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EIXO TEMÁTICO 9 | QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA ETNIA E GERAÇÃO

 

CAPITALISMO E CIDADANIA: o apagamento diário de sapatonas 
negras 

 
CAPITALISM AND CITIZENSHIP: the daily erasure of black hoes 

 
Luara Dias Silva1 

 
RESUMO 
A invisibilização de mulheres sapatonas negras que possuem 
feminilidades diferentes do padrão binário se dá em diversos aspectos 
dentro do sistema capitalista, o acesso a cidadania é mais um processo 
em que estas são excluídas pois tudo que disside do padrão é afastado 
socialmente, também como estratégia de segmentação de grupos. 
Portanto, nesse sistema existem muitas impossibilidades de acesso real 
de determinados grupos àquilo que seria de direito. 

 
Palavras-chave: Cidadania; Sapatonas; Capitalismo. 

 

ABSTRACT 
The invisibilization of black lesbians who have femininities different 
from the binary standard occurs in several aspects within the capitalist 
system, access to citizenship is yet another process in which they are 
excluded because everything that disagrees with the standard is socially 
removed, also as a strategy of group segmentation. Therefore, in this 
system there are many impossibilities of real access for certain groups 
to what would be their right. 

 
Keywords: Citizenship; Dykes; Capitalism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas discussões sobre o conceito ou o acesso à cidadania da população nos encontramos 

com discussões trazem conceitos diversificados sobre ambos, entretanto existem apagamentos 
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dentro das bibliografias que são reproduções das invisibilizações sociais. Mulheres 

lésbicas/sapatonas são apagadas diariamente porque não “servem” ao sistema, mas 

determinados privilégios como a branquitude ou a performance de feminilidade padrão abrem 

espaço para o acesso à muitos espaços. 

Mulheres negras, de forma geral, já são necessariamente afastadas do acesso à políticas 

públicas básicas e específicas, especialmente porque ao pensar em gênero se universalizou o 

conceito de mulher, esse conceito exclui completamente mulheres sapatonas negras que tem 

uma perfomatividade diferente do padrão de feminilidade comum. 

O capitalismo é um sistema que necessariamente precisa manter uma parcela específica 

da população com privilégios para poder fazer a manutenção das opressões que o alimentam, 

sem essa manutenção, o capital não se sustentaria e se renovaria, por isso é tão difícil para 

pessoas heterossexuais, cisgêneras e brancas compreender de forma genuína as demandas da 

população que não se enquadra nessas mesmas características. 

É, também, uma estratégia de segmentação e manutenção, o capitalismo possui em si 

trunfos de segmentação da população para se manter, a partir do não-reconhecimento, da não 

priorização de demandas que são importantes, mas não atravessam todos os corpos, e da não 

compreensão das trajetórias históricas de cada povo, heranças culturais, sobreposição de uma 

cultura sobre a outra, ou mesmo sentimento de inferioridade de países colonizados. 

Acessar a cidadania, é também, acessar espaços que não interessam ao capital que 

determinadas parcelas da população consigam, justamente por essa manutenção de privilégios 

para uma parte da população, portanto ele invisibiliza e apaga trajetórias e corpos que dissidem 

daquilo que ele mesmo pôs como “normal” ou padrão. 

 

2 CIDADANIA E CAPITALISMO: IMPOSSIBILIDADES A APAGAMENTOS 

 

Em Cidadania, Classe e Status o entendimento sobre cidadania é construído a partir do 

discurso de Marshall (1967) de base sociológica, há uma tentativa de entender o trabalhador 

enquanto cavalheiro (civilizado). A desigualdade do sistema de classes poderia ser aceita desde 

que a igualdade de cidadania fosse reconhecida. E traz três elementos da cidadania: civil, como 

os direitos necessários à liberdade individual; político, direito de participar no poder político; 
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social, direito ao mínimo de bem-estar social e de participar da herança social; em velhos 

tempos esses direitos estariam fundidos em um só. 

Carvalho (2002) cita esses direitos em Marshall para falar sobre a Cidadania no Brasil, 

onde a maior ênfase foi nos direitos sociais, estes foram adquiridos primeiro, a construção da 

cidadania no Brasil tinha a ver com a relação das pessoas com o Estado e a nação. 

A história dos direitos civis, para Marshall (1967) foi construída a partir da adição 

gradativa de novos direitos a um STATUS já existente e pertencente aos homens, os direitos 

políticos foram adicionados após, no direito ao voto, que por muito tempo foi de apenas um 

grupo social, e os direitos sociais tiveram como fonte a participação nas comunidades locais e 

associações funcionais (Lei dos Pobres). 

A cidadania plena, para Carvalho (2002) seria um ideal desenvolvido no ocidente e talvez 

inatingível, especialmente considerando a escravidão no Brasil, que foi um fator negativo, pois 

no período colonial os direitos civis beneficiavam poucos e os políticos menos ainda, não havia 

discussões sobre os direitos sociais e quando o período chega ao fim, a população não tem 

noção de nacionalidade. 

Apesar de dizer que a cidadania é um status concedido àquele que são membros 

integrais de uma comunidade, Marshall (1967) traz ainda que as mulheres eram protegidas 

pelos homens porque não eram consideradas cidadãs, para ter direito à cidadania tinham que 

abrir mão dessa proteção, é onde fica evidente o papel das mulheres nessa época. O 

desenvolvimento da cidadania coincide com a crise do capitalismo. 

Há, então, a relação entre Cidadania x Classe social, sendo a cidadania como a garantia 

de direitos e o questionamento sobre qual classe conseguiria garantir esses direitos. 

No Brasil de 1822 com a “independência”, Carvalho (2002) discorre sobre como 

houveram avanços para os direitos políticos, mas não para os civis, por causa da escravidão. 

Com a Constituição de 1824 vieram os direitos de voto para a população analfabeta, entretanto 

foi o período de votos comprados, através de barganha política, herança carregada até os dias 

atuais. 

Em 1881, de acordo com Carvalho (2002) houveram novas mudanças, os analfabetos 

foram retirados e houve limitação do voto por renda, as práticas fraudulentas de oligarquias 

foram aperfeiçoadas, retardamento do cidadão à vida política, exclusão popular, além disso a 

libertação dos escravos não trouxe consigo igualdade efetiva. A política do Coronelismo se 
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instalou e esta negava os direitos civis, a medida mais importante do período republicano foi o 

reconhecimento dos sindicatos. 

Na história do Brasil, a primeira República coloca a questão social como questão de 

polícia, emergem políticas assistencialistas através dos coronéis e revoltas nas áreas sociais, 

Carvalho (2002) diz que havia cidadania em negativo pois o povo não tinha lugar no sistema 

político. A partir de 1930 os direitos sociais avançaram rapidamente (ministério do Trabalho, 

legislação, CLT), já os direitos políticos têm uma evolução mais complexa. 

Para Marshall (1967) o desenvolvimento da cidadania exerce pouca influência sobre a 

desigualdade e os direitos sociais assumem novo aspecto para modificar o padrão de 

desigualdade, a igualdade de status seria mais importante que a igualdade de renda. 

Carvalho (2002) traz que os avanços das políticas sociais no Brasil de 1930 excluíam 

algumas categorias de trabalhadores, como os autônomos, sendo a política social um aspecto 

de privilégio e não de direito. 

Até 1974 o Brasil teve um rápido crescimento econômico, entretanto este não 

beneficiou de maneira igual as camadas da população, as desigualdades começaram a crescer 

ao invés de diminuir. Os governos militares investiram na expansão dos direitos sociais, 

incorporando autônomos e empregadas domésticas. 

De acordo com Carvalho (2002) o autoritarismo brasileiro sempre procurou 

recompensar a falta de liberdade política com paternalismo social, movimento que acontece 

até os dias de hoje. Na composição de direitos do Brasil, os civis são os mais deficientes. 

Para Carvalho (2002), a pirâmide dos direitos é invertida no Brasil, “mas seria tolo 

acreditar que só tem um caminho para a cidadania”. O cidadão torna-se cada vez mais um 

consumidor e não se preocupa com a política e com os problemas coletivos, o autor cita como 

saída reforçar a organização da sociedade. 

“A desigualdade é a escravidão de hoje, o novo câncer que impede a constituição de 

uma sociedade democrática” (Carvalho, 2002). 

Concordo com Carvalho ao dizer que a saída pode ser a organização da sociedade, 

especialmente das mulheres e da classe trabalhadora, mas para derrubar o sistema capitalista, 

seria improvável imaginar igualdade política, social e econômica em um sistema que se 

alimenta das opressões para se manter. 
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Quando consideramos a própria base histórica colonial brasileira, onde nunca foi paga 

a dívida histórica do período de escravidão e genocídio dos povos não-brancos, é possível 

perceber que esta é mais um dos eixos de sustentação do sistema para manter as coisas como 

estão para uma parcela muito específica da população: o homem cisgênero branco, único capaz 

de se beneficiar efetivamente de toda a lógica de opressão e apagamento. 

A desconstrução e construção diária da própria epistemologia da branquitude é um 

ponto de extrema importância na efetivação e no levante das pautas dentro dos próprios 

movimentos sociais, a compreensão de outras opressões que não atravessam todos os corpos 

como prioritárias, a exemplo as pautas feministas negras. 

E entender o pertencimento de classe também é essencial, é um grande trunfo do 

sistema capitalista segmentar a própria classe trabalhadora através dos mais diversificados 

privilégios a ponto de não se entender enquanto classe, de criar um termo no meio, a classe 

média, que acredita cegamente que tem mais possibilidade e alcançar a burguesia com mais 

pontos em comum do que com a classe trabalhadora, pois não compreende o trabalho além do 

físico, a amplitude do que de fato é trabalho. 

O reconhecimento de uma classe e não segmentação da classe média que não consegue 

se compreender na luta enquanto classe trabalhadora, pode ser discutido em Mendonça 

(2016), ao tratar exatamente do reconhecimento e traz quatro apontamentos sobre o 

reconhecimento associando com outros autores, direcionando para as questões individuais, 

sociais, e até pontuando a democracia como uma possibilidade de resolução desses problemas. 

Apesar das inúmeras críticas (justas) ao sistema capitalista, nenhuma resolução da 

maioria dos autores consegue enxergar o extermínio do capital como uma possibilidade de 

renovação social, da forma como se constroem nossos pensamentos, é interessante trazer 

Quijano (XXX) e o seu conceito de colonialidade do poder pra conseguir perceber que muitos 

dos direcionamentos, discussões ou até mesmo “soluções” posta muitos autores não capta 

pontos essenciais nessas discussões, não só autores europeus, mas mesmo autores brasileiros 

ou da América Latina. Para compreender a colonialidade: 

 

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do 
poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da 
população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em 
cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjectivos, da existência social 
quotidiana e da escala societal. Origina-se e mundializa-se a partir da América. 
(QUIJANO, 2009, p. 73). 
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Para o autor, a colonialidade é um pensamento entranhado na nossa mente que guia a 

forma como enxergamos e nos colocamos no mundo, a forma como compreendemos questões 

estruturais, como o racismo e o sexismo, por exemplo, guia também a forma como enxergamos 

as nossas produções de saberes, a exemplo disso a supervalorização daquilo que é produzido 

na Europa e que nem sempre consegue responder às nossas questões, pois somos um país, 

além de colonizado, que parte de outras formas de vivências originárias. 

A discussão de Carvalho (2002) e Marshall (1967) sobre cidadania e cidadania no Brasil, 

quando pensamos a partir da colonialidade do poder, traz a pergunta “pra qual parcela da 

população essa cidadania foi pensada? Por quem ela foi alcançada?”. 

Nos estudos de gênero, raça e classe, é comum termos a compreensão das opressões 

sofridas por determinadas parcelas da população (mulheres, mulheres negras, pobres) como 

situações/estruturas que sustentam o capitalismo, as opressões sustentam esse sistema, ele se 

alimenta da força de trabalho não paga, mas pra isso separa em grupos com privilégios, não só 

pela classe, mas como foi dito acima, também por gênero e raça. 

Para além desses três pontos, fazendo um estudo, e até mesmo uma observação simples 

no campo das vivências, percebe-se que a sexualidade é mais um dos pontos de opressão desse 

sistema, a cisgeneridade como o “normal” oprime e mata pessoas trans diariamente, 

expulsando seus corpos do ambiente escolar e, por conseguinte, do trabalho.  

De acordo com relatório anual de mortes de LGBTI+ do Grupo Gay da Bahia de 2019 as 

pessoas trans representam a categoria mais vulnerável à morte no Brasil, tendo o risco 17 vezes 

maior que um homem cis gay.  

E fica muito simples compreender que é sobre a normatividade imposta, pela própria 

lógica cisgênera, colonial e capitalista que esses corpos são “descartáveis”, a normatividade do 

que deveria ser um corpo feminino e do que deveria ser um corpo masculino, assim, sempre 

que temos corpos dissidentes, eles são afastados dos espaços e/ou mortos. 

Sapatonas que não se identificam com a cisnormatividade, e que possuem feminilidades 

plurais, como as caminhoneiras, butchs, bofinhas, entre outras nomenclaturas, também são 

afastadas dos ambientes justamente por não seguirem o caminho padronizado do que é ser 

mulher. 
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3 A FEMINILIDADE PADRÃO COMO FERRAMENTA DE OPRESSÃO DO CAPITAL 

 

A imposição de um padrão de feminilidade é uma das características da cisheteronorma 

e da binariedade de gênero que impõe papéis sociais pré-definidos, as mulheres tiveram seus 

corpos regrados e foram colocadas como seres frágeis e submissos, a construção de uma 

performance de feminilidade que respondesse a isso é uma das estratégias de manutenção 

desses locais que a cisheteronorma tenta impor diariamente. 

Adrienne Rich (1998), discorre sobre a (cis) heterossexualidade como uma instituição 

política, pedra fundamental da dominação dos homens sobre as mulheres, desde seus corpos 

à força de trabalho e função reprodutiva, criando, também, uma (cis) heteronormatividade que 

guia as relações sociais e afetivas, em que, de acordo com o pilar binário, existem papéis sociais 

para cada gênero.  

A autora diz ainda que “nós não estamos confrontando apenas a manutenção simples 

da desigualdade e da posse de propriedade, mas também um feixe difuso de forças que 

abarcam desde a brutalidade física até o controle da consciência” (RICH, 1980). 

O gênero, para Teresa de Lauretis (1994), é o produto e o processo da sua representação 

e autorrepresentação, para tanto, parte, da autoidentificação e não de performances 

categorizadas socialmente como inerentes à cada gênero. “Gênero é antes de tudo uma 

construção sociocultural” (OYĚWÙMÍ, 2004) e a categorização de performances específicas 

para cada um deles é uma herança colonial, inclusive porque o processo de colonialidade 

também sustenta o capitalismo. 

Alice Rossi (1976) escreveu que usava sua falta de feminilidade para descartar os 

homens, e que os homens, biologicamente, tinham uma orientação sexual direcionada para as 

mulheres; nessa fala podemos discutir dois pontos (1) que os homens se sentem atraídos pela 

feminilidade, quanto menos feminina for uma mulher, menos atraente ela parece aos olhos de 

um homem, (2) a não necessidade de Alice de conseguir um homem lhe dava a liberdade de 

não performar a feminilidade padrão. 

Nem todas as mulheres lésbicas performam a feminilidade padrão, por muitos anos se 

disse que lésbicas eram somente as mulheres que se “vestiam de homem”, porque, 

teoricamente, estas mulheres gostariam de assumir o “papel masculino” na relação (mesmo na 

relação entre duas mulheres existe a necessidade social de entender ou impor papéis de gênero 
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para pessoas do mesmo gênero), entretanto lésbicas são plurais, podem ou não performar 

feminilidade, o problema maior é o incomodo causado pelo corpo de uma mulher que não está 

a serviço do patriarcado, que é inclusive o motivo do apagamento diário desses corpos 

(BATISTA, SOUZA 2019). 

Percebemos a construção da feminilidade como uma restrição da liberdade da mulher 

na sua percepção de si enquanto pessoa, no intuito de manter a dominação de um gênero sobre 

outro, tornando as mulheres frágeis e, portanto, dependentes e submissas. 

 

O indivíduo mulher, tal como aparece na imagem dos anúncios publicitários, ao existir, 
principalmente, através de um corpo fragmentado, inviabiliza a construção de um 
espaço interno e, com ele, a possibilidade de proferir um discurso. A imagem da 
mulher como silêncio[...] possui um corpo e deve saber usá-lo, mas dispensa a palavra 
[...]. Assim, a palavra da mulher é delegada aos produtos e estes falam por ela, são 
suas ideias, expressam seu interior sob a forma de necessidades e desejos (Rocha, 
2001, p. 37). 

 

Pensar a mulher a partir de uma perspectiva única, de uma perfomatividade específica 

é reduzir a possibilidade de existência e apagar corpos que não respondem a ela, “a categoria 

social "mulher" não é universal” (OYĚWÙMÍ, 2004), portanto existem diversas formas de ser 

mulher e de performar essa existência. 

 

4 SAPATONAS E O FEMINISMO 

 

Na chamada “segunda onda” do movimento feminista, que teve como principal fator 

político o entendimento do “pessoal é político”, as feministas compreenderam que muito do 

que acontecia nas suas vidas privadas eram situações comuns a todas as mulheres, como as 

violências e silenciamentos, compreendendo a partir daí a importância de publicizar 

diversificadas situações e lutar por políticas públicas que pudessem atender às suas demandas. 

 

Na década de 1980, os feminismos aparecem no cenário nacional como agentes no 
processo de redemocratização, avançam da fase de denúncia contra a opressão das 
mulheres e começam a propor políticas públicas para mulheres e para a equidade de 
gênero. Começam a surgir organizações não governamentais feministas (ONGs), 
apoiadas pela cooperação internacional, baseadas nos princípios do feminismo, com 
missão dirigida à autonomia das mulheres e fortalecimento do movimento feminista 
brasileiro. Nas universidades, surgiram núcleos de pesquisa e estudos sobre a mulher 
que, posteriormente, se caracterizaram como pesquisa e estudos de gênero, 
aumentando em número e diversidade de temas. (SOARES E COSTA, 2012, p. 19). 
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 De acordo com Falquet (2009) o movimento lésbico emerge, no mundo, na década de 

1960, vinculado à segunda onda feminista e ao movimento homossexual, entretanto, logo 

começa a criticar a misoginia e os objetivos falocêntricos do movimento de homens gays, então 

cria sua própria organização, enquanto parte das mulheres lésbicas se aproximam do 

movimento feminista e da construção do movimento de liberação das mulheres, na época as 

feministas acabaram por não abraçar a causa das mulheres lésbicas, o que ocasionou que estas 

seguissem suas próprias vias. 

O movimento feminista é um espaço de grande importância para as mulheres, onde 

estas conseguem expor e lutar por suas demandas, entretanto pela própria lógica 

heterocentrada do sistema, as demandas de mulheres sapatonas não foram pontos centrais e 

nem prioritários, a lesbianidade não foi umas das principais pautas do movimento feminista no 

Brasil, chegou a ser visto como uma ameaça (SOARES E COSTA, 2012), as mulheres dos 

movimentos não queriam atrelar as suas questões às pautas lésbicas para não serem 

confundidas, e mesmo as feministas lésbicas as vezes não colocavam essas questões para não 

afastar mulheres que se aproximavam do movimento. 

Os estudos sobre sexualidade no âmbito feminista têm sido no campo da 

heterossexualidade, diz Soares e Costa (2012), os feminismos preocupam-se com a defesa 

liberdade sexual da mulher, o direito ao prazer, na prática os movimentos feministas possuem 

um grande número de mulheres lésbicas e bissexuais, mas, no Brasil, na década de 1970, não 

incorporavam as pautas lésbicas. 

Para tanto, compreende-se a dificuldade de mulheres sapatonas em se conseguirem se 

sentir efetivamente inseridas e ouvidas dentro dos espaços que não fossem os frequentados e 

criados por elas mesmas, como se a luta feminista não precisasse incorporar demandas de 

corpos que não respondem à heterossexualidade. A dificuldade não foi só para mulheres 

sapatonas, mas também para mulheres negras, as pautas destas vieram a ser incorporadas nas 

agendas políticas com maior prioridade na chamada “terceira onda”, a partir da compreensão 

dos movimentos sobre a interseccionalidade. 

 

 

5 O CAPITALISMO E O APAGAMENTO DE SAPATONAS NEGRAS QUE PERFORMAM 

FEMINILIDADES PLURAIS 
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O sistema capitalista necessita da manutenção de opressões e privilégios para se manter 

vigente, os diversos apagamentos e invisibilizações de corpos são a prova disso, mulheres 

sapatonas negras carregam o peso de diversos cruzamentos nos seus corpos, racismo, sexismo, 

lesbofobia, questões de classe. 

E ao pensar nas políticas públicas que deveriam ser acessadas por estas mulheres, 

podemos citar Behring (2011) em que acerca da política social no Brasil a autora diz que a 

sociedade civil não é homogênea, que existem as contradições além das de classe e que “não 

se pode ter uma visão romântica de que todos os representantes da sociedade civil estão 

defendendo os mesmos princípios e o interesse público” (p. 183). 

E quanto às representações políticas, já é mínimo o quadro de mulheres atualmente na 

política brasileira, com a onda do bolsonarismo, parte destas mulheres ainda defendem uma 

política negativa para as mulheres, em especial para classe trabalhadora. E a representação de 

mulheres na política que se relacionam com outras mulheres é menor ainda, a exemplo da 

vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) que foi brutalmente assassinada, Fátima 

Bezerra (PT) atual governadora do Rio Grande do Norte e Mônica Benício (PSOL) viúva de 

Marielle e vereadora no Rio de Janeiro. 

É difícil pensar em formas para que estas mulheres consigam acessar o mínimo de 

direitos sociais quando as políticas públicas são quase inexistentes, as representações políticas 

em número ínfimo e a sociedade patriarcal só as oprime diariamente. 

Sobre as condições de desigualdade das mulheres de forma geral, podemos citar os 

dados do Relatório da pobreza feminina de Abril de 2020 que coloca que desde de 2014 houve 

um aumento na pobreza tendo como destaque raça/cor, em que homens e mulheres negras 

estão mais sujeitos à pobreza que pessoas brancas, sendo as mulheres negras ainda mais 

prejudicadas. 

O relatório traz ainda que dentre os rendimentos divididos por raça e gênero, as 

mulheres negras são as que possuem os menores rendimentos, em contrapartida os homens 

brancos possuem os maiores rendimentos.  

A partir do relatório é possível comprovar a precarização do trabalho da mulher, em 

especial da mulher negra, em um recorte de mulheres negras que não performam feminilidade 
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teríamos um percentual ainda maior, especialmente das que estão em ocupações 

extremamente precárias e desprotegidas. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão dos estudos decoloniais e da colonialidade do poder, para estudar o 

gênero e suas diversidades de performances trazem a compreensão de que a performatividade 

de gênero como é vista hoje está presa dentro da lógica eurocentrada de binariedade, que 

universaliza a categoria mulher a partir da cisheteronorma branca. 

Essa universalidade propõe um modelo único de feminilidade, entretanto é possível 

compreender a feminilidade como plural, visto que se a categoria mulher não é universal, ela 

pode ser diversa na sua performatividade. 

O acesso à cidadania no intuito de construir condições mínimas de subsistência e vida 

digna às mulheres sapatonas negras é constantemente negado, porque são corpos que 

possuem, em sua maioria, devido às condições histórico-sociais, a intersecção das mais variadas 

opressões, sustentando a manutenção de privilégios existentes na lógica capitalista. 

Como colocado por Sueli Carneiro (2011), é cobrado de mulheres para o acesso ao 

mercado de trabalho que possuam boa aparência, e esse conceito do que vem a ser a boa 

aparência é diretamente relacionado ao pensamento racista, colonizado e a universalização da 

mulher que deveria performar um padrão específico da binariedade de gênero, de dentro da 

cisheteronorma. 

O modelo capitalista, portanto, não consegue dar respostas as sapatonas negras, pois 

não abre possibilidades reais para estas, a invisibilização das suas perfomances de feminilidades 

plurais, o racismo, o sexismo e a classe afastam estas e as colocam como corpos não 

humanizados e passíveis de serem descartados por não atenderem à cisheteronorma. 
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