padrões de 

realização social alcançados pelos gêneros racialmente dominantes. Por isso, para as 

mulheres negras atingirem os mesmos níveis de desigualdades existentes entre 

homens e mulheres brancos significaria experimentar uma extraordinária mobilidade 

social, uma vez que os homens negros, na maioria dos indicadores sociais, encontram-

se abaixo das mulheres brancas. (CARNEIRO, 2003, p. 119) 
 

Contemporânea de Lélia Gonzalez, a historiadora negra Beatriz Nascimento também se 

debruçou sobre o racismo e buscou o desenvolvimento de um pensamento próprio resultando 

na conceituação do termo cultura da discriminação (RATTS, 2006). 

[...] o negro tem uma história tradicional onde subsistem ainda resíduos das sociedades 

africanas, mas tem, também, uma cultura forjada aqui dentro e que esta cultura, na 

medida em que foi forjada num processo de dominação, é perniciosa e bastante difícil 
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e que mantém o grupo no lugar onde o poder dominante acha que deve estar. Isto é o 

que eu chamo de “Cultura da Discriminação”. (NASCIMENTO, 1976, p. 4 apud 

RATTS, 2006, p. 40) 
 

Beatriz analisa a cultura negro-brasileira como um resultado de matrizes africanas e 

processos de subjugação que teriam constituído uma cultura que não apenas preserva alguns 

elementos de origem africana, mas também preserva as estruturas coloniais de submissão. 

Dessa forma, propõe que as tradicionais culturas afro-brasileiras sejam repensadas pelos 

sujeitos negros e modificadas de modo a excluir tais elementos de submissão (RATTS, 2006). 

Nascimento critica o uso de termos como aceitação, integração e igualdade, por 

considerá-los termos que refletem o ponto de vista do grupo hegemônico, nesse sentido, 

considera tais termos como aspectos do racismo. Sugere que o indivíduo negro se aproprie dos 

estudos raciais e questione a validade de conceitos como esses, oferecendo como contraponto 

conceitos desenvolvidos a partir de uma perspectiva própria, ou seja, a partir da experiência do 

sujeito racializado. Razão pela qual Ratts (2006, p. 39) afirma: “Beatriz discute o que hoje 

denominamos em Ciências Sociais de sujeito posicionado”. 

O projeto proposto por Beatriz Nascimento vem sendo realizado, em certa medida, por 

intelectuais negros que chegaram à pós-graduação a partir dos anos 1990. Esses intelectuais 

produzem conhecimento científico a partir de suas experiências como sujeitos racializados no 

intuito de “dar visibilidade a subjetividades, desigualdades, silenciamentos e omissões em 

relação a determinados grupos sociorraciais e suas vivências” (GOMES, 2010, p. 443).  

Como indivíduos oriundos de grupos subalternizados, tais intelectuais questionam a 

produção hegemônica do conhecimento acadêmico e a relação entre “a universidade, a ciência, 

a produção, o reconhecimento e a distribuição desigual do conhecimento na sociedade” 

(GOMES, 2010, p. 444). Nesse sentido, propõe-se como desafio a 

[...] abertura do olhar da ciência e de grupos que ocupam espaços de poder e decisão 

no campo da pesquisa científica para que enxerguem a realidade social para além do 

socioeconômico e compreendam o peso da cultura, das dimensões simbólicas, da 

discriminação, do preconceito, da desigualdade racial, de gênero e de orientação 

sexual na vida dos sujeitos sociais. Tal desafio está também no entendimento de que 

não há como hierarquizar desigualdades. Ou seja, toda e qualquer forma de 

desigualdade precisa ser superada. Esse grupo de intelectuais desafia a ciência a 

entender as imbricações das dimensões socioeconômicas, culturais e políticas e não 

de hierarquizá-las. (GOMES, 2010, p. 443-444) 
 

O indivíduo negro assume, dessa forma, a produção de um conhecimento posicionado 

sobre a temática racial, desenvolvendo uma produção pautada “pelo olhar crítico e analítico do 

próprio negro” (GOMES, 2010, p. 444) como pesquisador dos temas pertinentes à sua vivência 
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como membro de uma coletividade racializada sujeita às agruras de uma sociedade 

profundamente racista. No entanto, afirma Gomes (2010, p. 444-445),  

Essa inserção sem dúvida, traz tensões. Enriquece e problematiza as análises até então 

construídas sobre o negro e as relações raciais no Brasil, ameaça territórios 

historicamente demarcados dentro do campo das ciências sociais e humanas, traz 

elementos novos de análise e novas disputas nos espaços de poder acadêmico. É 

também colocada sob suspeita por aqueles que ainda acreditam na possibilidade de 

produção de uma ciência neutra e descolada dos sujeitos que a produzem. 
 

Jurema Werneck é exemplo desse grupo de intelectuais negros que se forma e produz a 

partir dos anos 1990 e, como suas antecessoras já mencionadas, busca a formulação de uma 

categoria epistêmica original que confronte o conhecimento produzido a partir do olhar de uma 

cultura eurocêntrica e colonial. Para tanto, questiona a legitimidade da categoria mulher negra 

sob a afirmação de que “as mulheres negras não existem” (WERNECK, 2010, p. 10). Justifica 

tal afirmação com o argumento de que a categoria mulher negra é uma designação atribuída 

pela dominação patriarcal, heterossexista, eurocêntrica e, portanto, excludente. Nesse sentido, 

converge com as proposições de Collins quanto a “elaboração de formas alternativas, 

permitindo a autodefinição e a formulação de modelos teóricos que correspondam às 

experiências específicas das mulheres negras” (CARDOSO, 2012, p. 307).   

Pereira (2020) faz uma interpretação ligeiramente distinta sobre essa mesma afirmação, 

para a autora os dizeres de Werneck revelam a heterogeneidade dos projetos políticos, bem 

como dos perfis das mulheres negras cujo “único elemento unificador” seria um lugar de 

enunciação (p. 182). 

O feminismo é igualmente contestado por Jurema, que recorre a um “continuum 

histórico de uma trajetória e enfrentamento a situações de violência construída pelas mulheres 

negras na diáspora” (CARDOSO, 2012, p. 301) para negar que a organização política de 

mulheres tenha se dado a partir do advento do feminismo, e mais especificamente, a partir do 

protagonismo de mulheres brancas na criação das lutas políticas das mulheres.  

Como Lélia Gonzalez que, a partir do conceito de amefricanidade, designa a alcunha de 

amefricanas às mulheres afroameríndias das Américas, Werneck recorre também à cultura de 

matriz africana onde encontra e ressignifica a figura da Ialodê “como possibilidade de reflexão 

epistemológica para fazer emergir diversas tradições de resistência às relações patriarcais a 

partir das experiências das mulheres negras [...]” (CARDOSO, 2012, p. 305). 

Definição de Ialodê, nas palavras de Jurema Werneck (2010, p. 13): 

Trata-se, originalmente, de um título designativo da liderança feminina que, segundo 

registros historiográficos precários, existiu nas cidades iorubás pré-coloniais. Ialodê 

indicava a representante das mulheres nos organismos de decisão pública coletiva. 

Algumas fontes assinalavam que o termo ialodê nomeava também a associação 
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pública a que diferentes mulheres se vinculavam. Esta figura foi preservada em 

território brasileiro, no interior das comunidades tradicionais religiosas, passando a 

habitar a esfera do sagrado. Nesta incorporação, o termo se vincula às divindades 

femininas, Oxum e Nanã, [...] assinalando seu poder de ligar passado e futuro, unindo 

fecundidade e morte desde uma perspectiva de tempo cíclico, suas contribuições e 

transformações. E do protagonismo das mulheres. [...] Atualmente, ialodê é um termo 

apropriado pelo movimento social de mulheres negras brasileiras, para nomear 

organizações e atributos de liderança e representação.. 
 

O propósito da Ialodê, na concepção de Werneck, é de reposicionar as mulheres negras 

na história da diáspora africana e seus desdobramentos, reconhecendo sua contribuição e 

protagonismo nas lutas de resistência e na formação política e cultural do Brasil. 

Werneck articula aspectos das proposições de Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento no 

desenvolvimento de uma reflexão epistemológica que prima pela descolonização do 

conhecimento de base eurocêntrica em benefício de uma produção erigida a partir das vivências 

racialmente gendradas das mulheres negras (CARDOSO, 2012). 

A conduta Ialodê, nas palavras de Werneck, assegura os patrimônios negro histórico 

e geográfico e constitui uma referência de território, de cultura, de conduta corporal, 

de espaço religioso. Tudo está guardado na conduta Ialodê. Então, a categoria Ialodê, 

pelo seu significado e origem, irradia força representativa, por si só, de oposição ao 

sexismo e racismo. (CARDOSO, 2012, p. 307) 
 

 Certamente que os exemplos mencionados aqui não compõem o todo do pensamento 

feminista negro, mesmo porque tais feminismos são plurais, mas busquei demonstrar, a partir 

de algumas das mais destacadas intelectuais negras estadunidenses e brasileiras, elementos 

fundamentais no desenho de propostas epistemológicas que orientam o pensamento feminista 

negro em desenvolvimento. Nesse sentido, vimos que diferentes intelectuais nos EUA e no 

Brasil vêm buscando se afastar do conhecimento hegemônico e/ou colonial em busca de formas 

interpretativas próprias que se desenvolvam a partir das vivências racializadas de mulheres 

negras e indígenas. 

  

DocuSign Envelope ID: 6B184C4B-6566-4A9A-BB9A-1A7539AB4E2D



92 

 

3. INSURREIÇÃO FEMINISTA: A DÉCADA DE 2010 

 

Eu vejo muita gente negligenciando a importância das jornadas de junho de 2013. 

Acho que todas essas pessoas que foram pra rua, de todos os posicionamentos 

políticos, descobriram uma força incrível que antes não conheciam. Para os 

movimentos das minorias isso é muito importante. O feminismo teve um boom depois 

de 2013, o movimento negro também. Eu vejo que a nossa juventude está caminhando 

no sentido de incluir a política nas nossas relações, no dia a dia. Então por isso é que 

sofremos essa guinada conservadora, ela é uma resposta a esse processo de 

conscientização pelo qual estamos passando. (Entrevista Isabella Dias, estudante 

secundarista participante da ocupação do Colégio Pedro II, unidade do Realengo, em 

2016)18 

 

3.1. Redes sociais e mobilizações 

 

 Nos EUA e no continente europeu, os movimentos sociais de finais do século XIX até 

o início dos anos 1960 estavam vinculados ao movimento sindical, às instituições, partidos 

políticos e ao Estado. Os anos 1960 e 1970 inauguram os novos movimentos sociais que se 

caracterizam pela autonomia em relação às instituições de qualquer tipo, inclusive o Estado. É 

nesse período que emergiram os movimentos pelos direitos civis nos EUA, os movimentos 

estudantis, de contracultura e uma nova fase do movimento feminista (SANTIAGO, 2016; 

GOHN; BRINGEL, 2012).  

 No Brasil, os feminismos, as lutas antirracistas, ambientalistas, indígenas, 

homoafetivas, ganharam expressividade entre as décadas de 1970-1980 e buscaram alcançar 

direitos no País em transição para a democracia e em vias de criar uma nova constituição 

(GOHN, 2017; PEREZ; SOUZA, 2017). 

Os novos movimentos sociais buscavam se firmar pela identidade que construíam - 

ser mulher, ser negro, ser jovem, ser índio, ser morador da periferia etc. É interessante 

relembrar que esses novos movimentos sociais, na década de 1980, buscavam se 

diferenciar daqueles que se organizavam de forma tradicional, no meio rural ou no 

urbano, especialmente os de partidos políticos, sindicatos, movimentos rurais e 

organizações oficiais dos estudantes, a exemplo da UNE. Os novos eram organizados 

de maneira diferente, longe das estruturas rígidas dos movimentos operários ou 

sindicais - copiadas de partidos hierarquizados, com concepções e estruturas 

organizacionais centralizadas focalizadas em líderes ou lideranças. (GOHN, 2017, 

s/p.) 

 

A despeito do grande desafio em criar pontes de diálogos entre diferentes, tal 

reposicionamento possibilita que a luta pela plena cidadania, empenhada pelos movimentos 

                                                 
18 Revista Agulha, 12 mar. 2017. Disponível em: <https://issuu.com/agulha.cc/doc/agulha_2_online. Acesso em: 

15 maio 2019 (apud BOGADO, 2018, p. 23). 
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sociais contemporâneos, seja plural e não mais norteada por uma identidade que se pretende 

universalizante (SCHERER-WARREN, 2006). 

Hall (2005) e Scherer-Warren (2006) argumentam que, nas sociedades contemporâneas 

(particularmente no Ocidente), engendradas pela globalização, cujo ritmo se intensificou a 

partir dos anos 1970, coincidindo com a pluralização dos sujeitos sociais, ocorreu um processo 

de “proliferação de novas posições-de-identidade” por vezes polarizadas, “mais posicionais, 

mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas” (HALL, 

2005, p. 84 e 87) ao mesmo tempo que emergiam outras possibilidades de engajamento político 

pautadas por afinidades e valores como igualdade, liberdade, consciência ambiental, respeito 

às diversidades e cultura da paz (SHERER-WARREN, 2006). 

Em autores como Day (2005), Gohn (2017) e Castells (2003), os ativismos 

contemporâneos são caracterizados como movimentos marcados pela horizontalidade, 

informalidade, espontaneidade, pelo apartidarismo, federalismo, norteados pela 

descolonização, pela busca de alternativas de organização e pelo uso sistemático das TICs, em 

particular, por meio da internet e das redes sociais em suas ações. Seriam ainda, conforme Day 

(2005), orientados por afinidades, ou seja, por “relações não universalizantes, não hierárquicas, 

não coercitivas, baseadas em ajuda mútua e compromissos éticos compartilhados” (DAY, 2005, 

p. 8-9; tradução nossa). 

Scherer-Warren (2006) reconhece nos ativismos contemporâneos um conjunto de 

valores e ações orientadas pela solidariedade e cooperação visando os grupos populacionais 

“mais excluídos, mais discriminados, mais carentes e mais dominados” (p. 120). A autora 

atribui às organizações sociais mais recentes uma mescla de três formas de atuação: produção 

de conhecimento, ativismo e prestação de serviços. 

A sociedade civil organizada do novo milênio tende a ser uma sociedade de redes 

organizacionais, de redes inter-organizacionais e de redes de movimentos e de 

formação de parcerias entre as esferas públicas privadas e estatais, criando novos 

espaços de governança com o crescimento da participação cidadã. As redes de 

movimentos sociais possibilitam, nesse contexto, a transposição de fronteiras 

territoriais, articulando as ações locais às regionais, nacionais e transnacionais; 

temporais, lutando pela indivisibilidade de direitos humanos de diversas gerações 

históricas de suas respectivas plataformas; sociais em seu sentido amplo, 

compreendendo o pluralismo de concepções de mundo dentro de determinados limites 

éticos, o respeito às diferenças e a radicalização da democracia através do 

aprofundamento da autonomia relativa da sociedade civil organizada. Essa é a nova 

utopia do ativismo: mudanças com engajamento com as causas sociais dos excluídos 

e discriminados e com defesa da democracia na diversidade. (SCHERER-WARREN, 

2006, p. 127) 

 

Sobre o uso da internet, é fundamental recorrer ao que expressa Manuel Castells (2003) 

ao analisar os movimentos sociais contemporâneos: 
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[...] a Internet não é simplesmente uma tecnologia: é um meio de comunicação, e é a 

infraestrutura material de uma determinada forma organizacional: a rede. Pelas duas 

razões, a Internet tornou-se um componente indispensável do tipo de movimento 

social que está emergindo na sociedade em rede. (CASTELLS, 2003, p. 116) 

 

 O sociólogo acredita que os movimentos sociais contemporâneos foram capazes de 

transmutar a internet que passou de ferramenta empresarial a um meio pelo qual se pode 

alcançar alguma transformação social, ainda que nem sempre atinjam seus objetivos da maneira 

esperada (CASTELLS, 2003). 

 Nesse ponto se faz necessário considerar que as manifestações da Primavera Árabe, 

Jornadas de Junho, Occupy Wall Street, Indignados e congêneres a princípio pareciam 

confirmar a tese de analistas políticos acerca das potencialidades das TICs na ampliação e 

consolidação das democracias e redução das desigualdades, no entanto, desdobramentos 

posteriores como a revelação da manipulação de eleitores pela Cambridge Analytica na eleição 

de Trump, e ainda outros desdobramentos, como o Brexit e a eleição de Bolsonaro, 

redirecionaram esses posicionamentos que de otimistas passaram à preocupação e denúncia dos 

usos da internet e redes sociais para fins de manipulação de eleitores, avanço dos 

conservadorismos, ataque às pautas de grupos minoritários, especialmente LGBTTQI+ e aos 

direitos sexuais e reprodutivos das mulheres (PEREIRA; SANTOS, 2016). 

 Os movimentos negro, feminista e LGBTTQI+ historicamente sempre precisaram 

construir espaços alternativos de discussão de suas demandas. Já o faziam antes da internet, por 

exemplo, através da mídia alternativa impressa, natural que as TICs fossem apropriadas também 

para esse fim. No entanto, o uso que tais grupos fazem da internet não ficou restrito à produção 

de conteúdo e compartilhamento de informações, mas foi ampliado para se constituir num 

campo de ação. 

As mulheres e homossexuais que, como vimos, criavam espaços alternativos de 

comunicação e expressão, têm utilizado os novos meios como um espaço para ação. 

A apropriação da internet como ambiente de luta e meio de comunicação utilizado na 

articulação dos sujeitos influencia a forma da ação que permanece mais fluida e 

dispersa. Os novos meios de comunicação oferecem a possibilidade do “eu de 

produzir informação, comunicação, sociabilidade” (MELUCCI, 1997, p. 5) e, assim, 

intervir no sistema a partir da ação individual, constituindo-se como ator político. Este 

novo “eu” age no espaço público sem que precise estar associado a um movimento 

social formal. As ações destes grupos, constantemente, são realizadas por pessoas 

independentes que se associam de forma transitória e rápida, em momentos 

determinados e para fins específicos. Buscam articulação entre os próprios atores e 

entre outros movimentos sociais e culturais atuando em diversos campos da vida 

(PAIT; LAET, 2015, p. 237). 

 

 Castells (2003) e Day (2005) avaliam que esses movimentos se dedicam na 

contemporaneidade à luta por mudanças dos significados atribuídos historicamente a grupos 
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marginalizados e incorporados no cotidiano social como norma, por exemplo, o imaginário em 

torno da inclinação de pessoas negras para o crime ou da inferioridade intelectual de mulheres 

e negros. 

Nesse contexto, a comunicação de valores e a mobilização em torno de significados 

tornam-se fundamentais. Os movimentos culturais (no sentido de movimentos 

voltados para a defesa ou a proposta de modos específicos de vida e significado) 

formam-se em torno de sistemas de comunicação - essencialmente a Internet e a mídia 

– porque é principalmente através deles que conseguem alcançar aqueles capazes de 

aderir a seus valores e a partir daí, atingir a consciência da sociedade como um todo. 

(CASTELLS, 2003, p. 116) 

 

 Tais movimentos vêm crescendo e conquistando espaço tradicionalmente ocupado por 

organizações como partidos políticos de massa, sindicatos e ONGs que enfrentam na atualidade 

um esvaziamento provocado pela descrença na efetividade dessas entidades quanto à 

representação dos interesses dos grupos a elas associados (CASTELLS, 2003; SCHERER-

WARREN, 2006; GOMES, 2016). Dessa forma, um dos objetivos que se pretende alcançar por 

meio do uso das ferramentas da internet por esses ativismos é a mudança de valores que 

estruturam a sociedade e moldam as instituições: “os movimentos sociais pretendem conquistar 

poder sobre a mente, não sobre o Estado” (CASTELLS, 2003, p. 117). Suas ações, portanto, 

refletem as múltiplas  

[...] tentativas de alterar, impedir, destruir ou construir alternativas a estruturas, 

processos, práticas e identidades dominantes. [...] lutas que buscam mudança pela raiz, 

que querem abordar não apenas o conteúdo dos atuais modos de dominação e 

exploração, mas também as formas que os originam (DAY, 2005, p. 4; tradução nossa) 

 

 Silveira (2016) concorda com essa premissa e acrescenta que tais movimentos também 

podem ser de opinião pública e que buscam alterar as bases ideológicas que moldam o Estado 

sem, no entanto, tomá-lo como pretendiam os movimentos revolucionários de décadas 

anteriores. 

Se enquadram nessa definição os ativismos queer, pela contestação dos padrões 

normativos de gênero, corpo e sexualidade, e outras formas de contestação das narrativas 

hegemônicas como os estudos pós-des-decoloniais no esforço de construir narrativas não 

eurocêntricas, ou mesmo os grupos racializados (negros, indígenas) ao denunciar as concepções 

eurocêntricas de razão, espiritualidade, padrão de beleza, e ainda, os feminismos no confronto 

e busca da erradicação das estruturas patriarcais que moldam as sociedades ocidentais. 

A internet dá condições a esses movimentos de alargar suas possibilidades de ação e 

lhes permite ainda “ser diverso e coordenado ao mesmo tempo, engajar-se num debate 

permanente sem contudo ser paralisado por ele, já que cada um de seus nós pode reconfigurar 
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uma rede de suas afinidades e objetivos, com superposições parciais e conexões múltiplas” 

(CASTELLS, 2003, p. 118). 

 Nos protestos de 2013, no Brasil, foi motivo de assombro e desconforto a ausência de 

lideranças formais, centralizadoras, com quem se pudesse estabelecer diálogo e negociação. 

Pautas e atores políticos eram múltiplos, partidos políticos foram rechaçados, a mídia e as 

autoridades não sabiam a quem atribuir a responsabilidade pelas mobilizações. Esse padrão se 

apresentou em protestos ocorridos em outros países e já mencionados aqui. A hipótese inicial 

de que os ativismos contemporâneos prescindem de lideranças, sendo completamente 

horizontais, vem sendo contestada por pesquisadores que afirmam, na realidade, se tratar de 

uma forma alternativa de distribuição de poder com a ocorrência de microlideranças 

(GERBAUDO, 2014; SCHERER-WARREN, 2006; SILVEIRA, 2016). 

Na explosão de junho, as hierarquias verticalizadas das estruturas partidárias e 

sindicais foram substituídas pelas hierarquias de conexão. A autoridade não é mais 

um grande líder, pode ser apenas uma página em alguma plataforma de 

relacionamento social. É possível notar que qualquer indivíduo conectado e ativo 

podia se tornar uma liderança de rede. Para isso, precisava falar aquilo que muitos 

queriam ouvir. Cresceram o número de microlideranças de opinião e aumentaram as 

disputas de opinião e perspectivas (SILVEIRA, 2016, p. 364) 

 

Não se trata também, conforme Gerbaudo (2014), de uma série de ações executadas por 

indivíduos destituídos do sentido de coletividade. Ações como a adesão a campanhas por meio 

do uso de determinadas hashtags e a utilização de filtros como a bandeira do arco-íris, que 

simboliza a comunidade LGBTTQI+, ou mesmo o compartilhamento de links ou o ato de 

retweetar certas mensagens constituem “assinaturas de identidade” e geram o sentimento de 

pertença a uma coletividade (GERBAUDO, 2014, p. 268). 

O autor defende ainda que os movimentos sociais contemporâneos contestam arranjos 

coletivos tradicionais, como os de sindicalistas que são marcados por uma “coordenação central 

e uma identidade forte” (p. 265), mas que isso não implica, necessariamente, na 

individualização do movimento, na ausência de identidade ou na completa horizontalidade. 

Embora se distingam dos movimentos tradicionais, os movimentos sociais contemporâneos são 

coletividades dotadas de intencionalidade, cujas linhas divisórias são mais porosas e as posições 

de liderança mais instáveis (GERBAUDO, 2014, p. 267). 

Tal reordenação do poder estaria dentro de um contexto mais amplo de alteração das 

dinâmicas de poder na contemporaneidade que força, por exemplo, os movimentos a disputar 

visibilidade internacional para pressionar as instituições governamentais de seus países de 

origem, tornando-se, portanto, globalizados (CASTELLS, 2003; SCHERER-WARREN, 

2006). 
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[...] os movimentos sociais mais influentes são, ao mesmo tempo, enraizados em seu 

contexto local e voltados para um impacto global. Eles precisam da legitimidade e do 

apoio fornecidos por seu embasamento em grupos locais, mas não podem permanecer 

localizados, ou perderiam sua capacidade de agir sobre fontes reais de poder em nosso 

mundo. Invertendo o conhecido mote de 25 anos atrás, os movimentos sociais devem 

pensar localmente (respondendo a seus próprios interesses e identidade) e agir 

globalmente - no nível em que realmente importa hoje. (CASTELLS, 2003, p. 118) 

 

 O processo descrito por Castells (2003) pode ser observado no caso Marielle Franco, 

vereadora carioca assassinada em 2018 – cujo caso será brevemente apresentado mais adiante. 

A repercussão internacional do caso levou instituições que lidam com direitos humanos em 

vários países a manifestar repúdio por sua morte violenta, engrossar o coro pela exigência de 

investigações rápidas e punição dos responsáveis e ainda à realização de homenagens à Marielle 

Franco como a criação da bolsa de estudos que leva seu nome na Universidade Johns Hopkins19, 

a atribuição de seu nome a um espaço público conforme o anúncio feito pela prefeita de Paris 

Anne Hidalgo em abril de 201920, entre várias outras ações (OLIVEIRA; LIMA, 2019).  

 O caso Marielle oferece um exemplo claro da forma com que os movimentos sociais 

contemporâneos se articulam. A consternação por sua morte, muito noticiada pelas mídias e 

bastante comentada nas redes sociais, levou a convocação de atos que se articularam nas redes 

e tomaram as ruas.  

Nesses ambientes online a identidade de um determinado movimento se forma a partir 

do reconhecimento partilhado de situações de injustiça, além da possibilidades de 

definição do responsável por essa situação. A identidade também se forma a partir do 

momento em que vão sendo construídas percepções partilhadas de objetivos 

desejáveis, assim como as melhores maneiras de serem alcançados. (PEREIRA; 

SANTOS, 2016, p. 424) 

 

O movimento, surgido por ocasião do assassinato de Marielle, segue a lógica do 

proposto por Pereira e Santos (2016), se organiza pela indignação do momento, não possui 

existência prévia, nem lideranças claramente identificáveis (ainda que tenha havido maior 

destaque na mídia de alguns nomes do Psol – partido da vereadora – como Marcelo Freixo, de 

quem foi assessora, e Talíria Petrone), é plural e foi mantido em atuação mesmo após um ano 

da morte da vereadora, através de hashtags nas redes sociais como #MariellePresente, 

#MarielleVive, #QuemMatouMarielle e outras de menor expressão, todas utilizadas com o 

mesmo propósito: não permitir que o caso caísse no esquecimento público e que as 

investigações fossem paralisadas. 

                                                 
19 Ver em: <https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/11/universidade-johns-hopkins-oferece-

bolsa-em-homenagem-marielle-franco.html>. Acesso em 18 maio 2020. 
20 Ver em: <https://oglobo.globo.com/rio/marielle-franco-sera-homenageada-com-nome-de-rua-ou-praca-em-

paris-23565880>. Acesso em 18 maio 2020. 
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Elencando as mesmas características: autonomia, ação direta, uso intensivo das redes 

sociais e outras possibilidades oferecidas pela internet para o ativismo, a horizontalidade, etc., 

Cristiane Costa (2018) nomeia esses movimentos como novos ativismos insurgentes. No que 

tange ao feminismo, algumas teóricas têm chamado os movimentos contemporâneos de novos 

feminismos ou feminismos de quarta onda (JONSSON, 2013; GARCIA, 2015; ROCHA, 2017; 

HOLLANDA, 2018; SILVA, 2019). 

Gomes (2016) acredita que segue sendo um desafio compreender as dinâmicas desses 

movimentos, especialmente no que tange aos protestos, uma vez que eles já não se realizam nas 

ruas a partir de mobilizações online, mas ocorrem simultaneamente online e off-line como 

reflexo de profundas mudanças nos modos de ser, conhecer e de se relacionar provocadas pelas 

ferramentas tecnológicas digitais e que se observam com mais recorrência entre os jovens, 

embora esteja se ramificando por toda a sociedade.  

Pereira e Santos (2016) defendem que a internet pode proporcionar, aos diferentes atores 

sociais, a construção ou consolidação de novas identidades, formas inovadoras de mobilização 

e transformação organizacional, o desenvolvimento de novas estratégias de luta como a criação 

de canais de produção e circulação de conteúdos que oferecem uma gama mais diversa de 

interpretações das realidades socioculturais.  

 

3.2. As Jornadas de Junho de 2013 como prelúdio da Primavera Feminista 

 

 A última década (2009-2019) têm sido particularmente marcante para a popularização 

dos feminismos nas mídias online. Entretanto, o fenômeno não é resultado da mera 

disponibilidade das ferramentas da internet, mas está intimamente associado a um conjunto de 

fatores sociais, culturais e políticos do Brasil atual que converge com a expansão do uso de 

redes sociais como o Facebook e o Twitter, mesmo período em que se dá o crescimento 

exponencial do uso dos smartphones.  

 É nesse complexo cenário que os feminismos prosperam e se disseminam nas redes, 

inclusive dando origem a recortes feministas mais específicos como o transfeminismo e 

incentivando a tradução e publicação em português de autoras de referência até então inéditas 

em nossa língua.  

 Trata-se de um período onde ocorreram alguns dos eventos mais significativos de nossa 

história recente, momento da gestão de um governo popular, a gestão petista, da emergência de 

um novo ator social que num dado momento de euforia econômica foi denominado pela mídia 

e pelo próprio governo como nova classe média, mesmo grupo que viria a se envolver numa 
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das maiores manifestações de rua desde o impeachment de Collor, as Jornadas de Junho de 

2013 (MEDEIROS, 2014). Nesse mesmo período, assistimos a grandes mobilizações feministas 

de rua como as marchas contra Eduardo Cunha, o 8M e o movimento #EleNão. 

 Ao analisar as manifestações de junho de 2013, Singer (2013) busca traçar os perfis dos 

diferentes grupos envolvidos nos atos e denomina um desses grupos como “novo proletariado”. 

Singer assim os discrimina “trata-se dos trabalhadores, em geral jovens, que conseguiram 

emprego com carteira assinada na década lulista (2003-2013), mas que padecem com baixa 

remuneração, alta rotatividade e más condições de trabalho” (SINGER, 2013, s/p.). 

O ponto de partida das Jornadas de Junho de 2013 foi o aumento das tarifas de transporte 

público na cidade de São Paulo, algo que impacta diretamente o cotidiano dos trabalhadores na 

metrópole cujo custo de vida é bastante elevado. Medeiros (2014), embora reconheça o caráter 

policlassista daquelas manifestações – iniciadas pelo Movimento Passe Livre (MPL), criado 

em 2005 durante o Fórum Social Mundial –, atribui o protagonismo das manifestações a uma 

nova classe trabalhadora. Corrobora sua afirmação com dados de pesquisas como as do 

Datafolha21, que buscaram compreender o perfil dos manifestantes.  

Uma das descobertas da mencionada pesquisa é a de que 71% dos manifestantes 

participavam pela primeira vez de um protesto de rua e 53% se situavam abaixo dos 25 anos. 

Singer (2013, s/p) destacou ainda o grau elevado de escolarização de grande parte dos jovens 

envolvidos nas manifestações, o que o levou a cogitar que esse “novo proletariado” teria 

acessado o ensino superior por meio da “ampliação das vagas nas universidades públicas com 

o Prouni e com a explosão do ensino superior privado”. Esse grupo mais escolarizado teria sido, 

na concepção de Gomes (2016), o fator chave no desempenho dos protestos em razão da ampla 

capacidade de interconectar as plataformas digitais e as ruas. 

Em política, o filma&posta e o clica&posta vêm demonstrando ser um novo 

instrumento de empowerment do cidadão comum. Há uns dois anos, ao menos, tem 

sido um recurso muito eficaz para a denúncia e a comprovação da violência policial, 

por exemplo, para o desmascaramento de tentativas de corrupção, para jogar luz sobre 

atitudes violentas ou desrespeitosas de políticos, jornalistas e outras autoridades. Nos 

protestos de junho, fazia parte das cartilhas e orientações distribuídas pelos advogados 

dos manifestantes a recomendação de que a violência policial escancarada ou a 

intimidação privada ou reservada fossem, sempre que possível, gravadas com câmeras 

de celulares para servir como prova (GOMES, 2016, p. 379) 

 

As redes sociais desempenharam, portanto, papel central nas manifestações, “81% dos 

participantes dos atos ficaram sabendo do protesto pelo Facebook, e 85% das pessoas 

entrevistadas disseram que estavam se informando sobre as jornadas pela internet” 

                                                 
21 “Os manifestantes”. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1296886-em-protesto-

de-sp-maioria-nao-tem-partido-dizdatafolha.shtml >. Acesso em 13 mar. 2019. 
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(MEDEIROS, 2014, p. 108-109). Em 17 de junho, quase 20 mil compartilhamentos no Twitter 

das hashtags #WhiteMonday, #VemPraRua e #VemPraJanela levaram cerca de 270 mil pessoas 

às ruas por todo o País. Em 20 de junho, 1,4 milhão de manifestantes responderam às 

convocações das redes sociais e saíram às ruas em 130 cidades brasileiras (BOGADO, 2018). 

Pelas redes sociais, os manifestantes eram informados sobre os locais de concentração, 

rotas de fuga, se havia conflito e feridos, onde encontrar ajuda médica, jurídica, local seguro 

para se refugiar e recebiam instruções de como se proteger da violência policial. Uma ampla 

rede de apoio voluntário foi criada para dar assistência aos manifestantes. Segundo Bogado 

(2018, p. 28), “as redes sociais, nesse momento, não eram vividas apenas como veículo eficaz 

para a propagação de informações, mas lançaram também as bases desejadas para um novo tipo 

de organização política: uma democracia conectada, participativa, transparente”. 

A violência policial foi um fator decisivo na nacionalização das jornadas. De posse de 

smartphones, os manifestantes filmaram e fotografaram a ação policial e compartilharam as 

imagens em tempo real que, somadas à cobertura ao vivo da mídia independente, como a Mídia 

Ninja, construíram um contradiscurso em sites, blogs e redes sociais, despertando sentimentos 

de comoção, indignação e solidariedade, favorecendo, por consequência, a mobilização 

(BENTES, 2016; MEDEIROS, 2014; SILVEIRA, 2016).  

Medeiros (2014) acredita que 

Com base no que foi visto sobre a experiência dessa nova classe, não é por acaso que 

as jornadas de junho tenham começado com uma questão chave para entender o 

problema das cidades brasileiras, a mobilidade urbana, e tenham, por meio das lutas, 

tal como defendia Thompson, organizado uma palavra de ordem síntese que afirmava 

“não é só por 0,20 centavos, é por direitos”. Foi uma consciência coletiva em 

formação que se materializou nas ruas do Brasil em junho. O “individualismo” dos 

milhares de cartazes não apaga o conteúdo coletivo das reivindicações, um conteúdo 

que pede mais cidadania, mais bem viver, mais democracia e que não apaga, também, 

a contradição da adesão ao consumo, da ideologia do individualismo meritocrático, 

da teologia da prosperidade. [...] a consciência dessa nova classe nem será, a priori, 

conservadora ou progressista, mas, sim, feita nas lutas, na ação concreta. (p. 108-109) 

 

As Jornadas de Junho guardam características semelhantes com eventos internacionais 

como a Primavera Árabe (2010), Os indignados na Espanha (2011), o Occupy Wall Street 

(2011), etc. De acordo com Castells (2013), essas mobilizações são fruto das recentes crises do 

capitalismo financeiro, da descrença nas instituições governamentais e em seus representantes 

e da falta de confiança na mídia tradicional. A autonomia da comunicação pelas redes sociais 

na internet, que dispensa intermediários, foi fundamental na organização desses e outros 

protestos e se insere no panorama de movimentos sociais contemporâneos anteriormente 

abordados, cuja articulação é feita online com uso de ferramentas como as redes sociais e 
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smartphones. Mobilizações feministas recentes como as marchas contra Eduardo Cunha, 8M e 

o movimento #EleNão seguiram esse modelo. 

As Jornadas de Junho de 2013 abriram caminho para outras manifestações que 

igualmente articularam as redes e as ruas dando origem a “outras demandas, outros 

movimentos, estratégias e linguagens políticas, visceralmente ligadas ao éthos de junho” 

(BOGADO, 2018, p. 29). Bentes (2016) observa nessas manifestações de rua um 

comportamento que parece reproduzir as ações nas redes sociais. 

Olhando para as imagens produzidas, cartazes, memes na internet, hashtags, vídeos e 

fotografias, encontramos uma transversalidade e complementaridade desses 

movimentos e discursos. [...] a grande novidade foi a entrada em cena dos 

desorganizados, que foram para as manifestações com seus cartazes, memes, 

fantasias, como se estivessem postando em uma timeline: com expressões singulares 

e inventivas, muitas vezes sozinhas ou em pequenos grupos. [...] cartazes escritos à 

mão, colaborativos e singulares [...]. Uma postagem coletiva na rua, conectados os 

territórios e as timelines, com grupos conectados às lutas históricas e também o afluxo 

de uma outra multidão, a dos “desorganizados” [...]. (BENTES, 2016, s.p.) 

 

Nem todas as manifestações surgidas no rastro das Jornadas empunhavam bandeiras 

progressistas, de esquerda ou de grupos minoritários. Um caso exemplar é o movimento Vem 

Pra Rua que convocou as marchas pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff (GOHN, 

2017). Silveira (2016) acredita, no entanto, que as Jornadas de Junho de 2013 adiaram o avanço 

do conservadorismo que, por fim, saiu vitorioso das urnas no pleito de 2018. 

 

3.3. A Primavera Feminista 

 

No final de 2015, uma série de campanhas protagonizadas por feministas invadiram as 

redes sociais no que ficaria conhecido como Primavera Feminista. As campanhas estavam 

aquecidas por outros eventos que tiveram articulação entre as redes e as ruas, a exemplo da 

Marcha das Vadias de 2011, as Jornadas de Junho em 2013, os atos contra Eduardo Cunha e a 

Marcha Nacional das Mulheres Negras em 2015 (TADINI, 2016; BOGADO, 2018).  

Essas campanhas foram articuladas por meio de hashtags, ferramenta que possibilita a 

organização de conteúdos, é de fácil adesão e disseminação ampla e rápida. Trata-se de uma 

ferramenta simples, mas que já demonstrou, em inúmeras campanhas online, sua alta 

capacidade de mobilização, razão pela qual Sunstein (2018, p. 4) afirma que “muitas pessoas 

agem como empreendedores de hashtag; eles criam ou disseminam hashtags como uma forma 

de promover ideias, perspectivas, produtos, pessoas, supostos fatos e, eventualmente, ações”. 

Conley (2017), ao analisar o uso de hashtags em campanhas de feministas negras 

estadunidenses, conclui que essas mulheres subverteram o uso original da hashtag criada 
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originalmente para rastrear e arquivar dados. Essa subversão é, na concepção da autora, mais 

significativa que apenas a utilização da ferramenta para outro fim, pois expressa uma 

insurgência contra o colonialismo e a opressão de gênero e raça embutidas na tecnologia e abre 

a possibilidade de confronto a noções cristalizadas da imparcialidade do hardware e do 

software (CONLEY, 2017; NOBLE; TYNES, 2016). 

 Conley (2017) nos apresenta o uso das hashtags por mulheres negras como “códigos 

visuais que rompem formas padronizadas de produção de conhecimento e discursos normativos 

em torno do feminismo e da raça em espaços online e offline” (p. 24). 

Costa (2018) enxerga, nas campanhas das redes sociais, uma forma inédita de ação 

política, gerada de forma espontânea, sem necessariamente estar vinculada a coletivos ou 

movimentos políticos tradicionais. 

O potencial mobilizador do uso tático das hashtags feministas mostrou sua força a 

partir de uma série de movimentos. Em geral, poucas pessoas sabem quem são as 

lideranças ou as representantes. Nesse corpo textual formado por uma imbricação de 

vozes, alcança-se uma horizontalidade momentânea em que já não é central quem 

disse, mas o quê e como disse. (COSTA, 2018, p. 48) 

 

No Brasil, as campanhas foram deflagradas após um episódio envolvendo um popular 

programa culinário de televisão protagonizado por competidores infantis. Era outubro de 2015 

e surgiram no Twitter publicações de homens adultos contendo comentários sexuais sobre uma 

participante de apenas 12 anos. Os tuítes repletos de insinuações de estupro e pedofilia geraram 

grande indignação e inspiraram o coletivo feminista Think Olga a desenvolver a campanha 

#MeuPrimeiroAssédio. Por meio da hashtag, milhares de mulheres compartilharam denúncias 

de assédio e estupro vivenciados desde a primeira infância. Iniciada no Twitter, a campanha 

ganhou outras redes sociais como o Facebook e promoveu um largo debate sobre as situações 

de violência que resultam do machismo (TEIXEIRA et al., 2017).  

A #MeuPrimeiroAssédio inaugurou uma série de campanhas feministas utilizando 

hashtags nas redes sociais brasileiras como #NãoMereçoSerEstuprada, #EstuproNuncaMais, 

#PeloFimDaCulturaDoEstupro, #NãoÉNão, #CarnavalSemAssédio, 

#MexeuComUmaMexeuComTodas, #EuEmpregadaDoméstica, mas também influenciou 

iniciativas semelhantes na Inglaterra e Estados Unidos como a #FirstHarassment (COSTA, 

2018). 

Destaco entre as hashtags acima mencionadas a campanha criada pela rapper e 

professora de História, Preta Rara (Joyce Fernandes), mulher negra, natural de Santos (SP) que 
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atuou como empregada doméstica durante sete anos (SANZ, 2016)22. A partir da viralização de 

um relato pessoal, Preta Rara criou uma página no Facebook onde passou a receber e publicar, 

empregando a hashtag #EuEmpregadaDoméstica, os relatos de trabalhadoras narrando abusos 

sofridos nas casas onde prestavam serviços. Em apenas uma semana, a página já acumulava 

100 mil seguidores e 5 mil relatos. 

Já que as mulheres participantes da campanha corriam o risco de sofrer retaliações 

nos seus ambientes de trabalho ou mesmo perder o emprego, muitas enviavam o relato 

para outras mulheres, que o publicavam em primeira pessoa. Esse intercâmbio 

estratégico de autoria assinala o caráter performático desses relatos. O que importa é 

menos buscar culpados ou resolver uma situação individual, e mais trazer à tona 

testemunhos pessoais, numa performance narrativa pública. (COSTA, 2018, p. 52) 

 

Freelon et al. (2016) analisaram a hashtag #BlackLivesMatter, criada por ativistas 

negras estadunidenses para denunciar a violência policial que resulta em mortes, e entre as 

várias descobertas feitas, concluem que a hashtag, aliada a outras ferramentas digitais 

mobilizadas pelos ativistas, foi utilizada para “gerar narrativas alternativas sobre a violência 

policial para combater a chamada neutralidade da grande imprensa” (p. 78; tradução nossa).  

No mesmo sentido caminham as conclusões de Conley (2017) ao afirmar que as 

hashtags feministas negras, como a #EuEmpregadaDoméstica de Preta Rara, buscam romper 

as barreiras discursivas centradas na brancura e masculinidade e comunicar a realidade social 

dessas mulheres, “contar histórias, organizar e resistir” (p. 30; tradução nossa). 

As hashtags da Primavera Feminista guardam semelhanças com os casos apresentados 

acima, pois, também, buscaram desbancar a hegemonia discursiva da grande mídia sobre a 

violência contra a mulher, relatando experiências pessoais no intuito de expor mecanismos 

estruturais que favorecem a perpetuação das agressões físicas ou emocionais contra meninas e 

mulheres e, ainda, gerando solidariedade. 

No mês seguinte à repercussão da #MeuPrimeiroAssédio, o coletivo feminista Não me 

Kahlo protagonizou uma nova campanha que ganhou rapidamente as redes sociais com mais 

de 170 mil menções no Twitter, a #MeuAmigoSecreto. A hashtag foi criada, em novembro de 

2015, a partir da publicação de um microrrelato no Facebook do coletivo Não me Kahlo com o 

uso da expressão “meu amigo secreto” em referência à tradicional brincadeira de fim de ano. O 

objetivo era chamar atenção para o machismo cotidiano de pessoas próximas, de modo a se 

contrapor à ideia de que os agressores são sempre desconhecidos.  

                                                 
22 Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/nao-era-so-a-minha-historia-diz-criadora-de-pagina-que-

conta-relatos-vividos-por-empregadas-domesticas/>. Acesso em 22 maio 2020. 
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Após a primeira postagem, seguiram-se milhares no Facebook e no Twitter. A 

#MeuAmigoSecreto recebeu a adesão maciça de mulheres que compartilharam relatos de abusos 

vividos por si mesmas ou por outras mulheres de suas relações sociais e familiares (BARIONI 

et al., 201623; LIMA et al., 2018; COSTA, 2018).  

Simultaneamente ao movimento gerado pelas hashtags, ocorria também nas redes 

sociais o debate sobre a tramitação do PL 5069/2013, apresentado por Eduardo Cunha, que 

significou um grande retrocesso no atendimento às vítimas de violência sexual nos serviços 

públicos de saúde e um ataque aos direitos humanos das mulheres. Nascia a hashtag 

#MulheresContraCunha cujo intuito de mobilizar as mulheres resultou em milhares de 

manifestantes nas ruas em várias ocasiões e cidades brasileiras protestando contra o projeto de 

lei. Em 13 de novembro de 2015, realizou-se o ato nacional “Fora, Cunha!”.  

Nas ruas, vozes femininas ressoavam palavras de ordem como: “O Cunha sai, a pílula 

fica”, “Meu útero não é da Suíça pra ser da sua conta”, “As puta, as bi, as trava, as 

sapatão, tá tudo organizada pra fazer revolução” e “O estado é laico, não pode ser 

machista, o corpo é nosso, não da bancada moralista”. (BOGADO, 2018, p. 29) 

 

 A mobilização contra o PL 5069/2013 deu origem também a campanha 

#AgoraÉQueSãoElas que questionou o limitado espaço cedido às mulheres na mídia 

tradicional. A repercussão da campanha culminou na cessão de espaço em colunas assinadas 

por homens em grandes jornais brasileiros durante uma semana, chegando a ter 65 milhões de 

menções no Twitter, conforme informa o blog criado pela jornalista Antonia Pellegrino como 

desdobramento da campanha24 (COSTA, 2018). 

Bogado (2018) atribui à luta feminista a manutenção do caráter insurrecional de Junho 

de 2013. As mobilizações de 2015 alcançaram, na concepção da autora, “patamares inéditos” 

ao levar “milhares de manifestantes à ruas das grandes cidades brasileiras” e teria consolidado 

a luta feminista, já naquele momento, como o principal movimento de resistência contra a onda 

conservadora que atinge o País atualmente (BOGADO, 2018, p. 29). 

Inédita também foi a realização da I Marcha Nacional das Mulheres Negras em 

novembro de 2015, iniciativa da Articulação das Organizações de Mulheres Negras Brasileiras 

– AMNB, que reuniu cerca de 50 mil mulheres negras de todas as partes do Brasil. O principal 

foco da marcha foi a denúncia da crescente violência contra as mulheres negras e os altos 

índices de feminicídio que dados como os disponíveis em Atlas da Violência 201825 

                                                 
23 Coletivo Não me Kahlo. 
24 Ver em: <http://www.elas.aeqse.org.br/>. Acesso em: 4 abr. 2019. 
25 Ver Atlas da Violência 2018, IPEA. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option 

=com_content&view=article&id=33410&Itemid=432>. Acesso em 31 mar. 2019. 
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comprovam. A violência contra a mulher é hoje o ponto que conecta os mais distintos 

segmentos feministas (BOGADO, 2018). 

Bogado (2018) e Bentes (2016) concordam que as Jornadas de 2013 e as manifestações 

feministas que se seguiram compartilham de um elemento comum, o uso do corpo como forma 

de expressão e materialização física dos discursos das redes online: 

[...] falamos de uma reinserção do corpo e dos corpos nas manifestações. Estamos 

num momento intenso de potencialização política e de emergência de novos discursos 

e atores que usam as redes sociais e se organizam conectando as redes digitais com os 

territórios e os corpos. (BENTES, 2016, s.p.) 

 

Há pelo menos dois pontos a serem destacados acerca dos modos de organização dos 

ativismos contemporâneos que eclodiram em junho de 2013 e são a marca do 

feminismo atual. Por um lado, a busca pela horizontalidade, a recusa da formação de 

lideranças, a priorização total do coletivo. Por outro, uma linguagem política que 

passa pela performance e pelo uso do corpo como a principal plataforma de expressão. 

(BOGADO, 2018, p. 32) 

  

 Bogado (2018) aponta como características dos feminismos contemporâneos: a 

horizontalidade, as ações marcadas pela difusão no coletivo sem que haja um nome de 

referência como protagonista das ações. A autora se refere não à ausência de lideranças, mas a 

existência de “microlideranças pontuais” que funcionam como força mobilizadora (BOGADO, 

2018, p. 32). 

  

3.3.1. 8M – A Greve Internacional de Mulheres: “Se nossas vidas não importam, que 

produzam sem nós” 

 

 Mais conhecida como 8M, a Greve Internacional de Mulheres ou Parada Internacional 

de Mulheres ainda que não esteja no contexto da Primavera Feminista ocorrida no Brasil, 

recebeu a adesão das feministas brasileiras já aquecidas pelas movimentações nas redes e nas 

ruas que vinham ocorrendo desde anos anteriores. 

A primeira convocação da greve internacional de mulheres foi programada para 8 de 

março de 2017 e surgiu a partir de uma série de manifestações pelos direitos das mulheres em 

diferentes países como os movimentos Ni Una Menos que, desde o ano anterior, realizava 

manifestações contra os feminicídios na Argentina; as manifestações contra a criminalização 

do aborto na Polônia e a Marcha das mulheres em Washington, que recebeu a adesão de 

mulheres em outras cidades estadunidenses e também de outros países. Segundo Bogado 

(2018), a marcha 
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[...] atraiu entre 3,2 e 5,2 milhões de pessoas em 653 cidades do território norte-

americano [...], e se tornou o maior protesto de um único dia da história dos Estados 

Unidos. Outras 261 marchas foram organizadas ao redor do mundo, não só pelos 

direitos das mulheres e dos LGBTQIS, mas também pelas lutas racial, trabalhista, 

ambiental e dos imigrantes. Os protestos demonstraram o desejo e a capacidade de o 

feminismo se articular com outras lutas e se tornar o mais inclusivo possível. 

(BOGADO, 2018, p. 39-40) 

 

A marcha foi ainda um protesto contra declarações misóginas, racistas e xenófobas do 

presidente estadunidense Donald Trump (MOUSINHO, 2017; MELLO, 201726). 

A greve foi convocada para o Dia Internacional da Mulher como forma de ressignificar 

essa data como um momento de luta pelos direitos das mulheres. A opção pela greve se baseou 

na paralisação das mulheres islandesas, em 1975, e a proposta era a mesma: interromper toda e 

qualquer atividade, remunerada ou não, incluindo as tarefas domésticas, por um dia e tomar as 

ruas para chamar a atenção para as violências que afetam as mulheres, exigindo igualdade de 

direitos e oportunidades (BREWER, 201527; MOUSINHO, 2017).  

Mais uma vez as redes sociais foram fundamentais na convocatória das mobilizações 

que envolveram mais de cinquenta países. No Brasil, mulheres de mais de sessenta cidades 

aderiram à paralisação que teve como um dos principais canais de articulação a página 8M 

Brasil no Facebook. Além das paralisações, foram realizados eventos de natureza diversa 

focados em pautas como as desigualdades no mercado de trabalho, a sobrecarga e 

“invisibilidade das tarefas domésticas e de cuidado, [...] restrições de liberdades, seja relativa 

ao direito ao aborto ou casos de maternidade compulsória, [...] inúmeros casos de feminicídios, 

crimes de ódio” (MOUSINHO, 2017, p. 24). 

 Por ocasião de uma nova convocação de Greve Internacional em 8 de março de 2019, 

as feministas Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser lançaram o Manifesto 

Feminismo para os 99% publicado no Brasil pela editora Boitempo. O mote para a proposta do 

manifesto foram os protestos do Occupy Wall Street onde os manifestantes empunhavam a 

bandeira de que eram contrários ao 1% dos detentores da riqueza mundial (BOGADO, 2018). 

As autoras propõem um feminismo mais inclusivo, mais conectado com outros 

movimentos sociais como os antirracistas, de imigrantes, ambientalistas, indigenistas, etc. e que 

esteja comprometido com o fim do sistema capitalista, conclamando as feministas de todos os 

segmentos a se unirem num feminismo internacionalista.   

Apenas dessa forma - pela associação com ativistas antirracistas, ambientalistas e 

pelos direitos trabalhistas e de imigrantes - o feminismo pode se mostrar à altura dos 

                                                 
26 Ver em:  https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/01/1851963-marcha-das-mulheres-reune-milhares-

contra-trump-em-washington.shtml. Acesso em 25 maio 2020. 
27 Ver em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151102_islandia_feminismo_hb>. Acesso em: 
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desafios atuais. [...] Recusando-se a sacrificar o bem-estar da maioria a fim de proteger 

a liberdade da minoria, ele luta pelas necessidades e pelos direitos da maioria - das 

mulheres pobres e da classe trabalhadora, das mulheres racializadas e das migrantes, 

das mulheres queer, das trans e das mulheres com deficiência das mulheres 

encorajadas a enxergar a si mesmas como integrantes da “classe média” enquanto o 

capital as explora. E isso não é tudo. Esse feminismo não se limita às “questões das 

mulheres” como tem sido tradicionalmente definido. Defendendo todas as pessoas 

que são exploradas, dominadas e oprimidas, ele tem como objetivo se tornar uma fonte 

de esperança para a humanidade. É por isso que o chamamos feminismo para os 99% 

(ARRUZZA et al., 2019, p. 29; 42). 

 

 3.4. O feminismo ocupa a Primavera Secundarista 

 

 A visibilidade alcançada pela Primavera Feminista nas redes com as hashtags ou nas 

manifestações de rua repercutiu num outro movimento marcante de nossa história recente, a 

ocupação das escolas públicas pelos secundaristas, também conhecida como Primavera 

Secundarista (BOGADO, 2018). 

 Entre os anos de 2015 e 2016, estudantes do ensino médio e de escolas técnicas da rede 

pública de ensino promoveram mobilizações e ocupações de unidades escolares por todo o 

estado de São Paulo, sendo seguidos por estudantes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, 

Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. As ocupações de 2015 em São Paulo foram 

motivadas pela proposta de reorganização do ensino público pelo governador Geraldo Alckmin 

que resultaria no fechamento de 92 escolas, extinção de turmas, remanejamento de mais de 300 

mil alunos para endereços por vezes distantes de seus domicílios e consequente agravamento 

da superlotação de salas de aulas (GOHN, 2017; BOGADO, 2018). 

 Cem por cento gerido pelos próprios estudantes, o movimento se notabilizou pela 

organização das ocupações que incluiu programação cultural e aulas doadas por apoiadores 

sobre os mais distintos assuntos. Os estudantes inovaram nas mobilizações de rua: um bom 

exemplo foram as performances com as cadeiras escolares, o “seat down, quando os estudantes 

se sentam em cadeiras e carteiras escolares em cruzamentos de avenidas de grande trânsito e 

visibilidade” (GOHN, 2017, s.p.). A adesão dos estudantes e o apoio de midialivristas, da 

comunidade e de artistas, que fizeram shows nas ocupações, foram um componente 

fundamental para coibir a grande mídia e o Estado de difamarem o movimento ou reprimi-lo 

violentamente28 (GOHN, 2017; BOGADO 2018). 

                                                 
28 Casos de violência policial foram relatados por diversos meios de comunicação, inclusive pelas redes sociais 

dos estudantes. Houve detenções e agressões físicas, no entanto, podem ser considerados casos isolados se 

comparados com a ação policial em outras manifestações como as Jornadas de Junho de 2013. 
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 Durante cerca de sessenta dias, estudantes das mais de 200 escolas ocupadas 

denunciaram, via redes sociais em seus próprios perfis ou por meio de páginas criadas para 

tratar do dia a dia das ocupações, as más condições do ensino público paulista; a precariedade 

dos espaços físicos; a falta de material ou a existência de materiais para aulas de Ciências, 

Música e até mesmo livros nunca utilizados, confinados em salas fechadas e inacessíveis para 

os alunos; falta de professores; currículo obsoleto entre várias outras irregularidades. Os 

estudantes aproveitaram a posse da escola, durante a ocupação, para promover debates e aulas 

com temas não abordados no cotidiano escolar como homofobia, racismo, relações de gênero e 

outros temas relacionados à cidadania e direitos humanos (GOHN, 2017; BOGADO 2018). 

Aqui na ocupação a gente conseguiu promover aulas sozinha, aulas de teatro, aula 

de desconstrução de gênero, feminismo, de colocar pautas sobre racismo, de assuntos 

que são tabu, sabe?! Coisas que a gente nunca conseguiu discutir direito na escola, 

a gente conseguiu discutir em poucas semanas de ocupação. (Depoimento de Júlia 

Rocha, 17 anos no documentário Lute como uma menina, 2016) 

 

 Gohn (2017) vê grandes similaridades entre as Jornadas de Junho de 2013 e a Primavera 

Secundarista. Na perspectiva da autora, o movimento secundarista perpetua o legado de 2013 

ao expor as fragilidades de um serviço público, propor um movimento horizontal, portanto, sem 

a personificação de lideranças e com divisão não hierárquica das tarefas. Ambos estariam 

assentados em movimentos libertários, apresentando as características mencionadas 

anteriormente. 

 O feminismo emergiu no cotidiano das ocupações como princípio ético no convívio 

entre garotas e garotos. As garotas foram presença marcante nas ocupações e nas mobilizações 

de rua como as muitas imagens da Primavera Secundarista, que circularam nas mídias, 

demonstram. O documentário Lute como uma menina, de Bia Alonso e Flavio Colombini, 

lançado em 2016, oferece ao espectador a oportunidade de ouvir as experiências de algumas 

jovens protagonistas das ocupações em São Paulo e o modo como articularam essa vivência 

com suas concepções sobre feminismo. 

 As jovens entrevistadas no documentário relatam a necessidade de diálogo com os 

garotos no sentido de reposicionar os entendimentos sobre os papéis de gênero no cotidiano das 

ocupações. A princípio, houve a intenção de se reproduzir naquele espaço concepções 

conservadoras na divisão de tarefas delegando as funções “domésticas” como cozinhar e limpar 

para as meninas, enquanto os meninos assumiriam as funções de líderes e seguranças 

(BOGADO, 2018). Contudo, houve contestação por parte das garotas e outra forma de 

organização foi adotada, como vemos nos depoimentos de Lilith (15 anos) e Marcela de Jesus 

(16 anos), respectivamente: 
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Eu lembro que na primeira de ocupação, não lembro quem que levantou a mão e 

falou: Ah vamos fazer assim, na cozinha, é só menina. Eu, não, não. Por quê? Todas 

as comissões aqui vão ser estipuladas por gênero. Na cozinha não vai ficar duas 

meninas, nem dois meninos. Vai ficar uma menina e um menino. Na segurança não 

vai ficar dois meninos, vai ficar uma menina e um menino. Nada vai ser mais do que 

nada aqui. A gente vai fazer as coisas totalmente horizontais. Tanto que lá na porta 

nas regras de convivência eu coloquei, feminino é igual a masculino. (Lilith) 

 

Hoje a gente tem menino que faz comida, menina que fica na segurança, menino que 

limpa, menina que limpa, é tudo dividido não tem essa que só menina tem que ficar 

na limpeza e menino na segurança, não. (Marcela de Jesus) 

 

 Não foi apenas a divisão das tarefas que exigiu o diálogo sobre os papéis de gênero e o 

firme posicionamento das garotas diante dos garotos nas ocupações. Joana Noffs (16 anos) 

relata uma situação de confronto entre as moças e os rapazes, onde elas exigiram ter voz ativa 

numa situação que as envolvia diretamente e cuja decisão sobre o que fazer naquela situação 

foi tomada pelos garotos à revelia delas: 

Uma vez entrou um cara aqui que ninguém conhecia. E ele foi bem agressivo com 

algumas meninas e tipo, ele assediou uma delas e daí ao invés da gente sentar e 

discutir isso, eles trancaram todas as meninas dentro de um quarto e falaram 

[incompreensível] a gente vai proteger vocês, daí todo mundo ficou não, isso é muito 

absurdo. Meu, nós, a gente se sente ofendida com esse tipo de coisa e a gente que tem 

que rebater isso, a gente não tá aqui pra ser protegida, a gente tá aqui pra enfrentar 

e bater de frente e desconstruir esse tipo de situação, sabe. (Joana Noffs) 

  

As garotas adotaram diferentes estratégias de abordagem aos garotos diante da 

percepção de situações de desigualdade de gênero como vemos nos depoimentos abaixo: 

O machismo existe a gente tá desconstruindo isso, a gente conversa com os meninos, 

a gente tenta tipo olha, tá errado isso. Não é assim que funciona. Vamos sentar, vamos 

conversar. (Marcela Reis, 18 anos) 

 

Eu to falando, aí o cara na assembleia vem me interrompe porque ele acha que ele 

tem mais voz que eu, falo não, espera eu terminar de falar. Eu não te dei voz. E essas 

coisas pequenas, elas fazem muita diferença. Parece que não, mas faz. (Lilith, 15 

anos) 

 

Como parte das estratégias, Bogado (2018) relata ainda o Mural dos Machistas numa 

escola ocupada no Rio de Janeiro, onde as garotas publicavam frases machistas ditas por seus 

companheiros de ocupação sem revelar suas identidades. A ação se assemelha muito com a 

campanha #MeuAmigoSecreto no duplo movimento de expor a fala/prática machista, mas 

ocultando o autor. Não atribuir autoria ao que foi dito/feito permite que se questione tais 

posicionamentos enquanto estrutura social, e não como mero deslize pessoal. Pode servir 

também como incentivo para que o leitor, que entra em contato com essa publicação, reflita 

sobre suas próprias formas de agir, fazendo com que a ação promovida pelas garotas nas 
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ocupações ou pelas mulheres nas redes sociais tenham, para além do propósito da denúncia, 

também um caráter educativo. 

 

3.5. A Primavera Feminista nas urnas: as eleições de 2016 e 2018 

 

As eleições de 2016 e 2018 apresentaram um aspecto particularmente distinto de outros 

pleitos, já que houve um aumento expressivo de candidatas declaradamente feministas. A 

ampliação de visibilidade das pautas defendidas pelos feminismos, seja nas redes – com as 

campanhas por hashtags – ou nas ruas, em atos como as marchas contra Eduardo Cunha, 

resultaram na articulação de candidaturas feministas nas eleições de 2016 e 2018 e, 

consequentemente, na eleição de algumas dessas candidatas, que se valeram da internet para 

contornar o obstáculo da escassez de recursos financeiros para campanha (LIMA et al., 2018; 

COSTA, 2018) 

Em outubro de 2016, a revista Carta Capital publicou a matéria “A primavera feminista 

chega às Câmaras”, onde destacou a eleição de quatro candidatas do PSOL, feministas e eleitas 

para as Câmaras de vereadores de quatro capitais: Fernanda Melchionna, em Porto Alegre – 

RS; Áurea Carolina, em Belo Horizonte – MG; Sâmia Bomfim, em São Paulo – SP; e Marielle 

Franco na cidade do Rio de Janeiro – RJ. A revista deu destaque a essas quatro mulheres, mas 

houve outras feministas eleitas, além de outras candidatas feministas que tiveram votação 

surpreendente, ainda que não o suficiente para serem eleitas (LIMA et al., 2018). 

As mobilizações nas redes e nas ruas incentivaram o desejo de levar para o campo 

institucional as demandas debatidas nessas ações. Partidos como o PSOL aproveitaram a 

visibilidade alcançada por essas mobilizações para ampliar os quadros do partido agregando 

candidaturas representativas desses movimentos.  

Os partidos de esquerda tendem a ter maior número de mulheres e ser mais favoráveis 

às pautas que focalizam seus direitos, muitas das quais frequentemente defendidas por 

feministas. Gomes (2016), a partir do resultado de um estudo com as candidatas à Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais em 2010, afirma que 60% das candidatas em partidos de esquerda 

já ocuparam cargos de liderança nos partidos, no centro 31,7% e nos partidos de direita 37,5%. 

Tal dado é relevante porque as lideranças partidárias têm maior condição de elegibilidade pela 

facilidade de “conseguir apoio às suas candidaturas, acesso à publicidade, tomada de decisão, 

prestígio interno e indicação para cargos no executivo” (GOMES, 2016, p. 40). 

No entanto, esse dado está longe de representar uma relação harmoniosa entre as 

demandas das mulheres e os partidos políticos de esquerda, uma vez que, é comum que as 
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demandas de grupos minorizados, como mulheres, negros, indígenas e LGBTTQI+, sejam 

tratadas como pautas menores e, portanto, não merecedoras da atenção nos quadros centrais dos 

partidos que costumam se ocupar de pautas tradicionais como as relacionadas às lutas 

trabalhistas (LIMA et al., 2018). 

De acordo com dados do TSE sobre as eleições de 2016, não houve aumento 

significativo no total de mulheres eleitas (13,5%) em comparação com as eleições de 2012 

(13,3%). Entretanto, quando observados os números de vereadoras eleitas nas capitais, 

constata-se um aumento relevante. Na capital paulista, por exemplo, esse número mais que 

dobrou indo de cinco mulheres parlamentares, em 2012, para 11 em 2016. Em Belo Horizonte, 

Belém, Recife e Porto Alegre, as mulheres eleitas receberam o maior número de votos entre 

todos os concorrentes (TADINI, 2016).  

A maior mudança se vê nas eleições de 2018, quando – conforme o TSE – houve 

aumento de 52,6% no número de mulheres eleitas se comparado com as eleições de 2014.29 O 

aumento no número de mulheres eleitas não expressa necessariamente um avanço feminista, 

pois muitas das eleitas empunham bandeiras conservadoras se alinhando (e pegando carona) no 

discurso de extrema direita que elegeu o atual presidente da República no mesmo pleito.30 

A tímida ampliação de mulheres nos quadros da política nacional é resultado também 

das leis das eleições – nº 9.504/1997 e nº 12.034/2009 – que estabeleceram a obrigatoriedade 

de que cada partido destine 30% de suas candidaturas para mulheres. Nas eleições de 2018, já 

estava em vigor a resolução nº 23.553/2017 do TSE, o qual tornou obrigatório que os partidos 

empenhassem 30% do total de recursos do Fundo Partidário nas campanhas de candidatas 

mulheres.31 

Não obstante a adoção de tais medidas, mulheres que buscam se candidatar a um cargo 

político se deparam com obstáculos materiais, simbólicos e institucionais impostos por um 

ambiente maciçamente misógino e que perpetua “os circuitos de exclusão” ainda mais inóspitos 

para mulheres oriundas das camadas populares, negras, indígenas e LGBTTQI+ (BIROLI, 

2018). 

Embora correspondam a mais da metade da população brasileira, a presença de 

mulheres nas instâncias decisórias do poder político segue muito desigual, se comparada com 

                                                 
29 Ver em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/numero-de-mulheres-eleitas-em-2018-

cresce-52-6-em-relacao-a-2014>. Acesso em 01 nov.2019. 
30 A critério de exemplo, temos Adriana Ventura (Novo), Joice Hasselman (PSL), Carla Zambelli (PSL), Kátia 

Sastre (PL), Renata Abreu (Podemos) e várias outras. 
31 Ver em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Marco/numero-de-mulheres-eleitas-em-2018-

cresce-52-6-em-relacao-a-2014>. Acesso em 08 jan. 2020. 
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a participação masculina. Segundo a ONU Mulheres, em agosto de 2017, o Brasil estava em 

penúltimo lugar no ranking latino-americano e caribenho de paridade de gênero na política32 e 

ocupava uma das piores colocações no ranking internacional sobre mulheres parlamentares 

(MIGUEL; BIROLI, 2014; BIROLI, 2018). Esse quadro vergonhoso se completa com o golpe 

parlamentar de 2016 que destituiu Dilma Roussef, única mulher a ocupar a presidência da 

República brasileira até então. 

São alguns dos fatores da baixa participação de mulheres na política: as exigências 

cotidianas da vida doméstica, o cuidado com os filhos, “os padrões diferenciados de 

socialização de gênero e a construção social da política como esfera masculina” (MIGUEL, 

2014, p. 94). Assim, cotas eleitorais por sexo vem sendo adotadas por diversos países, a fim de 

dirimir tais distorções, desde o final dos anos 1970. A adoção dessas políticas atende 

parcialmente às demandas dos movimentos pelos direitos civis, dentre os quais figurava o 

feminismo. 

 No Brasil, a redemocratização abriu as portas para que as feministas brasileiras 

incorporassem como pauta prioritária “o problema da sub-representação das mulheres nas 

esferas de exercício do poder” (MIGUEL, 2014, p. 94). Momento a partir do qual, os 

movimentos feministas passaram a interpelar o Estado quanto à incorporação de demandas dos 

direitos das mulheres conforme a percepção de que também cabe ao Estado a responsabilidade 

por mudanças nas práticas sociais cotidianas, que poderiam ser alcançadas, por exemplo, por 

meio de ações educacionais, campanhas e outras. 

 A nova agenda resultou na criação do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, 

em 1985; na “Carta aos Constituintes”, elaborada durante o Encontro Nacional Mulher e 

Constituinte, em 1986, e na criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres em 2003. 

Contudo, o golpe parlamentar de 2016 e a eleição de Bolsonaro em 2018 interromperam os 

“canais de diálogo entre governo e movimentos feministas”. A ruptura se deu logo após a 

Primavera Feminista, momento em que os feminismos alcançaram uma popularidade inédita 

(BIROLI, 2018, p. 73). 

 

3.5.1. O efeito Marielle 

 

Marielle Franco foi eleita vereadora pelo PSOL, no pleito de 2016, na cidade do Rio de 

Janeiro, e executada a tiros, em 14 março de 2018, numa emboscada ao sair de um evento na 

                                                 
32 Ver em: <http://www.onumulheres.org.br/noticias/brasil-e-lanterna-em-ranking-latino-americano-sobre-

paridade-de-genero-na-politica/>. Acesso em 08 jan. 2020. 
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Casa das Pretas no bairro da Lapa, Rio de Janeiro. O motorista que a conduzia, Anderson 

Gomes, também foi alvejado e morto. A execução do crime foi atribuída a dois ex-PMs ligados 

às milícias cariocas que foram presos em 12 de março de 2019. As investigações prosseguem 

em busca dos mandantes do crime. 

Socióloga, formada pela PUCRio, e mestra em Administração Pública, pela UFF, onde 

defendeu, em 2014, a dissertação UPP - a redução da favela a três letras: uma análise da 

política de segurança pública do Rio de Janeiro, Marielle Franco tinha 39 anos, era mulher 

negra, bissexual e periférica, e estava em seu primeiro mandato. Antes de se tornar vereadora, 

foi assessora parlamentar de Marcelo Freixo (PSOL) na Alerj, atuando na Comissão de Defesa 

dos Direitos Humanos e Cidadania, na Comissão de Defesa da Mulher e na CPI do tráfico de 

armas (CARBONARI, 2018; CALEGARI, 2018; FRANCO, 2014). 

Na militância e em suas atividades profissionais, dedicava-se à melhoria das condições 

de vida da população negra e periférica. Questionava as ações do Estado quanto à escassez ou 

ineficiência das políticas públicas destinadas à população periférica, bem como a ingerência 

policial em comunidades cariocas, cuja consequência mais perversa é a execução 

indiscriminada de jovens negros (LIMA; OLIVEIRA, 2019). 

A execução da vereadora Marielle Franco foi amplamente divulgada nas mídias 

tradicionais, alternativas e nas redes sociais. Sua morte gerou grande comoção em torno da qual 

se organizaram atos convocados via redes sociais que reuniram milhares de pessoas nas ruas do 

Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades brasileiras.   

Milhares de manifestantes foram às ruas no início da noite no Rio de Janeiro e em São 

Paulo para protestar contra o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco 

(PSOL) e pedir justiça, investigação rápida e punição dos culpados, além de criticar a 

violência e a intervenção federal no estado. No Rio, os manifestantes se concentraram 

diante do Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (Alerj), no fim da tarde e depois seguiram pela Avenida Rio Branco em 

direção à Cinelândia, na região central. Antes, o velório na sede da Câmara Municipal 

também reuniu uma multidão de manifestantes. Em São Paulo, os manifestantes se 

concentram na região próxima ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida 

Paulista, que teve as duas pistas interditadas em razão do protesto. (Veja online, 15 

mar. 2018) 

 

 De acordo com Bastos e Guerra (2018, p. 2), nas 19 h posteriores ao crime, “foram feitas 

567,1 mil menções no Twitter” sobre a execução de Marielle. No dia seguinte, as hashtags 

#MariellePresente, #MarielleVive e #NaoFoiAssalto levaram o caso ao Trending Topics 

mundial do Twitter. Um levantamento feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV DAPP) mostrou que, entre às 22h do dia 14 de março e 16h do 

dia 16 de março, foram feitas cerca de 1,16 milhão de menções no Twitter, a maior parte 

questionava as motivações do assassinato e argumentava contra críticas feitas à vereadora. A 
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FGV DAPP também analisou as reações no Facebook a partir da verificação de 1.288 páginas, 

75% do material analisado revelou manifestações de pesar.33  

 A morte da parlamentar foi noticiada em grandes veículos de comunicação gerando 

manifestações de condolências e repúdio por parte de órgãos internacionais que atuam com 

direitos humanos, como, por exemplo, a ONU.  

 Meses após a morte de Marielle, as hashtags seguiram sendo utilizadas como 

mecanismo de cobrança por resultados das investigações quanto à autoria do crime e para 

fortalecer a narrativa do legado de luta pelas mulheres, negros, LGBTTQI+ e grupos periféricos 

deixado pela vereadora (LIMA, OLIVEIRA, 2019). 

 Marielle Franco fez parte de uma realidade onde a incidência de mulheres negras na 

política institucional brasileira é ainda menor que a de mulheres brancas. As barreiras de 

elegibilidade se impõem para as negras desde o momento do financiamento de campanha. As 

mulheres recebem menos apoio financeiro para suas campanhas eleitorais e, dentre o conjunto 

de mulheres, as negras recebem valores ainda menores (LIMA, OLIVEIRA, 2019).  

O principal obstáculo que a gente enfrenta é a condição financeira. Fiz campanha com 

70 mil reais de recursos partidários, enquanto via algumas concorrentes gastarem mais 

de 2 milhões e 300 mil”, afirma a vereadora de Ji-Paraná e deputada federal eleita por 

Rondônia, Sílvia Cristina, do PDT. (MAZZA, 2018) 

 

A articulação na internet foi essencial na divulgação do caso Marielle, nas 

manifestações que se fizeram em repúdio ao seu assassinato e na cobrança por justiça. Também 

foi elemento essencial na sua eleição em 2016, como observa Costa (2018): 

No caso das mulheres negras não foi diferente. As possibilidades de articulação na 

internet foram fundamentais para o aumento do poder político dentro e fora dos 

circuitos feministas. Só no Rio de Janeiro, temos as campanhas para o cargo de 

vereador nas eleições de 2016 de Marielle Franco [...] e Talíria Petrone, do PSOL. 

Com escassos recursos financeiros, elas conseguiram resultados inesperados: Marielle 

foi a quinta candidatura mais votada no Rio de Janeiro, com 46.502 votos, e Talíria se 

elegeu em primeiro lugar em Niterói. Segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), ao todo foram 329 vereadoras negras eleitas no Brasil em 2016. O debate 

encaminhado pelas feministas negras na política representativa trouxe para o campo 

das demandas feministas a interseção com o racismo. (p. 57)  

 

Esse resultado foi obtido, em parte, devido à articulação feita por meio das redes sociais, 

das quais grupos subalternizados têm feito uso regularmente para colocar suas demandas na 

esfera pública de debate disputando narrativas que marcam suas existências (LIMA et al., 2017; 

LIMA, OLIVEIRA, 2019). 

                                                 
33 Ver em: <http://dapp.fgv.br/morte-de-marielle-franco-mobiliza-mais-de-116-milhao-de-mencoes-no-twitter-

aponta-levantamento-da-fgv-dapp/> e <http://dapp.fgv.br/no-facebook-75-das-reacoes-morte-de-marielle-franco-

destacam-luto/>. Acesso em 10 jan. 2020. 
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 Matérias publicadas em distintos veículos de comunicação como “Efeito Marielle: 

mulheres negras entram na política por legado da vereadora”, publicada em maio de 2018, e 

“Quando dizem que Marielle virou semente, é muito real”, de outubro de 2018, ambas pelo El 

País; “Várias Marielles estão surgindo: mulheres negras buscam espaço no legislativo”, 

publicada, em setembro de 2018, pelo Sul 21; “Aumenta número de candidatas autodeclaradas 

pretas nesta eleição”, publicada, em setembro de 2018, pelo Metrópoles; “Rio de Janeiro é o 

estado com mais mulheres negras concorrendo em 2018”, publicada pelo Congresso em foco34 

em setembro de 2018, atribuem o aumento de candidaturas de mulheres negras à indignação 

pela morte de Marielle Franco, à intenção de perpetuar o legado da vereadora e também uma 

resposta a um assassinato tratado como político pela opinião pública (como aponta o 

levantamento da FGV DAPP) desde o início quando as primeiras informações sobre o caso 

conjecturavam a possibilidade de um latrocínio. Se a execução de Marielle teve a intenção de 

calar uma mulher negra, outras mulheres negras viriam ocupar esse lugar, fazendo surgir outras 

Marielles, como dizia a frase “Marielle virou semente”, mencionada frequentemente nas redes 

sociais.  

O aumento de candidaturas resultou na ampliação em 38% do número de mulheres 

negras eleitas no pleito de 2018 em comparação com as eleições de 2014. Na Câmara dos 

Deputados, o percentual de negras hoje é de 2,5%. Apesar do relativo aumento, a desigualdade 

na representação de raça e gênero segue bastante alta nos quadros políticos brasileiros 

(MAZZA, 2018). 

 

3.6.  #EleNão – mulheres contra Bolsonaro 

 

 As eleições de 2018 foram peculiares em vários aspectos. A disputa presidencial foi 

marcada por uma guerrilha de informações nas redes sociais, sendo o Whatsapp o principal 

                                                 
34 Efeito Marielle: mulheres negras entram na política por legado da vereadora. Ver em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/30/politica/1527707445_080444.html. Acesso em 13 jan. 2020. 

Quando dizem que Marielle virou semente, é muito real. Ver em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/12/politica/1539356144_236403.html. Acesso em 13 jan.2020. 

Várias Marielles estão surgindo: mulheres negras buscam espaço no legislativo. Ver em: 

https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/politica/2018/09/varias-marielles-estao-surgindo-mulheres-negras-

buscam-conquistar-espaco-no-legislativo/. Acesso em 25 nov. 2020. 

Aumenta número de candidatas autodeclaradas pretas nesta eleição. Ver em: 

https://www.metropoles.com/brasil/eleicoes-2018/aumenta-numero-de-candidatas-autodeclaradas-pretas-nesta-

eleicao. Acesso em 25 nov. 2020. 

Rio de Janeiro é o estado com mais mulheres negras concorrendo em 2018. Ver em: 

https://congressoemfoco.uol.com.br/eleicoes/rio-de-janeiro-e-o-estado-com-mais-mulheres-negras-concorrendo-

em-2018/. Acesso em 25 nov. 2020. 
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meio pelo qual se difundiram informações de campanha, muitas das quais eram constituídas 

por informações falsas que visavam destruir a reputação de candidatos. A forte polarização 

entre esquerda e direita se manifestou em conflitos familiares, entre amigos, entre 

desconhecidos e resultou até em homicídios motivados por discordâncias políticas. A maioria 

dos ataques partiram de apoiadores do candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, que 

atacaram indivíduos de grupos minoritários, eleitores de Fernando Haddad (candidato do PT) e 

pessoas com camisetas ou bonés do MST.35 

 Foi a eleição onde o então candidato Jair Bolsonaro se recusou a comparecer aos 

debates, sofreu um atentado e mobilizou uma turba de mulheres que foram às ruas contra seus 

posicionamentos misóginos, racistas e homofóbicos num gesto similar à Marcha das Mulheres 

em Washington.  

 Durante a campanha eleitoral de 2018, a feminista negra, anarquista e servidora pública 

baiana, Ludimilla Teixeira criou no Facebook o grupo “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” 

no intuito de alertar as pessoas contra as ideias intolerantes do candidato e seu constante ataque 

aos direitos humanos. O grupo recebeu grande adesão e, em um mês, já tinha alcançado 4 

milhões de membras, eleitoras de vários partidos distintos e não necessariamente feministas, 

mas que tinham em comum a oposição ao candidato de extrema-direita. O grupo foi alvo de 

hackers, apoiadores de Bolsonaro, que invadiram a conta do grupo e de suas administradoras, 

ameaçando-as, divulgando dados pessoais; dentre os casos, uma delas foi abordada e agredida 

ao chegar em seu domicílio. Além disso, uma série de outros transtornos orquestrados pelos 

apoiadores de Bolsonaro causou inúmeros prejuízos às organizadoras do grupo.36 Em reação à 

visibilidade alcançada pelo grupo, surgiram grupos como “Mulheres Unidas a FAVOR de 

Bolsonaro” e a hashtag #MulheresCOMBolsonaro.37 

 Dentro do grupo “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro”, surgiu a hashtag #EleNão 

utilizada para protestar contra o candidato e compartilhar informações nas redes sociais. A 

hashtag se tornou um grande movimento contra Bolsonaro e recebeu adesão internacional. No 

mesmo grupo, foram organizadas as marchas que se tornaram, na perspectiva da historiadora 

Céli Regina Jardim Pinto, a maior mobilização de mulheres na história do Brasil.38  

                                                 
35 Ver em: https://www.vitimasdaintolerancia.org/ e https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/eleicao-de-

2018-sera-lembrada-pelos-casos-de-violencia-dizem-analistas.shtml. Acesso em 25 nov. 2020. 
36 Ver em: https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes-2018/so-acendi-fosforo-no-barril-de-polvora-diz-criadora-

de-grupo-contra-bolsonaro-6il3mvuttoemj2ve3l74zh6n3/ e relatório Outras Vozes: gênero, raça, classe e 

sexualidade do InternetLab em http://www.internetlab.org.br/pt/desigualdades-e-identidades/lancamento-outras-

vozes-genero-raca-classe-e-sexualidade-nas-eleicoes-de-2018/. Acesso em 15 dez. 2019. 
37 Ver em: https://diplomatique.org.br/mulheres-unidas-contra-bolsonaro-muito-alem-do-ataque-cibernetico/ 
38 Ver em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013. Acesso em 17 dez. 2019. 
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 Em 29 de setembro de 2018, 114 cidades brasileiras tiveram atos contra Bolsonaro. São 

Paulo reuniu o maior número de manifestantes com mais de 100 mil pessoas, seguida pelo Rio 

de Janeiro com cerca de 25 mil. Embora liderado pelas mulheres, muitos homens aderiram às 

manifestações nas redes e nas ruas.  

A estilista Daniela Sabbag, que participou da manifestação no Rio de Janeiro, explica 

as pautas do #EleNão: “O movimento não é só das mulheres. É um movimento 

humanitário. A causa é contra o fascismo, o racismo, o esquecimento do que 

aconteceu na ditadura militar. É a favor da diferença”.39 

 

 Os atos não refrearam a subida do candidato nas intenções de voto e, dessa forma, 

Bolsonaro se elegeu presidente da República no segundo turno das eleições derrotando o 

candidato do PT, Fernando Haddad. A partir disso, surgiu uma narrativa de culpabilização do 

movimento #EleNão (inclusive por parte de outros candidatos como Ciro Gomes) ao qual foi 

atribuída a ascensão de Bolsonaro nas pesquisas e sua consequente eleição.  

 A falta de compreensão das complexidades que envolvem o crescimento da extrema-

direita no Brasil, incluindo o fato de não se tratar de um caso isolado, mas de um fenômeno 

global, levou grupos progressistas brasileiros a acusar as mulheres e outros grupos minoritários, 

como LGBTTQI+, negros e indígenas de dividir a esquerda com as pautas identitárias e permitir 

a eleição de Bolsonaro.40  

 Não faltam pesquisas e literatura acadêmica que demonstram os impactos sociais, 

econômicos e simbólicos decorrentes de identidades não-hegemônicas e que colocam em risco 

a vida dos indivíduos pertencentes a essas identidades. De modo que suas reivindicações são 

legítimas e ampliam o debate sobre cidadania e democracia.  

Os segmentos que sempre estiveram apartados dos espaços de poder, estão disputando 

e chegando nesses espaços, ainda que em número insuficiente, dados os obstáculos impostos 

pelo nosso sistema político. Olhamos para o executivo ignorando outras esferas 

governamentais. Nas duas últimas eleições, especialmente na última, tivemos um aumento 

considerável de mulheres e negros ocupando as cadeiras parlamentares. Ou seja, foi a eleição 

                                                 
39 Ver em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013>. Acesso em 17 dez, 2019. 
40 A campanha eleitoral de 2018 foi particularmente difícil para os grupos minoritários que sofreram ataques dos 

apoiadores de Bolsonaro e também de parte da esquerda tradicional que vê com desconfiança as pautas de raça, 

gênero e sexualidade na disputa política. Para entender melhor o cenário de violência sofrido por tais grupos, 

sugiro o relatório Outras vozes: raça, gênero, classe e sexualidade nas eleições de 2018 do InternetLab (2019) 

que reúne um conjunto de informações que revelam o expressivo aumento de casos de violência por motivação 

política contra nordestinos, LGBTs, negros e mulheres no período entre o primeiro e o segundo turno das eleições. 

O documento também apresenta dados relativos aos ataques promovidos a candidaturas de mulheres nas eleições 

de 2018. 

DocuSign Envelope ID: 6B184C4B-6566-4A9A-BB9A-1A7539AB4E2D



118 

 

com maior número de candidaturas indígenas e que elegeu a primeira deputada indígena da 

história do País; também tivemos a eleição da primeira deputada trans.  

Isso é resultado do trabalho dos grupos que protagonizam as pautas identitárias e 

impacta na construção de políticas públicas que atendam a necessidades específicas desses 

grupos e que, historicamente, não costumam ser contempladas pelos grupos hegemônicos. 

  

3.7. Feminismos conectados, reações reacionárias 

 

Como vimos nos movimentos brevemente descritos nos tópicos anteriores, a internet 

exerce um papel essencial nos ativismos contemporâneos. Movimentos sociais das mais 

distintas naturezas vêm buscando a apropriação pelos sujeitos sociais das ferramentas digitais 

como espaços de conscientização e disputa de poder (ROSA, 2013). 

Concordo com Costa (2018) ao afirmar que  

Ainda que a força das ruas não possa ser atribuída integralmente às redes sociais, a 

web sem dúvida foi um fator estratégico e central das marchas feministas. Nunca as 

táticas e a militância das mulheres foram tão potencializadas e produziram reações e 

alianças na escala que se vê hoje. O fato é que as redes sociais, desde sua 

popularização na década de 2010, são o mecanismo mais importante de mobilização 

política. (COSTA, 2018, p. 43) 

  

Solnit (2017) não deixa de considerar que a internet é também o espaço onde se 

multiplicam os discursos de ódio e as “ameaças de estupro e morte, visando silenciar e intimidar 

as mulheres que se manifestam” (p. 91) ou ainda, como observa Conley (2017), as redes sociais 

também favorecem o surgimento de “solidariedades concorrentes que podem excluir com base 

na raiva e na marginalização compartilhadas” (p. 23). 

A violência contra as mulheres sempre contou com o silenciamento das vítimas e a 

possibilidade de expor publicamente essas violências em coro é o que Solnit (2017) considera 

ser mais valioso na utilização das redes sociais. Ações como as campanhas 

#MeuPrimeiroAssédio ou #MeuAmigoSecreto, ao receberem grande número de relatos, 

favorecem a compreensão de que não se trata de casos isolados, mas que esses ataques são parte 

de uma lógica estrutural, sistêmica, que naturaliza as agressões contra mulheres.  

Mulheres começaram a contar suas histórias de assédios, ameaças, violência e medo, 

fortalecendo suas vozes mutuamente. A mudança começa pelas margens e avança para 

o centro; as redes sociais tornaram as beiradas mais fortes e o avanço das margens 

para o centro mais rápido - ou talvez tenham até borrado essa distinção, já que às vezes 

a mídia mainstream corre para pegar um debate público vibrante na mídia alternativa 

e nas redes sociais. O debate público sobre a violência contra as mulheres começara a 

mudar: de repente, o mundo estava falando sobre a frequência com que ocorre a 

violência e quais as desculpas inventadas para ela, conclamando os homens que 

estavam mais preocupados em se desculpar do que em resolver a violência [...]. 
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Muitos homens que dedicaram tempo a ouvir o que as mulheres estavam dizendo - 

nas redes sociais e em outros lugares - perceberam pela primeira vez o que elas por 

muito tempo vinham suportando. E a presença de homens ativamente engajados foi 

outro sinal do que parece ter sido inédito e transformador [...]. Alguns homens 

escreveram publicamente que tinham entendido os tipos de hostilidade e perigo que 

as mulheres enfrentam e ficaram muito chocados ao se deparar finalmente com a 

questão. (SOLNIT, 2017, p. 93) 

 

Na mesma linha de pensamento de Solnit (2017) sobre o alcance das campanhas 

chegando em indivíduos de fora do grupo de interesse, ou seja, rompendo a bolha (quando a 

autora menciona a adesão masculina), Freelon et al. (2016), ao analisar a campanha 

#BlackLivesMatter, relatam um processo de aprendizagem resultante da hashtag entre brancos 

conservadores. A partir das informações, especialmente em vídeos, compartilhadas pela 

hashtag, esses brancos conservadores, mencionados pelos autores, teriam compreendido os 

argumentos dos ativistas negros quanto à brutalidade policial e aderido a proposição de que 

cabia investigação criminal. Esses casos demonstram que as campanhas não ficam restritas a 

círculos específicos, mas podem atingir um público mais amplo, incluindo a grande mídia como 

vimos no caso das campanhas #AgoraÉqueSãoElas, #EleNão, etc. 

De certa forma, a exposição pública nas redes sociais de histórias pessoais de estupros, 

assédios, ameaças, agressões físicas ou verbais recupera e atualiza a máxima o pessoal é político 

do feminismo de segunda onda – “a rede potencializou uma estratégia feminista histórica, que 

se baseia na força agregadora do privado e nas narrativas pessoais” (COSTA, 2018, p. 60).  

Em fins dos anos 1960 nos EUA, o Women´s Liberation Movement organizava grupos 

de conscientização feministas que reuniam mulheres ativistas para discutir a situação das 

mulheres estadunidenses. Essas reuniões foram inspiradas por técnicas de revolucionários 

chineses que tinham como princípio falar da dor para superá-la. Compartilhando experiências 

cotidianas, ouvindo e se fazendo ouvir; as participantes constataram “que suas relações afetivas 

e familiares também se caracterizavam como relações de poder nas quais as mulheres se viam 

em situação de desvantagem” (SARDENBERG, 2018, p. 1641). 

A partir dessas reuniões de conscientização, as mulheres concluíram que os problemas 

que julgavam seus eram vivenciados por outras mulheres, portanto, problemas sociais que 

exigiam soluções coletivas. Essa tomada de consciência forjou a expressão “o pessoal é 

político”, 

[...] questionando não apenas a suposta separação entre a esfera privada e a esfera 

pública, como também uma concepção do político que toma as relações sociais na 

esfera pública como sendo diferentes em conteúdo e teor das relações e interações na 

                                                 
41 http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/4106/3726 
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vida familiar, na vida ‘privada’. Na medida em que a dinâmica do poder estrutura as 

duas esferas, essas diferenças são apenas ilusórias. (SARDENBERG, 2018, p. 16) 

 

A estrutura das redes favorece as atividades políticas que muitas vezes se convertem 

mais em mecanismos de pressão do que em ações diretas, embora as ações diretas entre pares 

sejam o tipo de ação mais recorrente. Segundo Costa (2018),  

O grau de autonomia da descentralização das redes abriu um vasto campo de 

estratégias inesperadas de mobilização e comunicação políticas. Entre elas, estão as 

perspectivas capazes de mobilizar a expressão individual, assim como a erosão parcial 

entre o público e o privado, que podem ser vistos como o cerne da criação de 

modulações mobilizadoras estimuladas pela estrutura das redes. A internet fornece 

ainda um modelo de plataforma de comunicação que permite a criação de um novo 

padrão organizacional articulado através da polinização cruzadas, da consulta mútua 

e da retroalimentação. É importante observar que este padrão de comunicação teve 

um efeito particularmente positivo para indivíduos com baixa renda, nos movimentos 

de “minorias”, e para a ação política em países em desenvolvimento. (COSTA, 2018, 

p. 44-45) 

  

 A Primavera Feminista favoreceu o surgimento de novos grupos e páginas feministas 

no Facebook, além de ampliar a visibilidade de outras já existentes. Nesse momento o 

feminismo negro já se destacava na internet e redes sociais com páginas como Geledés - 

Instituto da Mulher Negra (atualmente com pouco mais de 650 mil curtidas), Blogueiras Negras 

(com pouco mais de 220 mil curtidas), Preta e Acadêmica (cerca de 185 mil curtidas)42 (só para 

mencionar algumas das mais significativas). 

 A emergência de influenciadoras como Djamila Ribeiro, Joice Berth e Nátaly Neri 

ampliaram ainda mais a visibilidade do feminismo negro que figurou como pauta de veículos 

tradicionais de comunicação televisivos, impressos e online, demonstrando, segundo Costa 

(2018, p. 45), a existência de uma “demanda reprimida das vozes femininas no espaço público 

e seu alcance político”. 

Costa (2018) vê ainda nas redes sociais um meio que, por suas características, favorece 

o surgimento de novas identidades feministas. Estas, por sua vez, vêm se acentuando na última 

década por meio das “lógicas interseccionais indispensáveis para a expressão dos novos 

ativismos de mulheres” (p. 47). Além disso, as redes possibilitam a grupos silenciados nos 

meios de comunicação tradicionais maior amplitude de articulação, afirmação de identidades, 

dinamismo na abordagem de suas pautas, construção de novos espaços de sociabilidade e 

visibilidade, como o transfeminismo, um dos segmentos que consegue se fazer reconhecer por 

meio das redes sociais e colocar suas demandas no debate público, inclusive, angariando a 

solidariedade de pessoas não-trans (ou cisgênero). 

                                                 
42 Números verificados em 21 de abril de 2019. 
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É forçoso abordar também as limitações da internet para os ativismos feministas entre 

os quais está a brecha tecnológica de gênero ou o que Canclini (2015) também chama de techno-

apartheid que se configura na reprodução das desigualdades sociais no universo tecnológico. 

Grupos subalternizados, com pouco ou nenhum acesso à educação, acometidos por deficiências 

socioeconômicas, pertencentes a grupos minoritários (como mulheres, negros e indígenas) e de 

países da periferia do capitalismo enfrentam dificuldades de acesso e uso das ferramentas 

tecnológicas (CANCLINI, 2015; ROSA, 2013). 

A desigualdade social também incide na forma como os meios digitais são apropriados, 

com frequência “através de formas e práticas diferenciadas” (SANTOS, 2018, p. 106) como 

demonstrado na pesquisa Domésticas conectadas, realizada pelo Internet Lab e Rede 

Conhecimento Social (2018)43. Entre os vários resultados dessa pesquisa, constatou-se que as 

trabalhadoras domésticas acessam a internet em média há apenas seis anos e 98% delas o fazem 

exclusivamente através do celular. O smartphone é utilizado como passatempo no trajeto entre 

a residência e o trabalho e como “forma de continuar administrando a vida doméstica” a 

distância como acompanhar a rotina dos filhos (INTERNETLAB; REDE CONHECIMENTO 

SOCIAL, 2018, p. 45). 

Quanto à brecha tecnológica de gênero, pode ser definida pela limitação de acesso, uso 

e apropriação das TICs pelas mulheres. Collado (2008) caracteriza a brecha digital de gênero 

em três divisões: 

 o acesso a equipamentos tecnológicos e internet; 

 o uso das ferramentas digitais e internet; 

 a produção das tecnologias. 

A autora argumenta que as desigualdades entre homens e mulheres no acesso, uso e 

criação de tecnologias é grande tanto em países desenvolvidos quanto em países em 

desenvolvimento. Ainda que o acesso seja a divisão que apresenta menor distância entre os 

gêneros, não é um dado desprezível, considerando que segundo Collado (2008) a principal 

questão nesse caso se refere à qualidade de acesso: “a disponibilidade técnica e a qualidade do 

acesso são condição necessária, ainda que não suficiente, para o acesso. O acesso à Internet é 

                                                 
43 A pesquisa desenvolvida pela InternetLab, em parceria com a Rede Conhecimento Social, teve como propósito 

produzir dados sobre o “papel das tecnologias digitais na vida de mulheres trabalhadoras domésticas” 

(INTERNETLAB; REDE CONHECIMENTO SOCIAL, 2018, p. 2). O recorte nesse grupo de profissionais se deu 

pelo interesse em gerar dados sobre o uso de tecnologias pela população de baixa renda e entre trabalhadores 

domésticos, as mulheres representam cerca de 96,2% do total, conforme o Dieese (2017). Na etapa quantitativa, 

400 trabalhadoras domésticas foram entrevistadas, 66% delas se autoidentificaram como pretas ou pardas. Outras 

27 trabalhadoras domésticas compuseram um grupo de reflexão que auxiliou no desenvolvimento do questionário 

utilizado na quantitativa e na análise dos dados gerados pelas entrevistas. 
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um fenômeno social e as condições sociais do acesso são importantes ” (Collado, 2008, s.p.). 

A autora argumenta que grande parte das mulheres que têm acesso à internet não o fazem por 

meio do computador, mas apenas dos smartphones (a exemplo dos dados obtidos pela pesquisa 

Domésticas Conectadas) que possuem recursos mais limitados se comparados aos 

computadores. 

A qualidade do acesso está intimamente relacionada com a segunda brecha digital de 

gênero, o uso qualitativo das ferramentas ou o que a autora chama de digital literacy (letramento 

ou alfabetização digital) que se pode definir como o conjunto de habilidades técnicas e 

cognitivas necessárias para manipular as TICs.  

Conforme Rosa (2013),  

[...] enquanto o letramento escolar (educação) foi o pré-requisito para a participação 

dos indivíduos nos primeiros estágios do capitalismo, o acesso às TIC é condição para 

participar do estágio informacional em que estamos atualmente. Estágio este que, 

devemos acrescentar, impõe novos meios e padrões ao exercício da liberdade de 

expressão, marco do direitos civis (ROSA, 2013, s.p.). 

 

Embora os recursos digitais sejam cada vez mais intuitivos, de modo que o usuário não 

necessite de grandes conhecimentos para utilizá-los, para que o uso de tais ferramentas seja 

mais qualificado quanto à busca das informações, avaliação, processamento, apresentação e 

utilização para o alcance dos objetivos almejados, é fundamental dominar algum conhecimento 

que permita ao usuário maior autonomia na manipulação das ferramentas digitais quanto à 

criação de conteúdos, soluções e inovações em tecnologia (COLLADO, 2008; ROSA, 2013).  

Collado (2008) afirma que a segunda brecha digital de gênero é uma brecha de 

conhecimento, tal déficit se apresenta mesmo quando há formação superior e cria obstáculos 

para as mulheres no mercado de trabalho, na inserção, manutenção e ascensão na carreira, bem 

como na obtenção de melhores salários (Collado, 2008).  Essa brecha de conhecimento 

tecnológico é multifatorial, incide sobre ela não só as questões de gênero, mas também de 

classe, raça etc. 

[...] tem essa falta de conhecimento tem essa falta de aproximação. Mas a falta de 

conhecimento não é culpa das pessoas, a falta de conhecimento é culpa de um modelo 

elitizado de tecnologia que não comporta nossa sociedade. (Entrevista de Fernanda 

Monteiro Lira para o PretaLab44) 

 

Collado (2008) credita aos estereótipos de gênero a ausência de mais mulheres na 

ciência e tecnologia. A autora afirma que mesmo em ambientes economicamente favoráveis, 

mulheres não costumam ser incentivadas a seguir carreiras tecnológicas devido ao 

                                                 
44 Ver em: https://www.pretalab.com/ 
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entendimento equivocado de que o campo é masculino, e que às meninas falta habilidade 

natural para as ciências e tecnologia. Na família e na escola, as mulheres seguem sendo 

educadas para o cuidado, de modo que, com frequência se empenham em carreiras cujo foco é 

o “cuidar do outro” como as áreas de educação e saúde. De acordo com a autora, isso se reflete 

também nos usos que homens e mulheres fazem da internet, enquanto eles utilizam com mais 

frequência para o trabalho e lazer, elas fazem uso mais frequente para solucionar problemas de 

ordem doméstica. 

Graciela Natansohn (2015) considera se tratar da brecha de mais fácil comprovação pela 

clara ausência ou insuficiência de mulheres em cursos tecnológicos e o “teto de vidro” nas 

empresas do ramo que impossibilita mulheres de ocupar cargos estratégicos nessas corporações. 

[...] as teorias feministas entendem a divisão digital como mais um das manifestações 

algo estrutural e estruturante: o duplo movimento de expulsão das mulheres do campo 

da ciência e da tecnologia, o que lhes impede de participar dos processos de 

construção e legitimação de conhecimento, ao mesmo tempo em que se elimina 

qualquer traço considerado feminino de tal construção (MAFFÍA, 2007). Se a 

tecnologia é neutra, objetiva e imparcial, assexuada, os “problemas” para se 

incorporar a ela estariam nas próprias mulheres, na sua cultura, educação e valores, 

cheios de subjetividade, emoções e irracionalidade. O que os feminismos vêm 

questionar é o próprio funcionamento do sistema tecnológico e científico, a 

construção do campo sociotécnico a partir de uma perspectiva que não só exclui as 

mulheres como todos os grupos que estão fora das formas androcêntricas dominantes, 

suas formas de conhecimento, experiências, valores e ideologias, isto é, os já 

discriminados por raça, nacionalidade, cor da pele, classe social, etnia. 

(NATANSOHN, 2015, p. 258) 

 

 Uma das barreiras enfrentadas pelas mulheres é a naturalização da crença de que são 

tecnofóbicas. Natansohn (2015) defende que não basta garantir às mulheres o uso das 

ferramentas, é fundamental “incluí-las nas criações tecnológicas, na criação de códigos e 

softwares, nas decisões macro e micropolíticas” (p. 260). A ampliação de mulheres na criação 

das TIC, especialmente mulheres conscientes das desigualdades de gênero, pode ser benéfica 

para sanar problemas em áreas que hoje ocupam grande parte das preocupações feministas no 

universo digital, como por exemplo, as múltiplas formas de violência contra mulheres na 

Internet como o ciberassédio, revenge porn, invasão de privacidade e outras. Para Natansohn 

(2015, p. 261), a “igualdade de gênero em TIC significa usar, mas também programar, 

manipular, inventar com a tecnologia de maneira proativa”. Certas da relevância de ocupar os 

espaços de criação tecnológica, mulheres feministas que acessaram esses conhecimentos os 
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estão multiplicando em iniciativas como o Minas Programam45, MariaLab - Coletiva Hacker 

Feminista46, PrograMaria47, Pretas Hackers48, OxenTI Menina49, PretaLab50 e outras. 

 

3.7.1. Crescimento do reacionarismo nas redes e os feminismos 

 

Tão pungente quanto a cena dos feminismos na década de 2010 é a cena reacionária nas 

redes sociais no mesmo período e parte desse movimento está associado a ataques motivados 

por ódio cujos alvos são mulheres, LGBTs, negros e outros grupos sociais minoritários. 

Em 2017, o InternetLab e o Coding Rights produziram (com o auxílio de ciberativistas), 

o relatório Violências contra a mulher na internet: diagnósticos, soluções e desafios onde 

tipificaram doze tipos de violência online: 

1. Censura 

2. Ofensas 

3. Discurso de ódio 

4. Ameaça de violência física 

5. Stalking 

6. Exposição de dados pessoais 

7. Utilização não-consentida de fotos 

8. Exposição de intimidade 

9. Extorsão 

10. Roubo de identidade 

11. Invasão/ataques à segurança de sistemas 

12. Ataque coordenado 

 O relatório tem como proposta alertar para a gravidade das violações, bem como suas 

sérias consequências que vão do adoecimento emocional, às agressões físicas e ao suicídio.  

[...] ataques online afetam outros aspectos da vida offline e como os três aspectos 

presentes no discurso sobre violência online que destacamos acima acabam 

dificultando o reconhecimento de tais ações como manifestação de diferentes formas 

de violência graves. Esse contexto, somado a questões de acesso à justiça, à falta de 

sensibilização de agentes de “law enforcement” desde o momento da denúncia até as 

deliberações do judiciário, e à falta de adequação das políticas das plataformas, tanto 

para aceitar as formas adotadas pelo discurso feminista, quanto para atender contextos 

legais que tem punições mais severas à manifestações de racismo, misoginia, lesbo ou 

                                                 
45 Ver em: http://minasprogramam.com/ 
46 Ver em: https://marialab.org/ 
47 Ver em: https://www.programaria.org/ 
48 Ver em: https://www.facebook.com/pg/pretashackers/posts/ 
49 Ver em: https://oxentimenina.com.br/ 
50 Ver em: https://www.pretalab.com/ 
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transfobia e outras formas de preconceito, somadas à coleta massiva de dados pessoais 

para o funcionamento desses serviços, levam a uma série de dificuldades de solucionar 

diferentes situações de violência que tiveram início nos meios digitais e indicam o 

caráter multifacetado para encontrar maneiras de mitigação (CODING RIGHTS; 

INTERNETLAB, 2017, p.15). 

  

Utilizando exemplos como o caso “Tio Astolfo” - site de exaltação à Hitler que ensinava 

aos usuários como cometer estupros, além de proferir todo tipo de discurso de ódio - e o caso 

Lola Aronovich - feminista que mantém o blog Escreva Lola Escreva desde 1998 e que sofre 

perseguição sistemática há anos por grupos masculinistas51 - o relatório detalha as formas pelas 

quais essas violências se manifestam e os mecanismos que vêm sendo adotados (ou que 

deveriam ser adotados) para minar tais práticas. O relatório mira também nas plataformas 

digitais que possuem políticas por vezes obscuras e procedimentos que frequentemente 

colaboram com os agentes das violências. 

Algumas plataformas não têm dado espaço para diferenças culturais em seus termos 

de uso, e estes têm sido utilizados para censura de discurso de debates e de 

performances de gênero e direitos sexuais e reprodutivos que destoam dos padrões 

heteronormativos, machistas e racistas construídos historicamente (CODING 

RIGHTS; INTERNETLAB, 2017, p.46). 

 

 A Rede PARM/APC52 desde 1993 trabalha com vistas a promover a internet como meio 

de justiça social e desenvolvimento sustentável para o empoderamento das mulheres. Desde 

2011, a rede se dedica à organização de um mapa virtual que reúne “denúncias sobre violência 

contra as mulheres nos espaços digitais ou a partir do uso das TIC, em todo o mundo” 

(NATANSOHN, 2015, p.251). A partir da “observação e monitoramento de conteúdos sexistas 

e racistas nos meios de comunicação e de internet” (p. 252), a PARM/APC desenvolve ações 

de formação e sensibilização de profissionais da comunicação para a produção de conteúdos 

que abordem raça, gênero, sexualidade, nacionalidade e geração  (NATANSOHN, 2015).  

 Ações como as da Rede PARM/APC vêm se multiplicando tanto por iniciativas 

institucionais quanto por coletivos feministas que assistem com assombro o crescimento de 

grupos misóginos que não se constrangem em ofender, ameaçar e praticar atos de violência 

contra mulheres em ambientes digitais. 

                                                 
51 O caso de Lola Aronovich inspirou a criação da Lei Lola sancionada em abril de 2018 e que atribui a investigação 

de crimes cibernéticos contra mulheres à Polícia Federal. A blogueira recebe ameaças de morte e inúmeras outras 

ameaças desde 2011, além de ter suas contas virtuais hackeadas e sites falsos criados com seu nome, conforme 

relatado em seu blog. Ver mais em: https://escrevalolaescreva.blogspot.com/search?q=lei+lola e 

https://www.camara.leg.br/noticias/540214-desafio-e-tornar-lei-conhecida-diz-blogueira-que-inspirou-

legislacao-sobre-misoginia-na-internet/. Acessos em 06 nov.2019. 
52 Seção de Mujeres da ONG Asociação para o Progreso das Comunicações fundada em 1990 (NATANSOHN, 

2015). 
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 Sunstein (2018) credita ao fenômeno das câmaras de eco, a disseminação de ideias falsas 

e potencialmente perigosas. A possibilidade de criarmos ambientes personalizados a partir dos 

nossos interesses pessoais e interações mais frequentes culmina no que o autor chama de 

“câmara de eco”. Somos constantemente retroalimentados com ideias que refletem e reforçam 

nossas formas de pensar e especialmente de sentir em redes sociais como o Facebook que 

basicamente exploram nossas reações emocionais53. 

É dessa forma que o autor afirma funcionar as câmaras de eco onde, por exemplo, 

indivíduos frustrados, raivosos, receberão mais e mais conteúdos diariamente que reforçam seus 

sentimentos negativos. 

Se as pessoas que pensam do mesmo modo estimulam umas às outras a níveis maiores 

de raiva, as consequências podem ser literalmente perigosas. O terrorismo é, em 

grande parte, um problema de corações e mentes, e os extremistas violentos estão 

inteiramente conscientes desse fato. Eles usam as mídias sociais para recrutar pessoas, 

na esperança de aumentar seus números ou inspirar “lobos solitários” a se envolver 

em atos assassinos. Eles usam as mídias sociais para promover sua própria visão de 

mundo, na esperança de expandir seu alcance (SUNSTEIN, 2018, p.10). 

 

O fenômeno descrito pelo autor cuja consequência mais catastrófica no cenário 

individual é a ação do lobo solitário, é algo que infelizmente pudemos constatar no episódio do 

massacre da escola de Suzano54, quando dois jovens estudantes mataram oito pessoas e feriram 

outras onze cometendo suicídio na sequência. 

Ambos os jovens que executaram os assassinatos tiveram suas frustrações 

potencializadas por comunidades virtuais onde se propagam o ódio e o incentivo à violência, 

conforme várias reportagens investigativas revelariam nos dias seguintes ao massacre. 

Comunidades como a Dogolachan - criada por Marcelo Valle Silveira, um dos principais 

perseguidores da blogueira Lola Aronovich e que no momento se encontra preso, condenado 

há mais de 40 anos de cárcere por crimes em ambiente virtual como incitação ao estupro e 

pedofilia, homofobia, misoginia e racismo - reúnem jovens frustrados com aspectos amorosos, 

sexuais e profissionais e fornecem um ambiente onde podem manifestar livremente suas 

angústias, mas também onde incentivam o ódio uns dos outros por agrupamentos sociais a quem 

esses jovens responsabilizam por aquilo que acreditam ser seus fracassos ou inadequações 

                                                 
53 Ver trabalho da pesquisadora Débora Machado (UFABC) sobre “Como o Facebook está patenteando suas 

emoções” em http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/590786-como-o-facebook-esta-patenteando-as-suas-

emocoes. Acesso em 08 nov.2019. 
54 O episódio ocorreu em março de 2019 na Escola Estadual Professor Raul Brasil, município de Suzano na grande 

São Paulo. 
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sociais. Dessa forma, negros, gays, lésbicas, trans, migrantes e mulheres tornam-se alvos do 

ódio desses rapazes55. 

As câmaras de eco podem levar as pessoas a acreditar em falsidades, e pode ser difícil 

ou impossível corrigi-las. [...] Notícias falsas estão por toda parte. Até hoje, as mídias 

sociais não ajudaram a produzir uma guerra civil, mas provavelmente esse dia chegará 

(SUNSTEIN, 2018, p.11). 

 

 Os Chans constituem um caso extremado de grupos de ódio na rede, mas nem toda 

violência virtual pode ser atribuída a agentes dessas comunidades, infelizmente os discursos de 

ódio se disseminam nas redes sociais com grande capilaridade. Trata-se de violência simbólica, 

mas que como no caso de Suzano, pode se materializar em violência física. Ainda que 

frequentemente os ataques sejam direcionados para um indivíduo em particular, como no caso 

dos ataques racistas coordenados em massa sofridos pela jornalista negra Maju Coutinho que 

originou a hashtag #SomosTodosMaju56, o propósito é atingir toda a coletividade que o 

indivíduo representa. 

[...] mesmo que determinado indivíduo tenha sido diretamente atingido, aqueles que 

compartilham da característica ensejadora de discriminação, ao entrarem em contato 

com o discurso odiento, compartilham da situação de violação. Produz-se o que se 

chama de vitimização difusa: não se afigura possível distinguir quem, nominal e 

numericamente, são as vítimas do discurso de ódio. O que se sabe é que há pessoas 

atingidas e que tal se dá por conta de pertencerem a um determinado grupo social 

(MARTINS, 2019, p.2019). 

 

 É dentro desse complexo contexto de mudanças culturais e efervescência social e 

política mediados pelas TIC que transita o feminismo negro online e cujas peculiaridades me 

dedico a analisar a seguir (após apresentação dos recursos metodológicos empregados neste 

estudo). 

 

  

                                                 
55 Ver os textos: O massacre de Suzano de André Vargas para a revista Isto é; Chan, incel, dark web: entenda os 

termos ligados ao massacre de Suzano de Márcio Padrão, publicado no portal UOL e Líder de fórum racista e 

misógino na internet é condenado a 41 anos de prisão de Maria Tereza Cruz para o site Ponte.org. 
56 Ver em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/07/somostodosmajucoutinho-chega-ao-topo-de-topicos-do-

brasil-no-twitter.html;  https://vejasp.abril.com.br/cidades/maria-julia-coutinho-vitima-racismo-facebook/ e 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/06/denunciados-por-ofensas-maju-tinham-verdadeiro-exercito-diz-

mp.html.  
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4. SOBRE A METODOLOGIA 

 

Tendo em vista o que foi abordado nos capítulos anteriores acerca da trajetória do 

movimento de mulheres negras, da consolidação e difusão do feminismo negro brasileiro 

enquanto movimento social e produção de conhecimento, bem como sobre o recente contexto 

de articulação dos movimentos sociais nas mídias digitais e o avanço da atuação dos feminismos 

na internet, foram formuladas a hipótese e objetivos a seguir para os quais elenquei as 

abordagens metodológicas que apresento neste capítulo. 

 

4.1. Hipótese e objetivos 

 

Essa pesquisa busca compreender o Feminismo Negro cujas ações ocorrem em ambiente 

online, em particular nas redes sociais, no intuito de identificar se estamos diante do mesmo 

movimento de períodos anteriores transportado para a Internet ou se além do fato de se utilizar 

de ferramentas digitais também apresenta novas pautas, estratégias e/ou diferenças no perfil das 

ativistas. Se as afirmações de autoras como Collins e Bilge (2016), Jónsson (2013), Ferreira 

(2015) e Steele (2016) procedem e as práticas e formulações reflexivas de feministas foram 

impactadas pelas TICs, então quais são as principais diferenças que podemos encontrar entre 

os feminismos negros pré e pós internet? É possível afirmar que o Feminismo Negro brasileiro, 

impactado pela Internet e as redes sociais, vive um novo ciclo? Ou seria mera continuidade do 

feminismo negro de décadas anteriores, distinto somente pelo uso de ferramentas online em 

suas ações? 

 

4.1.1. Hipótese 

 

O Feminismo Negro nas redes sociais é basicamente composto por mulheres negras que 

acessaram o ensino superior; atualiza pautas históricas do movimento; desenvolve novas 

demandas; e de posse das ferramentas online gera formas inéditas de atuação, como a intensa 

produção e difusão de conteúdo acerca das questões raciais e de gênero, inaugurando um novo 

ciclo do Feminismo Negro brasileiro. 
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4.1.2. Objetivos gerais 

 

Observar as principais características que marcam o feminismo negro em atuação nas 

redes sociais, como formas de organização, mobilização online, pautas e linhas de pensamento, 

buscando identificar permanências e rupturas em relação a outras etapas do movimento. 

 

4.1.3. Objetivos específicos 

 Contextualizar historicamente as diferentes etapas do feminismo negro no Brasil, seus 

modos de organização, atuação e pautas; 

 Identificar as principais linhas de pensamento e autoras que embasam o feminismo 

negro no Brasil; 

 Discutir a apropriação das ferramentas da internet pelos feminismos contemporâneos; 

 Analisar as formas de atuação, linhas de pensamento, pautas e referências teóricas de 

feministas negras que atuam nas redes sociais; 

 Definir as principais características que marcam o feminismo negro nas redes sociais. 

 

4.2. Procedimentos metodológicos 

 

A coleta de dados para a pesquisa foi realizada de duas formas: 1) através de 

questionário online e 2) por meio da realização de dois grupos focais. A análise do material 

obtido foi realizada por meio do método de Análise do Conteúdo. 

 

4.2.1. Formulários online 

 

Para a aplicação do questionário online foi utilizada a ferramenta Formulários Google. 

O questionário foi dividido em quatro seções: 1) Dados pessoais; 2) Feminismo Negro; 3) 

Interação online e 4) Encerramento conforme se vê a seguir. O questionário continha questões 

abertas e questões de múltipla escolha, algumas obrigatórias e outras opcionais. Abaixo segue 

o modelo utilizado: 
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Quadro 3: Questionário  

Questionário 

 

As informações fornecidas neste questionário serão utilizadas no desenvolvimento de tese 

de doutoramento sobre a atuação de feministas negras na internet e em eventuais artigos 

científicos que se desdobrem da mesma tese. Você está de acordo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Bloco 1 - identificação 

 

Nome: 

Idade: 

Natural de: 

Onde reside atualmente: 

Profissão/ocupação: 

Escolaridade/formação: 

(  ) ensino fundamental 

(  ) ensino médio 

(  ) superior incompleto 

(  ) superior completo 

(  ) especialização 

(  ) mestrado 

(  ) doutorado 

(  ) pós-doc 

 

A maior parte da formação superior foi feita em universidade: 

(  ) pública 

(  ) privada 

 

Foi cotista em algum momento de sua trajetória acadêmica?  

(  ) Sim 

(  ) Não 
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Tem filhos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

É adepta de alguma religião? 

(  ) Sim. Assinale uma das alternativas abaixo: 

(  ) Neopentecostal 

(  ) Católica  

(  ) Candomblé/Umbanda 

(  ) Outras religiões de matriz africana 

(  ) Espírita Kardecista 

(  ) Outras 

 

(  ) Não 

 

Bloco 2 - Feminismo Negro 

 

1) Como você avalia a situação das mulheres negras na atualidade? 

 

2) Acredita que tenha enfrentado obstáculos pessoais, profissionais e/ou acadêmicos 

por ser mulher negra? Quais? 

 

3) Como você conheceu o Feminismo Negro? Como você o define? 

 

4) Acredita que o contato com o Feminismo Negro impactou de alguma forma sua 

vida? 

 

5) Quais suas principais referências teóricas sobre o assunto? 

 

6) Você integra algum coletivo/associação de feministas negras? 

(  ) Sim. Qual? 

(  ) Não 
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7) Na sua opinião, quais as principais pautas do feminismo negro hoje? E os 

principais problemas/obstáculos enfrentados? 

 

8) Com quais outros movimentos sociais o Feminismo Negro se relaciona? Assinale 

quantas alternativas julgar pertinentes. 

(  ) Feminismo Tradicional 

(  ) Transfeminismo 

(  ) Movimento Negro 

(  ) Feminismo Periférico 

(  ) Movimento de moradia 

(  ) Movimento indígena 

(  ) Movimento LGBTTQI+ 

(  ) Outros. Quais? 

 

Bloco 3 - Interação online 

 

1) Como se dá sua atuação na internet? Você produz ou já produziu textos, vídeos ou 

outros materiais sobre alguma das pautas do feminismo negro para blogs e/ou 

redes sociais? 

Em caso afirmativo marque as opções que correspondem a sua atuação: 

(  ) Produção de conteúdos como texto, áudio, imagens etc. 

(  ) Compartilhamento de informações 

(  ) Outras formas de ativismo 

 

(  ) Não 

 

2) Já participou de campanhas online (blogagem, twitaço, hashtags)? 

(  ) Sim. Quais? 

(  ) Não 

 

3) Que plataformas/ferramentas mais utiliza? Marque todas as que utiliza. 

(  ) Facebook 

(  ) Twitter 

(  ) Instagram 

(  ) Blog 

DocuSign Envelope ID: 6B184C4B-6566-4A9A-BB9A-1A7539AB4E2D



133 

 

(  ) Youtube 

(  ) Outra. Qual? 

 

4) Possui seguidores?  

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

 

5) Segue outras feministas negras?  

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

Em caso afirmativo, poderia nomear algumas feministas negras que você segue? 

 

6) Costuma se informar sobre feminismo negro, racismo e desigualdades de gênero 

por meio de sites, blogs e páginas em redes sociais?  

(  ) Sim.   

(  ) Não. 

 

7) Já sofreu ataques de haters?  

(  ) Sim.  

(  ) Não. 

 

Encerramento 

 

Você pode me indicar outras feministas negras que atuam na internet e que poderiam 

colaborar com essa pesquisa? 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 O questionário foi aplicado entre os períodos compreendidos entre 20 de fevereiro e 08 

de março de 2019 e 23 a 26 de abril de 2019. Disponibilizei o questionário em minha conta 

pessoal do Facebook, onde solicitei apoio da minha rede para preenchimento e divulgação do 

formulário. A opção pela utilização da minha conta pessoal se deu porque tenho acesso a muitas 

feministas negras, relações que foram sendo construídas em virtude da própria pesquisa, de 

atividades pessoais, e principalmente profissionais. Atendendo ao chamado, as mulheres 

marcaram sucessivamente umas às outras e no total 99 mulheres que correspondiam ao perfil 
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preencheram o questionário. Dado que o formulário partiu de São Paulo, naturalmente a maioria 

das respondentes é residente desse Estado, 63 no total (provenientes da capital, grande São 

Paulo e interior). Do Rio de Janeiro vieram 8 formulários respondidos, Pernambuco e Bahia 

contribuíram com 7 cada um. Também obtive respostas do Rio Grande do Sul (4), Brasília (4), 

Pará (2), Minas Gerais (1), Santa Catarina (1), Ceará (1) e Los Angeles - EUA (1). 

Além de compartilhar na minha conta do Facebook, também entrei em contato com 

páginas de feminismo negro, mas só obtive retorno de duas delas em abril: “A mulher negra e 

o feminismo” e a “Rede de Ciberativistas negras da Amazônia”. Das duas, apenas a primeira 

realmente compartilhou o formulário da pesquisa, razão pela qual reabri o questionário 

(encerrado desde 08 de março com 89 respostas) e obtive mais 10 respostas entre 23 e 26 de 

abril de 2019. 

O critério de seleção das respondentes foi definido da seguinte forma: mulheres negras, 

feministas, usuárias de blogs, redes sociais, sites, para produção de conteúdo, troca de 

informações ou apenas para se informar sobre assuntos pertinentes ao feminismo negro. Essa 

descrição foi publicada na minha página do Facebook em 27 de fevereiro de 2019 junto com o 

link do formulário. 

 

 

Figura 4: Cabeçalho do questionário online no Formulários Google 

 

Os questionários (ou surveys) online têm sido utilizados com maior frequência na última 

década por pesquisadores de áreas das mais diversas como Educação, Saúde, Ciências Sociais, 

Comunicação, etc. 
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 As vantagens desse recurso para o pesquisador são várias como a agilidade do processo 

de pesquisa, pois permite ao pesquisador que acesse mais rapidamente os indivíduos alvos de 

seu estudo e consequentemente obtenha mais rapidamente seus dados. Além da rapidez, os 

questionários online permitem a obtenção de respondentes de distintas áreas geográficas e em 

maior quantidade sem que o pesquisador tenha que se deslocar ou dispor de grandes recursos 

financeiros. A celeridade na obtenção de respostas também se traduz na geração automática do 

banco de dados, extinguindo a necessidade de o pesquisador digitar todo o material coletado e 

reduzindo a incidência de erros. O questionário online também é uma ferramenta interessante 

por permitir a diversidade de perguntas: múltipla escolha, abertas, escalas etc 

(CARLOMAGNO, 2018; FALEIROS et al., 2016; EVANS, MATHUR, 2005). 

Para os respondentes, os questionários online também oferecem vantagens, pois 

permitem a comodidade de responder quando e onde o participante quiser e utilizando do tempo 

que considerar necessário para executar a tarefa (CARLOMAGNO, 2018). 

Essa ferramenta, no entanto, não está isenta de desvantagens, um exemplo, é que os 

questionários online não alcançam a população excluída das mídias digitais. Como sabemos, a 

internet não é igualmente distribuída por toda a população, razão pela qual “não é possível 

construir amostras representativas da população somente a partir de aplicações online. A 

solução para isso é compreender - e claramente reconhecer – que surveys aplicados online não 

representam a população” (CARLOMAGNO, 2018, p. 42). No caso desta pesquisa em 

particular, essa questão não gera grande impacto, já que o estudo se baseia em ações que 

ocorrem na internet. Portanto os indivíduos-alvo do estudo são os que já estão presentes nesse 

ambiente. 

Há ainda o obstáculo das bolhas digitais ou homifilia: 

O termo, cunhado por Paul Lazarsfeld e Robert Merton, foi resumido por McPherson, 

Smith-Lovin e Cook (2001) como o princípio de que a conexão entre pessoas 

semelhantes tende a ocorrer com maior frequência do que entre pessoas diferentes, 

constituindo, portanto, redes pessoais com alta homogeneidade. Existem dois tipos de 

homifilia: de “status” e de “valor”. A primeira se refere aos aspectos 

sociodemográficos, como classe social, raça, sexo, idade, escolaridade etc., a segunda 

se refere ao conjunto de valores, atitudes e crenças, como interesses intelectuais e 

orientação política (CARLOMAGNO, 2018, p.46). 

 

 O efeito “bolha” ou homifilia é facilmente notado nesta pesquisa no número 

expressivamente alto de mulheres negras residentes em São Paulo dentre o conjunto de 

respondentes, como apontei anteriormente. Por fim, a questão da “autosseleção irrestrita” que 

se configura como a falta de controle do pesquisador sobre quem responde o questionário ou 

por quais motivos. A adesão ou não à pesquisa é decisão exclusiva do respondente a partir de 

DocuSign Envelope ID: 6B184C4B-6566-4A9A-BB9A-1A7539AB4E2D



136 

 

seu contato com o questionário divulgado nas redes sociais (CARLOMAGNO, 2018). Como 

alternativa a esse problema, Carlomagno (2018) sugere a “amostra intencional” e a 

“amostragem por snowball”: 

A amostra intencional (purposeful sampling) “envolve identificar e selecionar 

indivíduos ou grupos de indivíduos que possuam especial conhecimento ou 

experiência no fenômeno de interesse” (PALINKAS et al., 2015, p. 534). Ou seja, 

como o próprio termo indica, a amostra deixa de ser aleatória e passa a ser direcionada 

por algum objetivo. Dentro de amostra intencional há diversas técnicas, mas uma das 

mais utilizadas é a chamada snowball. Trata-se da técnica em que o/a pesquisador (a) 

pede que o entrevistado indique outros respondentes, que se encaixariam no perfil de 

interesse, e assim sucessivamente, ampliando a amostra inicial. (CARLOMAGNO, 

2018, p. 49) 

 

 Conforme menção anterior, delimitei o perfil das respondentes e o publiquei junto ao 

link da pesquisa, a fim de obter respostas apenas de mulheres dentro das características que 

buscava, no entanto isso não inibiu que viessem respostas de ao menos seis pessoas fora do 

perfil. Essas respostas foram excluídas do conjunto. A última pergunta do questionário era um 

pedido de indicação de nomes de outras mulheres negras feministas que pudessem ser 

contatadas para responder a pesquisa, a intenção inicial era buscar esses nomes para ampliar a 

coleta de dados. Devido ao grande número de questionários respondidos e a decisão de adotar 

os grupos focais como metodologia complementar, considerei desnecessário utilizar essa 

informação. As mulheres que responderam ao questionário marcaram suas amigas nos 

comentários da postagem, outros usuários do Facebook (amigos e seguidores que não 

correspondiam ao perfil solicitado), mas que conheciam mulheres negras feministas fizeram o 

mesmo gerando um efeito snow ball espontâneo. 

 Os dados obtidos por meio dos questionários online, bem como as informações extraídas 

dos grupos focais foram analisadas por meio da técnica da Análise de conteúdo que será 

posteriormente apresentada. 

 

4.2.2. Grupos focais 

 

 Na intenção de obter maior detalhamento acerca do modo como feministas negras 

operam nas redes sociais, foi realizado dois grupos focais. A opção por esse método em 

detrimento de outros como a entrevista individual em profundidade foi pela oportunidade de 

coletar informações resultantes da dinâmica de grupo, de modo a acessar perspectivas coletivas 

sobre o assunto em questão. 

 Nesse sentido, conforme Costa (2014, p. 182), 
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[...] o Grupo Focal apresenta vantagens relacionadas à sinergia gerada pela 

participação conjunta do grupo de entrevistados; a interação entre os participantes, 

que enriquece as respostas; a flexibilidade para o moderador na condução do roteiro; 

a profundidade e a qualidade das verbalizações e expressões [...]. 

 

 As interações grupais possibilitadas por esse método permitem ao pesquisador situar 

sua coleta de dados entre a observação participante e as entrevistas em profundidade. Trata-se 

de metodologia qualitativa que se apoia na formulação de reflexões mediante problematizações 

apresentadas pelo pesquisador ao grupo inquirido. Estimulados pelas participações dos demais 

componentes dos grupos, os participantes emitem suas opiniões a partir não só de suas 

concepções individuais, mas também em consideração ao que foi exposto por outros sujeitos 

no grupo, o que pode incorrer em mudanças de posicionamento ao longo da própria dinâmica 

do debate em andamento (GONDIM, 2003; BACKS et al., 2011; COSTA, 2014).  

 As divergências, naturalmente, não são incomuns nesse tipo de dinâmica, mas tampouco 

são negativas, pelo contrário, oferecem rica oportunidade ao pesquisador de observar as 

múltiplas variáveis sobre o tema discutido, “como os participantes entendem as suas 

similaridades e diferenças”, bem como os possíveis redirecionamentos de opinião dos 

participantes quando submetidos a formulações distintas das suas (GONDIM, 2003, p. 158). 

Esse mesmo aspecto tende a ser um problema quando não há uma boa moderação do grupo, 

razão pela qual o papel do moderador é tão importante quanto a formulação de um bom roteiro. 

O moderador deve conduzir o trabalho do grupo buscando a participação de todos os 

integrantes, de modo a evitar que um membro mais destacado sequestre a discussão e a conduza 

para se adequar aos seus próprios posicionamentos, ou mesmo garantindo que o grupo 

mantenha o foco no assunto proposto pela pesquisa (GONDIM, 2003; BACKS et al., 2011; 

COSTA, 2014).  

 Ainda sobre as divergências, Gondim (2003, p. 157) alerta para o cuidado de que os 

grupos sejam homogêneos, pois permite a criação de “um ambiente propício à avaliação crítica 

dos posicionamentos internos”. A heterogeneidade nesse caso levaria à polarização pela 

necessidade dos sujeitos em marcar suas diferenças. 

 Backs et al. (2011) salienta ainda que  

[...] os encontros grupais possibilitam aos participantes explorarem seus pontos de 

vista, a partir de reflexões sobre um determinado fenômeno social, em seu próprio 

vocabulário, gerando novas perguntas e buscando respostas pertinentes à questão sob 

investigação. [...] o grupo focal pode atingir um nível reflexivo que outras técnicas 

não conseguem alcançar, revelando dimensões de entendimento que, frequentemente, 

permanecem inexploradas pelas técnicas convencionais de coleta de dados (BACKS 

et al., 2011, p. 439) 
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 A metodologia de grupo focal atende a diferentes objetivos tais como, a identificação 

de tendências e da “agenda oculta do problema” (COSTA, 2014, p. 181), permite a construção 

teórica, formulação e confirmação de hipóteses, a exploração de áreas ainda pouco conhecidas 

pelo pesquisador, bem como o aprofundamento e definição de temas específicos já conhecidos 

e que carecem de maior detalhamento. A técnica possibilita ainda que o pesquisador acesse 

valores, atitudes, opiniões, experiências e perspectivas futuras do grupo entrevistado e 

desenvolva instrumentos, novas concepções, análises e problematizações em profundidade 

acerca do objeto de sua pesquisa (GONDIM, 2003; BACKS et al., 2011; COSTA, 2014).  

 O roteiro do grupo focal ou guia temático deve ser iniciado pela apresentação do 

propósito da pesquisa, as questões não devem ser complexas, compostas de várias partes e não 

devem permitir respostas de sim ou não, mas favorecer o debate.  

As questões do roteiro utilizado neste estudo foram formuladas em consonância com os 

objetivos da pesquisa, anteriormente expostos, e a partir da leitura das respostas abertas 

fornecidas nos questionários online. O propósito dos grupos focais foi aprofundar temas 

abordados superficialmente ou surgidos na etapa de questionários. 

Por fim o roteiro deve nortear o trabalho do grupo, mas o moderador deve ter em mente 

a necessidade de flexibilizá-lo de modo a incorporar questões que surjam durante as discussões 

(GONDIM, 2003; CHIESA et. al, 2009; BACKS et al., 2011; COSTA, 2014). É possível 

conferir a seguir o roteiro preparado para aplicação nos grupos focais realizados durante esta 

pesquisa. 
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Quadro 4: Roteiro Grupo Focal 

Roteiro Grupo Focal  

Dulci Lima 

05 de outubro de 2019 

 

Apresentação 

 

O objetivo dessa pesquisa é compreender como se caracteriza o Feminismo Negro na 

internet. A primeira etapa da pesquisa consistiu num formulário online que foi distribuído 

pelo Facebook e respondido por 99 mulheres negras de várias regiões do país. A etapa de 

grupo focal tem como propósito aprofundar algumas das questões já abordadas ou surgidas 

na etapa anterior. 

O propósito do grupo focal é compreender como o assunto em foco é interpretado pelo grupo. 

Não há respostas certas ou erradas, não é necessário ter um conhecimento aprofundado sobre 

feminismo negro ou estar diretamente ligada a algum coletivo de feministas negras online ou 

offline. A participação de cada uma de vocês é fundamental! 

Nenhuma participante do grupo focal será identificada nominalmente na pesquisa de modo 

a guardar a identidade de quem emitiu tal ou qual opinião. Seus nomes serão mencionados 

apenas nos agradecimentos. 

Faremos a gravação em áudio da discussão do grupo a fim de não perder nada do que for 

tratado aqui. O áudio será transcrito para utilização na tese. Meu papel aqui é de moderadora 

do grupo e temos também uma documentadora que fará anotações que possam complementar 

a transcrição do áudio posteriormente. Alguma dúvida? 

 

1) Para começar por favor se apresentem brevemente dizendo seus nomes, idades, 

profissões e iniciativas online com as quais estão ligadas. 

2) Como vocês se relacionam com o feminismo negro que acontece na internet? 

3) Caso concordem que existem diferenças entre gerações de feministas negras, o que 

vocês diriam que é semelhante entre a geração Sueli Carneiro/Lélia Gonzalez e o 

feminismo negro na internet? 

4) E o que há de diferente? 

5) Qual o impacto da internet no feminismo negro atual? 

6) Quais as principais pautas do feminismo negro online? 
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7) De que forma feministas negras atuam na internet? 

8) Qual o papel das influenciadoras digitais negras na configuração do feminismo 

negro online? 

9) As respostas dos formulários sugerem uma relação estreita entre o acesso ao ensino 

superior e o feminismo negro online. Como vocês interpretam isso?  

10) Gostariam de acrescentar algo que não foi abordado? 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 Os trabalhos dos grupos focais foram registrados em áudios e integralmente transcritos 

para favorecer a análise. Ambos os grupos foram realizados no mesmo dia em períodos 

diferentes. No total 7 mulheres entre 23 e 47 anos participaram das dinâmicas,  quatro delas do 

estado de São Paulo e as demais dos estados do Rio de Janeiro, Pará e Paraná. Duas delas 

contribuíram na etapa de questionários online, julguei pertinente incorporar aos grupos focais 

algumas das mulheres que participaram da etapa anterior e mesclar com mulheres que entraram 

em contato com a pesquisa pela primeira vez durante o grupo focal. As demais foram escolhidas 

de acordo com o seguinte perfil: mulheres negras, feministas, que conduzem ou já conduziram 

iniciativas em TICs.  

A opção por grupos pequenos foi feita para favorecer o aprofundamento das discussões 

que para essa etapa da pesquisa careciam de reflexões mais pormenorizadas (conforme 

indicação das referências bibliográficas consultadas).  

 Conforme Gondim (2003) e Costa (2014), a metodologia de grupo focal admite muitas 

possibilidades de abordagens para análise, no entanto é necessário considerar que qualquer 

abordagem deve levar em conta que as opiniões emitidas são resultado das discussões em grupo 

e não devem, portanto, ser consideradas individualmente. Dessa forma, “se uma opinião é 

esboçada, mesmo não sendo compartilhada por todos, para efeito de análise e interpretação dos 

resultados ela é referida como do grupo” (GONDIM, 2003, p.151). As autoras sugerem a 

codificação das informações obtidas em categorias temáticas que podem ser criadas 

previamente ou a partir da avaliação do material originado pelos grupos.  

 Como já mencionado anteriormente, a abordagem selecionada para interpretação dos 

dados obtidos tanto na etapa de formulário online quanto na etapa de grupo focal foi a análise 

de conteúdo. Tal técnica, como veremos a seguir prevê a codificação em categorias e se adequa 

às necessidades de tratamento do material coletado em ambas etapas. 
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4.3. Análise de conteúdo 

 

 A análise de conteúdo (AC) é um “método das ciências humanas e sociais destinado à 

investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa” (FONSECA 

JÙNIOR, 2006, p.280), bastante utilizada nos estudos de Comunicação, mas também aplicável 

a outras áreas das humanidades como a história, a psicologia e a ciência política. Compreende 

um conjunto variado de instrumentos metodológicos passíveis de serem aplicados a conteúdos 

discursivos diversificados. A escolha da AC como método de análise se deu por conta da técnica 

permitir tratar conjuntos de dados de naturezas distintas e grande volume de informações sem 

a perda de especificidades por conta da otimização das informações pelo processo de 

categorização. 

A análise se dá de acordo com as seguintes etapas: 

1) Organização da análise; 

2) Codificação; 

3) Categorização; 

4) Inferência. 

 Deve-se observar alguns aspectos essenciais para uma boa aplicação da técnica, como 

ter clareza e comunicar de forma transparente e objetiva quais “dados estão sendo analisados, 

como eles foram definidos e de qual população eles foram extraídos”; apresentar o contexto 

dos dados considerando que um “determinado discurso ocorre em função de um contexto e que 

algumas condições do contexto influenciam na construção do discurso”, “relacionar os dados 

obtidos com alguns aspectos de seu contexto”, considerar que “os interesses e conhecimentos 

do pesquisador também determinam a construção do contexto dentro do qual serão realizadas 

suas inferências” (FONSECA JÚNIOR, 2006, p.287-288). 

 

4.3.1. A organização da análise 

 

 Trata-se da fase de planejamento e organização do material a ser analisado e o início se 

dá por meio da pré-análise. Esse primeiro contato com o material nos incita a fazer escolhas 

quanto às parcelas dos dados que serão submetidos à análise. Caso hipótese e objetivos não 

tenham sido previamente formulados, é recomendado (ainda que não obrigatório) fazê-lo na 

pré-análise. Uma vez já formulados, os indicadores devem ser criados em função das hipóteses. 

O procedimento é iniciado pela leitura flutuante, momento em que o pesquisador se familiariza 

com o texto e formula suas primeiras impressões. Já na pré-análise “devem ser determinadas 
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operações de recorte do texto em unidades comparáveis de categorização para análise temática 

e de modalidade de codificação para o registro dos dados” (BARDIN, 2016, p.130). 

  

4.3.2. A codificação 

 

 O processo de codificação depende das decisões tomadas na etapa anterior. Para se 

proceder à codificação é fundamental a observância de determinadas condições como a “regra 

da homogeneidade”, segundo a qual os documentos “devem ser da mesma natureza, do mesmo 

gênero ou se reportarem ao mesmo assunto” (FONSECA JÚNIOR, 2006, p. 293), razão pela 

qual os dados obtidos pelos formulários online foram analisados separadamente daqueles 

obtidos pelos grupos focais, conforme veremos no capítulo seguinte. 

 Por meio da codificação os dados brutos são transformados em unidades de registro e 

contexto capazes de descrever as características do conteúdo analisado. As unidades de registro 

correspondem “ao segmento de conteúdo considerado unidade de base” (BARDIN, 2016, 

p.134), por exemplo, as “palavras-chave de um discurso político, os personagens de um filme 

ou romance, os anúncios publicitários de uma revista, os acontecimentos de um período 

histórico etc”, já as unidades de contexto fornecem os elementos necessários para que o 

pesquisador compreenda os sentidos das unidades de registro, por exemplo, “a contextualização 

de palavras como liberdade, progresso, democracia e sociedade podem auxiliar na compreensão 

de seu verdadeiro sentido” (FONSECA JÚNIOR, 2006, p. 294). 

 As unidades de registro mais frequentemente utilizadas, conforme Bardin (2016) são as 

palavras-chave, o objeto ou referente (temas-eixo), o personagem, o acontecimento, o 

documento ou unidade de gênero (um filme, um livro) e o tema. A autora aponta essas unidades 

de registro como exemplos que costumam ser muito utilizados, mas não como indicativo de 

restrição a eles. Cada pesquisador, de acordo com suas necessidades de pesquisa e do conjunto 

de dados que possui, definirá suas próprias unidades de registro. No estudo que ora apresento, 

o tema adquire relevância central e é a partir dele que as demais unidades de registro desse 

estudo se desdobram. Recorro a Bardin (2016), ao afirmar que: 

O tema é geralmente utilizado como unidade de registro para estudar motivações de 

opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências etc. As respostas a questões 

abertas, as entrevistas (não diretivas ou mais estruturadas) individuais ou de grupo, os 

psicodramas, as comunicações de massa etc., podem ser, e frequentemente são, 

analisados tendo o tema por base (BARDIN, 2016, p.135). 
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4.3.3. A categorização 

 

Concluída a etapa de codificação, o próximo passo é a categorização, ou seja, a criação 

de um número reduzido de categorias temáticas que incorporem as unidades de registro e 

contexto previamente definidas (FONSECA JÚNIOR, 2006; BARDIN, 2016). Na definição de 

Bardin (2016): 

As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes elementos. O 

critério de categorização pode ser semântico (categorias temáticas: por exemplo, todos 

os temas que significam a ansiedade ficam agrupados na categorias “ansiedade”, 

enquanto que os que significam descontração ficam agrupados sob o título conceitual 

“descontração”), sintático (os verbos, os adjetivos), léxico (classificação das palavras 

segundo o seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos) 

e expressivo (por exemplo, categorias que classificam as diversas perturbações da 

linguagem) (BARDIN, 2016, p.147). 

 

O objetivo da categorização é “fornecer, por condensação, uma representação 

simplificada dos dados brutos” (BARDIN, 2016, p.149). Dessa forma, a categorização colabora 

na visibilidade de determinados assuntos que poderiam passar despercebidos aos olhos do 

pesquisador na leitura simplificada do material bruto (FONSECA JÚNIOR, 2006; BARDIN, 

2016). 

O processo descrito até aqui corresponde a categorização por “acervo”, ou seja, os dados 

são primariamente decompostos em unidades de registro e contexto, codificados e 

posteriormente categorizados. Nesse caso as categorias são nomeadas já no final do processo. 

Mas também é possível realizar o procedimento por “caixas”, cujo processo é inverso ao 

anteriormente descrito, definem-se as categorias e “repartem-se da melhor maneira possível os 

elementos à medida que vão sendo encontrados” (BARDIN, 2016, p.149). Adoto neste estudo 

o procedimento por acervo. 

Caso se obtenha um número elevado de categorias, é necessário reagrupa-las reunindo 

as categorias mais fracas. Conforme Fonseca Júnior (2006, p.2 98) a categorização deve 

respeitar as seguintes características: 

a) exclusão mútua: um elemento incluído na categoria X não pode ser incluído na 

categoria Z; 

b) homogeneidade: só devem ser incluídas na mesma categoria unidades de registro 

da mesma natureza; 

c) pertinência: o sistema de categorias deve refletir as intenções da investigação; 

d) objetividade e fidelidade: os procedimentos classificatórios devem ser objetivos, 

de forma a garantir a fidelidade dos resultados, caso alguém queira repeti-los; 

e) produtividade: um conjunto de categorias deve fornecer resultados férteis em 

índice de inferências, dados e novas hipóteses. 
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 Encerrada a categorização a próximo e última etapa é utilizar as categorias para produzir 

inferências.  

 

4.3.4. Inferência 

 

A inferência é a razão de ser da Análise de Conteúdo, as etapas anteriores preparam o 

material para viabilizar ao pesquisador tecer suas considerações acerca do tema investigado e 

dessa forma responder às suas perguntas de pesquisa. É especialmente importante para extrair 

sentidos ocultos dos dados, conforme Bardin (2016, p. 167), 

[...] muitas vezes, os conteúdos encontrados estão ligados a outra coisa, ou seja, aos 

códigos que contêm, suportam e estruturam esta significação (cf.supra), ou então, às 

significações “segundas” que as primeiras escondem e que a análise, contudo, procura 

extrair: mitos, símbolos e valores, todos esses sentidos segundos que se movem com 

descrição e experiência sob o sentido primeiro. 

 

As inferências podem ser de natureza específica “quando vinculadas à situação 

específica do problema investigado” ou gerais “quando extrapolam a situação específica. [...] o 

analista precisará de outros dados do contexto [...] para estabelecer generalizações e definir as 

principais variáveis inerentes ao problema” (FONSECA JÚNIOR, 2006, p.299). 

 A Análise de Conteúdo postula que inferências possam ser feitas tanto 

quantitativamente, por meio de medidas frequenciais que contabilizam o número de aparições 

de determinadas unidades de registro e categorias num dado conjunto de dados analisados ou 

qualitativamente através da observação da “presença do índice (tema, palavra, personagem 

etc!), e não sobre a frequência de sua aparição, em cada comunicação individual” (BARDIN, 

2016, p. 146). Numa análise qualitativa, ainda segundo Bardin (2016), as ausências ou aquilo 

que parece casual ou acidental significa tanto quanto ou mais do que o que se faz presente. 

 

4.4.4. Aplicação da AC nas respostas dos questionários e nos grupos focais 

 

 Como mencionado anteriormente os questionários foram compostos por questões de 

múltipla escolha e por questões abertas. As respostas das questões de múltipla escolha foram 

apresentadas e interpretadas por meio de gráficos. A Análise de conteúdo foi aplicada somente 

nas questões abertas. 

 O material obtido através dos grupos focais foram integralmente transcritos para 

proceder à análise de conteúdo. Conforme Bardin (2016) e Fonseca Júnior (2006), embora a 

AC tenha surgido e durante muito tempo se dedicado exclusivamente às mensagens escritas e 
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material de comunicação de massa, atualmente sua aplicação se estende a materiais mais 

diversificados como os sonoros, audiovisuais, e é aplicada também a entrevistas individuais ou 

de grupos.  
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5. FEMINISMO NEGRO NAS REDES SOCIAIS: CONCEITUAÇÕES, 

PAUTAS E PRÁTICAS 

 

As jovens feministas negras estão pensando e escrevendo sobre o vivido. Estão 

publicando suas idéias. Isto é essencial para a diáspora do feminismo negro, para 

que os conhecimentos das intelectuais negras circulem. (Patricia Hill Collins durante 

a mesa Feminismo Negro: ações antirracistas no mundo contemporâneo no Encontro 

Internacional Nós tantas outras, São Paulo, 2018). 

 

As mulheres negras ao longo de todo o século XX articularam distintas formas de 

inserção em arenas de lutas por direitos, plena inserção social, melhoria nas condições de vida, 

ampliação da participação política tanto da população negra quanto de mulheres seja em ações 

segmentadas ou inseridas em movimentos mais amplos. 

As plataformas da internet como os blogs e redes sociais foram paulatinamente 

apropriadas pelos movimentos sociais como canais de circulação de informações, mobilização, 

construção identitária, organização de ações, proposição de conteúdos próprios e distintos das 

narrativas hegemônicas dos veículos de comunicação tradicionais. 

As mulheres negras, como tantos outros atores sociais, se inseriram nestas plataformas 

e têm feito múltiplos usos delas, seja para fomentar redes de empreendimentos econômicos 

(OLIVEIRA; LIMA, 2020), buscar ou compartilhar conhecimento sobre questões raciais e de 

gênero ou para outras atividades políticas relacionadas às suas demandas. 

Com maior exposição nas redes, essas mulheres também vêm enfrentando formas 

inéditas de violência, discursos de ódio, manipulação de informação, publicação de dados 

pessoais, ameaças de morte e de violência sexual. A despeito dos reveses enfrentados, autores 

como Neuman (2008) e Conley (2017) afirmam que as mulheres negras têm feito uso criativo 

das ferramentas tecnológicas subvertendo seus sentidos originais e as utilizando como 

estratégias de resistência. 

Os feminismos têm sido muito ativos na internet em anos recentes desenvolvendo 

campanhas, divulgando ações, produzindo e promovendo conhecimentos sobre as pautas da 

agenda feminista. O feminismo negro também tem se feito presente e muito produtivo na 

internet por meio de blogs, redes sociais e plataformas de vídeo.  

Antes de passar à exposição dos resultados obtidos pelos dados coletados faz-se 

necessário retomar a hipótese proposta neste estudo cujo propósito era aferir a possibilidade de 

que o feminismo negro nas redes sociais corresponda a um novo ciclo do feminismo negro 

DocuSign Envelope ID: 6B184C4B-6566-4A9A-BB9A-1A7539AB4E2D



147 

 

brasileiro por meio do reconhecimento de formas de organização, pautas, linhas de pensamento 

e identificação de permanências e rupturas em relação a outras etapas do movimento. 

Conforme abordado no capítulo anterior, onde se apresentou a metodologia aplicada na 

pesquisa, buscou-se aferir tal hipótese através da aplicação de formulários online e realização 

de grupos focais cujos resultados apresento a seguir divididos em Parte 1 (formulários online) 

e Parte 2 (Grupos Focais). 

 

Parte 1 – Formulários online 

 

5.1. O perfil das respondentes 

 

Conforme descrito no quarto capítulo, obtive o retorno de 99 mulheres aos formulários 

online compartilhados em minha conta pessoal do Facebook. Ao apurar os dados constatei que 

cinco grupos etários ficaram claramente definidos, o primeiro deles composto de 7 mulheres 

entre 14 e 19 anos; o segundo abrangendo o total de 30 mulheres entre 20 e 29; no terceiro e 

maior grupo encontramos 41 mulheres entre 30 e 39 anos; o quarto grupo compreende um total 

de 16 mulheres de 40 a 49 anos; o quinto e último grupo etário é composto por 5 mulheres entre 

50 e 59 anos. Desse montante 96% acessaram o ensino superior (cursando atualmente 

graduação ou pós, graduação completa, pós-graduação lato sensu e stricto sensu completas) 

sendo 49,5% em instituições privadas e 50,5% em instituições públicas.  

 

Figura 5: Gráfico – Escolaridade/Formação 
Fonte: Gerado a partir da ferramenta Formulários Google. 

 

Trata-se de um grupo altamente escolarizado e portanto, destoante da realidade da maior 

parte da população brasileira. Neste ponto é importante ressaltar que ter acesso ao ensino 
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superior não foi um critério proposto deliberadamente, surgiu de modo espontâneo na 

circulação do formulário, no entanto o fato de ter sido disparado por meio das minhas redes 

sociais pode ter criado esse viés (efeito homifilia ou bolha discutido no capítulo anterior) dado 

que minha conta pessoal no Facebook é constituída majoritariamente por contatos profissionais 

e acadêmicos. 

Como pudemos observar parte significativa do grupo respondente (71 mulheres) têm 

entre 20 e 39 anos e possivelmente foi beneficiada por uma série de ações populares e 

institucionais deflagradas desde os anos 1990 como os cursinhos pré-vestibulares para alunos 

de baixa renda e outras ações como as cotas raciais e sociais conforme indica a Síntese de 

Indicadores Sociais - SIS (2019): 

A democratização do acesso ao ensino superior foi estimulada por uma série de 

políticas públicas potencializadas pela melhoria do fluxo escolar na educação básica 

que se intensificou a partir da década de 1990 (Síntese de indicadores Sociais, 2018). 

Essas políticas vão desde o aumento das reservas de vagas nas instituições públicas 

direcionadas aos alunos de diferentes perfis (pessoa com deficiência, procedente de 

escola pública, com baixa renda familiar, etnias específicas etc) até o aumento do 

financiamento estudantil não reembolsável (como o Fundo de Financiamento para 

Todos - PROUNI), disponível aos alunos das instituições privadas. Houve também 

outros programas e ações do governo para a rede pública que contribuíram para a 

expansão dessa rede como o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais - Reuni e o Sistema de Seleção Unificada - 

SISU (SIS, 2019, p.84). 

 

Como apontam dados da SIS (2019) e outros como os do DIEESE (2012) há uma 

mudança sensível nos índices de escolarização da população negra que desde o início dos anos 

2000 vem reduzindo sua participação nos números de analfabetos e vendo crescer sua presença 

no ensino superior por força das medidas já mencionadas (MACIEL, 2014; ALMEIDA, 2017),  

o que colabora para compreensão do perfil de escolarização das mulheres negras elencadas 

acima. 

 Paralelamente à ampliação do acesso de estudantes negros ao ensino superior, ocorreu 

a expansão do uso da internet por meio de computadores pessoais e smartphones. Segundo o 

IBGE (2016), a maior utilização da internet se relaciona diretamente com os índices de 

escolarização. Entre a população com 15 anos ou mais de estudo, o que equivale ao ensino 

superior, o percentual de uso da internet é de aproximadamente 90%. 

Até a conclusão desta tese ainda não existiam dados precisos sobre o acesso da 

população negra às tecnologias e às ferramentas fornecidas pela internet, tampouco sobre seus 

hábitos de uso. Sobre exclusão digital a pesquisa Síntese de indicadores Sociais: uma análise 

das condições de vida da população brasileira (SIS) de 2016, produzida pelo IBGE, revela que 

60,8% da população classificada como preta e parda não tinha acesso à internet em seu 
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domicílio no ano de 2013. A SIS publicada em 2017 fez a divisão por sexo e raça onde se 

constatou que 37,3% das mulheres pretas e pardas e 39,1% dos homens pretos e pardos não 

tinham acesso à internet contra 24,5% das mulheres brancas e 24,7% dos homens brancos. A 

SIS de 2018 apresentou recuo nesses índices tanto entre brancos quanto entre negros. Nessa 

última aferição 29,3% das mulheres pretas e pardas e 30,9% de homens pretos e pardos não 

tinham acesso à internet contra 19% de mulheres brancas e 19,1% de homens brancos. A SIS 

2019 indica a manutenção da tendência ao decréscimo da falta de acesso à internet, os dados 

revelam que 23% das mulheres pretas e pardas não possuem meios de acesso à internet 

enquanto entre mulheres brancas esse percentual é de 15,1%; entre homens pretos e pardos esse 

número é de 24,8% e entre homens brancos o índice é de 15,4%, entretanto, esse acesso tem se 

ampliado por meio dos smartphones principalmente. Pesquisas como a PNAD - Acesso à 

Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal ou a TIC domicílios 

não fazem recorte de raça. 

No que diz respeito às mulheres negras, o Dossiê Mulheres Negras: retrato das 

condições de vida das mulheres negras no Brasil (2013) do IPEA avaliou a exclusão digital 

desse segmento populacional a partir da posse de computadores em domicílio e do acesso à 

internet, e concluiu que os domicílios chefiados por mulheres negras são os que mais carecem 

desses recursos em comparação com domicílios chefiados por homens negros, mulheres 

brancas e homens brancos. Esses dados vão de encontro às informações fornecidas pela Síntese 

de Indicadores Sociais 2018 e 2019 do IBGE na sessão que discute restrições de acesso em  

múltiplas dimensões, que apontam os domicílios chefiados por mulheres negras como os que 

apresentam maiores restrições de acesso à moradia adequada, educação, proteção social, 

serviços de saneamento básico e comunicação em comparação com mulheres brancas. 

 De volta à exploração dos dados de perfil obtidos via formulário, no que tange às áreas 

de atuação profissional há um predomínio das humanidades sendo as atividades relacionadas à 

educação as mais mencionadas perfazendo um total de 15 profissionais. A segunda carreira 

mais citada foi advogada, um total de 9 mulheres, seguida por outras 9 mulheres distribuídas 

em áreas da Comunicação como Publicidade, Marketing e Jornalismo. Dedicavam-se 

exclusivamente à pesquisa e aos estudos no momento da coleta de dados, 6 e 15 mulheres 

respectivamente57. 

                                                 
57 Outras carreiras mencionadas por 2 mulheres ou menos: treinadora comportamental, bancária, assessora, 

estagiária, doula, analista de dados, agente cultural, empresária, técnica em serviços públicos, coordenadora 

administrativa, assessora administrativa, bibliotecária, servidora pública, psicóloga, coordenadora de dados, 

funcionária pública, designer de moda, fonoaudióloga, autônoma, antropóloga, assistente social, gerente 

comercial, roteirista, socióloga, maquiadora, atriz, gastrônoma, estagiária de social intelligence, artesã, product 
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 O grupo se constitui majoritariamente de mulheres que não possuem filhos, percentual 

de 73,7%. O adiamento da maternidade ou a opção por não ter filhos tem se mostrado como 

tendência entre as mulheres brasileiras há décadas, sendo que o nível de fecundidade se mostra 

bastante baixo entre mulheres com maior nível de escolaridade (11 anos ou mais de estudo) 

(RIBEIRO; GARCIA, 2012). A dedicação aos estudos, os planos de carreira e a estabilidade 

financeira estão entre os motivos para a maternidade tardia ou não-maternidade58. No entanto, 

as razões para não ter filhos não se resumem às questões materiais, mas também à compreensão 

da maternidade como uma escolha da mulher, uma recusa ao exercício da maternidade 

compulsória (BRUZAMARELLO et al., 2019). 

Uma das questões do perfil no questionário se referia à religiosidade das respondentes, 

35,4% declararam não serem adeptas de religião alguma, enquanto dentre as demais 64,6% que 

declararam religião, mais da metade (cerca de 60%) é de praticantes de religiões de matriz 

africana como Candomblé e Umbanda. Acerca da relação entre mulheres negras, religiões de 

matriz africana e ativismo, Beatriz Santos (2018) afirma que: 

A maneira como se configura a relação das mulheres com a expressão religiosa de 

matriz africana, portanto, pode constituir uma conexão com o sagrado que possibilita 

um resgate de sua identidade afroancestral, uma vez que se apresenta, por exemplo, 

como contraponto às experiências de rechaço às suas características físicas, como cor 

da pele e cabelo, dentre outras formas que atingem suas percepções auto valorativas e 

submete às mais variadas formas de negação de si e de seus/suas semelhantes, 

corroborando para o esvaziamento identitário, o embranquecimento simbólico e 

apagamento dos aspectos históricos que as permeiam (SANTOS, 2018, p.30). 

 

E ainda que 

[...] a atuação política das mulheres de terreiros se desenvolverá a partir da 

necessidade de preservação identitária e de articulação de outras metodologias de 

resistência capazes de contemplar as pautas e especificidades inerentes às questões de 

gênero, raça e classe pertinentes à realidade das adeptas. Os caminhos percorridos 

nesse processo - a iniciação, no culto, de mulheres já filiadas a algum movimento 

                                                 
manager, nutricionista, analista de métricas. Duas mulheres não informaram e outra mencionou estar 

desempregada. 
58 Em 05 de julho de 2020 o site Geledés compartilhou a matéria de Clarissa Levy para o TAB UOL onde se 

abordou o adiamento da maternidade por mulheres negras. Intitulada “Sonhos negados: violência faz mulheres 

negras desistirem da maternidade”, o texto apresenta por meio de entrevistas com mulheres negras de distintas 

regiões do Brasil o receio dessas mulheres em ter filhos perdidos para violência racial empregada pelo estado por 

meio de suas polícias militares ou por meio da falta de assistência social que os empurra para o tráfico. O medo 

associado ao adiamento da maternidade também se manifestou entre as respostas das mulheres que preencheram 

os formulários online como no seguinte trecho: “[...] a violência contra as mulheres, o genocídio dos jovens 

negros pela mão perversa do estado, o crescimento da população carcerária feminina a partir da política de 

drogas... ah, tantas coisas importantes a serem debatidas. [...] invisibilidade sistemática e institucionalizada que 

se tenta imprimir para essas questões, principalmente no que diz respeito ao (des)governo atual. Neste momento, 

eu estou extremamente desesperançosa. Sinto muito por mim, mas principalmente por quem virá depois de mim. 

Isso impactou meu projeto de ser mãe, por exemplo. Não tenho coragem de colocar um filho no mundo, porque 

não tenho qualquer segurança no que vou deixar pra elx, entende?” (Respondente 95). Disponível em: 

https://www.geledes.org.br/sonhos-negados-violencia-faz-mulheres-negras-desistirem-da-

maternidade/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification. Acesso em 05 de jul 2020. 
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social, ou a inserção de mulheres já iniciadas em alguma religião afro-brasileira em 

alguma instância do movimento político - possibilitam o trânsito, entre esferas 

religiosa e política, de discussões que reafirmam a necessidade de fortalecimento 

identitário afrodescendente, a fim de deslegitimar o discurso de ramificações dos 

movimentos sociais que as invisibilizam e retratam suas urgências como estratégias 

de segregação e enfraquecimento político. (SANTOS, 2018, p.30-31). 

 

Religiões de matriz africana compreendem além de Candomblé e Umbanda uma gama 

de outras expressões religiosas como o culto aos voduns da Casa das Minas no Maranhão, o 

culto aos Egunguns da Ilha de Itaparica na Bahia, o Xangô de Pernambuco, entre outras. O 

candomblé baiano ganhou grande visibilidade e notoriedade por adeptos da classe artística que 

cantaram e escreveram sobre os orixás e popularizaram lideranças como a Ialorixá Mãe 

Menininha do Gantois. As lideranças femininas são notórias no Candomblé (assim como suas 

divindades como Oxum e Iansã cujos arquétipos representam mulheres resolutas), do qual a 

fundação é atribuída às mulheres negras escravizadas ou libertas que faziam comércio nas ruas 

de Salvador em meados do século XIX. As perseguições das quais as religiões afro-brasileiras 

foram vítimas por meio de batidas policiais e prisões resguardadas por lei na primeira República 

(1889-1930), e das quais seguiram e permanecem vítimas com as invasões de terreiros, 

destruição dos altares, faz com que a proteção à essas expressões religiosas sejam pauta dos 

movimentos negros. As ativistas negras recorrem frequentemente à alegorias do universo afro-

religioso para sintetizar e expressar ideias, condutas, valores59. Fazem uso especialmente de 

elementos das divindades femininas, cujos arquétipos são acionados pelo efeito de 

contraposição em relação aos papéis tradicionais de gênero e ao patriarcado, além de 

oferecerem perspectivas de agência em virtude dos modelos de resistência que evocam 

(AMARAL & GONÇALVES, 2006; LIMA, 2011; PARÉS, 2016; PEREIRA, 2019).  

É compreensível, dessa forma, a aproximação entre ativismo político de homens e 

mulheres negras junto a essas religiões e a incidência de um número considerável de adeptas 

de religiões de matriz africana entre as respondentes que declararam religião. 

A seguir apresento uma tabela que reúne os dados de perfil coletados no formulário 

online, as mulheres que responderam ao questionário são identificadas apenas pela 

denominação “respondente” e por números garantindo seu anonimato. 

 

                                                 
59 Ver discussão sobre conduta Ialodê no capítulo 2. 
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Quadro 5: Dados de perfil das respondentes 

Resp. Idade Região 
Profissão/ 

Ocupação: 

Escolaridade/ 

Formação 

Universidade 

Púb/ Priv 

Tem 

filhos? 
Religião 

1 38 Santo André - SP Psicóloga 
Superior 

completo 
Privada Sim Não tem 

2 38 São Paulo - SP Professora Mestrado Privada Não Não tem 

3 28 Diadema - SP Professora 
Superior 

completo 
Pública Sim Não tem 

4 31 São Paulo - SP Professora 
Superior 

completo 
Pública Sim Candomblé 

5 38 São Paulo - SP Educadora social 
Superior 

incompleto 
Pública Sim Não tem 

6 32 São Paulo - SP Professora Especialização Privada Sim Não tem 

7 34 Mauá – SP 
Coordenadora de 

dados 
Especialização Privada Sim Não tem 

8 44 São Paulo - SP Advogada 

Superior 

completo, 

Especialização 

Privada Sim Não tem 

9 26 São Paulo - SP 
Funcionária 

Pública 

Superior 

completo 
Privada Não Não tem 

10 35 São Paulo - SP Professora Mestrado Pública Sim Candomblé 

11 29 São Paulo - SP 
Consultora de 

Marketing 
Especialização Privada Não 

Católica, 

Candomblé, 

Umbanda 

12 32 São Paulo - SP 
Designer de 

Moda 

Superior 

completo 
Pública Não Umbanda 

13 30 São Paulo - SP 
Fonoaudióloga/ 

Empresária 
Mestrado Pública Não 

Candomblé, 

Umbanda 

14 19 Santo André - SP Autônoma Ensino Médio  Não Umbanda 

15 44 São Paulo - SP Advogada e Atriz Doutorado Privada Não Não tem 

16 45 Salvador - BA 

Antropóloga/Prof

essora 

universitária 

Pós-doc Pública Sim Candomblé 

17 27 São Paulo - SP 
Assistência 

Social - Básica 

Superior 

completo 
Privada Não 

Candomblé, 

Umbanda, 

Outras 

religiões de 

matriz 

africana, 

Espírita 

kardecista 

18 40 
Florianópolis – 

SC 
Estudante 

Superior 

incompleto 
Pública Não Candomblé 

19 42 Cotia – SP 
Gerente 

comercial 

Superior 

completo 
Privada Sim 

Espírita 

kardecista 

20 32 Rio de Janeiro Roteirista 
Superior 

completo 
Pública Não Umbanda 
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Resp. Idade Região 
Profissão/ 

Ocupação: 

Escolaridade/ 

Formação 

Universidade 

Púb/ Priv 

Tem 

filhos? 
Religião 

21 27 Fortaleza-CE Publicitária Mestrado Pública Não Não tem 

22 42 São Paulo Publicitária Doutorado Privada Sim Não tem 

23 55 São Paulo SP 
Socióloga/Coord

enadora ONG 

Superior 

completo, 

Especialização 

Privada Não 
Espírita 

kardecista 

24 40 São Paulo _ SP 
Coordenadora 

pedagógica 
Doutorado Pública Não Agnóstica 

25 50 Belém – PA Psicóloga Doutorado Privada Não Católica 

26 22 Cachoeira - BA Estudante 
Superior 

incompleto 
Pública Não 

Espírita 

kardecista 

27 21 São Paulo - SP Estudante 
Superior 

incompleto 
Privada Não 

Adventista 

do sétimo 

dia 

28 27 São Paulo - SP Maquiadora 
Superior 

completo 
Privada Não Não tem 

29 47 
Rio de Janeiro – 

RJ 

Atriz, produtora e 

pedagoga 

Superior 

completo 
Pública Sim Candomblé 

30 43 São Paulo - SP Advogada 
Superior 

completo 
Privada Sim Candomblé 

31 34 
São Caetano do 

Sul – SP 

Gastrônoma/chef 

de cozinha 

Superior 

completo 
Privada Não 

 

Não tem 

32 19 Pernambuco Desempregada 

Ensino 

Fundamental, 

Ensino Médio, 

Superior 

incompleto 

Pública Não Não tem 

33 40 Marília - SP Professora Doutorado Pública Não Não tem 

34 20 Pelotas - RS 

Estagiária de 

Social 

Intelligence - 

Prodigious BR 

Superior 

incompleto 
Pública Não Umbanda 

35 30 São Paulo - SP Artesã 
Superior 

completo 
Privada Não 

Outras 

religiões de 

matriz 

africana 

36 27 São Paulo - SP Jornalista 
Superior 

completo 
Privada Não Umbanda 

37 37 São Paulo - SP Product Manager Mestrado Privada Não Budismo 

38 27 São Paulo - SP Pesquisadora Mestrado Privada Não Candomblé 

39 25 Recife – PE Estudante 
Superior 

incompleto 
Pública Não Não tem 
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Resp. Idade Região 
Profissão/ 

Ocupação: 

Escolaridade/ 

Formação 

Universidade 

Púb/ Priv 

Tem 

filhos? 
Religião 

40 18 Caruaru - PE Estudante 
Superior 

incompleto 
Pública Não 

Espírita 

kardecista 

41 29 Recife – PE Psicóloga 
Superior 

completo 
Privada Não 

Católica, 

Outras 

religiões de 

matriz 

africana, 

Espírita 

kardecista 

42 31 
Rio de janeiro – 

RJ 
 Especialização Pública Não Não tem 

43 18 Caruaru Graduanda 
Superior 

incompleto 
Pública Não Não tem 

44 26 
Ribeirão Preto – 

SP 
 

Superior 

completo 
Pública Não Não tem 

45 43 Belém – PA Nutricionista Doutorado Pública Não Não tem 

46 26 Valença - BA Pedagoga 
Superior 

completo 
Pública Não Candomblé 

47 39 São Paulo - SP Jornalista Mestrado Privada Não Não tem 

48 35 São Paulo - SP 
Jornalismo e 

Escritora 

Superior 

completo 
Privada Não Candomblé 

49 30 Guarulhos - SP Atriz 
Superior 

completo 
Pública Não 

Candomblé, 

Outras 

religiões de 

matriz 

africana 

50 29 São Paulo - SP 
Analista de 

Métricas 

Superior 

completo 
Privada Não Não tem 

51 36 São Paulo - SP 
Orientadora 

Socioeducativa 

Superior 

incompleto 
Privada Sim Candomblé 

52 26 São Paulo - SP Advogada 
Superior 

completo 
Pública Não Não tem 

53 21 São Paulo - SP Estudante/ Doula 
Superior 

incompleto 
Pública Não Candomblé 

54 37 São Paulo - SP 

Treinadora 

comportamental 

e mediadora 

Mestrado Pública Não Não tem 

55 39 
Volta Redonda – 

RJ 
Bancária Especialização Privada Não Católica 

56 37 Brasília Assessora Especialização Privada Sim 
Espírita 

kardecista 

57 30 Brasília 

Gerente de 

comunicação 

digital 

Especialização Privada Sim Umbanda 

58 36 
Taboão da Serra 

– SP 
Bancária Pós-doc Privada Não Umbanda 
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Resp. Idade Região 
Profissão/ 

Ocupação: 

Escolaridade/ 

Formação 

Universidade 

Púb/ Priv 

Tem 

filhos? 
Religião 

59 31 Cachoeira - BA Estudante 
Superior 

completo 
Pública Sim 

Outras 

religiões de 

matriz 

africana 

60 30 
Rio de Janeiro – 

RJ 
Publicitária Especialização Privada Não Não tem 

61 29 Rio de Janeiro 

cientista 

social/doutoranda 

em saúde 

coletiva e 

coordenadora de 

pesquisa 

Doutorado Pública Não Candomblé 

62 23 
Rio de Janeiro – 

RJ 
Estagiária 

Superior 

incompleto 
Pública Não Católica 

63 31 São Paulo - SP Advogada Mestrado Privada Sim Candomblé 

64 44 
Rio de Janeiro – 

RJ 

Pesquisadora/pro

fessora 
Mestrado Pública Sim 

Outras 

religiões de 

matriz 

africana 

65 33 Los Angeles Advogada Mestrado Pública Não Protestante 

66 27 São Paulo - SP 
Bacharel em 

direito 

Superior 

completo 
Privada Não Umbanda 

67 37 São Paulo - SP 

Professora de 

educação infantil 

e fundamental I 

Especialização Privada Não 
Neopentecos

tal 

68 35 Paulista - PE Professora Mestrado Pública Não Não tem 

69 59 São Paulo - SP Advogada Especialização Privada Sim Umbanda 

70 14 São Paulo - SP Escola 
Ensino 

Fundamental 
Pública Não Não tem 

71 26 Guarulhos - SP Doula 
Superior 

completo 
Pública Sim Não indicou 

72 39 São Paulo - SP Educadora social 

Superior 

completo, 

Especialização 

Privada Não Não tem 

73 41 São Paulo - SP Bancária Especialização Privada Não 
Espírita 

kardecista 

74 31 São Paulo - SP Atriz 
Superior 

completo 
Pública Não Umbanda 

75 31 São Paulo - SP Estudante 
Superior 

incompleto 
Pública Não Cristianismo 

76 23 São Paulo Estudante 
Superior 

incompleto 
Pública Não Budista 

77 33 São Paulo Analista de dados 
Superior 

completo 
Privada Não Candomblé 
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Resp. Idade Região 
Profissão/ 

Ocupação: 

Escolaridade/ 

Formação 

Universidade 

Púb/ Priv 

Tem 

filhos? 
Religião 

78 23 Salvador - BA Estudante 
Superior 

incompleto 
Privada Não Não tem 

79 56 São Paulo - SP Pesquisadora Mestrado Privada Sim Não indicou 

80 40 São Paulo - SP 
Advogada e 

Professora 
Mestrado Pública Não Umbanda 

81 34 São Paulo - SP 
Pesquisadora e 

Consultora 
Mestrado Pública Não Não tem 

82 33 São Paulo - SP Pesquisadora Mestrado Pública Não Não tem 

83 49 Santo André - SP Agente Cultural Especialização Privada Sim Umbanda 

84 32 São Paulo - SP Pesquisadora Doutorado Pública Não 
Protestante/

Batista 

85 39 São Paulo - SP Empresária 

Superior 

completo, 

Especialização 

Privada Sim 
Espírita 

kardecista 

86 32 São Paulo - SP 
Jornalista/Anima

dora Cultural 
Mestrado Pública Não Católica 

87 19 São Paulo - SP 
Técnica em 

Serviços Públicos 
Ensino Médio  Não 

Outras 

religiões de 

matriz 

africana 

88 55 Salvador - BA 
Professora ensino 

superior 
Pós-doc Pública Sim Candomblé 

89 37 
Ribeirão Preto – 

SP 

Coordenadora 

Administrativa 

Superior 

completo, 

Especialização 

Pública Sim Católica 

90 23 Pelotas-RS Estagiária 
Superior 

incompleto 
Pública Não Umbanda 

91 22 Itapeva - SP Estudante 
Superior 

incompleto 
Privada Não Umbanda 

92 24 Porto Alegre - RS Estudante 
Superior 

incompleto 
Pública Não 

Católica, 

Umbanda 

93 17 Porto alegre - RS Estudante Ensino Médio Privada Não Não tem 

94 42 Brasília 
Assessora 

Administrativa 

Superior 

incompleto 
Privada Não 

Espírita 

kardecista 

95 39 São Paulo - SP Psicóloga Mestrado Privada Não Umbanda 

96 37 
Taboão da Serra 

– SP 
Bibliotecária Especialização Privada Não Não tem 

97 21 Olinda – PE Estudante 
Superior 

completo 
Pública Não Não tem 

98 29 Brasília Servidora Pública Mestrado Pública Não  Não tem 

99 29 Salvador - BA Servidora Pública 
Superior 

Incompleto 
Privada Não Não tem 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2. Análise das categorias extraídas das respostas dadas nos formulários 

 

 A partir da metodologia da Análise de Conteúdo aplicada às respostas abertas do 

formulário distribuído nas redes sociais e respondido por 99 mulheres negras, foram obtidas 10 

categorias temáticas que descrevo a seguir. 

 

5.2.1. Percepção sobre avanços sociais 

 Emergiu entre as respostas fornecidas pelas mulheres que aderiram ao formulário online 

uma cautelosa percepção de que ocorreram avanços na condição das mulheres negras em anos 

recentes. Tais avanços são percebidos em relação à redução das desigualdades sociais, 

educacionais, no aumento à visibilidade nos meios de comunicação e produção de conteúdo, 

no maior acesso à informação, à saúde e ocupação de espaços historicamente pouco acessados 

pela população negra como os espaços acadêmicos, políticos e a mídia tradicional.  

Esses avanços são vistos como algo que vem ocorrendo gradativamente, mas ainda não 

são considerados suficientes, pois alcançam apenas uma parte das mulheres negras brasileiras, 

enquanto para um outro contingente tais melhorias ainda não se fizeram sentir. Um dos 

exemplos utilizados para ilustrar essa afirmação foi a percepção do crescente número de jovens 

negras acessando o ensino superior em simultâneo com a persistência de um grande número de 

mulheres negras que nem mesmo acessaram o ensino médio. 

Creio que temos duas faces para entender a situação da mulher negra atualmente e 

eu sempre ilustro essas duas fases (sic) dizendo que parte delas está na frente de 

câmeras e a outra parte na fila de visita dos presídios. Tivemos grandes avanços entre 

as mulheres negras nos últimos anos, afinal vejo que meu filho hoje tem muito mais 

mulheres negras como referencia (sic) do que eu tive na idade dele. Elas estão de fato 

ocupando espaços, se formando, criando conteúdo e saindo do limbo em que 

historicamente foram colocadas, entretanto esse avanço é de parte dessas mulheres. 

Ainda vemos que nos lugares de maior precariedade são elas, as mulheres negras que 

formam a maioria. Diante do agravamento da situação economica (sic) que tende a 

vir com a fragilização das relações de trabalho, reforma da previdência e 

recrudescimento do Estado penal - creio que serão essas as mulheres mais atingidas 

e pra quem precisamos olhar no momento com maior aetnção (sic). (Respondente 3) 

 

O crédito pelos avanços é atribuído às políticas públicas e à luta das mulheres negras 

desde as gerações anteriores às contemporâneas por meio de múltiplas ações como as que visam 

a ampliação da autoestima (empoderamento estético), o debate das pautas fundamentais para 

as mulheres negras - reconhecido como fundamental na criação de estratégias de enfrentamento 

-, e a promoção da solidariedade entre mulheres negras.  
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As redes sociais são interpretadas como facilitadoras desse processo de ampliação da 

conexão entre mulheres negras, da discussão das pautas e do fortalecimento individual e 

coletivo desse grupo e dos feminismos. Destacou-se também o protagonismo das mulheres 

negras que assumiram a posição de formadoras de opinião no incentivo à mulheres mais jovens 

a reconhecerem mais cedo as injustiças sociais das quais padecem e a lutarem por seus direitos. 

 

5.2.2. Percepção sobre desigualdades, insegurança ou perspectiva negativa sobre a 

realidade social 

 

A despeito do reconhecimento de avanços foi uma constante o argumento de que a 

pirâmide social brasileira não sofreu alterações e de que as mulheres negras em sua maioria 

seguem bastante vulneráveis, em situação de risco, ocupando postos de trabalho precários, em 

subempregos, seguem sendo mão de obra abundante no trabalho doméstico, mal remuneradas 

e enfrentando múltiplos desafios para sua sobrevivência e a de seus filhos.  

As mulheres que responderam os questionários também consideram que as negras 

possuem os piores indicadores de qualidade e progresso de vida, de acesso à política, menor 

acesso aos sistemas de saúde e menos cuidados médicos, padecem da exclusão digital, além de 

maiores índices de precariedade e violência doméstica. 

Seriam responsáveis por essa condição, obstáculos estruturais como racismo, machismo 

e lgbtfobia. Dificuldades econômicas familiares e a consequente necessidade de chefiar suas 

famílias exigem que o trabalho seja conciliado com os estudos, o que seria prejudicial aos 

últimos. Afirmam que uma dinâmica de manutenção do poder mantém deliberadamente a 

população negra submetida a precárias condições de vida por meio da imposição de barreiras 

sociais, econômicas e culturais resultando em uma sociedade segregada que determina lugares 

de prestígio e desprestígio social. 

A situação já melhorou muito, ou seja, tivemos avanços, no entanto ainda estamos em 

um patamar muito inferior quando comparadas com as mulheres brancas tanto no 

nível educacional, quanto no mercado de trabalho o que ainda é reflexo do racismo 

estrutural o qual nos cria obstáculos diariamente. (Respondente 45) 

 

Vejo que estamos avançando, mas ainda somos muito marcadas pelo racismo que nos 

tira boas oportunidades de trabalho, pelos estereótipos que forçosamente tentam nos 

manter em posições de subalternidade, pela negação da nossa capacidade intelectual 

e criativa, pela falta de políticas públicas afirmativas que nos ajudem a acessar 

espaços demarcados historicamente por brancxs (sic). (Respondente 51) 

 

Em termos sociais mulheres negras ainda ocupam às (sic) margens, com menores 

salários, menor escolaridade, dificuldade em acessar o mercado de trabalho com 

condições dignas, escasso poder de aquisição de bens, exclusão digital e violência, 
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entre outros, evidenciando estruturas de desigualdade que operam com base em raça 

e gênero. Mas ousaria dizer que as mulheres negras são também o grupo que diante 

das oportunidades oferecidas pelas políticas públicas de inclusão e redistribuição de 

renda mais respondem positivamente, levando a cabo tais conquistas. Isso se faz 

sentir na publicização das lutas de feministas negras em diferentes espaços da 

sociedade brasileira, em nossas vitórias e na qualidade de questionamento e 

proposição que temos feito, tornando o debate de interseccionalidade rico e amplo. 

(Respondente 82) 

 

É considerada essencial a ampliação de políticas públicas que proponham mudanças 

estruturais mais efetivas para população negra, em particular para as mulheres, cujos direitos 

embora garantidos, não teriam sido de fato assegurados.  

Manifestaram preocupação e necessidade de que maior atenção seja dada às mulheres 

negras mais vulneráveis, que inclusive consideram apartadas dos círculos de ativismo por 

múltiplos fatores.  

 Há apreensão em relação ao contexto recente do país, em razão do avanço do 

neoliberalismo e a subsequente precarização das relações de trabalho e agravamento da pobreza 

por conta de reformas como a trabalhista e da previdência. São ainda motivos de preocupação 

o recrudescimento do Estado penal, os altos índices de encarceramento feminino e a 

necropolítica. 

Por fim, as mulheres negras que responderam ao questionário online relataram exaustão 

física e mental pela sobrecarga das mazelas diárias e luta constante, mas admitem que ainda há 

muito pelo que lutar. Afirmam haver grande diferença entre problemas enfrentados por 

mulheres brancas e negras e que o feminismo branco só dá atenção às primeiras. Os relatos 

também apontaram o reconhecimento de diferenças geracionais e a crença de que as mulheres 

negras hoje estão mais conectadas e combativas enquanto coletividade. 

Acredito que a luta de gerações anteriores deram frutos que estamos colhendo agora 

(maior acesso à educação, menos problemas em assumir nossa identidade estética) 

todavia muitos desafios permanecem. Os indicadores sobre violência e trabalho por 

exemplo revelam que estamos longe de alcançar isonomia tanto em relação à 

mulheres brancas quanto homens (negros e brancos). (Respondente 84) 

 

5.2.3. Violência (física e/ou emocional) e objetificações motivadas por racismo, 

machismo ou classe social 

 

Dentre as respostas abertas dos formulários surgiram muitos relatos de violência 

motivados por questões raciais, de gênero e de classe como abusos sexuais, violência doméstica 

e psicológica, assassinatos de familiares, associação entre a recente situação política do país 

com a ascensão conservadora e o aumento da violência como resultante do ódio a minorias. 
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A discriminação racial vivenciada em ambiente escolar e acadêmico, infligida por parte 

de professores e colegas é considerada um dos fatores determinantes no fracasso escolar de 

crianças e jovens negros. O racismo estrutural é apontado como desqualificador do discurso e 

das demandas da população negra e responsável pelas dificuldades de muitos na compreensão 

das dinâmicas raciais brasileiras que os afetam diretamente. O uso que determinados segmentos 

tem feito das pautas negras visando ganhos financeiros é criticado por banalizar demandas 

importantes. 

O racismo estrutural é também indicado como promotor do auto-ódio pela 

desqualificação de elementos fenotípicos associados a indivíduos negros como o cabelo, os 

lábios, a cor da pele, impactando sensivelmente a autoestima das mulheres negras. Apontam 

ainda o adoecimento mental como resultado do racismo e o assédio moral em ambiente 

acadêmico ou profissional, que tende a se agravar após denúncias sobre condutas racistas.  

O racismo estrutura a sociedade de um modo em que temos poucas armas para 

enfrentar os aniquilamentos e condicionamentos dados por ele. Hoje vejo que um dos 

grandes obstáculos do avanço real das mulheres negras se têm pela desqualificação 

da questão negra como um todo somada a desqualificação de todos os demais 

ativismos - nesse sentido, as condutas que aniquilam e mantem (sic) a desigualdade 

tendem a crescer. Nossa população ainda não entende o que é racismo e o quanto ele 

impacta a vida das mulheres negras em todos os instantes e a luta por essa 

compreensão vem sendo cada vez mais difícil ou banalizada em meios que hoje 

pautam questões negras visando o lucro e o buzz, mas sem a coragem necessária para 

questionar as estruturas. (Respondente 3). 

 

Foi considerada também como aspecto da violência racial e misógina uma leitura do 

corpo negro feminino como atributo quase exclusivo do sexo ou portador de uma sexualidade 

ameaçadora. Outros estereótipos relacionados à raça ou classe como o exotismo ou a vinculação 

da negritude à criminalidade e pobreza foram mencionados como mecanismos que servem à 

subalternização das mulheres negras. 

 

5.2.4. Trabalho, renda e educação 

 

O racismo e a misoginia foram apontados como principais responsáveis por dificuldades 

de acesso ao mercado de trabalho formal, obtenção de promoções, baixos salários, desemprego 

e acesso a clientes (no caso de profissionais autônomas). As respondentes relataram se sentirem 

injustiçadas em processos seletivos que privilegiaram pessoas brancas com currículos 

semelhantes ou inferiores. Algumas acrescentaram que além do racismo, os bairros onde 

residem foram fatores de discriminação em certas empresas. 
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O trabalho doméstico é ainda percebido como principal ocupação remunerada exercida 

por mulheres negras. 

Sobre o ambiente de trabalho, as mulheres relataram desconfiança de seus 

empregadores, chefes e colegas de trabalho quanto à sua competência profissional, resultando 

na atribuição de tarefas que não condiziam com suas qualificações e experiências profissionais 

ou na pressão constante de provar competência. 

Eu demorei pra reconhecer que o que enfrentei talvez tenha sido também por ser 

negra. Nos últimos anos, quando passei a me reconhecer como mulher preta, que 

pude tb repensar sobre algumas coisas que aconteciam comigo. Por exemplo, no meu 

trabalho, divido tarefas com duas psicólogas brancas. Sempre que me posiciono, as 

pessoas costumam categorizar minha fala como algo enérgico, com raiva (a famosa 

preta raivosa), mas quando minhas colegas falam exatamente a mesma coisa e da 

mesma forma, a recepção do argumento delas é diferente, elas costumam ser mais 

ouvidas... Já chegou a ponto da minha atual chefe dizer que eu deveria repensar em 

como me posiciono porque isso pesa contra o meu lado técnico que é muito bom. Eu 

tenho a sensação de que isso acontece por ser uma das poucas profissionais negras 

do hospital de porte e nacionalmente reconhecido onde trabalho. Eles não estão 

acostumados com uma preta na equipe, opinando. Mas estão acostumados com as 

várias mulheres negras que limpam esse hospital. (respondente 95) 

 

Quanto à educação, os relatos se concentraram no ensino superior e no fator de 

ineditismo familiar vivenciado por muitas destas mulheres como as primeiras a acessar a 

universidade. Ultrapassados os obstáculos de acesso, as mulheres negras enfrentaram currículos 

eurocêntricos, discriminação por parte de professores e colegas, falta de compreensão quanto 

às condições adversas de alunos pobres, dificuldades no acesso a bolsas e solidão por quase 

sempre serem as únicas negras em sala de aula.  

Na academia ,a rivalidade é muito grande. Qdo eu passei no curso de psicologia,eu 

tive dificuldade em fazer parte de grupos, porque os colegas não queriam uma negra. 

Qdo (sic) a ficha caiu ,eu resolvi fazer os meus trabalhos sozinhas. Encontrei nos 

professores alguns obstáculos, porém, eu deixei bem claro que os colegas não 

queriam fazer os trabalhos em grupo comigo. Então, fiz os meus trabalhos sozinha é 

ignorava o grupo. Sai desta faculdade particular e terminei a minha formação na 

UFPA [...]. (respondente 25) 

 

Manifestaram ainda o receio de reagir à posturas racistas e misóginas de professores e 

serem prejudicadas no seu desempenho acadêmico. 

[...] na faculdade tenho sempre que ser cautelosa para saber reagir aos insultos 

racistas e machistas por parte de professores para que eu me manifeste mas me 

assegure que ainda assim irei passar nas disciplinas. Por parte dos alunos tenho 

convívio maior com pessoas pretas para me manter minha saúde mental. (respondente 

76). 
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5.2.5. Descrédito profissional, intelectual e cobranças desproporcionais 

 

 Ainda dentro da temática do trabalho e educação, mas que se destacou como uma 

categoria independente pelo volume de menções foi a percepção das mulheres negras sobre 

descrédito e exigências desproporcionais. Foram relatados questionamentos e insinuações 

quanto às habilidades profissionais, desqualificação das opiniões e posicionamentos, 

desconfiança quanto à capacidade intelectual, criativa e demérito acadêmico (em alguns casos 

relacionados à atividade de militância exercida concomitantemente às atividades acadêmicas).  

[...] como mulher a nossa capacidade intelectual é sempre inferiorizada frente a 

capacidade masculina e por ser negra parece que isso se potencializa, sempre tenho 

que me esforçar mais que as mulheres brancas para ter o mesmo destaque. 

(respondente 45) 

 

[...] insistência em delegar a mim atividades "fáceis" e de pouca complexidade, 

enquanto para outras pessoas não negras delegar em atividades mais complexas, 

quando estou dentro de um RH, cursando a graduação de, e me pedem apenas para 

atender telefone e anotar recado sendo que tenho 10 anos de experiência, quando 

entreguei um trabalho a um professor e ele disse na frente da sala toda que usei uma 

linguagem "muito acadêmica" por isso devia ter plagiado da internet, etc. 

(respondente 51) 

 

Foram mencionadas ainda a necessidade de esforços sobressalentes para atender a 

expectativas maiores, menor tolerância com os erros se comparados com os de pessoas brancas, 

julgamento de suas competências profissionais, acadêmicas e sociais baseado em estereótipos 

como o da negra raivosa, favelada, burra e simplória. 

 

5.2.6. Perspectivas sobre o feminismo negro, trajetória pessoal e conceituação 

 

Esta categoria condensa as perspectivas das mulheres negras respondentes sobre o 

feminismo negro em suas vidas e a forma como o definem. De forma geral, há consenso sobre 

o impacto positivo das teorias e vivências feministas negras na ampliação de repertório acerca 

das desigualdades raciais e de gênero, na compreensão sobre seu papel social, na reformulação 

da autopercepção de suas trajetórias pessoais (ampliação do autoconhecimento e criação de 

novas narrativas) e na valorização das expressões da cultura negra. A valorização foi 

mencionada também em referências a autoestima/autoconfiança e na relação com outras 

mulheres e homens negros. 

Um feminismo que marca a presença da mulher negra na sociedade brasileira e como 

esse espaço/lugar se constitui no imbricamento de opressões como o machismo e o 

racismo buscando não só a discussão, mas a superação dessas opressões que tanto 

afligem as mulheres negras. (respondente 2) 
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Um movimento político que vem denunciar e enfrentar a situação de opressão 

específica das mulheres negras, ao mesmo tempo em que compreende esta como parte 

de um todo, articulando então análises e ações pela intersecção de raça, classe e 

gênero. (respondente 4) 

 

Defino Feminismo negro como a luta das mulheres negras, seja no campo da 

intelectualidade ou ações sociais, contra as opressões que atravessam 

especificamente a mulher negra. Entender que a “luta feminista” muitas vezes não 

fala de nós, já que parte do princípio que a mulher esteja numa posição social que 

está impregnado de privilégios da branquitude. (respondente 20) 

 

[...] um questionamento a partir de mulheres negras que analisando o campo teórico 

em construção por mulheres brancas, passaram a identificar que as demandas de 

mulheres negras eram outras e assim surge este conceito, na intenção de levantar 

questionamentos pertinentes a compreensão de mulheres negras na sociedade. 

(respondente 76) 

 

As mulheres relataram ter se tornado mais críticas e conscientes de problemas sociais 

que ignoravam, bem como do seu papel na sociedade. Tal influência também teria se feito sentir 

nas condutas de trabalho e estudos. O feminismo negro também teria possibilitado que 

encontrassem respostas para questões que nutriam sem compreender que se tratava de 

fenômeno coletivo e não individual. Relataram a sensação de descoberta de que não estavam 

sozinhas, criaram, ampliaram e fortaleceram redes de ativismo e solidariedade, e por 

consequência experimentaram um sentimento maior de pertencimento racial e melhora em 

aspectos da saúde mental.  

 As definições sobre o feminismo negro na percepção das mulheres que aderiram ao 

formulário online o apresentam como um movimento político e intelectual de mulheres negras 

que se dedica ao enfrentamento das opressões de gênero, raça e classe e seu caráter 

interseccional por meio de análises, qualificação do discurso e articulação de ações que visam 

a superação das condições adversas vivenciadas por mulheres negras e pobres. Foi considerado 

um importante fator de conscientização política e de reivindicação de políticas públicas para a 

extinção das desigualdades sociais no país. Algumas mulheres o definiram por sua oposição ao 

feminismo branco cujas pautas e ações são consideradas insuficientes para atender às 

especificidades das mulheres negras. Representatividade, visibilidade, humanização, 

ressignificação da imagem da mulher negra e valorização da ancestralidade também foram 

elencados como elementos essenciais do feminismo negro contemporâneo. 

 Como movimento intelectual foi apontado como desenvolvedor e disseminador de 

concepções teóricas, formulação de métricas de análise, metodologia de trabalho e novas 
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epistemologias. No campo da cultura foi dado destaque para a ampliação promovida pelo 

feminismo negro de mulheres negras nas artes e literatura.  

Como conceito, eu conheci o feminismo negro na universidade e o definiria como um 

movimento social, político e intelectual que questiona as desigualdades com base em 

gênero, raça e classe, organizado por mulheres negras. É um movimento plural, com 

posições diferentes de acordo com o lugar onde é concebido e executado, mas 

compartilham a luta por igualdade de direitos para as mulheres negras. Cada vez 

mais complexo, hoje pautas como direito a subjetividade, a sexualidade e ao prazer 

têm dividido atenção com acesso à direitos políticos e econômicos. No entanto, as 

mulheres negras conhecem o feminismo negro na prática, minha avó foi uma 

feminista negra mesmo sem se autoidentificar como uma, não levava todas as 

bandeiras como dela, mas já lutava por um mundo mais igualitário, sabia que 

existiam injustiças com base no seu gênero, na cor da sua pele, dava conselhos sobre 

como não recair sobre os erros que ela mesmo havia cometido, impulsionava o 

estudo, a independência afetiva e financeira. Então, mesmo antes de saber colocar 

em palavras, de alguma forma eu já o conhecia. (respondente 82) 

 

 Características associadas à subjetividade como autoconhecimento, autocuidado, 

autoestima, acolhimento e enfrentamento da solidão foram elencadas como inerentes ao 

feminismo negro. 

 Algumas mulheres consideram que o feminismo negro é relativamente recente, e que 

ainda carece de organização e priorização de pautas. Outras destacaram os conflitos internos. 

Por fim, alguns relatos salientaram o feminismo negro como uma vivência que antecede e 

independe da conceituação, de modo que muitas das formas de pensar e agir defendidas pelo 

movimento feminista negro são observadas em mulheres negras mais velhas ou de camadas 

populares que não tiveram contato com sua forma teorizada. 

 

5.2.7. Formas de acesso ao feminismo negro 

 

 As formas de chegada ao feminismo negro (contato inicial) foram variadas, as menções 

incluem aproximação via família e amigas, encontros de mulheres e grupos de estudos, ao longo 

do desenvolvimento de pesquisas, em atividades culturais, em movimentos sociais como o 

movimento negro, em organizações de mulheres negras como as mencionadas Geledés, Fala 

Preta, Criola e Coisa de Mulher.  

Em debates na universidade, publicações das mulheres negras em redes sociais, 

leituras, debates abertos e conversas com conhecidas que estudam o tema. 

(respondente 4) 

 

Primeiramente conheci pelas redes sociais, vídeos no youtube e outros similares, 

somente depois deste momento que comprei livros sobre o assunto, li artigos etc. 

(respondente 33) 
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Tive mais contato pelas redes sociais e depois por escritoras como a Chimamanda, 

Silvia Federici, Djamila Ribeiro e outras. (respondente 85) 

 

Quando, em outro trabalho, vi uma mulher negra maravilhosa e quis ser mais 

confiante como ela. Comecei a conversar com ela, ler pela internet, etc. (respondente 

98) 

 

 A maioria das mulheres mencionou ter chegado ao feminismo negro por meio da 

universidade através de leituras e debates ou através de plataformas da internet como as redes 

sociais, blogs, influenciadoras digitais e plataformas de vídeo. Nominalmente foram citadas 

como primeiro contato com o feminismo negro: Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Júlia Rocha 

e Ângela Davis. 

 

5.2.8. Tomada de consciência 

 

 O processo de conscientização quanto à própria realidade racial e social foi descrito 

pelas respondentes como um importante momento de transformação em suas vidas. As 

mulheres que colaboraram na pesquisa relataram processos de reconhecimento de pertença 

racial por meio do ato de se enxergar e se aceitar como negras, como resultado teriam alcançado 

maior valorização de si e de aspectos fenotípicos e/ou culturais relacionados à população negra. 

Entender como a cor da minha pele impacta na minha vida, foi de suma importância 

para entender como funciona meus relacionamentos, minha profissão e muitas outras 

coisas. (respondente 40) 

 

[...] me tirou da alienação e comecei a perceber como o racismo estrutura a sociedade 

em que vivemos e como permeia as relações, em todas as esferas. (respondente 51) 

 

Percebi que o que eu sentia era coletivo e não individual. E então decidi militar por 

isso. Para me ajudar e ajudar outras mulheres. (respondente 57) 

 

Minha maneira de me perceber como mulher negra mudou completamente. Minha 

religiosidade e o feminismo negro construíram a minha autoconfiança, que era 

impossibilitada pelo racismo. (respondente 61) 

 

Raça sempre foi mais importante na minha vida do que gênero. Eu passei a gostar do 

ser mulher de uma outra forma, ontologicamente falando. Mas dentro do movimento 

negro foi fazendo sentido para mim o feminismo negro. O Branco nunca fez. Mudou 

minha forma de me relacionar com outras mulheres e homens, meu jeito de escrever 

e militar. (respondente 65) 

 

O meu trabalho está diretamente ligado a ajudar na compreensão da diversidade 

humana e no respeito e dignidade de toda pessoa. Ter contato com esse olhar me 

transformou internamente, porque passei a aceitar melhor as minhas raízes e me 

orgulhar delas, como me ajuda a desenvolver melhor o meu trabalho. (respondente 

85) 
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Ainda como parte desse processo relatam maior compreensão do racismo estrutural e 

dos obstáculos enfrentados como um fenômeno coletivo e não individual, tal compreensão as 

teria levado a reconhecer a falácia da meritocracia. Admitiram que esse processo de tomada de 

consciência foi responsável por um reposicionamento de perspectivas de vida, pela ampliação 

da noção de direitos humanos, mudanças nos relacionamentos interpessoais em âmbito privado 

ou profissional/acadêmico, mudanças nos interesses culturais, melhor entendimento sobre seus 

direitos e participação em sociedade e consequentemente à intensificação da participação em 

ações de resistência e movimentos sociais. As respondentes consideram que as mulheres negras 

são as atuais protagonistas na luta antirracista. 

 

5.2.9. Pautas do feminismo negro 

 

Foram elencadas como pautas do feminismo negro um quadro amplo de temáticas que 

abrange desde questões específicas como a hipersexualização dos corpos femininos negros a 

demandas sociais mais universais como a reforma da previdência e o aquecimento global. A 

adesão às pautas mencionadas variam, algumas embora tenham sido reconhecidas como 

relevantes ao movimento não foram reconhecidas como prioritárias na perspectiva individual 

da respondente. É o caso da pauta da representatividade, considerada necessária quando se trata 

da representatividade política, mas controversa quando no campo midiático. Controversas 

também são as pautas do colorismo e do lugar de fala. 

O feminismo negro tem diversas pautas e confesso que muitas delas não me 

interessam enquanto mobilizadores de luta, mas me mantenho acreditando que a 

questão carcerária e punitiva é a que mais dialoga com os problemas estruturais da 

mulher negra. Para além disso, creio que a luta contra a sexualização e a autonomia 

de corpos que foram historicamente considerados públicos, a luta contra a violência 

doméstica, pela possibilidade de criarmos nossos filhos de modo digno, direito e 

acesso a saúde pública, a justiça e ao reconhecimento da dignidade intelectual, física 

e cotidiana. (respondente 3) 

 

Alguns grupos feministas negros reivindicam uma pauta mais neoliberal reformista, 

notadamente as mulheres que lutam pelo acesso ao espaço de poder. Mas as pautas 

do feminismo negro são históricas e nao (sic) se resume a entrada de mulheres em 

espaços de privilégio. Há demandas específicas como enfrentamento ao racismo e 

racismo, justiça, e o combate às múltiplas opressões que enfrentamos cotidianamente. 

(respondente 15). 

 

A principal pauta é a de violência. O grande e maior problema que nós temos é de 

base, os brasileiros mesmo negros parecem que aprendem desde cedo a odiar as 

mulheres, principalmente as mulheres negras. (respondente 28) 
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O genocídio acredito que seja uma das principais pautas, o racismo nas relações de 

trabalho, a falta de acesso a educação, no que diz respeito a políticas afirmativas. 

(respondente 51) 

 

Estamos com pautas novas, não por termos superado todas as problemáticas 

anteriores, quando o feminismo surgiu, mas por um discreto a avanço. Porém ainda 

temos que reinvindicar (sic) por melhores condições de trabalho, por espaços de 

trabalho que não só os de subserviência. Esteriótipos (sic) e sexualização dos corpos. 

Solidão compulsória. Todas as formas do racismo institucional. Tripla jornada de 

trabalho, genocídio, encarceramento, dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho. Falta de assistência em saúde, em todos os campos, psicológicos, 

ginecológicos, endócrino (principalmente mulheres trans e as travestis). Violência 

doméstica, obstétrica, morte materna, morte infantil. Heterosexualidade e 

maternidade compulsória. Feminicidio (sic), aborto, falta de moradia, e de moradia 

digna... Enfim, muitos! Os principais obstáculos acho que são os mesmos, o capital, 

o racismo o patriarcado e tudo que está dentro disso. (respondente 53) 

 

Direito à vida, à sanidade mental, O fim do encarceramento em massa, a igualdade 

de oportunidades de trabalho e estudo, a saúde reprodutiva da mulher etc. 

(respondente 52). 

 

Na minha opinião a principal questão é se inserir nas pautas políticas que é onde as 

decisões sobre os corpos são tomadas. (respondente 60). 

 

A pauta de maior destaque foi a da violência em suas diversas formas de manifestação: 

violência doméstica, obstétrica, sexual (abuso, estupro ou exploração sexual),  feminicídio, 

violência policial e genocídio da juventude negra. O encarceramento em massa de homens e 

mulheres negras e a justiça punitiva foram relatados como pontos fundamentais que merecem 

maior atenção.  

São ainda pautas do feminismo negro conforme este grupo de mulheres, o combate às 

desigualdades sociais, ao racismo, machismo, classismo e à branquitude, bem como a luta por 

políticas públicas que garantam condições dignas de vida, que se dariam, por exemplo, pelo 

acesso ao mercado formal de trabalho, equidade salarial, de gênero, redução da sobreposição 

de jornadas de trabalho, acesso à saúde pública para mulheres cisgênero, transgênero e travestis, 

descriminalização do aborto, atenção à saúde reprodutiva e mental, combate à 

heterosexualidade, maternidade e solidão compulsórias, ampliação do acesso à educação em 

todos os níveis e aplicação eficaz de uma educação antirracista para toda população. A estética 

negra e o afeto surgiram como aspectos tratados pelo feminismo negro a partir de suas 

dimensões políticas. É fundamental destacar aqui a incorporação das demandas de mulheres 

negras transgênero e travestis. 

A ampliação da epistemologia acadêmica, o combate ao epistemicídio e o 

reconhecimento da dignidade intelectual foram mencionados como atuação no campo do ensino 

superior e construção de conhecimentos e saberes. 
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A falta de reconhecimento da especificidade de opressões vividas pelas mulheres negras 

por parte da esquerda, de setores do feminismo branco e de segmentos do movimento negro se 

constituem também num campo de luta das feministas negras. Por fim a ampliação do próprio 

feminismo negro para mulheres que ainda não o acessaram, especialmente das mulheres das 

camadas mais vulneráveis da população é considerada uma pauta. 

 

5.2.10. Obstáculos enfrentados pelo feminismo negro 

 

A despeito do reconhecimento quanto aos avanços recentes do feminismo negro pela 

ampliação das conexões entre as mulheres negras, maior visibilidade e discussão das suas 

pautas, há obstáculos consideráveis que dificultam as ações do movimento. Alguns deles já 

mencionados na categoria anterior como a falta de reconhecimento das particularidades 

vivenciadas pelas mulheres negras por segmentos de movimentos sociais com os quais 

partilham pautas. 

Apropriação equivocada das pautas pelo mercado midiático resultando na 

banalização das questões políticas e econômicas. (respondente 1) 

 

Individualismo, Consumismo, Poucos Trabalhos feitos em coletividade para e ente 

(sic) mulheres negras, Poucas redes de solidariedade para ou entre mulheres negras, 

Racismo e machismo etc. (respondente 33) 

 

Além do racismo, patriarcado e desigualdades sociais, alguns dos demais obstáculos 

mencionados são a apropriação de pautas do movimento por campos do mercado econômico e 

midiático e a consequente banalização de tais questões, bem como o consumismo e 

individualismo característicos da sociedade contemporânea. Para as mulheres que responderam 

ao formulário online ainda faltam ações e pensamentos pautados na coletividade, além da 

necessidade de ampliação e fortalecimento de redes de solidariedade. 

 A baixa consciência racial, o colonialismo cultural, o negacionismo histórico e a falta 

de compreensão do que seria reparação histórica também foram considerados obstáculos ao 

avanço do feminismo negro. Algumas mulheres apontaram a falta de estratégias do feminismo 

negro e a ausência de criação de ferramentas de enfrentamento para um progresso real. Nesse 

sentido criticaram a maior atenção dada às teorias e ao sofrimento em detrimento de ações. 

Outras apontaram como obstáculo o hermetismo de alguns coletivos feministas negros. 

Acho que o feminismo negro se limita muito na dor e não dá as ferramentas ou 

estrategias (sic) para um progresso ativo e real. temos que ensinar a cura, o 

fortalecimento que é estar com pretas! (respondente 35) 
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Os principais problemas... o negacionismo da história, o não entendimento de 

reparação histórica que temos que pautar todos os dias, a dificuldade de manutenção 

da cultura negra como parte de nossa educação em todos os níveis, isso tudo resulta 

em um processo sério de objetificação da mulher, e sobremaneira, da mulher negra 

e de sua dignidade. (respondente 81) 

 

 A atual conjuntura política, econômica e cultural representada por um governo de 

extrema-direita foi apontada como um importante entrave para o feminismo negro como 

movimento social. 

Obstáculos são a agenda neoliberal conservadora, o racismo das elites, incluindo os 

ditos progressistas, a falta de condicoes (sic) de muitas mulheres de se organizar 

politicamente etc. (respondente 52) 

 

Problemas enfrentados: cenário político de extrema direita neoliberal. (respondente 

68) 

 

Principal problema é uma conjuntura sócio-cultural-econômica, mas se eu pudesse 

começaria apontado a questão doméstica (sim a realidade das empregadas 

domésticas) e esse discurso cínico de algumas mulheres brancas de sororidade e bla 

bla bla, entre nós e elas não há irmandade alguma e quando há, é sobre temas e 

circunstâncias pontuais, não nos enganemos. (respondente 74) 

 

O principal obstáculo, em minha opinião, é a invisibilidade sistemática e 

institucionalizada que se tenta imprimir para essas questões, principalmente no que 

diz respeito ao (des)governo atual. Neste momento, eu estou extremamente 

desesperançosa. (respondente 95) 

 

 O feminismo branco foi identificado como parte dos problemas enfrentados pelo 

feminismo negro, devido à ausência ou insuficiência de um discurso interseccional e por causa 

de práticas que não correspondem ao propagado conceito de sororidade. Faltaria apoio tanto de 

mulheres brancas quanto de homens negros. 

Acho que precisamos de mais apoio das mulheres brancas e dos homens negros [...]. 

O principal obstáculos (sic) são os discursos das mulheres brancas sobre o feminismo 

negro sendo que elas não tem (sic) a vivência e parecem ignorar as 

interseccionalidades do feminismo (respondente 86). 

 

5.3. Estratégias e enfrentamentos do feminismo negro contemporâneo 

 

Um quadro da nossa história recente nos é apresentado pelo grupo pesquisado, a 

interpretação de que avanços ocorreram simultaneamente à manutenção de desigualdades 

estruturais é corroborada por indicadores e pesquisas como as já mencionadas Síntese de 

indicadores sociais do IBGE. Na mesma proporção em que reconhecem terem sido beneficiadas 

por tais mudanças, as mulheres que aderiram a esse estudo compreendem que pertencem a um 

grupo minoritário dentro do quadro amplo da realidade social das mulheres negras brasileiras e 
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creem que as políticas públicas devam ser aperfeiçoadas para que atinjam estratos ainda mais 

vulneráveis dessa população. Há no entanto, um pessimismo relacionado às medidas adotadas 

pelo governo atual, cujo Presidente da República (Jair Bolsonaro) é claramente avesso a 

políticas sociais e faz uma gestão que colabora na precarização da vida da população mais 

pobre. 

O acesso a espaços sociais como o ambiente acadêmico e os espaços de trabalho 

qualificado colocou essas mulheres diante de novas formas de racismo como a desqualificação 

de competências intelectuais e exigências desproporcionais. Esse fator somado à solidão que 

frequentemente relatam sentir nesses espaços, onde quase sempre são as únicas pessoas negras, 

e ainda a simultânea convivência com amigos e familiares também negros que não atingiram o 

mesmo nível de escolaridade e renda, é gerador de angústia e consequente adoecimento 

emocional. Patrícia Hill Collins em Pensamento Feminista Negro (2019) relata fenômeno 

semelhante no caso das mulheres negras estadunidenses: 

Para as mulheres negras, que na maioria não nasceram na classe média, mas 

ascenderam a ela, pode ser inquietante lidar com as demandas do trabalho e da família, 

bem como as da sociedade civil negra. Consideremos o caso de Leanita McClain, 

jornalista afro-americana que cresceu em um conjunto habitacional segregado em 

Chicago e se tornou redatora de um grande jornal da cidade. Em artigo amplamente 

citado, “The Middle-class Black´s Burden” [O fardo do negro de classe média], 

McClain lamenta: “Não me sinto confortável na classe média; eu me sinto 

desconfortável. Consegui chegar aonde cheguei, mas que lugar é esse?”. Ela se sente 

frustrada, em grande parte, por ocupar posições marginais em vários cenários: “Minha 

vida é repleta de incongruências. [...] Às vezes, enquanto espero o ônibus com a minha 

pasta executiva, vejo a minha tia descendo do ônibus com outras faxineiras, a caminho 

do serviço na casa do meu vizinho”. (COLLINS, 2019, p. 132) 

 

Tendo em vista o que é manifestado pelas respondentes e pelo excerto acima, não é 

difícil imaginar a razão pela qual as redes sociais são interpretadas pelas mulheres negras que 

participaram desse estudo como aliadas na facilitação do contato com suas iguais, bem como 

no auxílio ao fortalecimento individual e coletivo das mulheres negras. A maior parte dessas 

mulheres (em virtude do espaço ambíguo que ocupam) experimenta a solidão no seu cotidiano 

e encontram nas redes sociais outras mulheres negras com experiências semelhantes e com as 

quais se identificam. O contato e compartilhamento de experiências comuns reposiciona a 

sensação de deslocamento ao possibilitar o surgimento de um senso de pertencimento a uma 

coletividade, e por consequência diminuição da sensação de solidão experimentada por essas 

mulheres. 

 Como brevemente abordado em capítulos anteriores, a ampliação da população negra 

no ensino superior fortaleceu o interesse dessa camada populacional em se ver representada 

positivamente em narrativas e espaços onde ainda hoje são invisíveis, como a história oficial, a 
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grande mídia, os lugares legitimados de produção do conhecimento60. É dessa forma que a 

internet e suas ferramentas de produção de conteúdo adquirem centralidade nas ações desse 

grupo, pois se tornaram um meio acessível para que negros e negras atuassem na reivindicação 

do protagonismo de suas próprias histórias. 

Ao analisar a apropriação de tecnologias por mulheres negras brasileiras, Santos (2018) 

afirma que a despeito  

[...] deste contexto onde se observam marcadas distâncias sócio-econômicas e 

educacionais, as mulheres negras têm recorrido a esta ferramenta, internet, para 

expandir seus discursos e criar redes sociais, de maneira que se tem incluído em um 

contexto também adverso, e não obstante necessário. As mulheres negras vivem em 

um mundo real em que seus discursos são refutados pelos grandes meios de 

comunicação, e paralelamente em um mundo digital em que, ao mesmo tempo que se 

reproduzem valores de exclusão e estereótipos, se facilita às mulheres negras um 

alcance discursivo incalculável.61 (SANTOS, 2018, p. 125) 

 

Steele (2016), ao analisar blogs escritos por mulheres negras, afirma que grupos 

excluídos do discurso público sempre buscaram meios alternativos para se envolver na 

sociedade democrática. Dessa forma, as novas mídias online se tornaram um importante espaço 

de atuação para tais grupos. A autora defende a necessidade de pesquisas que aprofundem as 

análises sobre o uso que indivíduos oriundos de grupos minoritários, como as mulheres negras, 

fazem das mídias online como espaço político.  

Por tratar-se de uma produção que se opõe à ideologia dominante, ao focalizar as 

experiências e pontos de vista de indivíduos subalternizados, Steele (2016) afirma que mesmo 

os blogs que não se definem como de natureza política podem ser lidos a partir da perspectiva 

de uma atuação política, “[...] neste contexto, uma comunidade pode reunir-se e discutir e 

desafiar a opressão, tanto através da escrita como através da sua existência fora do controle da 

mídia popular” (STEELE, 2016, p. 75). 

                                                 
60 No final de maio de 2020 o movimento Black Lives Matter (BLM) saiu às ruas em protesto pela morte de George 

Floyd, homem negro asfixiado por um policial em Minneapolis após ter sido algemado e colocado deitado de 

bruços no chão. Tudo foi gravado com um celular e as imagens percorreram o mundo. Protestos contra o racismo 

e em solidariedade ao movimento BLM foram realizados no mundo todo. No Brasil a repercussão colocou mais 

uma vez em evidência a ausência de negros em espaços hegemônicos da mídia ao questionar um painel de debate 

sobre racismo composto apenas por comentaristas brancos na GloboNews. A emissora recebeu inúmeras críticas 

e em contrapartida convocou um time de jornalistas negras para debater o assunto, assumindo publicamente o erro. 

A esse movimento se seguiu uma série de personalidades brancas cedendo suas redes sociais com milhares de 

seguidores para ativistas negros discutirem racismo. Essa situação é reveladora do quanto, a despeito de alguns 

avanços, os negros seguem apartados dos grandes veículos de comunicação, dos espaços hegemônicos de produção 

da informação. Ver em: https://telepadi.folha.uol.com.br/globonews-faz-autocritica-inedita-sobre-brancos-

discutindo-racismo-e-escala-so-negros-para-o-em-pauta/ e https://www.metropoles.com/entretenimento/famosos-

cedem-o-instagram-para-ativistas-negros-entenda-o-movimento. 
61 Tradução nossa. 
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Através de blogs e redes sociais, as mulheres negras não apenas narram suas 

experiências com o racismo e o machismo, mas também contestam o “cenário político, 

organizações e instituições sociais”. Steele considera que “o ativismo por parte das blogueiras 

é revolucionário porque cria novos espaços de oposição que transformam a vida cotidiana e o 

discurso” (STEELE, 2016, p. 74). 

 Segundo Steele (2016) as mídias online fornecem um meio onde as mulheres negras 

podem contestar livremente o discurso dominante e, dessa forma, rejeitar “as rotulações 

negativas e as representações opressivas” (p. 79), oportunizando, por meio de narrativas em 

primeira pessoa e estratégias retóricas, que tanto autoras quanto leitores “criem e articulem 

significado para si mesmos, fora das restrições da grande mídia” (p. 80). 

 Recorrendo a autoras como Audre Lorde e Alice Walker, Steele (2016) defende que os 

escritos das blogueiras negras sejam considerados “parte do legado histórico das escritoras 

negras marginalizadas” e classifica a atuação das mulheres negras em ambiente online como 

“agente de inovação em novo contexto de mídia” por utilizarem a blogosfera e outras 

ferramentas online para discutir “sistemas e estruturas das quais são excluídas ou exploradas” 

(p. 90). 

 Ainda acerca das redes sociais, as respondentes identificaram essas plataformas como 

arenas públicas de debate das pautas pertinentes às mulheres negras e espaços formativos por 

meio dos quais se pode conscientizar jovens mulheres sobre as desigualdades sociais, raciais e 

de gênero. Algumas das próprias respondentes apontaram as redes sociais (e outras plataformas 

como sites e blogs) como formas pelas quais tiveram o primeiro contato com o feminismo 

negro. Entretanto, há que se destacar que para a maior parte das mulheres negras neste estudo, 

a universidade (e não a internet) foi responsável por introduzi-las ao feminismo negro, ou seja, 

a ampliação do acesso da população negra ao ensino superior tem um papel fundamental na 

disseminação dos conceitos, pautas e práticas do feminismo negro. 

 Para este grupo de 99 mulheres, o feminismo negro exerceu impacto positivo em 

aspectos de sua subjetividade como autopercepção, autoconhecimento e a sensação de 

pertencimento a uma coletividade num processo que Patrícia Hill Collins (2016) chamou de 

autodefinição e autoavaliação.  

Autodefinição envolve desafiar o processo de validação do conhecimento político que 

resultou em imagens estereotipadas externamente definidas da condição feminina 

afro-americana. Em contrapartida, a autoavaliação enfatiza o conteúdo específico das 

autodefinições das mulheres negras, substituindo imagens externamente definidas 

com imagens autênticas de mulheres negras. (COLLINS, 2016, p. 102) 
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Collins (2019) argumenta que historicamente imagens de controle têm sido utilizadas 

como forma de cerceamento das mulheres negras. Tais imagens tem como propósito manipular 

a opinião pública a respeito das mulheres negras perpetuando sua desumanização e exploração. 

Algumas dessas imagens como a Mammy e a Jezebel correspondem a estereótipos femininos 

bem conhecidos no Brasil como a Mãe Preta e a mulata. A primeira sempre representada como 

uma mulher negra dócil, submissa e servil. A segunda, dotada de uma sexualidade agressiva. 

Há outras imagens igualmente reducionistas e perversas que destituem as mulheres negras de 

sua dignidade e reforçam a ideia de uma incapacidade intelectual. 

O processo de contestação de tais imagens e de revisão da autopercepção (manifestado 

pelas entrevistadas) favorecendo seus aspectos positivos (autodefinição e autoavaliação) é 

considerado por Collins (2016) como um dos aspectos fundamentais da constituição do 

pensamento feminista negro. Outros elementos elencados pelas respondentes podem ser 

igualmente enquadrados nesse processo como a menção ao reposicionamento de perspectivas 

de vida e a melhor compreensão sobre seus direitos e participação em sociedade.  

O feminismo negro foi definido por esse grupo como um movimento político e 

intelectual de mulheres negras que se dedica ao enfrentamento das opressões de gênero, raça e 

classe e seu caráter interseccional por meio de análises, qualificação do discurso e articulação 

de ações que visa a superação das condições adversas vivenciadas por mulheres negras e pobres. 

Trata-se de um movimento cujas pautas são múltiplas, mas que tem na violência (em suas 

diversas formas de manifestação), sua principal frente de luta atualmente. Algumas mulheres 

apontaram certos aspectos que carecem de maior atenção das feministas negras como a pauta 

do encarceramento em massa de homens e mulheres negras e da ampliação do feminismo negro 

para mulheres negras mais vulneráveis, além da necessidade de ampliação e fortalecimento de 

redes de solidariedade.  

 

Parte II - Grupos Focais 

 

5.4. Perfil das integrantes 

 

 Foram realizados dois grupos focais com 4 e 3 integrantes respectivamente. Algumas 

mulheres que responderam ao formulário online foram convidadas a participar do grupo focal, 

entretanto apenas duas delas aceitaram. As demais foram convidadas a integrar os grupos 

devido às suas atuações com ferramentas tecnológicas, especialmente as redes sociais, 

empregadas no ativismo. Conforme tabela abaixo as integrantes tinham de 23 a 47 anos, com 
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formação superior (uma delas ainda cursando a graduação, outras três com mestrado concluído 

sendo que dentre estas uma cursava o doutorado à época) e seis delas tinham experiência na 

condução de iniciativas tecnológicas orientadas para o ativismo. 

 É importante salientar que as mulheres negras que participaram deste estudo, 

especialmente as que integraram os grupos focais, possuem um perfil particularmente 

qualificado seja pelo grau de escolaridade ou pelo engajamento em ações do feminismo negro 

e do movimento negro. De modo que não se espera que seus discursos representem a totalidade 

de mulheres negras ou mesmo de feministas negras. 

 Ambos os grupos focais foram realizados no dia 05 de outubro de 2019 em meio ao 

evento Mulheres Negras nas tecnologias: Porque tão poucas?62 realizado no Centro de 

Pesquisa e Formação do Sesc SP. O primeiro grupo ocorreu pela manhã, antes do início do 

evento (que percorreu todo o dia), foi interrompido para participação das integrantes no evento 

e retomado ao final do dia. O segundo grupo foi realizado após o evento. As discussões foram 

realizadas numa sala separada do evento e gravadas com celular e gravador digital. Os áudios 

foram transcritos poucos dias após, de modo que eu pudesse acrescentar, nos casos relevantes, 

informações não captadas pelos áudios como gestos corporais complementares à fala. 

 Conforme acordado na introdução da dinâmica dos grupos focais, o anonimato das 

participantes foi preservado, dessa forma elas serão referidas apenas pelo termo integrantes 

seguido de numeral identificador como se vê no quadro a seguir. 

 

                                                 
62 O ciclo reuniu ativistas e profissionais da tecnologia a fim de “discutir a apropriação das TICs por mulheres 

negras e os usos que têm feito de ferramentas tecnológicas na articulação política, desenvolvimento de 

estratégias, disseminação de ideais e construção de redes de solidariedade”. Disponível em: 

https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/mulheres-negras-nas-tecnologias-porque-tao-poucas. 

Acesso em 16 jul.2020. 
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Quadro 6: Dados de Perfil das integrantes 

Integrante idade Estado Formação 

Integrou ou integra 

alguma iniciativa na 

internet? 

Iniciativa/página/s

ite/blog 

1 30 RJ 
Graduada em 

Comunicação 
Sim 

Coletivo Papo 

Reto63 

2 42 PA 
Doutoranda em 

Comunicação 
Sim Blogueiras Negras64 

3  47 PR 
Mestra em 

Ciências Sociais 
Sim 

Preta e 

Acadêmica65 

4  39 SP 
Graduada em 

Letras 
Sim Bibliopreta66 

5  39 SP 
Mestra em 

Psicologia 
Não  

6  32 SP 

Design Gráfico e 

graduanda em 

Ciências Sociais 

Sim Minas Programam67 

7  23 SP 
Graduanda em 

Letras 
Sim 

Impressões de 

Maria68 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                 
63 “O PAPO RETO é um coletivo de comunicação, tecnologia, cultura, educação e cidadania do Complexo do 

Alemão que usa a internet e o audiovisual como ferramenta para garantir e reafirmar direitos para a favela, disputar 

a narrativa sobre a realidade da mesma, pressionar para reais investimentos públicos com a participação da 

população, mobilizando para ações tanto virtuais, quanto em campo, que visam fortalecer positivamente as pessoas 

e que deem visibilidade à realidade e à memória periférica do Complexo do Alemão”. Disponível 

em:https://coletivopaporeto.org/quem-da-o-papo/. Acesso em 03 jul 2020. 
64 O Blogueiras Negras é um blog feminista colaborativo criado, administrado e escrito por mulheres negras. 

Conforme a sessão Quem Somos, a ideia surgiu em 2012 como consequência de uma ação intitulada Blogagem 

Coletiva da Mulher Negra realizada em função da proximidade entre o Dia da Consciência Negra e o Dia 

Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher. O blog possui uma coordenação que seleciona e publica 

os textos, realiza a divulgação, administra as redes sociais e organiza outras ações do grupo. Em julho de 2020 a 

página do blog no Facebook tinha cerca de 221 mil curtidas e seguidores (em aferição de julho de 2018 eram 227 

mil curtidas e quase 226 mil seguidores). Durante os três anos iniciais o grupo postava um texto inédito por dia, 

aos poucos as postagens se tornaram mais espaçadas e irregulares, mas a linha editorial se mantém com temas 

sobre racismo, violência racial, feminismo negro, cultura afrobrasileira, interseccionalidade, mulheres negras 

LGBTTQI+. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em 03 jul 2020. 
65 O Preta e Acadêmica é um espaço que visa dar visibilidade à presença das mulheres negras no ensino superior, 

bem como difundir suas produções acadêmicas. Disponível em: https://www.facebook.com/PretaAcademica. 

Acesso em 03 jul. 2020. 
66 A Bibliopreta é uma iniciativa de “criação, tradução e difusão de conhecimento negro” como parte do projeto 

oferecem cursos, palestras e tutorias. Disponível em: https://www.facebook.com/bibliopreta. Acesso em 03 jul 

2020. 
67 Iniciativa criada em 2015 com o intuito de incentivar a adesão de jovens mulheres negras e indígenas em áreas 

da ciência e tecnologia oportunizando espaços de aprendizagem sobre programação de computadores. Disponível 

em: https://minasprogramam.com/. Acesso em 03 jul 2020. 
68 Blog literário que destaca livros de autoria negra com enfoque em raça e gênero. Disponível em: 

https://www.impressoesdemaria.com.br/. Acesso em 03 jul 2020. 
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5.5. Análise das categorias formuladas a partir dos grupos focais 

 

A metodologia de análise dos dados coletados nos grupos focais foi a mesma utilizada 

para as respostas abertas dos formulários online, a Análise de Conteúdo (AC), conforme 

indicado no capítulo 4. Assim, aplicados os procedimentos da AC obtive as seis categorias 

temáticas descritas na sequência. 

  

5.5.1. Identidade negra, enegrecimento ou pertencimento racial 

O tema do reconhecimento de si como negra ou compreensão de seu pertencimento 

racial tem sido encontrado de forma recorrente entre relatos de pessoas negras em blogs e 

páginas de redes sociais como demonstram estudos como os de Thais Pereira da Silva69, Ivani 

Francisco de Oliveira70, Jobson Francisco da S. Júnior71 e Dayana Souza72, só para mencionar 

alguns. 

Tanto nos formulários online quanto nos grupos focais o tema emergiu e o espaço da 

internet foi mencionado por várias das participantes deste estudo como um mediador no 

processo de reconhecimento da pertença racial e/ou do fortalecimento da identidade negra como 

demonstra o relato abaixo. 

 

Quando comecei a ter os contatos com o feminismo negro nessa perspectiva do 

ativismo digital, do ativismo online pra mim é marcado quanto o meu enegrecimento 

tomou força. [...] eu me enegreci, tu também terias te enegrecido [...] quando tu tens 

contato com isso com essa epistemologia, com esse pensamento, com essa rede e 

como (menciona integrante nº 3) meu marcador nesse sentido são as blogueiras 

negras [...]. [...] eu hoje me considero uma ativista, uma pesquisadora, uma 

intelectual, não só negra como enegrecida, porque minha perspectiva de vida é negra, 

eu penso no mundo a partir de um lugar enegrecido epistemologicamente falando 

porque o feminismo negro na internet me possibilitou isso (integrante nº 2). 

 

O reconhecimento de pertença racial é frequentemente descrito como tardio e resultado 

do contato (pessoal ou via redes sociais) com outras mulheres negras que já se afirmavam dessa 

maneira. Enegrecer-se é também visto pelas integrantes como um processo gradual que se 

aprofunda à medida que se amplia a compreensão sobre o quadro geral da condição negra no 

                                                 
69 “Construções identitárias & TICs: o caso do blog “Blogueiras Negras”. Mestrado em Ciência da Informação 

na USP. 
70 “Versões de mulheres negras sobre transição capilar: um estudo sobre processos de descolonização estética e 

subjetiva”. Mestrado em Psicologia Social na PUC-SP. 
71 “A construção da identidade negra a partir de informações disseminadas em blogs de Funk”. Mestrado em 

Ciência da Informação na Universidade Federal da Paraíba (2014). Disponível em: https://repositorio.ufpb.br 

/jspui/bitstream/tede/3969/1/arquivototal.pdf. Acesso em 06 jul 2020. 
72 “Que voz é essa? Identidade e narrativa da mulher negra no Youtube” no livro “Estudando cultura e comunicação 

com mídias sociais” (IBPAD, 2018). 
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Brasil e o engajamento pessoal nas narrativas antirracistas. Tais como vemos nos excertos que 

seguem. 

 

[...] eu fui me entender enquanto mulher negra já na velhice, vamos dizer assim. Então 

aquele livro da Neusa Sousa Santos, né?! É muito eu, assim. Eu me tornei negra nos 

45 do segundo tempo. Eu tive que me entender enquanto pessoa negra pra depois 

entender o que que era esse feminismo. (integrante nº 3) 

 

Aí Bianca Santana me convidou pra roda de mulheres negras, falei Bi mas que que 

eu vou falar lá? E a [incompreensível] Franca que também é uma amiga minha de 

carnaval assim, falou vamos pro...acho que pra marcha que ia ter o cordão das 

mulheres negras, tal. Aí eu falei, bom...se essas pessoas estão me convidando, talvez 

tenha alguma coisa pra mim aí e fui. Me encontrei, no sentido de identidade, entendi 

que não é porque eu sou pobre e quem eu tenho...o que é cara de pobre? E comecei 

a entender esses processos e aí nesse mesmo processo começou o Minas Programam, 

tipo isso de 2013 a 2015 e a partir daí eu fui fazer Ciências Sociais [...]. (integrante 

nº 6) 

 

Eu acho que eu tenho me colocado, é... disponível a estar nesses espaços porque, 

é...morando e sempre vivendo ali no Complexo do Alemão, tem essa coisa assim, eu 

nunca (sempre soube que era negra), mas nunca tive essa vivência do que é ser negra, 

quais são as responsabilidades e as dores que isso, né, traz junto, mas sempre vivi 

assim [...] eu acho que eu ainda tô me reconhecendo, me enegrecendo nesse sentido, 

é...de saber quais são as minhas necessidades e as minhas responsabilidades, nisso 

tudo e de que maneira que aprendendo também, mas pra como que eu consigo levar 

esse assunto pra dentro da favela fazendo outras mulheres, dentro da favela, se 

reconhecerem e entenderem seus papéis enquanto mulheres negras, né. (integrante nº 

1) 

 

 O feminismo negro foi indicado por algumas das integrantes como a porta de entrada 

para a aquisição da identidade negra, outras acreditam que o acesso ao ensino superior e aos 

conhecimentos produzidos na academia, especialmente no âmbito das questões raciais e sociais, 

igualmente colaboram no enegrecimento de jovens negros(as) ao nutri-los de ferramentas para 

melhor compreensão de contextos sociais. 

[...] observo acontecer com a questão da identidade racial, as pessoas estão na sala 

de aula na graduação e tornando-se negras naquele processo, porque acessam uma 

série de conhecimentos e vai dando para elas instrumento de análise, de compreensão 

do seu pertencimento, do jeito que ela está posicionada na sociedade, acho bem 

interessante e até seria bem bacana que os depoimentos em torno disso mudassem e 

elas pudessem entender que agora eu consigo nomear e entender qual é a minha 

lógica de posicionamento dentro da sociedade. (integrante nº 5) 

 

 Dessa forma, seja pela via da identificação com outras mulheres negras, por meio das 

discussões do feminismo negro ou da ampliação de conhecimentos acadêmicos, temos que para 

o grupo aqui pesquisado a aquisição de identidade negra é um processo marcado pelo 

reconhecimento de desigualdades sociais, do racismo e machismo enquanto estruturantes 
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dessas desigualdades e da compreensão de seu papel social enquanto elemento que 

simultaneamente vive essas opressões e reage a elas. 

 

5.5.2. Atuação, relação e/ou percepção sobre o feminismo negro na internet 

 

 As integrantes se referem aos espaços digitais como meios pelos quais puderam 

conhecer o feminismo negro, fazer ampla divulgação das temáticas concernentes ao movimento 

e garantir uma produção independente de mulheres negras. Reconhecem que há prejuízos no 

uso das redes, mas acreditam que há mais benefícios que prejuízos.  

Mas acho que o Feminismo negro na internet permite muito ampliar debates, chamar 

muitas pessoas, porque quem tá lá na academia tá debatendo e aí por meio da internet 

a pessoa que nunca pensou sobre feminismo e pensou essas questões ela também vai 

começar a pensar e vai começar a ter consciência assim de gênero, de raça. 

(integrante nº 7) 

 

 O ano de 2012 foi mencionado como o marco inicial da presença de feministas negras 

na internet por conta do surgimento do grupo Feminismo Negro Interseccional no Facebook 

considerado pelas integrantes como o primeiro grupo de feministas negras nessa rede social. 

Coincide com a narrativa de criação das Blogueiras Negras por meio da Blogagem Coletiva da 

Mulher Negra de 2012, corresponde igualmente ao que Trindade (2020, p.27) se refere como 

“a emergência de uma espécie de ‘nova ordem mundial’ [...] onde discurso de ódio tornou-se 

parte do cenário digital global”. A partir daí se multiplicam os blogs e páginas em redes sociais 

dedicadas ao assunto. 

 As integrantes mencionam o quanto foi importante em suas trajetórias o contato com 

essa produção, pois além do fortalecimento identitário houve um ganho significativo de 

repertório num curto intervalo de tempo. 

[...] o fortalecimento para tudo o que veio sendo construído ao longo dessa vida, tomou forma 

quando eu tive contato com o feminismo na internet, com o feminismo negro na internet, fez 

assim póóf (faz gesto de explosão da cabeça) agora tudo fez sentido, né. Então eu compreendi 

o que significou a minha mãe ir para Guiné Bissau, viver um ano na Guiné Bissau, compreendi 

a minha história de vida com traumas e sabores, me compreendi humana a partir disso. Então 

pra mim é um marcador muito forte mesmo [...]. [...] eu penso no mundo a partir de um lugar 

enegrecido epistemologicamente falando porque o feminismo negro na internet me possibilitou 

isso. (integrante nº 2) 

 

E eu acrescentaria que eu me faço feminista, com a nomenclatura, na internet, num 

grupo criado pela (menciona integrante nº 4) que é feminismo interseccional que ela 

faz no Facebook há bastante tempo atrás, depois acabou. Mas foi um primeiro lugar 

que eu me reúno a um grupo de mulheres negras que discutiam as questões que são 

individuais e coletivas nessa perspectiva interseccional. Foi muito interessante, 

então...quase que é possível que acaba sendo tudo pra mim. Porque foi um portal, é 

bem interessante brincar com a palavra, mas o feminismo na internet foi o portal que 

me permitiu passar pra essa dimensão. Interessante, é assim que eu começo. 

(integrante nº 5) 
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Mencionaram o reconhecimento de intelectuais negras como Angela Davis e Patricia 

Hill Collins quanto ao dinamismo do feminismo negro brasileiro. 

E a fala dela (Angela Davis) lá no encontro foi nessa, o feminismo negro brasileiro 

está adiante de todas as discussões de feminismo, em todos os espaços que ela disse, 

né, que ela passou, inclusive lá nos estados unidos. Que aqui está muito mais 

avançado. [...] Ela disse assim não é à toa que toda vez que chamam eu venho. Porque 

eu quero estar aqui, eu preciso estar aqui, porque aqui o movimento está 

acontecendo. (integrante nº 3) 

 

Ela (Patricia Hill Collins) falou que aqui a gente fala mais de classe, que a gente 

aborda uma série de questões da mulher negra que em outros lugares não. (integrante 

nº4) 

 

 Destacaram o potencial de conexão possibilitado pelas redes sociais com outras 

feministas negras brasileiras de diferentes estados e com mulheres negras de outros países. 

[...] e assim características do feminismo da internet é que ele é, ele produz esse 

reconhecimento, tipo muitas mulheres negras acabam conhecendo muitas mulheres 

negras e tem essa coisa de reconhecer-se no outro, tem uma integração, inclusive dos 

territórios, acho que eu nunca tinha tido contato com feministas do sul, do Pará, dos 

estados unidos, da África, pessoalmente mesmo encontrando em eventos pra gente 

poder falar das coisas antes da internet. (integrante nº 4) 

 

 As integrantes apontam ainda que reconhecer-se negra é uma experiência recente e que 

isso se deve ao feminismo negro que no Brasil, diferente da trajetória das norte-americanas, é 

relativamente novo. Percebem a ampliação do acesso de mulheres negras ao ensino superior e 

às carreiras da educação como oportunidade na antecipação do processo de reconhecimento de 

meninas negras. Tal contato com exemplos positivos de negritude feminina onde possam se 

espelhar, significa, na concepção das integrantes, um meio oportuno para melhora da 

autoestima dessas meninas. 

 Foram relatados constrangimentos e cobranças efetuadas por outros ativistas 

antirracistas em virtude do que parece configurar incompreensão de qual seria o papel exercido 

por ativistas negras que acessaram os espaços acadêmicos. Uma das integrantes também 

manifestou ter enfrentado ameaças de violência física por ser publicamente reconhecida como 

feminista. 

[...] uma senhora liderança do movimento negro local e ela coloca a gente contra a 

parede...que vocês que tão aí na academia, o que vocês estão fazendo por nós [...]. 

(integrante nº 5) 

 

Vocês dos movimentos acadêmicos não sei o que...vocês tem que voltar para as bases, 

eu falo assim, amigo eu sou a base, eu sou mulher negra periférica, mãe-solo. Eu sou 

essa base aí. Então a partir daqui que as discussões deveriam partir. (integrante nº 

3) 
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[...] que que cêis tão fazendo pela gente? Mano, eu tô recebendo, eu vejo, me mandam 

prints de grupos de homens masculinistas negros falando que vão dar na minha cara 

quando me ver nos espaços [...]. (integrante nº 4) 

 

 A perspectiva das integrantes é de que o feminismo negro é também uma via 

metodológica para pesquisa, cujas premissas partem das “lições práticas e periféricas do 

feminismo73”. Dessa forma recusam a alegação de que o feminismo negro seria academicista 

porque embora esteja bastante vinculado ao ambiente acadêmico, ele parte das experiências das 

mulheres negras e dá sentido aos seus sentimentos, inquietações e frustrações ao nomeá-las. 

Além disso consideram o feminismo negro nas redes sociais bastante atento ao que nomearam 

como didatismo, ou seja, a prática de tornar o conteúdo palatável para a maior parte de sua 

audiência. 

Eu acho que isso também entra o didatismo, que o feminismo negro tem, sempre tenta, 

é uma diferenciação o feminismo negro pro feminismo branco. E aí ele tenta 

explicando porque da importância e porque que ele é interseccional e tem a 

interseccionalidade como uma das características. Então acho que é isso, tem um 

didatismo, que ele tem que explicar qual que é a importância dele e falar e apontar 

que raça e classe não podem se diferenciar. (integrante nº 7) 

 

Outras características desse feminismo negro identificadas pelas integrantes se referem 

aos novos referenciais identitários, representatividade e protagonismo, discussão do 

epistemicídio e a indicação de referências teóricas negras, mercado de trabalho, denúncia das 

violências e representação política. Algumas das pautas mencionadas coincidem com o que foi 

manifestado nos formulários online. 

Mas eu acho que é...o que acontece é as pessoas tentando se entender nesse espaço 

de pessoas negras que estão, até nesse lance do consumo da Nátaly Néri do dread 

dela ou ser uma preta vegana, ou uma preta LGBT e tal, é muito do tipo...porque a 

gente nunca teve espaço pra falar o que a gente é, então acho que a característica 

principal é falar de si assim, do tipo, meio individual, mas coletivo também, porque 

nossas realidades são próximas assim. (integrante nº 6) 

 

Eu acho que são pautas do feminismo negro na internet, a questão da 

representatividade, o protagonismo, mas uma das pautas que eu acho que são bem 

marcantes e interessantes é quando se faz a discussão do epistemicídio, né...porque 

todas as vezes...tem uma frente muito grande do feminismo negro que é você trazer 

as pessoas negras pro âmbito da discussão acadêmica, então o que eu vejo, cito a 

Taís...Taís tem um movimento na Federal do ABC que é do curso preparatório pra 

entrada no mestrado, isso é uma ação feminista descolonizadora, né. (integrante nº 

5) 

 

 Durante as discussões surgiu uma crítica contundente ao que nomearam como disputa 

de opressão ou feminismo sofredor (o assunto também surgiu nos formulários online). As 

                                                 
73 Integrante nº 4. 
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integrantes denunciaram falsas narrativas de sofrimento ou o excessivo enfoque na dor como 

estratégia de militância de mulheres negras na internet.  

 

Vamos tomar cuidado com as nossas companheiras que tão na internet gritando dores 

que não são reais. Que tão tomando para si dores que elas não vivem e que estão 

dizendo que vivem. E eu posso dar...assim...eu não estou falando de um lugar 

metafórico. Eu estou falando de um lugar de pessoas que eu conheço que eu não vou 

dar nomes. Mas que eu conheço. Sabe? Que eu digo assim, ó...o que eu tô falando 

aqui [...]. É que quando eu falo que as pessoas fazem uma disputa de opressão nestes 

discursos do nosso feminismo na internet, é que as pessoas estão disputando 

sofrimento, estão dizendo que são o supra sumo do sofrimento e que não são, porque 

nenhuma...gente eu não sou o supra sumo do sofrimento e não quero. (integrante nº 

2) 

 

[...] a opressão não pode ser a nossa única narrativa e a superação não pode se 

basear no quão mais oprimido serei eu ou não serei eu. (integrante nº 4) 

 

Como alternativa à estratégia de focar na narrativa do sofrimento as integrantes 

propuseram um redirecionamento de ações que tenham como propósito enfatizar a potência 

realizadora das mulheres negras, a articulação em rede e a redistribuição de recursos materiais. 

 

Se o foco das lutas for sofrimento e não for ajudamento ou não for a rede, que é aquilo 

que eu tava falando, se o foco for a falta de dinheiro e não o pegar o dinheiro de onde 

tem e mandar o dinheiro pra onde não tem, se o foco for a treta e não [fulana] cê tá 

bem? Não, eu não tô bem porque ninguém tá bem. A questão é essa, sabe. O que que 

você pode fazer pra que as pessoas fiquem melhor? (integrante nº 4) 

 

É o lance que eu tava falando, só pra falar do lugar, por exemplo, eu não quero ser 

convidada pra falar de como as meninas tem uma dificuldade de acesso, nossa...eu 

quero também falar das meninas que tão programando coisas [...]. (integrante nº 6) 

 

5.5.3. Referencial teórico, produção, difusão ou sistematização de conteúdos sobre 

questões raciais, de gênero e feminismo negro 

Produção e difusão do conhecimento são os temas centrais desta categoria. Nela as 

integrantes abordam a ampliação de seus repertórios pessoais por meio de iniciativas como o 

blog Blogueiras Negras, o protagonismo na propagação de conteúdos e o papel de 

influenciadoras na disseminação de discussões raciais e de gênero. 

De fato, a produção e difusão de conhecimento foram apontados pelas integrantes como 

a característica inerente ao feminismo negro nas redes sociais. Textos de feministas negras 

africanas, norte-americanas, latinas e mesmo referências brasileiras cujos acessos eram 

dificultados pela língua estrangeira, linguagem acadêmica hermética ou mesmo falta de 

recursos materiais, se tornaram acessíveis por meio das ações de difusão empenhadas por 

mulheres negras que primeiramente chegaram a esse material, a maioria pela via acadêmica, e 
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partilharam esse conhecimento distribuindo arquivos em pdf, livros digitalizados, traduzindo 

textos em língua estrangeira, indicando leituras, produzindo resenhas, textos ou vídeos 

destrinchando conceitos complexos. 

 

Produção, reprodução e difusão de conhecimento, a internet possibilitou que pessoas 

tivessem acesso ao conhecimento prévio e criassem novas coisas, a partir de textão, 

artigos e algumas agora estão terminando na academia os seus trabalhos e o 

feminismo de internet tem esse caráter agregador, ele cria redes de suporte, de 

difusão e de reprodução de conhecimento, de dissidência [...]. Na verdade eu acho 

que a gente chegou até a internet, até os blogs, até a criação do Bibliopreta em 2015 

por uma necessidade de divulgação ampla e que fosse além de uma divulgação ampla, 

uma possibilidade de produção independente de mulheres negras dentro do Brasil 

porque a gente tinha acesso, pelo menos na minha adolescência inteira e na minha 

juventude, quando a gente estudava feminismo negro a gente estudava feminismo 

negro estadunidense a gente não tinha acesso, por exemplo, a textos de feministas 

negras africanas, não tínhamos livros publicados, a gente tinha pouco acesso a esses 

conhecimentos. [...] a gente fez dali um grande repositório de textos e de coisas 

produzidas aqui dentro do Brasil sobre o feminismo negro. Por que? Porque a gente 

chegou à conclusão de que as mulheres negras não tinham acesso ao que era 

produzido dentro do próprio país. Dentro do nosso contexto. Então assim falar de 

Lélia Gonzalez, falar de Sueli Carneiro, ainda era muito incipiente para pessoas que 

eram muito jovens e não eram pertencentes a um movimento negro dos anos 60 e 70, 

não construíram MNU ou não entraram nesses debates desde cedo. Então pra gente 

é, foi assim que começou e depois a gente pegou todos esses textos, juntou mais um 

monte de outros e criou uma grande biblioteca que a gente chama de Bibliopreta. [...] 

O quanto a gente escreve e a gente nem percebe. A gente escreve sobre o que a gente 

lê, a gente escreve sobre o que a gente vive, a gente dá nome pras coisas que não 

tinha nome, a gente dá nome pra sensação das relações que a gente não tinha feito 

antes de forma às vezes condensada, 180 caracteres, textão de Facebook, mas o textão 

de Facebook também é uma produção cultural, também é uma produção de 

conhecimento, uma elaboração de coisas lidas, isso também é uma novidade e isso só 

nasceu com o feminismo de internet. (integrante nº 4) 

 

Esse conhecimento que até então nem sabia que existia. As norte-americanas, as 

africanas que tô começando a ter acesso agora. As brasileiras eu já tinha alguma, 

alguma ou outra coisa, mas também um ou outro nome, Lélia, Sueli, nossa o dia que 

eu conheci Sueli pessoalmente eu quase desmontei. É, então, e tudo pra mim é muito 

recente e esse muito recente tem a ver com a internet [...]. Você acessa é o, a produção 

acadêmica, e aí a gente acessa a internet e quer pulverizar, isso pelo menos foi o que 

aconteceu comigo, né. Então a partir do momento que eu falei nossa existe mulheres 

negras publicando, falando sobre feminismo, falando sobre algo que me contempla e 

eu gostaria que outras pessoas tivessem acesso a isso...é tanto que a página surgiu 

nessa perspectiva, né. E aí...divulgar todas as mulheres negras que eu conheci, né, a 

partir da internet inclusive, a partir do Blogueiras, a partir do feminismo 

interseccional, é todos esses grupos aí que eu descobri entre 2013 e 2014, toda essa 

produção aí que eu desconhecia, né. E talvez se eu tivesse encontrado sem o cabedal 

acadêmico talvez pra mim não tivesse tanto sentido como fez quando encontrei elas, 

né. Imagino que essa relação aí, faz todo sentido, né. (integrante nº 3) 

 

[...] eu fui fazer Ciências Sociais e foi aí que eu comecei a ter um contato com 

intelectuais negras, é...e brasileiras, por exemplo, é...impressionante uma pessoa de 

30 anos, uma mulher que sempre esteve em grupos feministas eu não conhecia a Lélia 

Gonzalez e Sueli Carneiro, então pra mim o acesso ao ensino superior, ele está 

totalmente relacionado com a questão do feminismo negro, agora eu faço uma 

disciplina com a Márcia Lima que é Tópicos de questão racial na USP que é 
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feminismo negro brasileiro que...é muito inacessível de outras formas. (integrante nº 

6) 

 

[...] e mesmo quando as pessoas que não estão no ambiente acadêmico propriamente 

elas foram, tiveram acesso oportunizado por pessoas que estavam tendo acesso 

dentro da universidade, né. Então...sei lá pessoas com uma formação semelhante a 

minha e que montaram grupos de estudo na periferia, ma é isso, a pessoa de alguma 

maneira estava num ambiente ou num outro coletivo ou em algum lugar que aquilo 

circulou, é...tanto que a maioria desses acessos ainda é imperativo que são teóricas 

estadunidenses, porque são as teóricas que ainda circulam mais que as negras. As 

teóricas afrolatinas e as teóricas africanas são as que a gente vê ainda menos a 

circularidade, né...que se as pessoas conhecem muito Angela, conhecem um pouco 

menos Patricia Hill Collins, conhecem muito Bell Hooks, conhecem um pouco menos 

Audre Lorde e vão faz...a gente vai...e ainda assim são todas estadunidenses, vem 

todas de algum lugar porque com todas as dificuldades de publicação que a gente 

sabe que tem no universo editorial que é racista e sexista, ainda é de um lugar 

político, geopolítica de literatura que é possível publicar, mas...as afrolatinas muito 

menos, né. E as africanas ainda acho que menos do que as afrolatinas. (integrante nº 

2) 

 

[...] quando eu comecei a consumir, é...feministas negras foi muito pra entender a 

partir de uma perspectiva acadêmica, então eu achei que elas traziam pra uma...pra 

um...elas meio que popularizavam um texto...não um texto acadêmico, mas termos 

acadêmicos e aí torna essa linguagem mais fácil e a partir disso as pessoas que são 

leigas no assunto em o interesse de pesquisar por vontade própria. Mas também o 

que eu percebo é que o foco delas não é ensinar, é muito mais vender do que ensinar, 

e aí vai...vai a pessoa que tá assistindo vai decidir o que vai fazer a partir disso. 

(integrante nº 7). 

 

 O trabalho de produção e difusão de conhecimentos têm sido também muito frequente 

entre um segmento do feminismo negro nas redes associado ao mercado. Conforme pudemos 

verificar no relato da integrante nº 7, e com o qual outras integrantes concordaram, a difusão 

desses conteúdos atrai seu público pela discussão e essa audiência é aproveitada para promoção 

de produtos, marcas e tendências, propagação de um certo estilo de vida de mulheres negras 

urbanas para as quais são indicados serviços, dicas de vestuário e beleza e outras possibilidades 

de consumo. Esse segmento do feminismo negro foi mais associado às influenciadoras 

(influencers). 

 

[...] tem dois tipos de influenciadoras negras atuando hoje. Algumas trabalham 

especificamente no setor de consumo, é...o consumo, é propagação de tendências, e 

inclusive tendências de pensamento e de mercado, e aí vou incluir mercado editorial 

também, mercado de difusão científica no meio desse consumo e você tem algumas 

poucas influencers ou o que eu considero influencers que trabalham diretamente com 

questões políticas. As questões políticas são menos visualizadas do que as questões 

estéticas, de consumo, mesmo o consumo de opiniões e de posturas de até entendidas 

como políticas e aí eu incluo a Natály Néri ela tá no setor de consumo, ela não tá no 

setor da politização explícita. (integrante nº 4) 
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 O papel das influenciadoras foi percebido pelas integrantes como relevante mesmo nos 

casos do feminismo negro de consumo, ainda que o grupo estudado seja bastante crítico a esse 

segmento, as mulheres entrevistadas acreditam no potencial de circulação das informações pela 

possibilidade de ampliação da discussão antirracista e feminista. A noção de influenciadoras do 

grupo, no entanto, não se limita àquelas associadas ao mercado, as próprias integrantes que 

administram páginas se veem como influenciadoras, mas realizando um outro papel, como 

suprir lacunas de estudantes negros universitários com dificuldades na realização de suas 

pesquisas por desconhecimento - próprio e de seus professores/orientadores - de referências 

bibliográficas negras (a exemplo do que propôs Scherer-Warren (2006) sobre a prestação de 

serviços como uma das formas de atuação dos ativismos contemporâneos). 

Agora a importância dessas pessoas. Acho que tem importância, né. Acho que tem 

importância, né. Tem audiência. É...não sei...enfim...acho que era legal a gente 

entender essa audiência, entender essa interlocução, entender aí algumas questões, 

refletir sobre isso. O que eu vejo...é...eu fico na dúvida, é...aí talvez vocês saibam 

muito melhor do que eu, enquanto o alcance é de pessoas negras, é...essas pessoas, e 

o quanto tem ali de gente branca, sei lá...enfim...são coisas da minha cabeça assim, 

né que eu fico pensando...pensando...essa galera fala comigo ou essa galera fala com 

o brother branco, sabe?! Eu vejo o brother branco festejando demais umas pessoas 

que eu não festejo, tá ligada?! E aí eu fico assim, porra ele fala...com essa, essa galera 

atinge ele, mas não me atinge, não me...talvez porque eu tenha uma outra trajetória, 

já fiz parte disso, já fui audiência talvez, não sei. (integrante nº 2) 

 

Eu penso muito que as influencers de mídias, né...pensando nos vários canais que nós 

temos, acabou cumprindo uma função de condensar questionamentos, sensações de 

incômodo que as mulheres negras tem, com o que tá acontecendo no contexto social 

e político. Falo isso porque e...eu sigo a Sueli [Feliziani] ! E toda vez que eu leio a 

Sueli, é um pensamento que já tá incomodando e na hora que ela para pra escrever 

a respeito ela traz uma análise que tá posicionada, né. Tá posicionada em gênero e 

raça, e ...condensa pontos de vistas e tal, mas daí eu tô falando de mim que sou uma 

mulher que já tô numa outra geração. Minha filha segue a Nátaly Néri e me pede pra 

seguir Nátaly Néri, então sempre que tem algum conteúdo que traz pra ela uma 

compreensão que aprofunda, que alarga o entendimento dela de algum evento da vida 

que ela passou, ela vem e me traz [...]. (integrante nº 5) 

 

Posso tá (sic) dizendo uma coisa muito estúpida, mas as Blogueiras Negras, a Preta 

e Acadêmica, seu blog sobre literatura e de alguma forma a minha página, o 

Bibliopreta, a gente tá em posições duplas, a gente é influenciadora e a gente é 

influenciada. E a gente lida com influências. (integrante nº 4) 

 

 Na perspectiva da produção de conteúdos acerca das pautas do feminismo negro, as 

integrantes mencionaram preocupação e incômodo com a deturpação de conceitos e a forma 

por vezes reativa demais que insufla os conflitos. 

E as mais jovens estão criando e produzindo conhecimento, inclusive conhecimento 

acadêmico a partir de impactos, frases de impacto e sentimentos menos do que de 

leituras, e aí você tem uma série de conceitos que até podem ser apropriados das 

leituras, mas são lidos completamente dentro das vivências, eles não são lidos dentro 

da onde foi criado o conceito e aí a coisa vai mudando, solidão da mulher negra vira 

uma outra coisa, pigmentocracia vira outra coisa, e as coisas vão se acumulando 
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nessa coisa do sentido rápido de pegar a palavra e trazer ela pra si e desenvolver 

pequenas teorias muito curtas a partir da vivência, isso dá um ruído com quem 

estudou ou é da primeira geração e quem é da segunda e pegou um pouco de cada 

coisa, que eu acho que é esse ruído, é nessa fase que a gente tá de feminismo que é 

ultrapassar esses ruídos e deixar que as lacunas, as próximas gerações das cinco 

palavras porque a gente saiu do texto acadêmico para o textão de Facebook pro 

Twitter, eu acho que o próximo vai ser mensagenzinhas de cinco palavras, tipo é... 

biscoitinho da sorte? Então, feminista. (integrante nº 4) 

 

E aquelas que gravam dando respostas, fazendo provocações, que é um cenário muito 

incômodo que a gente vive recentemente, né. Que eu acho que nem acabou. Acho que 

eu parei de ver porque gera uma situação de muito desconforto. [...] Que é reativa, 

né. Que é o tempo todo tá na treta do momento e o feminismo negro tem sido, pra eu, 

no que chega pra mim, ele tem circulado como um estilo de posicionamento de 

narrativa na discussão da mídia. Então assim, aí tem as feministas brigando entre as 

feministas, entre os homens negros, entre outras mulheres negras, se fazendo valer 

de uma suposta perspectiva epistemológica, perspectiva acadêmica, então esse nível 

pra gente é muito nocivo. É muito ruim. Porque é raso. (integrante nº 5) 

 

 A geopolítica do conhecimento foi brevemente mencionada pelas integrantes ao se 

indagarem sobre os motivos pelos quais as autoras norte-americanas são mais difundidas que 

as brasileiras.  

[...] Sueli Carneiro, Angela Davis assim, né. São muito populares, em detrimento de 

outras, né. São as presenças e as ausências, são as assimetrias, mas são essas 

questões assim, então algumas leituras muito feitas e outras leituras nada feitas, aí 

fica essa gangorra dentro da nossa...dentre a nossa própria circularidade. [...] e 

mesmo quando as pessoas que não estão no ambiente acadêmico propriamente elas 

foram, tiveram acesso oportunizado por pessoas que estavam tendo acesso dentro da 

universidade, né. Então...sei lá pessoas com uma formação semelhante a minha e que 

montaram grupos de estudo na periferia, ma é isso, a pessoa de alguma maneira 

estava num ambiente ou num outro coletivo ou em algum lugar que aquilo circulou, 

é...tanto que a maioria desses acessos ainda é imperativo que são teóricas 

estadunidenses, porque são as teóricas que ainda circulam mais que as negras. As 

teóricas afrolatinas e as teóricas africanas são as que a gente vê ainda menos a 

circularidade, né...que se as pessoas conhecem muito Angela, conhecem um pouco 

menos Patricia Hill Collins, conhecem muito Bell Hooks, conhecem um pouco menos 

Audre Lorde e vão faz...a gente vai...e ainda assim são todas estadunidenses, vem 

todas de algum lugar porque com todas as dificuldades de publicação que a gente 

sabe que tem no universo editorial que é racista e sexista, ainda é de um lugar 

político, geopolítica de literatura que é possível publicar, mas...as afrolatinas muito 

menos, né. E as africanas ainda acho que menos do que as afrolatinas. (integrante nº 

2) 

 

5.5.4. Tretas, conflitos e divergências 

 

A categoria trata do espaço online como um ambiente onde também proliferam as 

divergências entre feministas negras, sejam elas de natureza política, acadêmica ou pessoal. O 

papel das “tretas” como fator de visibilidade, produção de conhecimento e de direcionamento 

das estratégias de atuação do feminismo negro também se faz presente nesse recorte. 
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Dois posicionamentos quanto às tretas ficaram bem definidos nos grupos focais, o 

primeiro deles voltado para a crítica quanto à dimensão que certas discussões adquirem nas 

redes sociais, o segundo fazendo uma leitura das tretas como mera manifestação da pluralidade 

do movimento feminista negro e oportunidade para construção de conhecimento a partir das 

diferentes concepções expressas. 

Eu comecei na internet já nesse momento aí que tudo é treta, né. Tudo vira um 

problema, tudo é uma questão, aí o twitter também, lá no twitter o negócio é ainda 

mais doido do que, acho que no Facebook. (integrante nº 1) 

 

[...] porque a treta nada mais é do que dissidência e geralmente ela nasce de uma 

dissidência que pode ser acadêmica ou não, mas causa um desconforto no momento 

em que esse reconhecimento falha e que as pessoas se individuam e elas podem se 

individuar sozinhas e trabalhar por isso. (integrante nº 4) 

 

É...eu acho que tô fazendo um recorte do que me incomoda em relação a discussão 

do feminismo, né?! O que me incomoda da forma como tem acontecido. A 

publicização de uma forma potencializada, hipervalorizada dessas picuinhas, quem 

brigou com quem e isso vai virando...sei lá, parece que é estimulado [...]. (integrante 

nº 5) 

 

E as tretas academicamente elas geram produção de conhecimento, né. A gente 

escreve pra contrapor outros pensamentos que foram construídos, defendidos e 

elaborados, acho que isso...mas a forma como tem acontecido me incomoda, mas eu 

entendo agora dentro dessa lógica que a gente funciona de uma forma a dar atenção 

mais para as tretas do que pra quem tá fazendo a discussão como você traz. [...] somos 

diferentes, né. Divergimos entre nós. Eu acho isso um grande ganho. (integrante nº 5) 

 

Eu não sei até que ponto isso é ruim. Porque assim, a gente é feita justamente nessas 

situações de oposição. É...a situação de oposição mesmo, né, que gere tretas, não sei 

qual é o termo, né mais acadêmico pra isso...[risos] Mas nos coloca como 

demarcadores, né. (integrante nº 3) 

 

E pra mim a treta...a treta epistemológica e a treta pessoal, elas tem pequena 

diferença porque geralmente as pessoas tão brigando por divergências 

epistemológicas ou de posturas com relação ao que seria militância ou o que não 

seria militância, se a militância tem que ser capitalista, se tem que ser pretos no topo, 

pretos em cima, é uma questão de posicionamento, sabe?! (integrante nº 4) 

 

 Os conflitos entre feministas negras nas redes sociais foram também interpretados pelas 

integrantes dos grupos focais como meios pelos quais se disputam, consolidam e se mantém 

posições de poder e visibilidade, pois as tretas geram maior número de visualizações nas 

publicações do que outros conteúdos postados. 

Trabalhando com mídias sociais uma coisa que a gente aprende, a provocação e a 

retaliação da provocação causa muito mais views [...]. É...no tipo de...no tipo de 

comunicação que a gente trabalha hoje seria como se a gente tivesse uma revista 

Caras e um Vídeo Show só sobre tretas. O que a gente não tinha antes porque a gente 

não tinha a visibilidade das redes sociais [...]. (integrante nº 4) 
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Eu entendo dessa forma, de como se torna um lugar de poder, um lugar de visibilidade 

como essas tretas, alimentam essas posições de poder também. (integrante nº 6) 

 

 O cancelamento como resultado das tretas foi outro ponto que recebeu interpretações 

distintas das participantes deste estudo, parte delas pensa no cancelamento e no bloqueio como 

forma de inviabilizar o debate e consideram essa estratégia contraproducente para o movimento, 

já outras creem ser legítima a interrupção de fluxo de comunicação discordante em suas páginas 

pessoais. 

 

5.5.5. Individuação, individualização, personalização, críticas a projetos 

personalistas 

 

Os relatos nesta categoria apontam para a necessidade de uma autocrítica do movimento 

feminista negro nas redes sociais pela adesão ou impulsionamento de projetos políticos 

personalistas e que dialogam com as estruturas capitalistas, por vezes representando risco ao 

senso de coletividade que, na concepção das integrantes, deveria guiar o feminismo negro. 

Individualismo versus coletividade foi o tema que predominou nessa categoria onde as 

integrantes expuseram suas críticas ao que chamaram de projetos personalistas. Tais projetos 

seriam aqueles que defendem pautas feministas e antirrracistas, protagonizados por mulheres 

negras em associação com o mercado na comercialização de produtos, promoção de marcas ou 

de estilos de vida. 

[...] eles74 tem quase uma convergência entre política, talvez eles e a Néris estejam no 

mesmo lugar, uma convergência entre política e consumo que é quase uma 

promiscuidade ali, eu vou usar promiscuidade no sentido não moral, mas no sentido 

tudo muito junto, tudo muito misturado, cê não sabe onde começa.[...] então isso daí 

foi extremamente discutido no meu Facebook, por isso que eu, eu fiquei quieta, eu 

não gosto de apontar pessoas pretas justamente por isso, mas eu acho que tem essas 

duas intersecções e tem pessoas que falam só de política e tem pessoas que falam só 

de cabelo, estética, maquiagem e quem fala de questões estéticas, de consumo, 

inclusive de afroempreendedorismo que é uma coisa que me dá ojeriza, também são 

mais..., coaching, são mais visualizadas dos que as que falam das questões políticas, 

até por conta do algoritmo, o algoritmo privilegia quem fala de questões 

patrocinadas, do que quem fala de questões não patrocinadas. Então tem essas duas 

coisas e tem gente que pra poder falar de política acaba fazendo essa relação de amor 

ali com o capital e conseguindo alguns capitais, inclusive capital social e acaba 

entrando nesse limbo da promiscuidade. Mas basicamente é isso, então assim, eu 

acredito que a Nátaly Néri tá ali. (integrante nº 4) 

 

E aí as influenciadoras que ocupam as redes sociais elas tem (sic) um falsa 

importância do próprio discurso e aí eu acho que tem uma questão que colocam muito 

agora, essa coisa do consumo, é...essa busca por visibilidade, o estrelismo e tudo 

                                                 
74 Eles se refere a Raul Santiago e Spartakus que foram mencionados como influenciadores que trabalham com 

pautas políticas como as raciais, mas se articulam com o capital na interpretação das integrantes. 
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mais, é uma questão do capitalismo, é...e aí mesmo influenciadores marxistas estão 

ali dentro, usando essas ferramentas e as lógicas e pra mim assim, quando eu vejo 

tretas, não é uma discordância epistemológica, é uma batalha de egos por mais que 

exista uma teoria ali por trás o que tá em jogo é o capital social, a capacidade de 

controlar um grupo ou de ser referência pra um grupo e muito menos um lance 

político, eu acho que é muito pouco político, é...por mais que se coloquem questões 

políticas, mas aí eu recorro a Fanon, porque eu acho que é só uma forma de 

reproduzir todas as dinâmicas do racismo, e tudo mais, é uma...é um monte de mina 

preta, não tô falando todas e tal, mas querendo ser branco no sentido de 

tipo...operacionalizando as relações como pessoas brancas, como dinâmicas de 

poder super nocivas. As minhas alunas do Minas Programam que são as garotas sei 

lá, de 14 a 20 e poucos anos, elas acompanham a Natály Néri, a Winnie Bueno, a 

Djamila Ribeiro, a Stephanie...eu tenho um problema seríssimo, eu sei que as 

mulheres negras sofrem violências pesadas e isso nos embrutece e também esse 

estigma da neguinha raivosa eu detesto, é...fortalecer esse tipo de discurso, mas eu 

acho que também tem pouca mediação nas redes sociais, pouca ou nenhuma, é tudo 

muito reativo e pouco propositivo. Não existe muito espaço pra construção coletiva, 

por exemplo o que a gente fez hoje. Então acho que tudo opera muito numa lógica 

capitalista e esse lance da imediatez da rede social, isso é mais do Twitter, aí a pessoa 

no Youtube é uma outra referência que é muito mais estética, mesmo as meninas mais 

retintas, as meninas são muito gatinhas. As meninas que fazem sucesso, elas...são, as 

influencers são bonitinhas [...]. (integrante nº 6) 

 

As reflexões desenvolvidas também se voltaram para o papel que as integrantes 

desempenharam como administradoras de páginas em redes sociais no fortalecimento de 

figuras, que em suas concepções, abandonaram projetos de coletividade e adotaram projetos 

individualistas. 

Eu gostaria de dizer, de pontuar só uma coisa nesse ponto. Eu acho que a gente tem 

um excesso de textos de críticas a respeito da individualização o que tá faltando é 

autocrítica (integrante nº 2 fala simultâneamente, "Sim, sim. Concordo Plenamente 

contigo"). Qual é o nosso papel nessa individualização? Porque eu estou desde 2013 

avisando não briguem com os monstros que vocês criam. Você cria o monstro, você 

alimenta o monstro, o monstro cresce e depois você reclama, tem um monstro no meu 

quintal. [...] mas é...qual é a nossa autocrítica? Qual é o seu papel? Qual é o meu 

papel nisso daí? Eu sei que tenho um papel aí. (integrante nº 4) 

 

Fiz a autocrítica, né, que a página alimentou muitos monstros nesse sentido. Porque 

a gente existe desde 2015 foi quando esse boom todo aconteceu. Muitos desses 

monstros aí foram alimentados inclusive pela visibilidade da página [...]. (integrante 

nº 3) 

 

[...] tenho rompido silenciosamente com as individualizações, com as pessoas que até 

um dia desses eu acreditava que estavam pelo coletivo e que tenho visto cada vez 

mais, não estão. As Blogueiras Negras lançaram um texto agora recentemente 

falando sobre isso, sobre o quanto nós não podemos e não podemos permitir as 

individualizações, que nenhuma de nós vai falar por todas. [...] É...eu a...como eu 

enxergo é que assim, a gente conversou sobre isso também lá em Manaus. Eu 

[incompreensível] a Larissa bastante sobre essa autocrítica e tal, né. Do quanto a 

gente fez, vai lá amiga, agora me puxa...cri...[risos]. Amiguinha não puxou. 

(integrante nº 2) 

 

E assim, concordo com o da Winnie que a gente é plural e a gente precisa começar a 

falar mais da pluralidade, mas eu acho que tá faltando um texto de mea culpa. Da 

gente enquanto movimento de dizer, eu durante algum tempo acreditei em 
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protagonismo único e representatividade como uma forma de empoderamento das 

mulheres negras e eu percebo que isso não acontece. Eu acho que essa é uma coisa 

que a gente precisa começar a falar. (integrante nº 4) 

 

Ainda na linha de fazer uma autocrítica enquanto feministas negras que atuam nas redes 

sociais, as integrantes mencionaram o quanto a estratégia do debate por meio de argumentação 

e “textão” parece pouco eficaz na disputa por públicos mais abrangentes. Nesse sentido, 

destacaram também os mecanismos de funcionamento das redes sociais que parecem favorecer 

certos nichos discursivos em detrimento de outros. 

[...] a CEO deles veio75, né, lá falar com a gente sobre questões de seguranças, 

denúncia, como denunciar essas coisas todas, foi exatamente isso que a Sueli falou. 

Olha, os grupos de contradiscurso, eles produzem muito texto, né, então vocês postam 

lá um texto, uma imagem com texto, aí vem os opositores e ficam lá, agora a gente 

sabe que foi muito bots, essas coisas toda, e vocês ficam discutindo com eles, vocês 

são pedagógicos, vocês lá explicando, fazendo texto em cima de texto. Ao contrário 

disso, as páginas deles só trabalham com imagens e microtexto, eles não estão lá pra 

dialogar com ninguém, eles não tá lá pra explicar nada pra ninguém, eles lançam e 

deixam o circo pegar fogo enquanto os grupos, né,  de contradiscurso vão lá fazer o 

que o nome diz, né, fazer esse contradiscurso. (integrante nº 3) 

 

Um dia uma pessoa não muito esperta disse que a melhor arma contra o 

obscurantismo político era a informação. Essa pessoa errou grandemente. É saber 

usar o discurso afetivo. Se você fizer um discurso afetivo grande ou pequeno não 

interessa, a gente fala até hoje do discurso gigante do Martin Luther King "eu tive 

um sonho", ele não começa eu "li um texto". (integrante nº 4) 

 

O twitter é uma plataforma que ele coloca as relações de poder em outro lugar, então 

se você tem muitos seguidores, você vai falar uma coisa que vai ser muito retwitado, 

isso dá como uma credibilidade, é como se validasse o que você está dizendo, não 

que o que você está dizendo é correto ou que o que você está dizendo faz sentido. [...] 

aí é um negócio que é super potencializado e dá um aval, tipo como se você tivesse 

autoridade pra fazer aquilo. Então acho que existe esse, e é uma ferramenta que a 

gente se condiciona, é uma ferramenta feita pra criar popularidade como filminho 

americano. (integrante nº 6) 

 

Às redes sociais foi atribuída a capacidade de instaurar novas lógicas de poder por meio 

da replicação de conteúdos que adquirem respaldo pelo número de compartilhamentos 

independente da qualidade ou veracidade do que foi postado. Uma das integrantes argumentou 

que falta mediação nas redes sociais para que esse espaço se torne um ambiente mais propício 

para a construção coletiva. 

 

 

 

                                                 
75 A situação narrada foi um encontro promovido pelo Facebook e grupos de contradiscurso ou de esquerda. 
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5.5.6. Questões geracionais 

 

Esta categoria explicita as impressões das integrantes dos grupos focais sobre as 

distintas gerações de feministas negras e o modo como se relacionam e se apresentam no 

ambiente online. As diferenças intergeracionais foram demonstradas ora pelo conflito, ora pela 

colaboração entre elas como nos exemplos abaixo. 

Então...na hora que você falou eu já lembrei da situação do encontro nacional de 

mulheres negras ano passado em Goiânia76. E foi a treta...a treta foi justamente 

geracional. Né. Entre as mais velhas do MNU e tudo mais e as mais novas.[...] e então 

as mais velhas, né. Se colocaram como as detentoras aí, né. Do baluarte. E as mais 

novas nessa parte de trabalho. Né. Pelo que percebi nas falas das meninas, então elas 

que tavam (sic) fazendo os corres de divulgação, de entrevista e não sei o que, lá, lá, 

lá e as mesas, as falas né, com as mais velhas aí. Poucas das mais novas aí, 

participaram, né, nessa coisa do falar. É...teve. Mas né. Teve também por conta das 

tretas que aconteceram. É...mas eu acho que tipo Sueli [Carneiro] estava lá, né. E ela 

é maravilhosa e ela falou que não deveria haver esse problema geracional porque 

são caminhadas, né. Cada uma que chega vai desbravando o espaço e as que virão 

depois vão...é a [incompreensível], as lacunas né, as lacunas estão aí para serem 

preenchidas por quem vem depois. Né. E abrindo novas lacunas. (integrante nº 3) 

 

É...a marcha das mulheres negras, a construção da marcha das mulheres negras foi 

um marcador muito importante entre gerações lá em Belém [PA].[...] Então, é...a 

marcha e aí, a partir da Nilma [Bentes], a Nilma...óbvio faz parte dessa geração. 

Uma geração que veio construindo a comunicação desse movimento em outras bases, 

de outras formas, com outras linguagens, é ...mas ela...naquele momento percebeu 

que sem essa juventude, a marcha...que só com essa juventude a marcha teria tanta 

adesão, né. Juntando todo mundo.[...] E essas mulheres, óbvio que não foi unânime, 

a gente teve muitos problemas, mas naquele momento elas perceberam que elas 

precisavam das tecnologias, tanto que a gente trabalhou base e tecnologias para a 

construção da marcha das mulheres negras no Pará. A gente foi visitar quilombos, 

nós fomos fazer formações em quilombos e fazer mobilização pra marcha a partir da 

internet, a partir da tecnologia da oralidade, a partir da tecnologia do rádio 

comunitário, das rádios comunitárias, a partir das diversas tecnologias que estão à 

nossa disposição, marco de novo, desde a oralidade pra construir a marcha. 

(integrante nº 2) 

 

As divergências intergeracionais foram atribuídas simultaneamente às mulheres negras 

mais velhas e às mais novas. Em dois exemplos, minhas interlocutoras narraram situações de 

disputa por protagonismo na fala, no primeiro caso (descrito anteriormente), as mais jovens se 

viram alijadas do protagonismo na fala em um evento em que estiveram bastante envolvidas 

em toda a organização. No segundo, narrado abaixo, jovens rejeitaram a princípio o 

                                                 
76 O Encontro nacional de Mulheres negras ocorrido em dezembro de 2018 em Goiânia teve como tema a violência, 

estratégias de enfrentamento ao racismo e o bem viver. O encontro reuniu cerca de mil ativistas negras de todo o 

Brasil numa edição celebrativa que rememorou os 30 anos do primeiro encontro ocorrido na cidade de Valença 

em dezembro de 1988. Ver em: https://www.brasildefatomg.com.br/2018/12/05/mil-mulheres-negras-se-reunem-

em-goias-em-encontro-nacional e https://www.geledes.org.br/encontro-nacional-de-mulheres-negras-ocorre-em-

dezembro-na-cidade-de-goiania-

go/?gclid=Cj0KCQjw6uT4BRD5ARIsADwJQ18HtnmynEsUIzu_1iP7ZedopG8AjrVd45BppFuqyOtQDdhXJpo

Or5oaAokbEALw_wcB. Acesso em 23 jul.2020. 
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envolvimento de mulheres negras mais velhas num projeto por receio de que não tivessem suas 

opiniões e ideias consideradas.  

Porque qual era o princípio? Ah porque os mais velhos, as mais velhas vão achar que 

só tem voz, só elas têm voz porque elas têm conhecimento, não sei o que…[...] Aí o 

que aconteceu, a política de cotas, a discussão de cotas raciais que a universidade 

não tem, tava morna, né. E aí o coletivo trouxe de volta essa efervescência dessas 

discussões aí novamente, e eles se apropriaram das discussões como se nunca tivesse 

feito discussão de política de cotas dentro da universidade. (integrante nº 3) 

 

As integrantes criticaram no comportamento das jovens a falta de referência às mais 

velhas quanto às pautas, pois muitas das demandas atuais são legado da geração anterior. Pautas 

que já foram rigorosamente trabalhadas ou que ao menos foram sinalizadas pelas feministas 

negras de décadas anteriores e que estão sendo recuperadas e revigoradas pelas jovens 

feministas negras que atuam nas redes sociais. 

[...] trazer o movimento sankofa, fazer o exercício do sankofa, de saber o que que, o 

que que as nossas já estavam dizendo, o que que esses movimentos já estavam dizendo 

pra a gente, óbvio, ressignificar, revigorar, mas não achar que tá inventando o 

problema. A gente ah...a minha geração identificou a solidão da mulher negra. Ôh 

gente...ôh gente, mais respeito com quem veio antes, mais respeito. (integrante nº 2) 

 

A ausência ou baixa presença das feministas negras mais velhas nas redes sociais, 

espaço onde ocorrem os debates promovidos pelas jovens, é sentida como uma dificuldade para 

trocas entre gerações. Mesmo quando presentes nas redes, as formas de utilização e interação 

parecem não favorecer o diálogo entre ambos os grupos de feministas negras. 

Eu acho o lance intergeracional, é...porque boa parte das vozes do feminismo de 

internet, são vozes de mulheres jovens, assim, 20, 30 anos e tal…[...] tipo ela [Jurema 

Werneck] é das poucas mulheres mais velhas que eu acompanho nas redes sociais, 

então eu acho que também tem essa característica geracional, que é uma questão das 

meninas mais jovens, do estar começando, acho que agora a Sueli Carneiro tá com 

twitter também [...] é pouco intergeracional, apesar da gente tá (sic) se referindo as 

feministas anteriores e tal...é um espaço de diálogo entre jovens, eu acho que não é 

tão plural nessa questão de idade, e aí a gente perde um pouco [...]. (integrante nº 6) 

 

As principais características identificadas como distintivas da geração atual de 

feministas negras comparada com a anterior são: uso das tecnologias; acesso, produção e 

difusão de conhecimento de forma descentralizada; independência em relação às instituições. 

De modo a pormenorizar as gerações de feministas negras, as mulheres que participaram deste 

estudo propuseram a seguinte classificação: 

1) Feministas negras dos anos 1970/80 (geração MNU).  

2) Feministas negras das redes sociais: 

a) Geração Facebook: entre 30 e 40 anos, produtoras de textos longos e mais densos 

(textões). 
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b) Geração Twitter: cerca de 20 anos, produtoras de textos curtos com ideias-síntese. 

 Entre as feministas negras da geração MNU e da geração das redes sociais há uma 

lacuna nas menções feitas pelas integrantes: o grupo de feministas negras atuantes nos anos 

1990 e na primeira década de 2000 e que estiveram envolvidas com a Conferência de Durban 

e em articulações fundamentais que resultaram na criação de políticas públicas para a população 

negra77. Difícil afirmar categoricamente a que se deve a ausência de menções a esse grupo 

intermediário, especialmente considerando que é preconizada a valorização da memória do 

movimento e das trajetórias de suas predecessoras. A frequente referência às feministas negras 

dos anos 1970/1980 em detrimento da geração intermediária parece configurar, desse modo, 

uma espécie de movimento de retorno às origens como necessidade de conhecer melhor as 

motivações e ideais da geração fundadora do feminismo negro brasileiro e/ou como forma de 

se reconhecer enquanto continuidade daquele projeto. Uma interpretação alternativa é de que 

possam compreender que a Geração MNU estende sua atuação e permanece ativa nas décadas 

de 1990 e 2000. 

 

5.6. Novas perspectivas para os feminismos negros  

 

O conjunto de mulheres que colaborou nesta pesquisa, seja por meio dos formulários 

online ou nos grupos focais, é constituído majoritariamente por mulheres que acessaram o 

ensino superior e para as quais, em grande parte, o espaço acadêmico foi onde tiveram seu 

primeiro contato com o feminismo negro. 

São mulheres que reconhecem que foram beneficiadas por políticas públicas, mas hoje 

temem que outros grupos vulneráveis não tenham as mesmas possibilidades por conta do 

cenário recente de retrocessos de direitos sociais. 

Ser uma pessoa negra e de origem pobre na universidade e nos espaços de trabalho 

qualificados sujeitou as mulheres negras à novas experiências de racismo e solidão que expostos 

nas redes sociais encontraram ecos, solidariedade e uma arena de contestação da ordem 

hegemônica. Essas plataformas também se revelaram espaços formativos pela ampliação do 

repertório pertinente à luta antirracista e feminista. Ademais, aspectos da subjetividade foram 

referenciados como tendo sido influenciados positivamente como autoestima, autopercepção, 

autoconhecimento e ampliação da sensação de pertencimento a uma coletividade. 

                                                 
77 Conforme abordado no capítulo 1, “Institucionalização dos feminismos negros e a Conferência de Durban”. 
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A partir das perspectivas dessas mulheres temos que o feminismo negro é um 

movimento simultaneamente político e intelectual, dedicado ao enfrentamento das opressões 

de gênero, raça, classe e seu caráter interseccional por meio de análises, qualificação do 

discurso e articulação de ações que visam a superação das condições adversas vivenciadas por 

mulheres negras e pobres. Suas pautas são múltiplas, no entanto o enfrentamento à violência 

(física e simbólica) emerge como pauta prioritária e se destaca a incorporação das demandas de 

mulheres negras trans e travestis. 

Algumas das mulheres acreditam que falta maior organização para mobilização e 

priorização de pautas, bem como maior clareza nas estratégias e ferramentas de enfrentamento 

às desigualdades. Também apontaram a necessidade de ampliação do feminismo negro para 

alcançar mulheres em situação de maior vulnerabilidade. Por fim, demonstraram 

descontentamento com a apropriação de discursos do feminismo negro por setores econômicos 

e midiáticos por considerarem que isso banaliza as pautas, além de indicarem que há 

necessidade de ampliação de ações e pensamentos pautados na coletividade e no fortalecimento 

de redes de solidariedade. 

Feita essa breve retomada do que foi discutido na primeira parte deste capítulo e em 

virtude da variedade de assuntos abordados pelas participantes dos grupos focais, separei a 

inferência da segunda parte em subitens temáticos conforme se vê a seguir. 

 

5.6.1. Tornar-se negra nas redes sociais e na universidade 

 

Os fluxos identitários se revelaram centrais para caracterizar o feminismo negro nas 

redes sociais. A partir dos relatos sobre o processo de enegrecimento - palavra utilizada como 

alegoria para conscientização quanto às variáveis que condicionam a vida da população negra, 

bem como para se referir à valorização da cultura e estética negra e o efeito desses elementos 

no reposicionamento da subjetividade dos indivíduos - vimos a relevância do espaço acadêmico 

e das redes sociais para aquisição de identidade negra e melhora da autoestima de mulheres 

negras. 

Reconhecer-se negra ou tornar-se negra requer um processo sofisticado de manipulação 

da subjetividade e enfrentamento social que por vezes é motivo de grande sofrimento 

emocional. Sobre esse aspecto, Neusa Santos Souza (2019) no seu clássico Tornar-se negro78 

argumenta que 

                                                 
78 A primeira edição do livro foi publicada em 1983 pela editora Graal. 
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Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, 

confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas 

alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar 

sua história e recriar-se em suas potencialidades. (SOUZA, 2019, s/p.) 

 

Neusa Souza (2019) propõe que a estrutura social brasileira marcada pelo racismo 

prejudica a autopercepção das pessoas negras, de modo que nascer e crescer negro no Brasil 

não é garantia por si só de aquisição de uma identidade negra, esta por sua vez seria o resultado 

de uma prática política por meio da qual o indivíduo negro recupera sua autoestima.  

É que, no Brasil, nascer com a pele preta e/ou outros caracteres do tipo negroide e 

compartilhar de uma história de desenraizamento, escravidão e discriminação racial, 

não organiza, por si só, uma identidade negra. Ser negro é, além disto, tomar 

consciência do processo ideológico que, através de um discurso mítico acerca de si, 

engendra uma estrutura de desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada, 

na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse desta consciência e criar uma nova 

consciência que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade 

alheia a qualquer nível de exploração. Assim, ser negro não é uma condição dada, a 

priori. É um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. (SOUZA, 2019, s/p.) 

 

Tornar-se, como explicita Silva (2014, p.92), é parte da “concepção da identidade como 

movimento e transformação”. A identidade é, portanto, cambiante, responde às alterações 

contextuais, às mudanças culturais e ao surgimento de novos aparatos simbólicos (HALL, 2006; 

WOODWARD, 2014). 

Ao ver a identidade como uma questão de “tornar-se”, aqueles que reivindicam a 

identidade não se limitariam a ser posicionados pela identidade: eles seriam capazes 

de posicionar a si próprios e de reconstruir e transformar as identidades históricas, 

herdadas de um suposto passado comum. (WOODWARD, 2014, p. 29) 

 

 Autores como Stuart Hall (2006), Kathryn Woodward (2014) e Tomaz Tadeu da Silva 

(2014) definem a identidade a partir da sua mutabilidade, dependência em relação à diferença, 

à linguagem e aos sistemas simbólicos. 

A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece identidades 

individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem 

possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero 

ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos 

quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar. 

(WOODWARD, 2014, p. 18) 

 

 As identidades são estabelecidas a partir da relação dialética entre o sujeito e a sociedade 

(Hall, 2006), que por sua vez opera com práticas de significação submetidas a lógicas de poder 

que definem “quem é incluído e quem é excluído” (WOODWARD, 2014, p.19). 

 As possibilidades identitárias são múltiplas e o caminho que nos orienta para a adesão 

a essa ou aquela identidade passa necessariamente pelo processo de subjetivação que 
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entremeado pelas dinâmicas sociais e referências culturais significam nossa experiência e 

autopercepção (SILVA, 2014; WOODWARD, 2014). 

O conceito de subjetividade permite uma exploração dos sentimentos que estão 

envolvidos no processo de produção da identidade e do investimento pessoal que 

fazemos em posições específicas de identidade. Ele nos permite explicar as razões 

pelas quais nós nos apegamos a identidades particulares. (WOODWARD, 2014, p. 

56) 

 

 A diferença marca as distinções entre as identidades e pode ser forjada num espectro 

negativo ou positivada e celebrada. As identidades não são estanques, “pode haver contradições 

no seu interior que têm que ser negociadas” e por vezes algumas delas terminam por ser 

obscurecidas” (Woodward, 2014, p.14). A critério de exemplo dessa afirmação de Woodward, 

cito o trabalho de Núbia Moreira (2007) em que analisa o feminismo negro no Rio de Janeiro e 

São Paulo, neste estudo a autora determina que uma das reivindicações das feministas negras 

dos anos 1980-1990 era a construção e consolidação de uma identidade feminina negra. No 

entanto, os pressupostos em que se baseavam a formulação dessa identidade estavam assentados 

unicamente nas diferenças de raça e de gênero. Essa identidade feminina negra foi, portanto, 

forjada na lógica de universalização da mulher negra a despeito de suas múltiplas experiências. 

A dicotomia igualdade-diferença está presente nos discursos das mulheres negras a 

ponto de criar uma identidade universal de mulher negra, obscurecendo os inúmeros 

conflitos decorrentes das diversas tomadas de posições políticas; da condição social; 

das escolhas sexuais; das escolhas religiosas; da formação escolar, etc. Todas essas 

interpelações foram estrategicamente encobertas no momento em que foi necessário 

criar uma identidade representacional no campo político feminista do período do fim 

dos anos 80 e primeira metade dos 90. Uma das minhas informantes ressaltara a 

dificuldade da realização, nos encontros de mulheres, de oficinas com a participação 

das homossexuais pela resistência à aceitação das escolhas sexuais. (MOREIRA, 

2007, p. 73-74) 

 

 Dessa forma, na perspectiva de Moreira (2007), os conflitos internos foram aplainados 

em prol de uma identidade política que reunisse as mulheres negras e favorecesse o 

engajamento na luta.  

Ana Claudia Jaquetto Pereira (2019), por outro lado, ao analisar a produção escrita de 

ativistas negras (não restritas ao feminismo negro, mas contemplando esse movimento também) 

com subsequente entrevista de três das ativistas, concluiu que “o movimento de mulheres negras 

se identifica como sujeito político diversificado” (PEREIRA, 2019, p.237). 

Nas redes sociais, as diferenças encontraram terreno fértil para aflorar, as feministas 

negras manifestam e reivindicam identidades múltiplas ao se autoafirmarem, frequentemente, 

se referindo simultaneamente às suas condições de classe, raça, sexualidade, territorialidade 

etc. Reivindicam o direito à pluralidade de suas vivências, de suas opiniões e o direito à 
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divergência: “somos diferentes, né. Divergimos entre nós. Eu acho isso um grande ganho”79. 

Nesse sentido, a interseccionalidade amplia seu sentido para além de uma categoria de análise 

e é assumida politicamente como uma possibilidade identitária.  

As narrativas hegemônicas sobre a população negra engendradas pelo racismo e 

causadoras de  prejuízos para a autoimagem e autoestima de negros e negras, frequentemente  

criam obstáculos na aquisição de pertencimento racial. Cultura e natureza foram aplicados 

conceitualmente para distinguir o elemento branco do negro. Assim “enquanto os brancos 

desenvolveram a “cultura” para subjugar e superar a “natureza”, para os negros, “cultura” e 

“natureza” eram permutáveis” (HALL, 2016, p. 168). Tendo a natureza, a biologia, como 

destino, os negros foram “reduzidos à sua essência” e adjetivados como preguiçosos, 

malandros, bestiais, ignorantes, ou seja, estereotipados, o que conforme Hall corresponde a ser 

“reduzido a alguns fundamentos fixados pela natureza, a umas poucas características 

simplificadas” (HALL, 2016, p. 173).  

A estereotipagem é uma forma de exercício de poder cujo propósito é a “manutenção 

da ordem social e simbólica” e frequentemente é imposta onde predominam grandes 

desigualdades sociais (HALL, 2016, p. 192). 

O poder [...] tem que ser entendido aqui não apenas em termos de exploração 

econômica e coerção física, mas também em termos simbólicos ou culturais mais 

amplos, incluindo o poder de representar alguém ou alguma coisa de certa maneira - 

dentro de um determinado “regime de representação”. Ele inclui o exercício do poder 

simbólico através das práticas representacionais e a estereotipagem é um elemento-

chave deste exercício de violência simbólica. (HALL, 2016, p. 193) 

 

Tais estereótipos sobre a pessoa negra são utilizados em larga escala pela indústria do 

entretenimento, turismo, pelos veículos de comunicação, fixando essas imagens no imaginário 

coletivo e produzindo efeitos na subjetividade tanto de brancos quanto de negros. São o que 

Patrícia Hill Collins (2019) nomeia como imagens de controle e para as quais teríamos como 

antídoto os processos de autodefinição e autodeterminação. 

Dessa maneira, forjar uma identidade negra capaz de confrontar o imaginário racial que 

atribui características pejorativas ao fenótipo negro, às suas expressões culturais e religiões de 

matriz africana, têm sido pauta e um enorme desafio para os movimentos negros e feminismo 

negro desde suas origens (DOMINGUES, 2006; LIMA, 2011). 

As décadas de 1980 e 1990, conforme Hall (2016), assinalaram o “colapso do sonho 

integracionista” dos negros estadunidenses herdado dos movimentos pelos direitos civis de 

                                                 
79 Integrante nº 5. 
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décadas anteriores. Ao aprofundamento da pobreza e criminalidade se seguiram a expansão dos 

guetos negros 

[...] acompanhado pelo crescimento de uma autoconfiança afirmativa e por uma 

insistência pelo “respeito” à identidade cultural negra, assim como um crescente 

“separatismo negro”, que em nenhum outro lugar é mais visível que no gigantesco 

impacto da música negra (incluindo o “rap negro”) na música popular e na presença 

visual do street-style (estilo de rua) ligado à cena musical. (HALL, 2016, p. 189) 

 

 Hall (2016) marca esse momento como transformador das “práticas de representação 

racial”. Nessa nova “arena de contestação e luta” se multiplicam os protestos de artistas negros 

por maior e mais equânime representação em produções televisivas e cinematográficas, além 

da oportunidade de utilizar esses meios para narrar suas próprias histórias. Ademais, “isso 

ampliou o regime de representação racial: o resultado de uma luta histórica em torno da imagem 

- de uma política da representação [...]” (HALL, 2016, p. 189). 

 Conforme propõe Woodward (2014, p. 26), “a afirmação política das identidades exige 

alguma forma de autenticação”, em geral a coletividade que busca forjar sua identidade se 

respalda na história como estratégia de afirmação. Os segmentos negros brasileiros, as 

feministas negras entre eles, elegeram a diáspora e suas consequências como ponto de partida 

na constituição da identidade negra. A estratégia, sintetizada na máxima “nossos passos vêm 

de longe”, amplamente propagada pelas feministas negras nas redes sociais, ou na expressão 

utilizada por uma das integrantes (nº 2) do grupo focal “fazer o movimento Sankofa80”, 

comprometeu as mulheres negras com a pesquisa e divulgação das histórias de suas 

antecessoras envolvidas em lutas sociais. Sendo assim,  

[...] a formulação de “identidades mais defensivas, em resposta à experiência de 

racismo cultural e de exclusão” utiliza como estratégias, dentre outras, a “re-

identificação com as culturas de origem”. Explica-se dessa forma a razão pelas quais 

as organizações negras brasileiras, nas últimas décadas do século XX, empreenderam 

um projeto de “construção de uma memória negra” que lhes permitisse “formar uma 

identidade comum” fundamentada na resistência a escravidão e nas tradições 

culturais africanas, tendo como objetivo a promoção da “autoestima coletiva”. 

(LIMA, 2011, p. 113) 

 

                                                 
80 “[...] origina-se de um provérbio tradicional entre os povos de língua Akan da África Ocidental, em Gana, Togo 

e Costa do Marfim. Em Akan “se wo were fi na wosan kofa a yenki” que pode ser traduzido por “não é tabu voltar 

atrás e buscar o que esqueceu”. Como um símbolo Adinkra, Sankofa pode ser representado como um pássaro 

mítico que voa para frente, tendo a cabeça voltada para trás e carregando no seu bico um ovo, o futuro. Também 

se apresenta como um desenho similar ao coração ocidental. Os Ashantes de Gana usam os símbolos Adinkra para 

representar provérbios ou idéias filosóficas.Sankofa ensinaria a possibilidade de voltar atrás, às nossas raízes, para 

poder realizar nosso potencial para avançar.[1] Sankofa é, assim, uma realização do eu, individual e coletivo. O 

que quer que seja que tenha sido perdido, esquecido, renunciado ou privado, pode ser reclamado, reavivado, 

preservado ou perpetuado. Ele representa os conceitos de auto-identidade e redefinição. Simboliza uma 

compreensão do destino individual e da identidade coletiva do grupo cultural. É parte do conhecimento dos povos 

africanos, expressando a busca de sabedoria em aprender com o passado para entender o presente e moldar o 

futuro”. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/sankofa/about. Acesso em 13 jul 2020. 
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 Nos blogs e redes sociais se multiplicaram narrativas sobre mulheres negras históricas 

e contemporâneas. Concomitantemente narrativas pessoais também se popularizaram e 

passaram a dar o tom do movimento nas redes, como revela a integrante nº4. 

[...] as novas gerações estão acreditando em discursos coletivos feitos a partir, é como 

se a gente tivesse voltado para um período de planificação das experiências, você 

pega um sentimento e transforma esse sentimento num movimento político e todas as 

pessoas tem que trabalhar em coletivo a respeito daquele sentimento. 

 

Acerca da expressão de sentimentos nas redes sociais, Papacharissi (2016) apresenta 

uma interpretação que nos auxilia a compreender o relato acima, a autora compreende a 

manifestação das emoções como potencial mobilizador e elemento que conecta os públicos nas 

redes sociais. A autora define os usuários das redes sociais como “públicos afetivos” e afirma 

que são as emoções que mobilizam tais públicos que “se reúnem e/ou se dissolvem” em torno 

de laços afetivos. A estrutura organizacional das plataformas de redes sociais “convidam à 

sintonia afetiva, apoiam investimentos afetivos e propagam expressões afetivamente 

carregadas”, além de impulsionar “sentimentos de pertencimento e solidariedade” (p.308). 

Os afetos mobilizados nas redes geram a sensação de comunidade e promovem a 

construção colaborativa de narrativas que produzem rupturas nos discursos dominantes ou 

conforme Papacharissi (2016),  

[...] ajudam a contar histórias sobre quem somos, quem imaginamos ser e como 

podemos chegar lá. As mesmas histórias que podem inspirar perturbações poderosas, 

acumular e difundir intensidade e tensão, ou simplesmente, servem como uma 

manifestação digital gerada organicamente sobre quem somos e quem gostaríamos de 

ser. (PAPACHARISSI, 2016, p. 311) 

 

Dayana Souza (2018) ao analisar canais de youtubers negras conclui que: 

 

Falar sobre si mesma, seus traços, seus desafios e sua beleza é parte importante para 

sentir-se pertencente socialmente. Além disso, é um ato de resistência, como em um 

jogo de coexistência e empoderamento de sua própria jornada, no qual a narrativa, de 

fato, é um local de atividade, de ação e de subjetividades. [...] Logo, mostrar o rosto 

dessas mulheres reforça seu lugar identitário, suas características. É como um ato 

político de resistência. Um grupo esteticamente subjugado encontra ali um espaço 

para simplesmente ser e mostrar-se tal como é, bem como mostrar a diversidade de 

seu nicho. (SOUZA, 2018, p. 102-103) 

 

Souza (2018) considera as narrativas pessoais nas mídias sociais como parte do processo 

de “reconhecimento e fortalecimento de identidade” por meio do encontro com outras mulheres 

negras, da partilha de experiências e saberes (como práticas de cuidado com o cabelo crespo e 

processos de transição capilar) que podem favorecer a solidariedade, fortalecer o processo de 

empoderamento e autoconhecimento.  
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Então...isso significa feminismo negro pra mim na internet. É uma dimensão de 

enegrecimento, pertencimento, de territorialização, de circularidade, porque eu 

também só conheço todas vocês a partir disso, eu só tenho o meu boom de mulheres 

negras, na minha vida cresceu a partir disso. (integrante nº 2) 

 

Ainda concordo também que Facebook não dá pra sair ainda, né. A gente pensa na 

questão de segurança, a gente fica meio louca assim, ah...meu deus o que que eu tô 

fazendo aqui? Mas ainda é um espaço onde a gente se reconhece, se encontra, então 

acho que a internet apesar de todas as dores ainda é um lugar de potência assim pra 

gente se encontrar. (integrante nº 1) 

 

 Tornar-se negra, enegrecer-se é componente fundamental do processo de emancipação 

da população negra e condição sine qua non na disputa pelo acesso aos bens sociais (SILVA, 

2014). Temos, portanto, que tanto o ambiente acadêmico quanto as possibilidades de 

sociabilidade oportunizadas pelas redes sociais, a despeito de suas contradições, favorecem o 

processo de constituição de identidades negras positivadas. 

 

5.6.2. Acesso ao ensino superior, cobranças e questionamentos 

 

Nos grupos focais foram mencionadas cobranças e questionamentos oriundos de outras 

(os) ativistas negras (os) sobre a atuação dos “movimentos acadêmicos”. O acesso ao ensino 

superior é uma demanda histórica e uma conquista do movimento negro brasileiro, mas também 

um fenômeno recente e somado às dificuldades de diálogo intergeracional tem produzido um 

ruído, um certo desconforto de ambas as partes devido a um necessário ajuste de expectativas 

quanto ao que esperar de indivíduos negros que finalmente alcançaram uma meta batalhada à 

exaustão coletivamente. Nos formulários online surgiram relatos acerca da sensação de 

deslocamento experimentada pelas mulheres que se veem num limbo entre a vida acadêmica e 

sua comunidade de origem81. O assunto demanda investigações que se dediquem 

especificamente a esse ponto.  

Questionamentos também foram feitos quanto ao diálogo dos feminismos acadêmicos 

com a periferia. É difícil supor, por meio dos dados obtidos neste estudo, as razões que embasam 

tal questionamento, mas é importante salientar que as mulheres periféricas possuem formas 

próprias de organização que respondem às suas experiências e demandas e em muitos aspectos 

dialogam com as propostas teóricas, pautas e estratégias do feminismo negro, inclusive com 

seu segmento online conforme aponta o estudo de Jonas Medeiros (2017)82. Além disso, como 

                                                 
81 Abordei esse aspecto no ponto 5.3 - Estratégias e enfrentamentos do feminismo negro contemporâneo. 
82 Tese de doutorado: Movimentos de mulheres periféricas na Zona Leste de São Paulo : ciclos políticos, redes 

discursivas e contrapúblicos (Unicamp, 2017). 
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manifestado pelas próprias integrantes dos grupos focais, elas são mulheres de origem periférica 

e muitas seguem residindo e atuando nesses territórios com projetos como o Minas Programam 

e o Coletivo Papo Reto criados e coordenados por duas das participantes dos grupos focais. 

Ademais, as pessoas residentes em periferias não estão ausentes das redes sociais, inclusive 

encampando ações culturais e iniciativas como a página “Nós, mulheres das periferias”83.  

Entretanto, um dado que não pode ser ignorado por ter surgido tanto nos formulários 

quanto nos grupos focais, é relativo às aparentes dificuldades de interlocução do feminismo 

negro das redes sociais cujo perfil é de mulheres majoritariamente com ensino superior, jovens 

e urbanas com outros segmentos como mulheres menos escolarizadas, mais vulneráveis e 

feministas negras de gerações anteriores.  

 

5.6.3. Narrativa do sofrimento como estratégia política 

 

Tanto nos formulários online quanto nos grupos focais foram feitas críticas ao uso do 

sofrimento como estratégia política. Ao analisar textos de ativistas negras nos Boletins Toques 

Criola e Cadernos Geledés, Ana Claudia Jaquetto Pereira (2019) observou que há “associações 

recorrentes entre a condição de mulher negra e experiências de sofrimento, vulnerabilidade, 

desvalorização e penalização. Elas ilustram um jogo de posições onipresente na produção das 

ativistas negras” (PEREIRA, 2019, p. 141). Destaca ainda que a alusão a esses elementos 

remete a “um conjunto de ideias que há décadas circulam e são renegociadas no interior do 

movimento de mulheres negras” (PEREIRA, 2019, p. 168). 

Ou seja, recorrer ao sofrimento como estratégia não é uma prática original do feminismo 

negro das redes sociais, mas uma continuidade em ambiente virtual de uma prática já 

sedimentada no interior do feminismo negro brasileiro e estratégia compartilhada com outros 

segmentos do feminismo. 

O sofrimento como prática feminista foi abordado por Sônia Corrêa e Adriana Vianna 

(2006) que nomearam esse mecanismo como vitória "do quem ama não mata" sobre o "nosso 

corpo nos pertence" ou "vitória da vitimização e do sofrimento". Seguindo essa linha de 

raciocínio, Ferreira (2015, p. 219) argumenta que a vitimização e o sofrimento tem "criado um 

certo estilo na produção" de estratégias e modos de fazer das feministas contemporâneas. A 

noção de "vítima" assume nos discursos dos movimentos sociais de cunho identitário novos 

                                                 
83 Coletivo jornalístico formado por jornalistas moradoras de bairros periféricos da cidade de São Paulo e 

imediações cuja proposta é produzir conteúdos produzidos por e para mulheres, tendo a interseccionalidade como 

fio condutor. Ver em: https://www.facebook.com/nosmulheresdaperiferia 
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contornos e significados a partir da segunda metade do século XX, nos EUA, onde os 

movimentos pelos direitos civis (como o movimento negro e o LGBT) foram responsáveis por 

"tirar da esfera privada e trazer à luz a questão da violência" reconfigurando seu entendimento. 

A partir desse momento a violência passa a ser identificada também como "aquilo que afeta 

existências singulares, pessoais ou coletivas, para além do que afeta a ordem social e política" 

(SARTI, 2011, p. 52-53). 

Diante dessa perspectiva temos a categorização da vítima como sujeito de direitos e alvo 

de reparação e cuidados. Nesse sentido a expressão dos sofrimentos vividos e o discurso de 

vítima tornaram-se ações eminentemente políticas e fartamente utilizadas nas redes sociais 

como indicam as integrantes dos grupos focais (SARTI, 2011). Minhas interlocutoras, no 

entanto, manifestaram discordância quanto a essa estratégia e sugeriram um redirecionamento 

de foco que se voltasse para a potência de articulação das mulheres negras e para o 

fortalecimento das redes de solidariedade.   

 

5.6.4. Segurança digital e apropriações tecnológicas por mulheres negras 

 

As questões de segurança digital, e discussões acerca dos prejuízos ou limites da internet 

para os movimentos sociais não figuraram entre os temas preocupantes para as feministas 

negras aqui entrevistadas. Poucas menções foram feitas sobre o assunto, e quando ocorreram, 

os argumentos foram de que apesar de não estarem alheias aos prejuízos, os benefícios de se 

estar nas redes ainda compensam os revezes. No entanto, é importante salientar que coletivos 

feministas que atuam na internet vem desenvolvendo ações com o intuito de colaborar para que 

mulheres estejam mais seguras em ambiente online, é o caso da cartilha Guia Prática de 

Estratégias e Táticas para a Segurança Digital Feminista84 criada pela CFEMEA e 

Universidade Livre Feminista, em parceria com Blogueiras Negras e Marialab (NEVES, 2020). 

Como revela um levantamento realizado pelo projeto PretaLab85 coordenado por 

Silvana Bahia e que se debruçou sobre o uso e desenvolvimento de tecnologias, as mulheres 

negras compreendem as tecnologias como potencial para aquisição e construção de 

conhecimento, possibilidade de inovação e exercício de criação, mas também como um 

caminho possível para administração de problemas sociais a exemplo do que faz o Coletivo 

                                                 
84 Ver em: http://feminismo.org.br/guia/guia-pratica-seguranca-cfemea.pdf 
85 O Relatório da PretaLab, publicado em fevereiro de 2018 foi elaborado a partir de um levantamento realizado 

ao longo de 2017 por meio de questionários online. Foram respondidos 570 questionários, provenientes de 25 

estados brasileiros e o Distrito Federal. Uma compilação dos dados levantados está disponível no site da 

organização. 
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Papo Reto do Complexo do Alemão (cuja idealizadora é uma jovem jornalista negra e moradora 

da comunidade) que mantém um canal para recebimento e divulgação de vídeos de abordagens 

policiais violentas no Rio de Janeiro. 

Silvana Bahia acredita que a relevância da questão tecnológica para a população negra, 

especialmente para as mulheres extrapola os sentidos técnicos geralmente associados à 

empregabilidade, ela compreende a apropriação tecnológica por mulheres negras como uma 

questão política86.  

[...] as tecnologias estão carregadas com as visões políticas, econômicas e culturais de 

quem as cria – e esse poder hoje está centrado nas mãos de homens, brancos, 

heterossexuais, classe média/ricos. Isso já potencializa uma grande desigualdade, em 

um mundo cada vez mais digital. Se as mulheres negras não estiverem nesse processo, 

se não existirem ações para que elas estejam nesse processo, vamos perder totalmente 

nosso poder de integração no mundo87. 

  

Trago o exemplo do relatório da PretaLab como demonstrativo da preocupação de 

segmentos negros em gerar dados acerca da apropriação que fazem de tecnologias e produzir 

reflexões sobre os modos como as TICs impactam as vivências desse nicho populacional. 

Embora seja relativamente recente, já existem produções sobre questões raciais e tecnologias 

em contexto nacional. É o caso dos estudos de Tarcízio Silva (2020) sobre racismo algorítmico, 

onde aborda a reprodução de padrões raciais discriminatórios em plataformas de busca, banco 

de imagens e aplicativos. De Fernanda Carrera (2020) sobre racismo e sexismo em bancos de 

imagens gratuitas e a associação frequente de imagens desses repositórios que ilustram pessoas 

negras a contextos profissionais ligados à subalternidade. E de Luiz Valério P. Trindade (2020) 

que analisou discursos racistas em redes sociais concluindo que a maior parte dos alvos de tais 

discursos são mulheres negras88. 

 

5.6.5. Caracterizando os feminismos negros das redes sociais 

 

 A bibliografia referencial e os dados obtidos foram confrontados com as perguntas que 

nortearam a pesquisa, a saber: 

                                                 
86 Ver no vídeo Silvana Bahia – Levantamento PretaLab: https://www.pretalab.com/. 

87 Trecho extraído do vídeo Silvana Bahia – Levantamento PretaLab. Wajcman (2000: 454) utiliza argumento 

semelhante ao discutir a ausência de mulheres na produção tecnológica ao considerar que como “atividade 

altamente valorizada e mitologizada” estar no comando da tecnologia equivale a estar “envolvido na direção do 

futuro”. 

88 Os estudos mencionados podem ser encontrados no livro Comunidades, algorítmos e ativismos digitais: olhares 

afrodiaspóricos organizado por Tarcízio Silva e com distribuição gratuita em formato pdf no site 

https://www.literarua.com.br/livro/olhares-afrodiasporicos. 
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a) Quais são as principais diferenças que podemos encontrar entre os feminismos negros pré 

e pós internet?  

b) É possível afirmar que o Feminismo Negro brasileiro, impactado pela Internet e as redes 

sociais, vive um novo ciclo? Ou seria mera continuidade do feminismo negro de décadas 

anteriores, distinto somente pelo uso de ferramentas online em suas ações? 

Tendo em vista o que foi exposto até aqui, podemos dizer que o feminismo negro nas 

redes sociais, em muitos aspectos é alicerçado por pressupostos definidos pela geração que o 

precede, no entanto, apresenta algumas características próprias no que tange a aspectos 

identitários, pautas e formas de atuação.  

 Conforme minhas interlocutoras, quando o feminismo negro se propagou nas redes 

sociais em 2012 havia um segmento único que aos poucos gerou uma dissidência e um 

segmento alternativo. Muitas das “tretas” entre feministas negras nas redes sociais ocorre entre 

agentes desses dois segmentos por discordâncias quanto a formas de atuação e visibilidade. 

Dessa maneira, emergiram dos dados dois tipos de feminismo negro nas redes sociais, um 

feminismo negro liberal ou de consumo e um feminismo negro colaborativo. 

O feminismo negro liberal ou de consumo é protagonizado por influenciadoras que 

promovem marcas e veiculam um estilo de vida de mulheres negras urbanas orientando ou 

sendo referências em modos de vestir, se comportar e o que consumir em termos de produtos 

culturais (séries, filmes, livros).  

Conforme as definições de Karhawi (2016), influenciadores digitais são um fenômeno 

específico da sociedade contemporânea do capitalismo globalizado e interconectado. O termo 

passou a ser amplamente utilizado no Brasil a partir de 2015. Para “influenciar”, esses sujeitos 

implodem a barreira entre público e privado ao fazer uso de sua própria imagem e capital social. 

Influenciadores digitais são aqueles capazes de conduzir seu público em decisões de compra, 

mas também possuem o “poder de colocar discussões em circulação; poder de influenciar em 

decisões em relação ao estilo de vida, gostos e bens culturais daqueles que estão em sua rede” 

(KARHAWI, 2016, p. 48). 

Dessa forma,  

Os influenciadores digitais fazem parte de um espaço social de relações marcadas por 

disputas pelo direito à legitimidade. Assim, “ser influente”, poder dizer algo, ter 

legitimidade em um campo não é fato dado, mas construído. Para ser capaz de 

influenciar, em alguma medida, um grupo de pessoas, pressupõe-se um destaque, 

prestígio; algum tipo de distinção em meio ao grupo (KARHAWI, 2016, p.55).  
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A afirmação de Karhawi (2016) de que há disputas por legitimidade entre 

influenciadores nos espaços online é corroborada pelas integrantes dos grupos focais ao 

tratarem as “tretas” também como disputa por posições de poder e visibilidade. 

Protagonismo, representatividade e empoderamento são termos que se multiplicaram 

com grande sucesso entre feministas nas redes sociais, entretanto, as integrantes dos grupos 

focais consideram que esses termos foram apropriados e vem sendo utilizados com propósitos 

distantes dos originais, estando hoje a serviço do mercado por meio das influenciadoras. Nos 

formulários online também surgiram menções a insatisfação com esse mesmo aspecto. 

Acerca do feminismo negro liberal ou de consumo, as entrevistadas teceram críticas 

contumazes sobre o que chamaram de projetos personalistas de feminismo negro, centrados em 

certas personalidades vistas como como porta-vozes de todo o movimento. Sobre esse 

fenômeno observa Collins (2019, p. 91): 

Um terceiro perigo é a incapacidade de algumas “superstars” negras de questionar os 

termos de sua participação nessas novas relações. Ofuscadas por suas 

autoproclamadas aspirações de divas do feminismo negro, elas sentem que não devem 

nada a ninguém, especialmente a outras mulheres negras. Assim, ficam presas em seus 

próprios universos feministas negros empobrecidos. 

 

Um outro segmento do feminismo negro nas redes sociais, ao qual me refiro como 

feminismo negro colaborativo, é marcado por um projeto mais comprometido com as demandas 

coletivas de justiça social. Nesse segmento as feministas negras se apresentam como coletivo 

ou parte de uma coletividade, seus discursos e ações nas redes sociais são orientados pela 

premissa da colaboração horizontal em rede.  

Então, esse que é o negócio. Uma amiguinha não puxou, outras amiguinhas puxaram. 

Então a ideia de que uma puxa a outra funciona? Funciona. [...] É pra cima? Não. É 

lateral, é rede. (integrante nº 4) 

 

[...] como eu me sinto com esse feminismo negro na internet, é isso, é...pra mim é 

fortalecimento, mas eu também só compreendo esse fortalecimento a partir também 

de uma coletividade, eu não consigo também como muito bem pontuou [menciona 

integrante nº 4], onde eu vejo a individualização, sobrepor a coletividade eu me retiro 

[...]. (integrante nº 2) 

 

Como as fronteiras entre os grupos não são estanques, uma parte das feministas negras 

nas redes sociais não pode ser enquadrada num ou noutro grupo, são elementos flutuantes que 

transitam por ambos os grupos, simultaneamente defendendo a legitimidade das influenciadoras 

negras e os pressupostos da coletividade. 

As feministas negras que atuam nas redes sociais possuem majoritariamente nível 

superior, sendo o acesso ao ambiente acadêmico o meio pelo qual a maior parte delas teve o 

primeiro contato com o feminismo negro. Trata-se de um grupo que foi beneficiado por ações 
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populares e políticas públicas de inserção de jovens negros na universidade. Entretanto, como 

observado também nas respostas dos formulários, a relação com a academia apresentou novos 

desafios para essas mulheres, que por vezes se sentiram desconfortáveis com a posição que 

passaram a ocupar sendo pessoas negras, em grande parte de origem pobre que frequentaram o 

ensino superior, e que por vezes tiveram que lidar com questionamentos acerca de seus 

posicionamentos e formas de atuação.   

Para tais mulheres o feminismo negro além de um movimento político, é também um 

movimento intelectual dedicado a desenvolver e disseminar concepções teóricas, métricas de 

análise, metodologias de pesquisa e epistemologias, realizando dessa forma, a proposição de 

Beatriz Nascimento (como exposto no segundo capítulo) de apropriação pelo negro dos estudos 

raciais, subsequente questionamento de certos conceitos e desenvolvimento de outros a partir 

da experiência de intelectuais racializados. Dessa forma, a produção e difusão de 

conhecimentos se constitui como uma das principais linhas de atuação dessas feministas nas 

redes sociais. Parte da estratégia de difusão do conhecimento é o que foi identificado por uma 

das entrevistadas como didatismo, que pode ser definido como a transposição de teorias e 

conceitos acadêmicos para uma linguagem mais palatável de modo a atingir um público 

iniciante nas discussões de gênero e raça. Como parte desse processo também temos a 

ressignificação de conceitos acadêmicos que por vezes podem adquirir uma roupagem de senso 

comum e assumir sentidos distorcidos, é o caso de Lugar de fala. Frequentemente encontrado 

nos debates das redes sociais, “lugar de fala” é um conceito que vem sendo utilizado, 

especialmente por grupos subalternizados, “como ferramenta política e com o intuito de se 

colocar contra uma autorização discursiva” (RIBEIRO, 2017, p. 58). As mulheres são 

frequentemente desautorizadas em suas colocações, e de acordo com Spivak esse silenciamento 

é ainda mais nefasto se “você é pobre, negra e mulher” (SPIVAK, 2010, p. 85). No entanto, 

lugar de fala não se trata de conferir legitimidade apenas aos grupos subalternizados para falar 

sobre si próprios (como a ideia de que apenas negros possam falar sobre racismo). Porém, o 

que está em debate no conceito de “lugar de fala” é a “legitimidade que é conferida a quem 

pertence ao grupo localizado no poder” (RIBEIRO, 2017, p. 68) e o consequente silenciamento 

dos grupos destituídos de poder mesmo quando o assunto em pauta se refere às suas próprias 

vivências89.   

Tais ações de produção e difusão de conhecimentos respondem às pautas de 

enfrentamento ao epistemicídio e ampliação das temáticas de raça, gênero, desigualdades 

                                                 
89 Como no caso do já mencionado painel de comentaristas brancos na Globonews discutindo racismo por 

ocasião da morte de George Floyd. 
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sociais, lgbtfobia para jovens negras(os)90. O processo de educação racial não-formal 

proporcionado por ativistas negros nas redes sociais foi um fenômeno igualmente observado 

por Freelon et al (2016), ao analisar os impactos das hashtag do movimento #BlackLivesMatter 

entre negros e brancos e concluir que nos dois grupos houve ampliação de repertório sobre 

racismo estrutural e justiça social. O uso de uma linguagem acessível que permita a ampliação 

dos conceitos ao maior público negro possível é um pressuposto já utilizado por Lélia Gonzalez 

e considerado por Patricia Hill Collins como um dos fundamentos do feminismo negro.   

Esses debates antes restritos aos eventos presenciais ou a publicações em folhetins de 

baixa circulação, muitos dos quais distribuídos apenas em eventos, ganharam um alcance mais 

amplo por meio das redes sociais pelo efeito megafone, como mencionado por uma das 

integrantes dos grupos focais: “Acredito que o que mais  nesse sentido da tecnologia que mais 

faz diferença entre as nossas gerações é o megafone, né. Então, antes o megafone ele era só na 

rua, de repente o megafone, né, tomou essa proporção gigantesca com a internet” (integrante 

n° 2). 

Vimos ao longo deste capítulo que as pautas do feminismo negro nas redes sociais são 

diversas, e é possível que existam outras não identificadas nesse estudo, retomo as pautas 

mencionadas por minhas entrevistadas, são elas: o enfrentamento às violências física e 

simbólica (execução de jovens negros, feminicídio, encarceramento em massa, violência 

policial, doméstica, obstétrica e sexual, estereotipação); combate ao racismo, machismo, 

lgbtfobia, desigualdades sociais, combate ao epistemicídio, à branquitude e ampliação da 

representatividade política91. Incluem-se ainda a reivindicação por políticas públicas para 

aquisição de seguridade social, acesso ao mercado de trabalho, equidade salarial, de gênero, 

redução da sobreposição de jornadas de trabalho, acesso à saúde pública para mulheres 

cisgênero, transgênero e travestis, descriminalização do aborto, atenção à saúde reprodutiva e 

mental, combate à heterosexualidade, maternidade e solidão compulsórias, ampliação do acesso 

                                                 
90 Esse tipo de ação influenciou o surgimento de novos grupos nas redes sociais como os “Funkeiros Cult” e 

páginas como a do “Chavoso da USP” e “Audino Vilão” onde conteúdos acadêmicos são apresentados com 

linguagem comum nas periferias. Ver em: https://www.geledes.org.br/jovens-traduzem-conteudo-academico-

para-a-linguagem-periferica/. 
91 Campanhas vêm se multiplicando na internet com o propósito de incentivar e apoiar candidaturas de mulheres 

negras. Esse movimento ganhou força após a morte da vereadora Marielle Franco. Nas eleições de 2018 foi lançada 

a plataforma “Mulheres negras decidem” cujo propósito é “qualificar e promover a agenda política liderada por 

mulheres negras na política institucional [...] e visibilizar e impulsionar a atuação de mulheres negras, sobretudo 

diante da crise, para que tenhamos representatividade plena do nosso pensamento político”. A plataforma se uniu 

a outras organizações de mulheres negras como as Blogueiras Negras, o Coletivo de Mulheres Negras Maria-

Maria, Bigu Comunicativismo, Fórum Marielles, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e Observatório 

Feminista do Nordeste na criação da campanha #EnegrecerAPolítica e realização do Mapeamento de candidaturas 

negras de 2020. Ver em: https://mulheresnegrasdecidem.org/ e   https://linklist.bio/enegrecerapolitica, 
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à educação e educação antirracista para toda população. A maior parte das pautas mencionadas 

vêm sendo trabalhadas pelos movimentos de mulheres negras há décadas, no entanto há maior 

acento atualmente nas pautas da população LGBTQI+, particularmente na articulação com as 

questões relacionadas às pessoas transgênero e travestis, o que demonstra certa articulação com 

parte do movimento LGBT. A priorização de certas pautas em detrimento de outras que 

recebem menor atenção foi destacada por algumas das entrevistadas que manifestaram o desejo 

de que assuntos como o encarceramento em massa de homens e mulheres negras fosse tratado 

com mais ênfase. 

Ambos os segmentos, feminismo negro liberal ou de consumo e feminismo negro 

colaborativo compartilham a maior parte das pautas, entretanto, o discurso do feminismo negro 

liberal se fortaleceu nas redes com as pautas de protagonismo, representatividade, 

empoderamento e lugar de fala, gerando entre as feministas negras do segmento colaborativo 

um incômodo quanto ao modo com o qual esse debate vem sendo conduzido. 

 Dessa forma, as descobertas no estudo aqui empenhado dão conta de que o feminismo 

negro nas redes sociais pode ser considerado como um novo ciclo do feminismo negro brasileiro 

e apresenta como características: 

● Novos referenciais identitários tendo a interseccionalidade como o elemento identitário 

convergente entre as distintas categorias acionadas pelas mulheres negras; 

● Afirmação da diferença e do direito de divergir como marca de diferenciação; 

● Segmentação em dois grupos que compartilham a maioria das pautas, mas se distinguem 

pela forma de atuação: feminismo negro liberal ou de consumo e feminismo negro 

colaborativo; existência de um grupo permeável pelas propostas de ambos. 

● Retomada e reaquecimento de pautas e pressupostos desenvolvidos ou sinalizados pelas 

feministas negras da geração MNU; 

● Maior adesão às pautas LGBTQI+, especialmente quanto às demandas de mulheres 

negras transgênero e travestis; 

● Principal linha de atuação nas redes se dedica a produção e difusão de conhecimentos por 

meio do didatismo, ou seja, a veiculação de conceitos e textos acadêmicos trabalhados de 

forma a tornar a linguagem mais acessível para o público leigo; 

● Autodefinição como movimento intelectual, além de político; 

● Perfil majoritariamente com formação educacional de nível superior concentrado nas 

áreas das humanidades. 

 O feminismo negro nas redes sociais é tributário das gerações que o precedem, mantém 

a maior parte das pautas, se orienta pela produção intelectual de referências como Lélia 
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Gonzalez, Jurema Werneck, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro e por muitos de seus 

pressupostos. Mas, não se pode negar que há um grande apreço nas redes sociais por teóricas 

negras estadunidenses. Antes mesmo das editoras assumirem as traduções e publicações de 

obras como as de Patricia Hill Collins, Angela Davis e Bell Hooks, traduções independentes de 

artigos dessas autoras já circulavam por iniciativa das feministas negras. O mercado editorial 

se interessou pelo segmento e começaram a lançar as versões traduzidas de obras que nos 

chegam décadas depois de terem sido lançadas no original.  A atuação das feministas negras na 

circulação independente de textos dessas teóricas, a visibilidade adquirida por esse movimento 

nas redes sociais, precipitou  o “mercado de citações”. Conforme a análise de Pereira (2019) 

acerca do conceito de interseccionalidade, cuja origem está situada entre feministas negras 

estadunidenses, e o grande interesse que se desenvolveu pelo conceito em tempos recentes, 

temos que  

[...] as condições de circulação de teorias em âmbito nacional e internacional em um 

contexto em que o capitalismo acadêmico incita a uma competição desenfreada. [...] 

a globalização da economia e da cultura alteraram as condições de viagem de pessoas 

e de teorias, obedecendo a processos de desvinculação e aceleração e impactando no 

funcionamento transnacional do “mercado de citações”. Assim, a demanda incessante 

por inovações seria elemento fundamental da economia política que determinou os 

moldes da proliferação da interseccionalidade: a absorção do termo asseguraria um 

verniz de novidade sem que necessariamente as ideias que ele carreia fossem também 

absorvidas. Por esta razão, seria frequente o uso da interseccionalidade sem alteração 

significativa de programas de pesquisa e enfoques teóricos e epistemológicos. 

(PEREIRA, 2019, p. 72) 

 

 A despeito do interesse das feministas negras brasileiras que atuam nas redes sociais e 

iniciaram essa movimentação pelo desejo de ampliar seus repertórios sobre os feminismos 

negros em outros territórios, algumas editoras encontraram nesse nicho uma oportunidade. A 

editora Boitempo realizou um grande seminário sobre Democracia no final de 2019 em São 

Paulo, quando trouxe ao Brasil nomes como Ângela Davis e Patrícia Hill Collins, ambas 

publicadas recentemente pela editora e que estiveram presentes em vários eventos, deram 

entrevistas e assim ampliaram a visibilidade de suas obras. Por outro lado, obras de feministas 

negras brasileiras publicadas por editoras independentes não têm recebido a mesma 

visibilidade, com exceção talvez dos livros e da coleção de autoria de Djamila Ribeiro que 

adquiriu grande visibilidade nas redes sociais e na grande mídia, tendo uma de suas publicações 

lançada por uma grande editora, a Companhia das Letras. A ampla divulgação dessas teóricas 

por meio do marketing das editoras pode ter ocasionado a falsa impressão de que o feminismo 

negro brasileiro nas redes sociais é pautado por teóricas e experiências exógenas às nacionais. 

Há diálogo, troca e reconhecimento de semelhanças entre as vivências das mulheres negras 
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nessas distintas realidades, mas não há um feminismo negro brasileiro pautado por lógicas 

externas. 

 Nas redes sociais, as feministas negras também viram crescer, conforme ampliaram sua 

visibilidade, os ataques vindos não só de grupos de ódio com discurso racista como apontado 

por Trindade (2020), mas também discursos de grupos masculinistas negros, frequentemente 

autodenominados panafricanistas, que acusam as feministas de contribuírem para o genocídio 

dos homens negros por compartilharem de proposições feministas que seriam, na interpretação 

deles, fundamentalmente de origem branca. A critério de exemplo, nos dias seguintes à 

realização dos grupos focais circulava nas redes sociais uma nota de repúdio com os dizeres “A 

cidade de Manaus é toda feminista!”92. A nota foi veiculada pelas Blogueiras Negras em 17 de 

outubro de 2019 e se referia a realização de um evento na cidade de Manaus promovido por um 

grupo autointitulado pan-africanista com o propósito de discutir “o outro lado do feminismo 

negro”. O evento promovido pela página (no Facebook) Dissecando o racismo foi um de vários 

similares sendo convocados por todo o país. Esses eventos se propõem a alertar sobre o perigo 

do feminismo negro para a comunidade negra, especialmente para os homens e com frequência, 

os adeptos desse pan-africanismo promovem ataques às feministas negras no ambiente online. 

Mulheres negras articuladas a partir de outros pressupostos como o Mulherismo 

Africana também se constituem como um grupo crescente de oposição às feministas negras nas 

redes sociais.   

                                                 
92 Disponível em: https://www.facebook.com/blogueirasnegras/posts/2131085646997629/. Acesso em 31 ago. 

2020. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos, as mulheres negras possuem uma longa trajetória de ativismo político que 

antecede em décadas a organização do próprio feminismo negro. Transformações sociais, 

culturais, políticas, econômicas e tecnológicas exigiram criatividade para adequação das 

demandas, estratégias e discursos aos novos cenários.  

Conforme proposto nos objetivos, no primeiro capítulo, busquei contextualizar 

historicamente a mobilização social de mulheres negras demonstrando sua atuação e os 

pressupostos que as conduziram em diferentes momentos e circunstâncias como na Frente 

Negra Brasileira, nos sindicatos de empregadas domésticas, no Movimento Contra a Carestia, 

nos encontros feministas, na Conferência de Durban e na própria organização de coletivos de 

mulheres negras.  

No segundo capítulo expus as linhas matrizes do pensamento feminista negro, 

abordando tanto discussões de feministas negras estadunidenses quanto conceituações de 

feministas negras brasileiras destacando as principais categorias desenvolvidas e as pensadoras 

mais relevantes.  

A apropriação das ferramentas da internet pelos feminismos contemporâneos foi 

discutida no terceiro capítulo onde abordei o cenário da década de 2010 no Brasil e os eventos 

que marcaram o período e influenciaram ou catalisaram a ação das feministas negras nas redes 

sociais. Por fim, no quinto e último capítulo, os dados coletados por meio dos formulários online 

e dos grupos focais e analisados sob a ótica da Análise de Conteúdo (AC) - exposta no quarto 

capítulo - me permitiram caracterizar o feminismo negro nas redes sociais, bem como suas 

formas de atuação, linhas de pensamento, pautas e referencial teórico. 

Todo esse percurso foi feito com o intuito de responder às seguintes perguntas: Quais 

são as principais diferenças que podemos encontrar entre os feminismos negros pré e pós 

internet? É possível afirmar que o Feminismo Negro brasileiro, impactado pela Internet e as 

redes sociais, vive um novo ciclo? Ou seria mera continuidade do feminismo negro de décadas 

anteriores, distinto somente pelo uso de ferramentas online em suas ações? Bem como aferir a 

seguinte hipótese: O Feminismo Negro nas redes sociais é basicamente composto por mulheres 

negras que acessaram o ensino superior; atualiza pautas históricas do movimento; desenvolve 

novas demandas; e de posse das ferramentas online gera formas inéditas de atuação, como a 

intensa produção e difusão de conteúdo acerca das questões raciais e de gênero, inaugurando 

um novo ciclo do Feminismo Negro brasileiro. 
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Os dados revelaram o impacto das políticas de acesso à universidade, inclusive as 

contradições, tensões e disputas que significam ser uma pessoa negra no espaço acadêmico e 

ter que repensar seu lugar social na fronteira entre a academia e sua comunidade de origem. Foi 

necessário às mulheres negras tecer estratégias para lidar com o racismo por parte de 

professores e colegas que tornam o ambiente acadêmico um espaço hostil para a população 

negra e que, corroborando as afirmações de Bell Hooks (1995) e Ana Claudia Jaquetto Pereira 

(2019), trata a intelectualidade negra como perigosa e suspeita. No entanto, os questionamentos 

não partem apenas de espaços hegemônicos, mas também de outros segmentos negros que veem 

com desconfiança a atuação de mulheres negras de perfil acadêmico. Enfrentamentos 

semelhantes aos vivenciados por militantes negras de períodos históricos anteriores. 

A universidade também se destacou como o ambiente que proporcionou e/ou qualificou 

o contato das mulheres negras com o feminismo negro a partir das teorias desenvolvidas por 

intelectuais como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Angela Davis, Beatriz Nascimento, Jurema 

Werneck etc.  

O contato com o feminismo negro proporcionou para a maior parte destas mulheres a 

melhora em aspectos subjetivos como a autoestima, autoconhecimento, bem como maior 

consciência racial e cidadã, além de proporcionar a sensação de pertencimento a uma 

coletividade.  

Foi flagrante também o processo de reconhecimento de pertença racial tardio, 

proporcionado pelo ambiente acadêmico e pelas redes sociais a partir do encontro e troca com 

outras mulheres negras. Tal processo foi descrito como parte da compreensão do contexto racial 

brasileiro, do entendimento de como o racismo impacta a vida de cada uma, do reconhecimento 

das frentes de luta e referências culturais e por fim foi relatado como esse enegrecimento 

exerceu influência na organização das identidades pessoais. 

Os conhecimentos adquiridos nesse ambiente foram transpostos para as redes sociais no 

intuito de difundir esses conceitos e fazê-los chegar a pessoas negras que ainda não tinham 

contato com o material, colaborando dessa forma, com o enfrentamento ao epistemicídio e 

reconstrução de narrativas sobre a população negra capazes de confrontar os discursos 

hegemônicos sobre esse nicho populacional. Além do tratamento dado nas redes sociais a 

conceitos acadêmicos, há uma considerável produção de conhecimento que se faz a partir de 

narrativas e experiências pessoais, na valorização de saberes produzidos por grupos 

subalternizados e em consonância com o ideário de intelectuais negras como Lélia Gonzalez, 

Beatriz Nascimento, Patrícia Hill Collins e outras oriundas dos Black Women Studies. Além 

de oportunizar outros parâmetros para constituição de identidades coletivas negras, essa 
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produção confronta os estereótipos que situam pessoas negras como ignorantes, incapazes de 

produzir intelectualmente.  

A produção e difusão de conhecimentos se revelou a principal linha de atuação das 

feministas negras nas redes sociais e uma das estratégias a qual se recorre ao lidar com as pautas 

do movimento. Pautas que como demonstrei, são plurais e abrangentes, sendo a maior parte 

delas uma retomada de pautas já defendidas ou sinalizadas por suas predecessoras e que nas 

redes sociais assumem as formas de redes de solidariedade, denúncias, campanhas e material 

informativo em textos, imagens e vídeos. Foram sinalizadas também as pautas que merecem 

maior atenção como o encarceramento em massa de homens e mulheres negras, atenção às 

mulheres negras mais vulneráveis e fortalecimento das redes de solidariedade. Parte das 

entrevistadas sinalizaram falta de organização para ações mais efetivas e a necessidade de 

priorização de pautas. Algumas estratégias receberam muitas críticas como a utilização política 

do sofrimento. 

Ainda na perspectiva da produção e difusão do conhecimento temos o papel ambíguo 

exercido por influenciadoras negras que se por um lado colaboraram para ampliação do 

feminismo negro nas redes sociais e na grande mídia, por outro promoveram, ainda que 

acidentalmente, o esvaziamento ou banalização de questões fundamentais como protagonismo, 

representatividade, empoderamento e lugar de fala. O efeito colateral desse processo é a atração 

de atenção indesejada como a de grupos opositores que violentam ou incitam práticas violentas 

contra feministas negras.  

Quanto às estratégias de atuação, além da produção e difusão de conhecimentos, as 

feministas negras têm utilizado as redes sociais como espaço de aprendizado, sociabilidade, 

denúncia e articulação para manifestações que ocorrem no interior das redes ou fora delas como 

na promoção das marchas das mulheres negras, no chamamento para as manifestações em 

repúdio à morte de Marielle Franco, bem como na contínua cobrança que segue sendo feita 

quanto às investigações e punição dos responsáveis por sua execução, e na articulação de ações 

com vistas a atingir a política institucional como no caso do movimento #EleNão disparado por 

uma feminista negra e no incentivo às candidaturas de mulheres negras que vimos aumentar 

significativamente já em 2018 e atingir patamares inéditos nas eleições municipais de 2020. 

Ainda sobre campanhas com o uso de hashtags vale destacar o uso criativo que feministas têm 

feito dessa ferramenta na insurgência contra a ordem hegemônica, a exemplo da campanha 

#EuEmpregadaDoméstica onde mulheres negras assumiram a postagem dos relatos de outras 

que precisavam se manter anônimas para não sofrer retaliações de seus empregadores. Por fim, 

nas redes sociais as feministas negras estabeleceram um diálogo muito próximo com segmentos 
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dos movimentos LGBTTQI+, especialmente quanto a mulheres negras lésbicas, transgênero e 

travestis, incorporando suas pautas e colaborando em campanhas como as que ocorrem nos dias 

da visibilidade lésbica e visibilidade trans. 

Uma prerrogativa do feminismo negro nas redes sociais é o direito à diferença e à 

divergência em contraponto à frequente homogeneização que se faz da subjetividade da 

população negra ou como disse uma de minhas interlocutoras: [...] somos diferentes, né. 

Divergimos entre nós. Eu acho isso um grande ganho. Essa celebrada diferença, nem sempre é 

conciliatória e nem sempre a ausência de conciliação é considerada um dado negativo pelas 

entrevistadas. 

Outro ponto marcante diz respeito aos referenciais identitários, os dados corroboraram 

o que alguns teóricos já vem apontando quanto a multiplicidade de marcadores (gênero, raça, 

classe, sexualidade, territorialidade, religião etc.) sendo enunciados por feministas 

contemporâneas como componentes identitários sob o guarda-chuva da interseccionalidade, 

nesse sentido, o próprio conceito de interseccionalidade ganha um novo significado sendo 

apropriado como orientação política e possibilidade identitária. 

Foram identificados dois segmentos distintos em atuação (ainda que não se despreze o 

fato de que as fronteiras são permeáveis, e portanto temos indivíduos que se movem entre os 

grupos), um feminismo negro liberal ou de consumo e um feminismo negro colaborativo, que 

partilham da maior parte das pautas, mas se distinguem pelas formas de atuação. Enquanto o 

primeiro promove um estilo de vida de mulheres negras urbanas referenciado pelas 

influenciadoras e pautado na ação individual com destaque para algumas superstars negras 

(conforme termo empregado por Patrícia Hill Collins), o segundo se apresenta enquanto 

coletividade e orienta suas ações pautadas na colaboração horizontal em rede e na ação coletiva. 

Muitas das “tretas” entre feministas negras nas redes sociais ocorrem entre pessoas desses 

grupos por discordarem de formas de atuação ou de interpretação de determinadas premissas. 

Sem dúvidas há também disputas por visibilidade e legitimidade, pela definição de qual 

segmento melhor representa os princípios do feminismo negro. Como demonstrei os 

enfrentamentos não se dão apenas entre distintos segmentos do feminismo negro, mas também 

com outros grupos negros opositores como pan-africanistas e mulheristas. 

As redes sociais ofereceram novas oportunidades para a ação de feministas negras, mas 

revelaram (ou criaram) desafios inéditos como a necessidade de superação do fenômeno das 

câmaras de eco, que ao criar ambientes personalizados a partir de interesses pessoais 

(SUNSTEIN, 2018) limitam as possibilidades de articulação e negociação entre os diferentes 

segmentos dos movimentos sociais dificultando trocas potencialmente fortalecedoras. Consiste 
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num desafio ainda maior, administrar as disputas por poder e visibilidade incentivadas pela 

própria estrutura de funcionamento das redes sociais a fim de minimizar danos aos interesses 

coletivos, bem como articular formas de ação para administrar grupos opositores. 

Há reconhecimento quanto às contribuições das gerações anteriores para as conquistas 

das quais as mulheres negras desfrutam hoje. Esse reconhecimento é adornado por grande 

admiração pela produção e atuação das feministas negras mais velhas, no entanto, não há fluidez 

no diálogo entre essas gerações. As mais jovens exercitam seus discursos e realizam suas ações 

nas redes sociais, espaço onde poucas feministas negras mais velhas circulam, há carência de 

espaços convergentes para tais trocas e quando a oportunidade surge, há receio por parte das 

mais jovens de que não tenham seus argumentos e experiências validados. 

Minhas interlocutoras apontaram a existência de duas gerações de feministas negras 

brasileiras, a primeira nomeada como geração MNU por ter surgido no contexto de criação do 

Movimento Negro Unificado e estarem boa parte delas vinculadas a esse movimento. E a 

geração do feminismo negro das redes sociais que por sua vez também estaria dividida em 

Geração Facebook, mulheres entre 30 e 40 anos produtoras de “textões” mais densos e Geração 

Twitter, jovens com cerca de 20 anos e produtoras de textos mais curtos com ideias-síntese. 

Há uma geração intermediária que não foi mencionada pelas entrevistadas, 

possivelmente pelo entendimento de que a geração MNU estende sua atuação ao longo dos anos 

1990 e início dos 2000. Aventei também a possibilidade de que o particular interesse na geração 

MNU esteja vinculado ao desejo de ampliar o conhecimento das motivações e ideais da geração 

fundadora e/ou como forma de se reconhecer enquanto continuidade daquele projeto. 

Em linhas gerais podemos distinguir as gerações de feministas negras pré e pós internet 

pelo uso das tecnologias como forma de encontro, partilha, sociabilidade, articulação e ação; 

acesso, produção e difusão de conhecimento em larga escala e de forma descentralizada; 

independência em relação às instituições. Essas características não são exclusividade do 

feminismo negro nas redes sociais, mas se encontram quase sempre entre as definições dos 

movimentos sociais contemporâneos. Retomo Gerbaudo (2014) ao afirmar que a ausência de 

institucionalização, a segmentação em linhas distintas cujas fronteiras são mais porosas e o 

surgimento de microlideranças com posições mais instáveis não resulta necessariamente no 

fracasso do movimento e na ausência de identidade. São outros arranjos que exigem modos de 

atuação por vezes distintos dos tradicionais, mas permanecem sendo “coletividades dotadas de 

intencionalidade” (p. 267).  

Essa intencionalidade é orientada para luta em prol da ressignificação dos sentidos 

hegemônicos atribuídos a grupos subalternizados e utilizados corriqueiramente como norma 
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padrão que estabelece e mantém os lugares sociais que tais grupos ocupam. Em concordância 

com Castells (2003) e Day (2005), a luta das feministas negras nas redes sociais, tal qual a de 

outros movimentos sociais contemporâneos visa sobretudo conquistar as mentes. Nesse sentido, 

conquistar as mentes significa alterar o imaginário padrão rompendo com as estruturas que dão 

suporte simbólico e ideológico para a manutenção das desigualdades sociais.  

Por fim, recorro à Papacharissi (2016, p. 320) ao afirmar que o impacto de ações como 

das feministas negras nas redes sociais é em grande parte simbólico “e isso não é pouca coisa”, 

promover mudanças permanentes requer antes fazer o exercício de “reimaginar 

colaborativamente um futuro compartilhado”, tal exercício é feito cotidianamente pelas 

feministas negras nas redes sociais ao produzir narrativas próprias e confrontar o discurso 

dominante. Os efeitos de tais ações se fazem sentir de inúmeras formas, seja na ampliação do 

sentido de pertença racial, melhor compreensão da estrutura social brasileira, no alargamento 

dos sentidos de cidadania e num maior engajamento social e político. 
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