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RESUMO 
O presente texto tem como objetivo apresentar vivências de mulheres 
negras do bairro Irapuá II, na cidade de Floriano - Piauí. Descendentes 
de libertos da Lei do Ventre Livre, constituíram um tronco familiar e um 
espaço geográfico específico de moradia denominados Zinidor. As 
relações sociais impuseram sobre o grupo social diferentes pechas 
marcadas por práticas de preconceito e discriminação. Nesse contexto, 
as mulheres buscam reafirmar suas identidades referenciadas no 
pertencimento étnico e comunitário, e utilizam como estratégia de 
enfrentamento ao racismo a inserção no mercado de trabalho e no 
sistema educacional. 
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ABSTRACT 
The present text aims to present the experiences of black women from 
the Irapuá II neighborhood, in the city of Floriano. Descendants of 
freedmen from the Lei do Ventre Livre (Free Womb Law) constituted a 
family trunk and a specific geographic space of residence called Zinidor. 
The social relations imposed on this social group different faults marked 
by prejudice and discrimination practices. In this context, women seek 
to reaffirm their identities based on ethnic and community belonging, 
and use insertion in the job market and in the educational system as 
strategies to confront racism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2017, apresentamos ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) a dissertação “O Zinidor ‘silencioso’ das mulheres negras de Floriano, 

Piauí”, abordando os conhecimentos das mulheres como aprendizados do cotidiano 

influenciados e repassados através do meio cultural e social. Investigamos, desse modo, como 

a educação informal contribuiu para a construção da cultura da mulher negra do bairro Irapuá 

II. A pesquisa, apoiada na história oral, permitiu acessar as memórias das interlocutoras, 

revelando sentimentos coletivos de forte pertencimento étnico e a percepção, no cotidiano 

familiar e comunitário, de práticas tradicionais de valorização cultural do grupo social. 

A pesquisa revelou um marcador que perpassava todas as experiências das mulheres, o 

pertencimento à comunidade do Irapuá II, que se origina de um tronco familiar denominado 

socialmente Zinidor. Passados alguns anos, iniciamos o percurso de retorno à comunidade e ao 

mesmo grupo de mulheres para desenvolvimento de nova pesquisa para conhecer, a partir de 

suas histórias de vida, o processo de enfrentamento à histórica exclusão social dos membros 

da comunidade pela via da educação formal (SILVA, 2007; XAVIER, 2010). 

O espaço, em qualquer momento histórico, é reconhecido como resultado da produção 

do ser humano. As modificações que ocorrem no ambiente são movimentadas pela ação 

humana e essas ações também se transformam, permitindo o surgimento de outras histórias 

sociais. As ações do grupo social Zinidor, no passado, construíram cultura própria e de 

resistência que reforçou a identidade étnica e ao mesmo tempo a formação de estereótipos 

sobre o lugar e as pessoas. Os conceitos pré-estabelecidos em relação ao espaço geográfico e a 

criação de um estereótipo baseado em aparências ou modo de vida dos seus habitantes 

aparecem relacionados à formação social da cidade e à inserção subordinada da população 

negra. As formas mais comuns de discriminação no cotidiano estão relacionadas principalmente 

ao fenótipo e ao lugar. A discriminação de origem e fenotípica causa invisibilidade e sentimento 

de inferiorização que implica lutas por espaço social na cidade, para, a partir da afirmação das 

diferenças, tornar visíveis seus pertencimentos e a sua herança cultural (BRAH, 2006). 

A origem geográfica marca os habitantes, inferiorizando-os pelo fato de pertencer ao 

bairro. A rejeição social encontra raízes no passado e se prolonga nas mudanças socioculturais 
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e na evolução urbana da cidade. Nesse contexto, a (des)qualificação contemporânea dos 

zinidores repete opiniões e estereótipos do passado (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012). As 

vivências de mulheres negras aqui apresentadas partem de descendentes das primeiras famílias 

negras que contribuíram com a formação do município de Floriano; as narrativas ajudam a 

recontar suas histórias a partir do local que seus ascendentes construíram, à sua maneira, para 

viver. A manutenção do espaço como foi criado é resultado de práticas socias e da memória 

coletiva de afirmação de suas identidades.  

 

2 DO ZINIDOR AO IRAPUÁ 

 

O município de Floriano está localizado na região centro-sul do estado do Piauí, acerca 

de 240 km da capital, Teresina. O município, no passado e no presente, constitui-se importante 

polo regional de comércio, e se destaca também pelos serviços em educação e saúde. Pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, revelou que, do 

total estimado de 60 mil habitantes, 20% da população é ocupada, o salário médio mensal é de 

1,7 salários mínimos e 41% dos domicílios possuem renda per capta mensal de até meio salário 

mínimo. No censo demográfico realizado em 2010, cerca de 70%, da população total 

corresponde a pretos e pardos, considerados neste texto como população negra. O município 

se constituiu a partir da Colônia Rural de São Pedro de Alcantara, fundada em 1873, tendo como 

força de trabalho os libertos das fazendas nacionais no Piauí, por força da Lei do Ventre Livre, 

de 1871. O estabelecimento, além de empregar trabalhadores adultos, mantinha uma escola 

para filhos dos ex-escravos, de ambos os sexos, onde aprendiam as primeiras letras e ofícios 

(IBGE, 2022). 

O povoamento e a ocupação territorial da cidade de Floriano se iniciou em torno da 

escola do estabelecimento, localizado às margens do rio Parnaíba. Ao findar o século XIX, o 

traçado espacial da cidade estava formado nas direções norte, sul e leste, delimitando-se o 

centro como área comercial e residencial dos grupos sociais abastados. Nas adjacências desse 

núcleo central, acomodaram-se camadas populares prestadoras de serviços, especialmente 

considerados braçais e domésticos. Essa população, formada predominante mente por negros, 

origina-se de trabalhadores libertos das fazendas nacionais que passaram, gradativamente, a 

migrar para o núcleo urbano em formação, ocupando uma área relativamente afastada, “uma 
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verdadeira mata que tinha bastante pés de manga e pequi”. No início do século XX, a área 

estava consolidada e sua população ficou conhecida como negros zinidores. Atualmente, a área 

é um bairro de classe média, denominado Manguinha (NUNES FILHO, 2005; SOUSA, 2017).  

 O termo zinidor foi socialmente identificado ao fato de os moradores da área realizarem 

batuques aos finais de semana, fazendo “um barulho que se ouvia em toda a cidade”. Zinidor 

também faz referência ao tom e som emitido pelos negros em conversas nas quais pareciam 

estar discutindo, pois falavam rápido e muito alto (ROCHA, 1994). Na década de 1930, as 

famílias foram se deslocando para um outro espaço, ainda mais afastado do núcleo central, 

denominado, à época, de Vereda Grande. Essa migração se deu pelo processo de crescimento 

da cidade, mas também por causa da localização da Vereda, que ficava próxima a um riacho, 

permitindo plantações e abastecimento de água para consumo. 

Quando os zinidores chegaram ao local, foram, gradativamente, modificando o meio de 

acordo com suas necessidades materiais. Contudo, o agrupamento familiar manteve a 

identidade no novo espaço geográfico, estabelecendo a área como um bairro que definem 

como “o melhor lugar para se viver”, porque produziram o seu próprio espaço (SANTOS, 2012). 

O bairro recebeu a denominação Irapuá em 1985, sendo dividido em dois, Irapuá I e Irapuá II, 

entretanto seus moradores ainda preferem o topônimo Vereda. Os zinidores ficaram, em sua 

maioria, no Irapuá II. O bairro está situado na parte sul da cidade, com perímetro inicial no 

entroncamento da Rua Hermano Brandão com o Riacho Vereda Grande, prolongando-se pela 

Rua Hermano Brandão, Avenida Dirceu Arcoverde, Avenida Santos Dumond e Rodovia BR 343 

(Av. Alfredo Gaze), encontrando em seu final, novamente, o Riacho Vereda Grande. 

 

3 VIVÊNCIAS DAS MULHERS NEGRAS 

 

A condição feminina no bairro Irapuã II está intimamente associada a dimensões 

existências que se apresentam nas mulheres, com caráter cumulativo, que confere a elas e ao 

espaço geográfico onde habitam identidade específica. Enquanto mulheres, uma característica 

particular é o processo de constituição familiar a partir de uniões endogâmicas – primas com 

primos. Segundo a fala de um dos fundadores, Zeca Zinidor, “ali difícil ter um que não seja 

casado com um parente” (Zeca Zinidor, 2016). A endogamia através de casamentos entre 
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pessoas do mesmo grupo social manteve, nesses anos, as características fenotípicas e culturais 

originárias do tronco familiar ancestral “zinidor” no local.  

Como mulheres negras, o marcador negritude as diferencia não só pelas características 

fenotípicas particulares do tronco familiar – existência de traços de semelhanças, mas, 

sobretudo, pelo estereótipo associado ao fenótipo e ao lugar de moradia. Essa leitura social 

com tendências à formação de imagens negativas teve a função histórica de desumanizar e 

controlar as mulheres negras zinidoras, especialmente como trabalhadoras domésticas 

(COLLINS, 2016). Se no contexto domiciliar e comunitário os demarcadores de diferenças são 

inexistentes ou se limitam basicamente às diferenças sexuais e etárias, nas relações sociais os 

traços étnicos revelam-se componentes de desqualificação, em que o termo “negro” aparece 

associado inicialmente a preconceito no ambiente familiar dos patrões. Como conceito prévio, 

o preconceito se manifesta na relação de trabalho, mesmo após anos de convivência, como no 

caso da doméstica Luzilene, “xingada de nega” pela patroa (Luzilene, 2016). 

O perfil estigmatizado dos negros zinidores reservou às mulheres da comunidade um 

determinado lugar na sociedade florianense. A partir das características culturais diferentes, 

formas de discriminação foram projetadas no meio social, privando as negras de gerações 

passadas da inserção diferenciada no mercado de trabalho, subordinando-as ao 

desenvolvimento de tarefas braçais no trabalho doméstico. Embora, em regra, a vivência, para 

muitas mulheres, se mantenha, é possível identificar determinadas variações no padrão de 

ocupação em função da cor da pele. Peles mais claras possibilitam inserção no setor terciário – 

comércio e serviços –, e reduzem vivências de tratamento diferenciado racializado. Famílias da 

comunidade que possuem fenótipo aproximado ao branco, com traços afilados e olhos claros, 

parecem relativamente imunes à discriminação racial (Mayara, 2016). 

A suposta vantagem social de membros com peles mais claras parece desaparecer 

quando identificados como moradores do bairro e pertencentes à família Zinidor. Pergunta do 

tipo “mas tu não é parente daquele povo?” revela-se comum e associada à visão de “bairro 

perigoso”. Nesse contexto, as mulheres aparecem socialmente ainda mais vulneráveis pela 

identificação de pertencimento a um lugar visto como inseguro, arriscado para membros 

externos e que põe em perigo a ordem social. Essa leitura social, entretanto, é percebida e 

rebatida pelas moradoras, que enfatizam conquistas materiais das famílias, como casa, carro e 
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moto, e apontam que a visão do bairro e de seus habitantes “deve ser pela cor, porque o que 

eles têm, a gente tem” (Daguia, 2016). 

Por mais que algumas das moradoras não percebam discriminação em situações de 

cordialidades, o pertencimento étnico aparece como elemento social diferenciador na medida 

em que elas estão sujeitas a uma visão social exatamente por não serem brancas.  A racialização 

dessas mulheres negras pode ser percebida em relatos de sociabilidades compartilhadas com 

ricos da cidade, certamente patrões, que “faziam era gostar das pessoas morenas daqui” 

(Adalgisa, 2016) ou quando afirmam não terem sofrido “preconceito com cor, eu não aliso meu 

cabelo” (Faiane, 2016). 

A percepção de uma conotação negativa atribuída aos negros zinidores durante anos fez 

com que, no imaginário social da comunidade, algumas mulheres negras buscassem negar o 

racismo, ainda que utilizem posturas e falas de reforço à identidade negra como enfrentamento 

a estereótipos e tratamentos diferenciados. 

O processo de estigmatização é observável, principalmente, pela associação do bairro à 

negritude e à pobreza, ainda que as condições materiais das pessoas tenham se modificado ao 

longo dos anos. As distinções vivenciadas pelas moradoras do bairro Irapuã II refletem realidade 

sociocultural específica que se revela geral quando tratamos de desigualdades no Brasil, em 

cujo epicentro encontra-se o racismo estrutural.  Racismo como uma herança cultural inerente 

à ordem social, que se constitui a partir do comportamento coletivo baseado nas diferenças 

étnicas e desigualdades plurais (SILVA, 2006). 

 

4 CONSIDERAÇÕES INCONCLUSIVAS 

 

As leituras e interpretações das falas das mulheres negras zinidoras, colhidas em 2016 e 

em processo de reafirmação na pesquisa em desenvolvimento, apontam, de modo geral, para 

a autovalorização de suas subjetividades referenciadas por serem negras e pertencentes à 

comunidade formada por seus ascendentes negros. O sentimento de pertencimento e de 

valorização da identidade e ancestralidade aparecem no contexto social do bairro e da história 

de vida das mulheres como enfrentamento ao processo de discriminação e exclusão histórico 

vivenciado pelos membros da comunidade zinidora.  
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Nesse processo de reafirmação identitária, duas estratégias sociais aparecem 

socialmente consolidadas entre as mulheres negras: o trabalho e a educação.  No que diz 

respeito ao mundo do trabalho, ainda permanecem os traços do tempo da escravidão, são 

predominantes os trabalhos domésticos, o artesanato e o pequeno comércio.  O processo de 

escolarização, contudo, tem possibilitado algumas variações no perfil das trabalhadoras, 

permitindo às mais jovens o acesso, ainda que restrito, ao trabalho formal nas atividades 

econômicas do município, especialmente comércio e serviços. 

A inserção das mulheres negras do Irapuá II no sistema educacional, além de lento, é 

caracterizado por incompletudes, poucas possuem ensino fundamental completo e ainda não 

identificamos nenhuma com curso superior. Como dito na introdução, a primeira etapa da 

pesquisa em construção voltou-se para a escuta das entrevistadas na fase de elaboração da 

dissertação. É preciso ouvir, de novo, suas histórias para, a partir de suas vozes, perceber o 

protagonismo social que tem referenciado novas gerações de mulheres da comunidade que 

seguem na trilha da educação como instrumento de mobilidade social. 
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