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RESUMO  
As formas de repreensão contra mulheres negras são fundamentadas 
pelo sistema capitalista que é essencialmente antagônico, machista, 
patriarcal, sexista, classista, além de racista. Desse modo, o feminismo 
negro se desenvolveu sobretudo pela resistência de mulheres contrárias 
as perseguições, violências, silenciamento e estigmas atribuídos a elas, 
apenas por existirem. Considerando as formas de opressão contra 
mulheres negras em virtude da classe, gênero e raça este trabalho 
objetiva evidenciar as formas de articulação dessas mulheres enquanto 
movimento feminista negro desde suas primeiras formas de 
manifestação até a contemporaneidade, ainda que de forma sucinta, 
para tanto, realizou-se análise bibliográfica de artigos e livros. 
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ABSTRACT 
The forms of retention against black women are fundamental by the 
capitalist system that is essentially antagonistic, sexist, patriarchal, 
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sexist, classist, as well as racist. Thus, the feminine way, mainly by the 
resistance of black women, identified as persecution, the silencing 
identified by persecution, which is considered exclusively by 
persecution, what is considered as persecution, what is called violence. 
race as forms of oppression against black women by virtue of objective 
class, gender and this work shows how forms of articulation of these 
forms of feminist movement until contemporary times, although 
succinctly, both for that, bibliographic analysis of articles was tested and 
books. 

 
Keywords: Black Women; Feminism; Black Feminism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há várias definições de movimentos sociais, neste artigo a concepção abordada será a 

de Gohn (1997), que compreende esse fenômeno como atos de cunho sociopolítico que são 

direcionados por temas e problemáticas de conflitos, litígios e outras discussões de algum grupo 

na sociedade. Ademais, os atos desenvolvidos pelos grupos constituem processos sociais e 

político-cultural que resultam na formação da identidade coletiva de cada movimento social, as 

características do coletivo também recebem influências dos valores culturais e políticos que são 

compartilhados pelos indivíduos, de distintas classes e camadas sociais (GOHN, 1997). Sendo 

assim, ressalta-se a importância dos movimentos sociais visto que dão voz e visibilidade para 

os sujeitos, por conseguinte contribuem para mudanças nos campos público e privado, bem 

como colaboram para transformações na sociedade civil e na esfera política.  

 Destaca-se que os movimentos sociais emergem na década de 1960, período marcado 

por mobilizações que incluíam novas temáticas, para além daquelas relacionadas aos fatores 

trabalhistas do movimento operário, referentes por exemplo ao gênero, etnia e meio ambiente, 

neste âmbito surgiram novos atores não sendo apenas trabalhadores, mas também jovens, 

mulheres, ambientalistas e estudantes (ALONSO, 2009). No entanto, o movimento social de 

mulheres, ou seja, o movimento feminista teve ascensão já no século XIX, quando as ativistas 

se organizaram para reivindicarem, especialmente, o direito ao voto. Nesta “primeira onda” as 

representantes do movimento eram mulheres brancas, de classe média e alta, uma vez que as 

mulheres negras na época não tinham espaços nem mesmo dentro do próprio movimento, para 

se expressarem, foram oprimidas não só pela questão de gênero, como também por aspectos 

de classe e raça. 
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As formas de repreensão contra mulheres negras são fundamentadas pelo sistema 

capitalista que é essencialmente antagônico, machista, patriarcal, sexista, classista, além de 

racista. Logo, cabe frisar que o colonialismo deu início às relações de produção e acumulação 

primitiva, dessa forma concedeu as bases para que o capitalismo se sustentasse. Outrossim, 

definiu os colonizadores (europeus, brancos) e colonizados (não-europeus, indígenas, 

africanos), posteriormente, tal determinação foi propulsora para constituição das classes 

sociais distintas e racializadas da contemporaneidade (CURIEL, 2019). Em suma, os homens 

brancos estruturam um sistema opressor para garantir todas as ambições dos sujeitos brancos, 

logo organizaram todo o sistema para favorece-los assim como para estabelecerem quem iria 

construir suas riquezas e privilégios. Tal que no topo da estrutura estão os homens brancos e 

ricos, posteriormente as mulheres brancas e ricas, em seguida os homens não brancos e pobres, 

por fim as mulheres não brancas (SAFFIOTI, 1987).  

Considerando as formas de opressão contra mulheres negras em virtude da classe, 

gênero e raça este trabalho objetiva evidenciar as formas de articulação dessas mulheres 

enquanto movimento feminista negro desde suas primeiras formas de manifestação até a 

contemporaneidade, ainda que de forma sucinta, para tanto, realizou-se análise bibliográfica 

de artigos e livros disponíveis nas seguintes plataformas virtuais: Google, Google Acadêmico e 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), com a utilização dos descritores: movimento 

feminista negro, ciberespaço, movimentos sociais, interseccionalidade, mulher negra, raça, 

gênero e classe. Desse modo, o artigo será apresentado em dois tópicos, a princípio o estudo 

abordará as primeiras manifestações e o desenvolvimento do movimento feminista de 

mulheres negras, após o citado, irá destacar a construção do movimento feminista de mulheres 

negras no Brasil. 

 

2 AS PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES E O DESENVOLVIMENTO DO MOVIMENTO FEMINISTA DE 

MULHERES NEGRAS 

 

A sociedade é machista, patriarcal, sexista, classista, racista, tal que considera o homem 

superior a mulher, prioriza e garante o poder do mesmo, seja no interior ou no exterior da 

família, reprime indivíduos por conta do sexo e do gênero, defende os interesses da classe 

burguesa em contrapartida explora a classe trabalhadora, e discrimina pessoas por conta da 
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ideia de que têm raças boas e ruins. Em todas as camadas de opressão, supracitadas, as 

mulheres negras foram prejudicadas e continuam sendo.  

O racismo, enfrentado por esse segmento, parte da convicção de que existe uma 

hierarquização de raças, onde dividem-se entre superiores e inferiores, ademais utiliza-se das 

características fenotípicas para defender e justificar os atos de inferiorização de uma raça em 

detrimento da valorização de outras. Esta relação racista foi criada pela ideologia de dominação 

colonial. Ainda nesse momento as mulheres negras foram colocadas como seres inferiores da 

sociedade, subordinadas às pessoas brancas, diante disso, iniciou-se os conflitos entre 

mulheres negras e brancas, em virtude das formas brutais e cruéis que as brancas tratavam as 

negras. 

Espancamentos severos eram o método que a maior parte das mulheres brancas 
usavam para castigar as mulheres negras escravas. [...]. A dona podia tirar-lhe as suas 
mamas, cegar um olho, ou cortar outra parte do corpo. [...]. Para as mulheres negras 
escravizadas, a mulher branca dona que vivia num conforto relativo era o símbolo 
representativo da natureza feminina branca. Ela era [...] desprezada [...] porque ela 
sentia pouca preocupação ou compaixão pelo destino das mulheres escravas. [...]. 
(HOOKS, 2014, p. 111).  

 

A mulher negra não tinha domínio do próprio corpo, os homens brancos e as mulheres 

brancas, violentaram-na fisicamente, psicologicamente e sexualmente. Porém, mesmo com 

toda tortura, no período colonialista, houve resistência as ações das autoridades brancas. Tais 

acontecimentos refletiram logo no primeiro momento do movimento feminista, pois o racismo 

imperava no interior do movimento por intermédio das feministas brancas, elas que 

coordenavam o movimento, reivindicavam suas demandas, entretanto, romantizavam e 

minimizavam as experiências bem assim como as exigências das mulheres negras, triplamente 

vitimizadas pela opressão de gênero, classe e raça. A mulher negra, nesse sentido, não tinha 

espaço propício para se articularem em conjunto com as feministas brancas, mas ainda assim 

estiveram presentes nas lutas do século XIX (FREITAS, 2018).  

Nessa primeira onda do movimento de mulheres, que se deu nos Estados Unidos e 

Inglaterra, duas mulheres negras tiveram papel fundamental para o início do feminismo negro, 

foram elas: Harriet Tubman, que foi escrava, mas conquistou a liberdade porque fugiu do local 

em que era escravizada, depois disso passou a lutar pelos direitos das pessoas negras e pelo fim 

da escravidão, ela mesma financiou a fuga de vários escravos; já Sojourner Truth, foi vendida 

aos nove anos de idade, também foi escrava, quando liberta tornou-se militante em favor da 
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liberdade, do fim da escravidão em todos os países do mundo e dos direitos das mulheres 

negras.  

A feminista Truth não hesitou em inculpar o racismo e sexismo presentes na sociedade 

estadunidense, praticados pelas pessoas brancas e o patriarcado negro masculino cometido por 

homens do movimento negro, que trataram as pautas das mulheres negras como secundárias, 

de acordo com Hoocks (2014) eles viram a vitimização das mulheres negras, decorrentes das 

discriminações racistas e sexistas, como algo insignificante. 

 
As mulheres negras são um dos mais desvalorizados grupos femininos na sociedade 
[...] e desta forma têm sido os recipientes de um abuso e crueldade que não conhece 
fronteiras ou limites. Desde que a mulher negra foi estereotipada por ambos os 
homens, brancos e negros, como a mulher “má”, não foi capaz de aliar-se aos homens 
de um grupo para ter proteção de outro grupo. Nenhum grupo sentiu que ela merecia 
proteção (HOOCKS, 2014, p. 78-79). 

 

A atitude que Sojourner Truth, teve denunciou essa desproteção dessarte expôs as 

condições em que a mulher negra era colocada na sociedade, isso ocorreu no ano de 1851, 

durante a primeira “Convenção Anual de Direitos das Mulheres”, na cidade de Akron – Ohio, 

por meio do discurso intitulado “Não sou eu uma mulher? (FREITAS, 2018). Em suma, a mesma 

utilizou o espaço para questionar se por ser negra ela não seria mulher, pois não recebia o 

mesmo tratamento que as brancas tinham. Isto é, apontado por Truth, no trecho: 

 

Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e 
nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim? 
Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem 
algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? [...] (PINHO, 2014, np). 

 

Esse protesto dela marcou o movimento de mulheres negras, que se viram 

comtempladas pelas indagações manifestadas na Convenção. Ambas, Harriet Tubman e 

Sojourner Truth, foram pioneiras do chamado Feminismo Negro ou Black Feminism, no qual é 

direcionado pela discussão da inter-relação de opressão por sexo, classe e raça (CURIEL, 2019). 

Tal abordagem foi definida por Kimberlé W. Crenshaw em 1989, como interseccional, na qual 

tem como finalidade investigar a realidade social, partindo da ótica “que observa a intersecção 

ou o entrecruzamento de diferentes categorias [...]. [Pois as] inúmeras formas de opressões as 

quais as mulheres estão submetidas nunca ocorrem de forma isolada, mas de alguma forma 

sempre se interseccionam” (FREITAS, 2018, p. 154).  
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Na segunda onda do feminismo branco, entre 1960 até 1980, as brancas passaram a 

reivindicar, principalmente, os direitos reprodutivos e mais espaço no mercado de trabalho. 

Essa pauta de luta mais uma vez coloca em evidência as disparidades presentes entre as brancas 

e negras, dado que, conforme Carneiro (2011) as mulheres negras nunca foram frágeis, 

enfrentaram várias discriminações, aliás fazem parte do contingente que trabalhou por séculos 

como escravas, como tal não entenderam quando as feministas brancas afirmaram que todas 

as mulheres deveriam trabalhar. Para a autora, as negras compõem “um contingente de 

mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de 

engenho tarados” (CARNEIRO, 2011, np). Nessas circunstâncias, o movimento feminista de 

negras se desenvolveu para reafirmarem suas identidades como mulher e negra, detentoras de 

direitos, conhecimentos e opiniões, mas também, para combaterem o racismo, sexismo, 

classismo e assim, deterem as tentativas desta sociedade de dominar as mulheres negras bem 

como de suprimir suas subjetividades. 

Partindo disso, durante esta segunda fase, o feminismo negro se consolidou e 

conquistou maior notoriedade até que em 1973 foi fundada a National Black Feminist 

Organization ou Organização Nacional Feminista Negra, nos Estados Unidos da América, onde 

as feministas negras se organizavam para discussão e fortalecimento da luta antirracista e 

antissexista (FREITAS, 2018). Outro fator que fortaleceu o movimento de negras foram as 

produções literárias posto que as mulheres negras passaram a ter autonomia para falarem de 

si mesmas, ao tempo que difundiam a defesa dos direitos femininos, denunciavam as formas 

opressoras contra as mulheres negras, por conseguinte, auxiliavam e apoiavam o debate 

antirracista e antissexista. Uma autora que representa esse período é Gloria Jean Waltkins, mais 

conhecida pelo pseudônimo de Bell Hoocks, ela foi professora, artista, escritora e feminista 

negra.  

Já a terceira onda do feminismo, inaugurou-se na década de 1990 e perdura até a 

contemporaneidade. Nela a abordagem é pós-estruturalista relativa à concepção de gênero e 

sexualidade, as mulheres são concebidas como um grupo heterogêneo com pessoas de distintas 

classes e raças, ainda questiona sobre o que é bom ou não para as mulheres (PAULINO; 

PAULINO, 2019). Reconhece-se os erros cometidos nos períodos anteriores no que tange ao 

abandono as pautas das mulheres negras e as reivindicações contra os mecanismos opressores 

de classe e raça. Dessa maneira, as feministas brancas aderiram a perspectiva de análise 
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interseccional, passando a apoiar o antirracismo. Todavia, esta mudança do movimento 

feminista branco, ainda, não conseguiu extinguir os atos e concepções racistas dele. Esse 

feminismo excludente protelou as práticas opressoras contra negras, se quer preocupou-se em 

integrar as pautas contra o racismo e a discriminação por classe, mesmo sabendo da realidade 

cruel à qual mulheres negras foram colocadas no período escravocrata.  

Enquanto o movimento feminista branco passa, na contemporaneidade, pelo processo 

de desconstrução, as mulheres negras se organizam, produzem, denunciam as discriminações 

numa relação interseccional, produzem artigos, livros, músicas e etc., ou seja, delimitam seu 

espaço e assumem suas identidades, num processo constante de resistência, porque desde a 

ascensão do movimento das mulheres negras houve a aproximação com o debate da relação 

de gênero, classe e raça, devido a essas categorias serem instrumentos de opressão que sempre 

atingiram-nas.  

Desse modo, o feminismo negro se desenvolveu sobretudo pela resistência de mulheres 

contrárias as perseguições, violências, silenciamento e estigmas atribuídos a elas, apenas por 

existirem. As primeiras manifestações do movimento de mulheres negras se deram nos Estados 

Unidos, mas outros foram criados em todo o mundo, no Brasil, o feminismo negro começa a se 

desenvolver no início da década de 1970, isto será explanado na próxima seção.  

 

3 A CONSTRUÇÃO DO MOVIMENTO FEMINISTA DE MULHERES NEGRAS NO BRASIL 

 

O Brasil, assim como outros países do mundo, legitimou a escravização, em meados do 

século XVI, de pessoas negras, elas eram vendidas, açoitadas, violentadas, torturadas e 

assassinadas. Salienta-se que nesta sociedade as mulheres negras encontravam-se em última 

colocação na estrutura social. 

 

As escravas sofriam em diversos âmbitos, pois eram os seres omitidos dentro de uma 
classe já considerada minoritária, a dos escravizados. As formas de trabalho variavam 
de acordo com a zona em que viviam. Na zona urbana, além dos cuidados com a casa, 
eram induzidas a vender alimentos e outros gêneros comerciais para gerar lucros para 
a família a que servia. Já no meio rural, trabalhavam nas roças de autoconsumo no 
cuidado com os alimentos, cuidavam dos animais, dos afazeres da casa-grande, e em 
alguns casos, se tornavam amas de leite, dentre outras atividades. No meio da 
exploração do cotidiano ainda tinham que lidar com os assédios dos homens da elite 
(senhores), que defendiam a honra de suas aparentadas, mas abordavam as escravas 
que não tinham quem as protegesse (SILVA, 2018, p. 08). 
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Também, sofriam violência sexual e seus filhos eram vendidos ou assassinados. Essas 

mulheres, então, eram tratadas como objetos de seus senhores e senhoras, negavam-nas o seu 

estatuto como sujeito humano. Tal sistema escravocrata perdurou no país por mais de 

trezentos anos, mas teve fim com a promulgação da Lei Áurea em 1888 que extinguiu a 

escravidão no Brasil, essa lei surgiu em decorrência da resistência dos escravos, das pressões 

do movimento abolicionista e das pressões externas. Todavia, o governo do país não prestou 

assistência alguma aos sujeitos escravizados, deixando-os à mercê de uma sociedade racista. 

Sendo assim, não foi capaz de revogar os estigmas de raça e gênero em relação as mulheres 

negras. 

Com isso, as mulheres negras não saíram como vítimas da escravidão, a elas foram 

destinados os títulos de desonestas, vulgares e ignorantes, tal qual deviam continuar servindo 

aos brancos para tentar mediar seus defeitos. Os brancos designaram para elas o lugar de 

servilismo, “considerado um atributo natural, mascarando sua real função social a exploração 

de sua mão de obra nas grandes fazendas latifundiárias, que forneceram as bases para a 

acumulação de capital e o desenvolvimento do sistema capitalista” (GOMES; CARNEIRO; 

MADEIRA, 2018, p. 07). O capitalismo além de ter mantido, os instrumentos de opressão do 

sistema que lhe deu bases de sustentação, também, estruturou mecanismos para que eles se 

tornassem ainda mais devastadores, tornando-os parte fundamental do sistema capitalista.  

No Brasil, então, a mulher negra desde o século XVI é excluída, silenciada, estigmatizada, 

discriminada, hostilizada e oprimida por sua raça, gênero e classe. Até no próprio movimento 

feminista não teve espaço de fala, experiência similar a das feministas negras dos Estados 

Unidos e Inglaterra como destacado na seção anterior. Assim, o movimento feminista brasileiro 

foi formado por mulheres brancas, a primeira onda ocorreu na década de 1910 e tinha como 

objetivo central adquirir o direito ao voto, o referido foi conquistado em 1932 como 

determinava o Novo Código Eleitoral, mesmo com esta conquista o movimento feminista 

estagnou (PINTO, 2010).  

Este só retorna ao cenário de luta na chamada segunda onda, entre 1960 e 1980, num 

momento autoritário, marcado pelas perdas de direitos sociais, devido ao golpe militar 

instaurado em 1964, “relativamente moderado no seu início, mas que se tornaria, no mitológico 

ano de 1968, uma ditadura militar das mais rigorosas, por meio do Ato Institucional n. 5 (AI-5), 
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que transformava o Presidente da República em um ditador” (PINTO, 2010, p. 16). Em meio a 

esse cenário incluiu-se na agenda de luta o enfrentamento a ditadura militar e conquista da 

liberdade, as outras pautas coincidiam com as do movimento feminista Europeu e dos Estados 

Unidos, como tal as temáticas predominantes eram: melhores condições para permanência de 

mulheres no ambiente de trabalho e maior espaço no mundo do trabalho (MARQUES; ZATTONI, 

2014).  

Os ditadores defendiam a existência da democracia racial, ou seja, da ideia de que o 

racismo no Brasil não existia, ideologia empregada para desestimular a luta antirracista, logo 

ocultar a discriminação racial brasileira e deslegitimar o movimento negro, que ao fim da 

década de 1970 ocupou o campo da militância com a temática de enfrentamento ao racismo e 

apoiou os demais movimentos sociais contrários a ditadura militar. Em virtude disso os 

ditadores consideravam aqueles que negavam a democracia racial como antipatrióticas 

(MEMÓRIAS DA DITADURA, s.d.).  

Mesmo com o cenário desfavorável para os movimentos sociais, o feminismo negro 

passou a ser construído, também em meados da década de 1970. De acordo com Viana (2010), 

que retoma a análise de Gonzalez sobre o desenvolvimento do feminismo de mulheres negras 

no Brasil, já em 1975 mulheres negras se reuniram na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), 

no Rio de Janeiro, para comemorar o Ano Internacional da Mulher e produziram um documento 

que denunciava as condições de subalternidade vivenciadas por elas, em virtude da herança 

escravista perversa. Elas passaram a compor grupos de estudo sobre as questões femininas em 

geral e as demandas das mulheres negras. 

 
Em 1979, as mulheres associadas ao Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN), 
fundado em 1975, apresentaram uma proposta de “reunir mulheres que participavam 
ou tinham participado de várias entidades”, tais como “organizações negras, das 
organizações de mulheres ou de outras organizações democráticas e progressistas”, 
não para formar “mais um grupinho”, e sim discutir uma “contra-ideologia” de 
combate ao racismo e o sexismo (VIANA, 2010, p. 57). 
 

Desse modo, as feministas negras desde então refletem sobre as opressões numa 

dimensão de relação entre classe, gênero e raça. O espaço ocupado por mulheres negras “a 

partir de sua experiência vivenciada pela raça e gênero, e demais categorias como sexualidade 

e classe que envolvem e constituem o ser, lhes consolida pontos de vistas únicos e diversificados 

produzidos por esses marcadores mediante à opressão, enquanto base da pirâmide social” 

(SANTOS, 2020, p. 11).  
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A propósito duas mulheres negras brasileiras foram percussoras do feminismo negro e 

fizeram uso dessa visão diferenciada para defenderem as mulheres negras e o enfrentamento 

as opressões de classe, gênero e raça. Foram elas: Léia Gonzales, uma das idealizadoras do 

grupo Luiza Mahim – 1980 e fundadora do Nzinga: Coletivo de Mulheres Negras/RJ – 1983, cujo 

os dois visavam discutir a relação de gênero, classe e raça, e Sueli Carneiro, umas das 

responsáveis pela criação do Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo – 1982, fundadora do 

Geledés - Instituto da Mulher Negra - 1988, com a finalidade de lutar contra o racismo e o 

sexismo bem como valorizar as mulheres e a população negra em geral (SANTOS, 2020). Ambas 

produziram obras literárias que deram visibilidade ao feminismo negro. Carneiro utiliza nos 

seus textos o termo “enegrecendo o feminismo” 

 

expressão [...] [utilizada] 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 
feminino construídos em sociedades multirraciais e pluriculturais (CARNEIRO, 2003, p. 
118).  

 
O contexto político dos anos de 1980 foi propicio para militância dessas mulheres, 

devido ao fim da ditadura militar e a abertura política, conquistada pela pressão dos 

movimentos sociais. Tal qual, que foram criados vários grupos de mulheres negras, além dos já 

citados, influenciados pelo feminismo negro, cabe frisar alguns deles: Grupo de Mulheres do 

MNU-BA, criado em 1981, na Bahia; Coletivos de Mulheres Negras da Baixada Santista, surgido 

em 1986, na cidade de São Paulo; Grupo de Mulheres Negras Mãe Andressa, criado no ano de 

1986, em São Luís; Centro de Mulheres de Favela e Periferia, instituído em 1986, no município 

do Rio de Janeiro (SANTOS, 2020).  

Nesta configuração social, segundo Pinto (2010), o movimento feminista branco entra 

na terceira onda tratando de tema diversos relativos à violência contra mulheres, igualdade, 

direito à terra, à saúde e o enfrentamento do racismo. Nos anos de 1990, na intitulada quarta 

onda prevalente no momento atual, as feministas brancas dão início ao processo de 

desconstrução de estigmas, se põem contra ao eurocentrismo, aderindo a abordagem teórica 

interseccional. Também, passaram a utilizar as Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (NTCI) para divulgar as causas feministas de brancas e negras (FREITAS, 2018). 
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“O feminismo negro brasileiro se apresenta enquanto uma potência no que diz respeito 

à resistência, organização e enfrentamento ao racismo e sexismo” (SANTOS, 2020, p. 18). As 

organizações de mulheres seguem ativas, atingindo cada vez mais mulheres e adentrando 

novos espaços antes totalmente excludentes. Isso devido persistência e resistência das 

militantes negras desde meados da década de 1970, como evidenciado ao longo desta seção. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mulheres negras são oprimidas por condições, de gênero, classe e raça, foram 

violentadas, excluídas e silenciadas. Os brancos causaram-nas dores jamais possíveis de tratar, 

que estão presentes nas mulheres negras de ontem, de hoje e das de amanhã, “para jamais 

esquecer que [seus] passos vêm de muito longe” (SANTOS, 2020, p. 18). 

O movimento feminista branco por muito tempo não se esforçou para ouvir o que as 

mulheres negras tinham a dizer. Segundo Sueli Carneiro (2003), isso se deu pela manutenção 

do aspecto eurocêntrico, no qual provocou a incapacidade delas de reconhecer as 

desigualdades no âmbito do conjunto de mulheres. Contudo, é preciso ressaltar a necessidade 

de entender que, a existência da mulher negra é marcada pelo racismo, objetificação, da 

desumanização de seu corpo, de sua existência enquanto ser, já as brancas, mesmo por estarem 

sujeitas a vários tipos de violências em virtude de sua condição de mulher nesta sociedade 

machista e violenta, ainda não estão submetidas a opressões, que só as mulheres negras 

passam (FREITAS, 2018). 

Portanto, para investigar, compreender e analisar a situação desigual que as mulheres 

negras enfrentam é preciso adotar a abordagem interseccional, como maneira de expor todas 

as opressões instauradas na vida da mulher negra. Na contemporaneidade, o feminismo negro 

brasileiro vive em constante expansão, pois as mulheres negras soltaram suas vozes, que foram 

silenciadas por séculos, lutaram por espaço e representatividade, então, hoje estão em todos 

os locais colocando as demandas deste segmento em evidência. 

REFERÊNCIAS 

ALONSO, Angela. As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. Lua Nova, São 
Paulo, p. 49-86. Disponível em: 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4196 

https://www.scielo.br/j/ln/a/HNDFYgPPP8sWZfPRqnWFXXz/?format=pdf&lang=pt. Acesso 
em: 30 de mar. de 2022.  

CARNEIRO, Sueli. Mulheres em movimento. Estudos Avançados, v. 17, n. 49, p. 117-132, 2003. 
Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9948 >. Acesso em: 24 de mar. 
2022.  

CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o Feminismo: A Situação da Mulher Negra na América Latina a 
partir de uma perspectiva de gênero. Portal Geledés, 2011. Disponível em: 
<https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulher-negra-na-america-
latina-partir-de-uma-perspectiva-de-genero/>. Acesso em: 25 de mar. de 2022. 

CURIEL, Ochy. Crítica pós-colonial a partir das práticas políticas do feminismo antirracista. 
Tradução: Lídia Maria de Abreu Generoso. Revista de Teoria da História, Goiás, v. 22, n. 02, p. 
231-245, dez., 2019. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/teoria/article/view/58979>. 
Acesso em 25 de mar. 2022.  

FREITAS, Larissa Viegas de Mello. Experiências Feministas Narradas no Espaço Virtual: Debates 
sobre a Interseccionalidade e Feminismo Negro. REALIS, v. 8, n. 01, jan-jun. 2018. Disponível 
em: <https://redib.org/Record/oai_revista854-realis-revista-de-estudos-antiutilitaristas-e-
poscoloniais>. Acesso em: 24 de dez. 2021. 

GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais paradigmas clássicos e 
contemporâneos. Edições Loyola, São Paulo, 1997. Disponível em: 
<http://flacso.org.br/files/2016/10/120184012-Maria-da-Gloria-Gohn-TEORIA-DOS-
MOVIMENTOS-SOCIAIS-PARADIGMAS-CLASSICOS-E-CONTEMPORANEOS-1.pdf>. Acesso em: 
30 de mar. de 2022.  

GOMES, Daiane Daine de Oliveira Gomes; CARNEIRO, Elaine Mendonça Conde Carneiro. 
Mulheres negras, racismo estrutural e resistências. In: Encontro Nacional de Pesquisadoras/es 
em Serviço Social, 16, 2018, Vitória-ES. Anais eletrônicos [...] Vitória-ES: Associação Brasileira 
de Ensino e Pesquisa (ABEPSS), 2019. Disponível em: < 
https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/23419 >. Acesso em: 28 de mar. de 2022.  

HOOKS, Bell. Não sou eu uma mulher Mulheres negras e feminismo. Tradução: Plataforma 
Gueto. Plataforma Gueto, 2014. Disponível em: < 
https://plataformagueto.files.wordpress.com/2014/12/nc3a3o-sou-eu-uma-
mulher_traduzido.pdf>. Acesso em: 18 de mar. de 2022.  

MARQUES, Ana Maria; ZATTONI, Andreia Marcia. Feminismo e Resistência: 1975 – O Centro 
da Mulher Brasileira e a Revista Veja. História Revista, Goiânia, v. 19, n. 2, p. 55-76, 2014. 
Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/historia/article/view/31223>. Acesso em: 9 abr. 
2022. 

MOVIMENTOS Negros. Memórias da Ditadura, nd. Disponível em: 
<https://memoriasdaditadura.org.br/movimentosnegros/>. Acesso em: 07 de abr. de 2022.  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4197 

PAULINO, Simone Campos; PAULINO, Silvia Campos. #ELENÂO: Reflexões sobre o 
ciberativismo feminista no Brasil nas eleições presidenciais de 2018. Revista do Programa de 
Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes – UNIGRANRIO, v. 01, n. 19, 2019. 
Disponível em: 
<http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/magistro/article/view/5528>. Acesso em: 24 
de dez. de 2021.  

PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista de Sociologia e Política, 
Curitiba, v. 18, n. 36, p. 15-23, jun. 2010. Disponível em: < 
https://www.scielo.br/j/rsocp/a/GW9TMRsYgQNzxNjZNcSBf5r >. Acesso em: 08 de mar. de 
2022.  

SAFFIOTI, Heleieth I. B. O poder do macho. São Paulo: Editora Moderna LTDA, 2002. 
Disponível em: <https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-
humanos/direitos-das-mulheres/obras-digitalizadas/questoes_de_genero/safiotti_heleieth_-
_o_poder_do_macho.pdf>. Acesso em: 25 de mar. de 2022.  

SANTOS, Steffane Pereira. Movimentos de Mulheres negras no Brasil: Rompendo com 
silenciamentos e protagonizando vozes. Revista de Ciências do Estado, Belo Horizonte, v. 5, n. 
2, p. 1-22, 2020. Disponível em: 
<https://periodicos.ufmg.br/index.php/revice/article/view/24506> . Acesso em: 20 de mar. de 
2022. 

SILVA, Kathiusy Gomes da. Escravidão, Escravizados e a Família Escrava: mulher negra na 
formação da família escrava. In: Encontro de História da ANPUH-MS, 14, 2018, Mato Grosso 
do Sul. Anais eletrônicos [...] Mato Grosso do Sul: Associação Nacional de História Seção Mato 
Grosso do Sul, 2018. Disponível em: 
<http://www.encontro2018.ms.anpuh.org/resources/anais/9/1535599459_ARQUIVO_Ensaio
Familiaescrava.pdf> . Acesso em: 20 de mar. de 2022.  

VIANA, Elizabeth do Espírito Santo. Lélia Gonzales e Outras Mulheres: pensamento feminista 
negro, antirracismo e antissexismo. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as 
Negros/as, v. 1, n. 1, 2010. Disponível em: <https://bibliopreta.com.br/wp-
content/uploads/2016/08/L%C3%A9lia-Gonzalez-e-outras-mulheres-Pensamento-feminista-
negro-antirracismo-e-antissexismo-Elizabeth-do-Esp%C3%ADrito-Santo-Viana-Universidade-
Federal-do-Rio-de-Janeiro.pdf >. Acesso em: 20 de mar. de 2022. 

  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4198 

 

 

 

  


