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Para atingir os objetivos da pesquisa, realizei cinco entrevistas com mulheres 
m;gras que participaram, em distintos mementos, da organizacao do Movimento de 
Mu.lheres Negras no Estado do Rio de Janeiro. 

0 que mereceu nossa atencao foi a identificacao dos motives que influenciaram 
ala organizacao, assim come as diferencas e os interesses, em relaeao aos movimentos 
megro e feminista, alem do resgate historico deste periodo. 

Ao analisar cada entrevista - semi-orientada - seguimos os pressupostos da 
Awili<1e de Discurso, preservando-se a fa1a original das entrevistadas. Assim, este texto e 
GllL1iruido corn as falas de Jurema Batista, jurema Werneck, Sandra Bello, Suzete Paiva 
c Vania Santana . 

Entendo que este trabalho e uma colaboracao, dentre tantasoutras, no sentido de 
amstruir /reconstruil· nossa historia, Sendo oportuno, ainda, chamar atencao para a 
ma:esWlade de sistematizacao de outras visoes sabre este processo, seja no ambito do 
lio de Janeiro ou Nacional, para o enriquecimento do debate. Alias, esta preocupacao 
lam aparecido cada vez mais, no interior do Movimento de Mulheres Negras, 

Diante da carencia de reflexoes e sistematizacao de trabalhos sobre os 
marimentos sociais, em especial o de Mulheres Negras, este estudo teve o · compromisso 
• resgata.r os motives que levaram as mulheres negras, no Rio de Janeiro, se 
~rem. E apresentado, mu pouco dos sonhos, das vivencias e perspectivas das 
.iiYistas e militantes que fizeram parte deste fato, que - sem duvida alguma - redefiniu 
a mapa social e politico no Estado. 

Atraves desta pesquisa, nao so foi possivel identificar os motives que levaram as 
....iheres negras a se organizarern, como tarnbem entender um pouco · mais sobre o 
l"eminismo Negro. Esta dissertacao elege um periodo - de 1978 a 1996. A consciencia 
tie que, em outras epocas, inumeras mulheres buscaram sua organizacao, em nenhum 
momenta foi esquecida, entretanto, a delirnitacao do tempo-espaco foi uma estrategia 
wlnlada, para tornar o estudo contextualizado na atualidade. 

A hipotese inicial era que tanto o feminismo tradicional, quanto o Movimento 
Negro, nao contemplavam a especificidade da mulher negra, tendo uma pratica que os 
mstavam das reais neeessidades deste segmento. Isto por que, os interesses de 
-1h.eres, culturalmente distintas, rtao sao iguais, uma vez que nao sao iguais suas 
~ de vida. Par outro lado, a questao de genero apontava para a discussao sobre a 
c:specificidade do ser mulher, ou seja, o ser mulher negra, no interior do movimento 
-=gro. 

RESUMO 
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This work aims at identifying the motives which led Negro Vv'omen to 
organize themselves and give rise to the Negro Feminist Movement which 
from 1978 to 1996 in city of Rio de Janeiro. I also try to re-establish the 
activists' dreams and perspectives which go beyond their organization. 

ABSTRACT 
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rma vez que, como uma sociedade de formacao politica e 

ossas proprias experiencias, nossas historias e nossas 

sairmos deste referencial alienigeno para descobrirmos, a 

Unidos e Europa. Entendemos que esta no 

reorias sociais tern sido incorporadas a partir de estudos 

m espaco no qual se contemplasse raca, etnia e classe social. 

...........:rremos sobre o investimento de cinco mulheres negras na 

Tradicional , em que a ausencia da percepcao de genera no 

:;c corn as vivencias destas mulheres no Movimento Negro e no 

.;o Feminismo Negro no Rio de Janeiro. 0 trabalho estabelece 

eres Xegras, resgatando, na fala das militantes, o processo de 

- - .iissertacao traduz a alianca entre a academia e o Movimento 

E nos vinhamos com toda a sede7 com tods garra de 
unir. ... de ampliar o espaco do Movimento negro7 ou seja, 
que ele concebesse tambem a tsvela era urns extcnsiio 
territorial que nos deveriamos tazer parte e querisrnos 
ser reconhecidos (Sandra Bello). 

I - INTRODU~AO 

1 



i.nguagem dos movimentos sociais baseia-se em simbologias que 

ezes nao sao valorizadas na academia. Assim, ao chegar no 

.. ~tl:'lu.....,..,, em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social percebi 

=..a."--4.- conhccimcntos que, ao serem expostos, eram comumente tidos 

::-:~uirios e nao academicos". A primeira surpresa foi, portanto, 
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,, caminho para a construcao deste olhar, em varies mementos, fui 

•~re.:;r._ dida por situacoes inusitadas. Resolvi trazer algumas delas, como 

reflexao e de maier entendimento do processo da pesquisa e suas 

•19!11it.:::i~-.Jes gerais. 0 primeiro ponto que percebi estar vivenciando de 

a•a reeuliar relaciona-se com a linguagem. 

Isto, porem, nao quer dizer que nao reconhecamos o papel 

desempenhado por destacadas feministas negras norte 

-~~an.as, como bell hooks, no que aqui chamamos de Feminismo 

~~ .... ,~ Tarnbem nao queremos esquecer a contribuicao de Patricia Collins 

scussao desta tematica e, principalmente, o papel revolucionario 

e:r"!'!:renhado por Malcolm X, ao denunciar a crueldade da sociedade 

-americana em relacao aos descendentes de africanos. No entanto, e 

~ interesse discutir neste trabalho como as mulheres que 

.,_~ .. - szamos veem esta questao em nossa sociedade. 

~afica distinta temos diferenciacao nao so na enunciacao de nossos 

emas, como tambem na analise e busca de solucao para os mesmos. 



dos pontos que mereceram maier atencao, resume nosso 

momenta de reflexao sobre o caminho percorrido para a -~~-.c .... deste relat6rio de pesquisa: o conhecimento. Se, por um lado, a 

•.:a - usca unificar a linguagem sob a egide da classe dominante, por 
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ra:T"ez este nao seja um depoimento solitario, uma vez que 

Iii-=:~- e inumeros pesquisadores, oriundos do movimento social 

vara o mesmo conflito. Em recente reuniao, promovida pelo 

.JC Trabalho Interministerial para a Valorizacao da Populacao 

'.'1J5 pesquisadores oriundos de diversos movimentos sociais foram 

•m1~ em apontar tal dificuldade. 

E-0., como militante e graduada em quimica, vivi esta situacao com 

-~ sofrimento, Em primeiro lugar, ao ler um texto, tinha que tomar a 

•a~::ia necessaria para analisa-lo "cientificamente". Nestes momentos, o 

sempre vinha em minha mente era: existiria ou nao uma intercessao, 

a paixao militante, a "identidade" e o compromisso com a ciencia 

sobreviver sem a "mao pesada" - que sempre buscava a 

llllllllt:'rn::;;~8J- o do discurso e atitudes - no interior da academia. 

a formalidade linguistica na academia. Se por um lado a academia 

_ _,,,&-~"""'.:.- recorria aos militantes dos movimentos como fonte de informacao 

suas pesquisas, por outro, a relacao de um militante em seu interior 

~~n:-1it.ante. 
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Este fato nos remete ao terceiro ponto de nossa caminhada: a 

tomada de distancia necessaria quando uma militante estuda a hist6ria do 

grupo etnico e social a que pertence. E, neste aspecto, vivemos tormentas 

constantes, pois ter vivido, conhecido e se relacionado de forma direta no 

seio do objeto de estudo induz, em muitos momentos, a urna leitura 

Articular os conhecimentos adquiridos na militancia com a forma 

academica de abordagem e analise -exige um certo desprendimento dos 

dais lados em questao - da militancia e da academia -, no intuito de 

encontrar uma forma em que uma nao anule a outra. Porern, esta nao e 

u ma tarefa facil, 

Ao se julgar detentor de "toda experiencia" do mundo, o 

pesquisador militante incorre num erro de tambern nao respeitar a 

diversidade, a tradicao ea cultura academica. Ou seja, muitas vezes fica 

estabelecido um impasse, pois coma diz o velho ditado, "nem tanto ao ceu, 

nem tan to a terra". 

classificando-os - na rnaioria das vezes - como sendo as vivencias, ~ _ 

su periores as normas academicas. 

conflituam conhecimentos, seus estudantes-militantes outro, 
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~ -plll(X) cientifico" sao acoes, que ao serem registradas, sofrem deturpacoes de qualquer 
1111:u:x1111pi1 o objetivo de responder apenas ao ego de quern efetua a analise, 

~ ~ en mesma a transcricao das fitas, pois isto me possibilitaria lembrar dos gestos e das 
.m~isradas. 

~p:r com estas mulheres negras entrevistadas, para resgatar um 

uma parte do movimento de mulheres negras, mas, na verdade, 

.z esta entrevista, ja no final das outras, tive mais tranquilidade para 

para resolver o conflito entre a militante e a pesquisadora. Quando 

passando para outra entrevista, e procurar ter no tempo, o 

-~ conseguia fazer sua transcricao. A solucao adotada foi parar a 

Ora- um dos principios basicos de uma pesquisa ( Thiollent, 1984) 

~:"mas ela questionava a gente por isso .. ". 

•1n1n:-nto de mulheres negras. Na verdade, eu falava la dentro com os 

disoordava da visao que a entrevistada tinha em relacao ao 

plicidade e emocao, porem em urna delas levei um tempo maior, 

Como exemplo desta dificuldade, lembro-me da relacao com as 
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Finalmente, a terceira dificuldade que tivemos, no desenvolvimento 

da pesquisa, foi em relacao ao pr6prio texto final. No movimento social, 

inumeras sao as interpretacoes para os fatos e acontecimentos, uma vez 

que nae existe uma unicidade de atuacao e de visao de mundo mesmo 

dentro de um unico movimento, inumeras sao tarnbern as versoes para o 

trabalho acadernico. Assim, tivemos que assumir que este trabalho e 

apenas uma possibilidade, dentre as inurneras que outras pesquisadoras 

Se, por um Iado, alguns aspectos negatives advent da cumplicidade 

tural da pesquisadora com a pesquisa, por outro lado, abre-se uma 

~inidade de possibilidades positivas. A prirneira, diz respeito ao fato de 

pesquisar a pr6pria historia e dar a ela uma interpretacao, a partir de um 

referencial te6rico e pratico, que so as pessoas envolvidas podem ter. A 

segunda, e a facilidade em encontrar e contatar as pessoas a quern se 

.:leYera solicitar que fale sobre as questoes definidas ou de interesse da 

pesquisadora, uma vez que, pertencendo ao grupo, se tern um maior 

conhecimento de cada linha de pensarnento e atuacao das pessoas e 

grupos envolvidos na militancia. E, por ultimo, a possibilidade de resgatar 

eventos, que estao muito mais no imaginario das pessoas envolvidas do 

que nos textos academicos das bibliotecas da vida. 

xesso politico social, e, para isto, eu deveria ser fiel e respeitar a 

- ersidade encontrada nas falas destas mulheres negras. 
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ste produto que aqui apresento. Um produto advindo da paixao, 

-~ ae compreensao da minha propria hist6ria, de meus pesadelos e 

. Cm produto que nao esta acabado, definido. Um produto que 

compartilhado com as inumeras rnulheres e homens que tenho 

•1:nlfC';.- -- :!UIS mas, nos debates, nos bares, nas favelas, na academia ... na 

produto que fala um pouco da hist6ria de mulheres como --~Ki _ -:iS-i.a, vereadora na cidade do Rio de Janeiro: mulher, negra e 

Cm produto que resgata a militancia feminista de Suzete Paiva, 

~~onada pelo Movimento Negro. Um produto que traz na 

-a..'lia Santana, a solidao vivenciada nestes movimentos. Um 

- := e fruto do dialogo com as ideias de Jurema Wemeck, do 

possivel descobrir tarnbem que este movimento cotidiano de 

•1e:1l!"::~~:r~ na tela do computador, um pedaco da vida destas mulheres era 

-~CS.:~"'?lcnte uma armadilha para q ue eu pudesse bu scar um maior 

.-.~-.-:.:v:!-ecimento, ou seja, o rneu referencial cultural e politico. Assim, 

.-L~-....arecimento pessoal que resultou deste encontro diario foi 

--~.:s..::- =- pela forma final dada as palavras, que foram me 

•ar.~:.il:.io durante estes quase ZO anos de militancia, 

•*=~-~ ... .iesenvolver. Isto, sem duvida, consolidou em mim, a irnportancia 

-..rc:~~~,.,.,.:..iade tao valorizada aqui. 
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No primeiro capitulo, que consta de tres partes, sera discutido, de 

forma sucinta, o Movimento Negro. Na primeira parte situo a formacao da 

sociedade brasileira e o alijamento etnico que orientou sua construcao. A 

seguir, apresento a relevancia do Movimento Negro no Brasil. Por ultimo, 

procuro mostrar como a mulher negra se insere e se relaciona com este 

0 caminho trilhado nesta dissertacao foi dividido em quatro 

capitulos. 

Enfim, esta dissertacao foi construida por estas mulheres que 

tiveram o desprendimento de dedicar parte de seus preciosos tempos para 

cornpartilhar comigo algurnas inquietacoes e puderam me ajudar a 

analisa-las a partir de suas vivencias no Movimento de Mulheres Negras, 

For isso tudo sou muito grata a todas elas. 

Este produto, portanto, traz cada urna <las cinco mulheres por nos 

trevistas como co-autoras e, a pedido delas proprias, seus nomes nao 

roram camuflados em siglas ou pseudonimos. Nele, as entrevistadas 

...:-~ulham-se de manter seu nome e sobrenome verdadeiros, justificando 

-:_ue isto contribui para dar maior visibilidade a sua luta. E, para marcar a 

tala delas em todo corpo do trabalho, optei por adotar o termo NOS. 

?:"raZer de encontrar com Sandra Bello que, mesmo no momenta dificil em 

~ e perdeu sua mae, nos falou de suas historias e impressoes, 

(~ 
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Na construcao do trabalho, optei por nao reservar um capitulo 

especifico sobre metodologia. No entanto, gostaria de assinalar alguns 

pontos importantes sobre a metodologia adotada. As cinco mulheres 

negras que entrevistamos foram escolhidas a partir de meus 

conhecimentos, enquanto militante, deste Movimento. As entrevistas 

A seguir, no capitulo tres, cujo titulo e Feminismo Negro, apresento 

as impressoes que as mulheres entrevistadas tern sobre este movimento, 

bem como os problemas e as perspectivas que veem para a sua 

consolidacao. 

Por ultimo, no capitulo quatro, trace algurnas consideracoes e 

conclusoes acerca das questoes desenvolvidas ao longo do trabalho. 

Contudo, sei que elas sac interpretacocs parciais, pois, no interior do 

pr6prio Feminismo Negro, existem versoes que corroboram e outras que 

refutam nossas reflexoes nesta dissertacao. 

movimento, e aponto alguns dos motivos que as levaram a buscar uma 

organizacao pr6pria. 

No segundo capitulo, dedico-me a debater aspectos importantes da 

organizacao de mulheres negras, bem como sua relacao com o Feminismo 

Tradicional. Optei pela construcao cronologica dos eventos para 

apresentar os passos seguidos na busca da construcao desta nova 

instituicao: 0 Feminismo Negro no Rio de Janeiro. 



10 

0 roteiro semi-orientado foi um facilitador para a investigacao das 

categorias imaginadas e foi feito com muito cuidado, nao so para garantir 

a espontaneidade no relato dos fatos considerados mais importante para a 

entrevistada, como para garantir a nao contaminacao da conversa a partir 

da vivencia da pesquisadora. 

(p.:4 7). 

Optamos por entrevistas do tipo semi-orientadas porque, segundo 

Queiroz (1983), elas possibilitam que "o pesquisador de tempos em 

tempos efetue uma intervencao para trazer o informante aos assuntos que 

pretende investigar". Ainda recorrendo a esta autora, neste.tipo de tecnica, 

"o informante fala mais do que o pesquisador, dispoe de certa dose de 

iniciativa, mas na verdade quern orienta o dialogo e o pesquisador" 

1.Um pouco de sua hist6ria pessoal; 

2.0s motives que levaram as mulheres negras a se organizarem; 

3.A existencia ou nao de diferencas entre o Feminismo Tradicional e 

as bandeiras e lutas das mulheres negras; 

4.A existcncia ou nao de diferencas entre o Movimento Negro e as 

bandeiras e lutas das mulheres negras; 

5.As perspectivas para o Movimento de Mulheres Negras. 

foram semi-orientadas e os eixos, abaixo destacados, serviram para nos 

orientar durante a entrevista. 
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o grsvsdor trouxe praticsmente o abandono do registro escrito 
imcdiato. A demonstracso da riqueza de detslhes e da 
conservscso dos dados que permitia, foi longamente 
comprovada na decade de 50 (ptig.: 46). 

As entrevistas foram gravadas pois, como assinala ainda a autora, 

"pode ir ao ponto de anular a possibilidade da pesquisa" (p.:45). 

interferencia ocorresse dentro de um nivel que, segundo Queiroz (1983), 

scgundo, o controle da contratransferencia, Assim, pude evitar que a 

dois pontos fundamentais: o primeiro foi a tomada de distancia e, o 

Na tentativa de minimizar a parte negativa deste fator, tentei priorizar 

ja que existia um grau de intimidade entre entrevistada e entrevistadora. 

minha parte, pois induzia a falsa impressao de "facilidade' da entrevista, 

coleta de dados. Este ponto, alias, mereceu maior atencao e cuidado de 

0 fato da entrevistadora conhecer as mulheres entrevistadas ajudou na 

eles se concentram ou sabre um Iapso de tempo mais 
reduzida ... ou sabre uma serie de acontecimentos marcantes que 
permits sproiundsr intormacoes e sumentar os detalhes a 
respeito de alga que toi bastante delimitado (ptig.:50) 

Queiroz (1983), de que se trabalha com depoimentos pessoais, pois 

Outra vantagem deste tipo de pesquisa reside no fato, observado por 

ocorrido em locais escolhidos pelas mulheres. 

pelos motivos ja apontados anteriormente, como tambern por terem 

As entrevistas transcorreram com bastante naturalidade, nao apenas 
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Assim, convido voce, leitor ou leitora, a um passeio pelo periodo que 

vai de 1978 a 1996 na construcao do Feminismo Negro do Rio de Janeiro, 

comecando por discutir , no pr6ximo capitulo, o Movimento Negro na 

sociedade brasileira. 

A transcricao integral das fitas rnostrou-me o universo amplo de 

cada entrevista e possibilitou fazer os recortes que considerei necessaries 

para a construcao desta dissertacao. 
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3 Amalmente, a terminologia para designar a diversidade existente no Movimento Negre, erienta coioc-3~ 
Io no pfural, porem faremos a op<;~o pelo singular por considerarmos pouco rel~nte neste trabalho a 
analise dos diversos &< upos que cempoem esta articulacao polttica. 

que levararn ao aparecimento de urn movimento negro, sua relevancia 

descendentes em esfera mundial. Procurarernos trabalhar aqui os motives 

visando contestar a exclusao social e econornica vivida pelos afro- 

Exercendo pressao transforrnadora, o Movin1en to Negro surge 

no Rio de Janeiro. 

destes aspectos no prccesso de or-ganizac:;ao politica das mulheres negras, 

perpassam todas as relacoes humanas. Veremos a seguir, as influencias 

rac:;a/etnia que, juntamente com as relac:;oes de ge:nero e classe social, 

aumentar o colorido de nossa analise, introduzindo ainda o colorido da 

Parafraseando a autora acima, neste capitulo pretenden1os 

. . . mas analises concretas de fatos reais 
poderao mostrar como as vivencias 
humanas apresentam um colorido de 
classe e um colorido de genern (Saffi.oti, 
I99Z:I91) 

CAPITULO II - GESTOS, OLHARES E .FALAS SOBRE: o 
Movimento Negro3 
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4 Pretendo utilizar raca/etnia no lugar de raca, por emender que os seres hun1anos sao originarios de um 
mesmo tronco, ou seja, pertencem a uma mesma especie humana, nao tendo sentido classificar racas 
diferentes, uma vez que, pela definicao classica, as racas sao conjuntos de seres com genes diferentes. 
Porem, segundo estudos atuais da engenharia genetica, num mesmo grupo a variacao genetica e 
consideravelmente grande, aproximando muitas vezes o mapa do DNA a de grupos diferentes 
fisicamente. 

(1988): 

pr6pria auto-definicao dos afro-descendentes e multipla. Segundo Moura 

dimensao que a pesquisa nos coloca ao trabalhar este tema, urna vez que a 

Procuraremos iruciar nosso capitulo buscando apresentar a 

visocs preconceituosas acerca da raca/ etnia4 negra no Brasil. 

Estas obras foram desnudando os estigmas e colocando uma lu pa nas 

processo de formacao da sociedade brasileira e da relacao inter-etnica. 

(1979) e Schwarcz (1993), dentre outros - que se dedicaram ao estudo do 

recentes valorosissimas coma Moura ( 1988), Skidmore ( 198 9), Fernandes 

Freyre(l 975); Sergio Buarque de Holanda (1971) e de contribuicoes 

A literatura esta repleta de autores classicos - tais como Gilberto 

1 Um nascimento contest ado .. • LllLLILLV L- LIJJL VL ••• 

movimento com as rnulhcres negras. 

politico-social e, por ultimo, a relacao dos homens envolvidos neste 
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~ Talvez o termo mais apropriado fosse afrolnsobrasileiro, pois a sociedade brasiieira foi formada por 
afucanos, imiios e portngueses, mas optamos pelo termo afro-brasileiro por ja fazer parte de n:osso 
cotidiano, referindo-se a esta mistura de 3 diferentes etnias. 

passiveis de serern dominadas. Assim, eles proprios parecem ter 

se pautou na escravidao de nacoes consideradas inferiores e, portanto, 

encontra suas raizes no processo de formacao da sociedade brasileira, que 

maneira como os afro-brasileiros se veem e se (auto)denominam5 , 

Com esta vastidao de designacoes, somos levadas a pensar que a 

No rcccnseamento de I 9807 por exemplo, os niio-brancos 
brssileiros, ao sercm inquiridos pelos pesquisadores do IBGE 
sabre a sue co.r; responderam quc ela era: acastanhsds, 
agalegada, alva7 alva-escurs, alvsrents, slvs-rosada, slvinhs, 
amarelsde, amerele-qucimsda, smsrelosa, amoreneds, 
avermelhads, azul, ezul-marinho, baiano, bem branca, bem 
clara, bcm morena, branca, brancs avermelhada, branca 
meleda, branca morena, branca pelida, branca sardenta, branca 
suja, branquica, branquinhe, bronze, bronzeada; bugrezinhu 
escura, burro-quando-Iogc, cabocla, cabo verde, cate, ceic-com- 
leite7 canels, csnelada, cardso, castanha, castanha clara, cobre 
corada, cor de cate, cor de cancla, cor de cuia, cor de Ieite, car 
de ouro, cor de rose, cor iirme, crioula, encerada, enxotrada, 
esbranquiccnto, escurinha, iogoio, ga1ega7 galegada7 jambo, 
Iaranja, Iilds, Ioira, Ioira clara, lours, Iourinha, malaia, 
marinheirs, marrom, meio amarela, meio brancs, meio morena, 
meio prets, melada, mestica, miscigenacio, mists, morena bem 
chegsda, morens bronzeada, morons canelsda, morene 
castanha, morena clara, morena cor de canela, morenada, 
morena escura, morene Iechsds, moreruio, morena prate, 
morena roxa, morens ruiva, morena trigueirs, moreninhu, 
mulata, mulstinha, negra, negrota, pdlida, paraiba, parade, 
psrds clara, polaca, pouco clara, pouco morons, preta, pretinhs, 
puxa para branca, quase negra, qucimada de prsia, queimsda 
de sol, regular, retinha, rosa, rosada, rosa queimada, roxa, ruiva, 
russo, sapeca, sarard, sarauba, tostsda, trigo, triqueira, turvs, 
verde, vermelha, elem de outros que niio declararam a cor. 0 
total de centro e trinta e seis cores bern demostra coma o 
brasileiro loge· de sua reslidade etnica, da sue identidsde, 
procurando atraves de simbolismos de fuga7 situar-se msis 
prosimo o possivel do modelo tido coma superior" (p.: 63) . 
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rnencionar a afirmacao de Jean Bodin (citada em citacao Gomes, 1992) de 

ideias erroneas sobre os povos africano e indigena. Para ilustrar, vale 

informacoes absurdas, fruto de um imaginario prepotente, propaganda 

Visando garantir a suprernacia, os colonizadores disseminararn 

valores do Outro. 

dos colonizadores nao partilharem e, muito menos, respeitarern os 

constatou um equi voco na forma de olhar estas outras culturas, pelo fato 

grupos - mats especificamente, o indigena e o africano -, como se 

subjugacao das outras culturas e a exploracao economica de alguns 

Durante a colonizacao do Brasil, nao s6~orreu a ignorancia na 

Nas condicoes historicas em que se processou a cokmizscso do 
Novo Mundo, o trabalho compulsorio decorreu de necessidades 
impostas pelos mecanismos do sistema colonial. Assim o 
clemento mercantil-escrevsgists comandou todo o movimenta 
colonizador. A bem-sucedide empress colonial nutriu-se, 
inevitavelmentc, de ideologies suto-justiticadoras, que se 
traduziram numa serie de conccpcoes e etitudes destsvoreveis 
diante dos povos dominados .... E as nocoes de seivsgeri« 
desenvolvidas nos seculos XVI e XVII constituiram as 
potencialidsdes e previam o destino daqueles quc a subfugnvsm. 
Esses sntigss e vagas nocoes, em contato com as novas 
circunstdnciss, cristalizaram-se em valores e comportsmentos 
nem. sempre identicos, mas invsrisvelmente entstizando a 

. A A - , . / ?Cl suposts supenonasae curopeia tp.: .o-o): 

Para Gomes (1994): 

oficial. 

incorporado este sentimento de inferioridade etnica presente no discurso 
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Evidente que este estigma era fundamentado no processo de miscigenacao 

Istins ruiotem perseveran9a} nso tern energi_ay nso fem csniter" (p,_:79), 

turma de 1913, da Faculdade de Direitc do Recife, que dizia que (~ rsc« 

racists no Brasil, faz uso do discurso feito por Hermann Soares, orador da 

corroborar o que ate entao discutimos. Quando o autor analisa a teoria 

As ideias desenvolvidas per Skidmore (1989) servem para 

sofrer inumeros estigmas. 

relegadas as piores partes do universo consciente. For isso, eles passaram a 

separacao foi acentuada no cotidiano de suas vidas e a eles foram 

conscicnte cm diversas partes" e, neste sentido, para os negros a 

Pirsig (1991,79) fala que "a discriminacso ea divisio do universo 

Longe de procurer o que poderia atcnuar seu exilio, sproxime- 
lo docolonizado, e contribuir para a tundacso de urns cidade 
comum, o colonialists salients, so contrario, tudo squilo que os 
separa (p.: 69) 

(1977), 

ampliar o seu poder, a sua superioridade. Como bem definiu Memmi 

Estas imagens eram construidas pelo colonizador numa tentativa de 

inquietantcs" (p.: 26). 

Iubriticidade, e que ta! luxuris; incontrolsvcl, conterie resultados 

que ("as habitsntes das regiocs meridionais tinham fortes inclinacoes a 
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di versos. 

e impulsionou 0 desenvolvimento de relacoes raciais pautadas por codigos 

latente foi atualizado nas Americas, tanto a nivel de leis quanta na pratica, 

europeus na sua superioridade e bondade "divina". Assirn, o racisrno 

Esta citacao nao nos deixa duvidas a respeito da crenca dos 

parece desumano sos que ruio sabcm que esses pobres homens 
sio idolatrss, ou Msometanos, e que os Mercadores Cristiios, ao 
comprd-Ios de seus inimigos, tiram-nos de uma cruel 
escrsvidiio, e tazem com que eles encontrcm nas ilhas onde sdo 
Ievados, tuio somente uma servidiio mais dace; mas mesmo o 
conhecimento do vcrdadeiro Deus, e a trilha da salvscdo pelas 
boas instrucoes que Ihes diio os Padres e religiosos que se 
cncsrregam de tazcr de/es Cristiios e pode-se crer, que sem essas 
consideracocs, niio se permitiris ta! comercio (p.:31). 

mostra que, para os europeus, o comercio africano 

tratamento dispensado aos negros. Gomes (1994), citando Hoffrnam, 

Muitas foram as teorias que se propagaram visando justificar o 

os acontecimentos se agravavam quando os colonizsdores se 
misturam "a rsca indigena, de grande indolencia ... apesar da sua 
perspicdcia", depois com "esses intelizes vindos ds Africa ... 
descendentes da rac« negra, dcsprestigiados de intcligencia e de 
cardter, coma todos os filhos da Eti6pia7'{p.80). 

apresenta parte da ideologia dominante naquele momenta historico: 

Skidmore (1989) cita, ainda, uma outra passagem deste orador que 

preocupacao dos povos europeus. 

das sociedades Latino-Americanas, em especial o Brasil, constante 
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Assim, a visao utilitarista do ambiente - e de tudo que nele vive -, 

em que povos diferentes do europeu sao inferiorizados e sempre tides 

como "O Outro" (Todorov: 1993), provoca uma relacao negativa, em que 

os recursos naturais existentes na Terra sao de propriedade do Homern, 

mars especificamente, do europeu branco, o dominador. A busca do 

0 que ocorreu no processo de colonizacao foi uma verdadeira 

agressao a natureza, onde as especies que nela habitavam, incluindo-se os 

indios e negros, pertenciam ao senhor latifundiario. Quern sabe nao esta ai 

o cerne do "desenvolvimento econornico" ernpreendido pela classe 

dominante que poe em risco a vida da populacao rnundial na atualidade. 

lsto ocorre porque este modelo de desenvolvimento, segundo Mies (1991), 

e altamente centralizador de riqueza e disserninador de rniseria. E todos 

sabemos que no grupo dos mais rniseraveis estao os negros e 

rniscigenados. 

Como a meta da colonizacao no Brasil era a expansao do irnperio 

colonial das metropoles europeias, extraindo das imensas terras a sua 

riqueza e carreando-as para a Europa, poucos foram os investimentos 

para se consolidar urna nacao propriamente dita, considerando-se que 

uma nacao deveria ter como pressuposto basico o respeito a todos os seres 

que nela habitam. 
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apontam para o fato de que, nas colonias portuguesas na Africa, por 

explicacao e hoje em dia contestada por analises mais rigorosas, que 

Iigacoes extramaritais (Silva, citada por /Gomes, 1992, p:36). - Esta 

relacoes entre senhores e escravas. Nao eram toleradas, no entanto, 

poderes juridico e religioso, que faziam a famosa "vista grossa" quanta as 

sido reforcado, ainda, com a cumplicidade, existente na epoca, dos 

para a nao dernarcacao dos limites entre as racas no Brasil. Tal fato teria 

dos tr6picos o branco se rendeu a mesticagem, o que teria contribuido 

rapido. E, segundo te6ricos do seculo XIX, devido a natureza Iuxuriante 

A escravidao no Brasil, pautou-se no sonho do enriquecimento 

da mesma forma coma se justificava a escraviddo do negro pela 
sue condicdo de "bdrbsro", justiticava-sc, concomitantemcnte, a 
perscguiciio as suss rcligioes, par screm tctichistas, animistas e 
demais designativos (p.: 53). 

especie europeia. Segundo Moura (1988), 

atingirem seus objetivos, tudo na mais "pura intencao" de perpetuar a 

religiao e da espiritualidade dos povos subjugados, para os portugueses 

usaram toda sua criatividade ambiciosa. Era comum a utilizacao da 

E, para conseguir a acumulacao de riqueza, os colonizadores 

principais prerrogativas, 

dominio do ambiente, visando a acumulacao de riquezas e uma e suas 
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Somos, em conseqiiencia, um povo sintese, mestico na came e 
na alma, orgulhoso de si mesmo; porque entre nos a mesticagcm 
jsmais foi crime ou pecado. Um povo sem peiss que nos 
atenham a quslquer serviddo; desatiado a tlorescer, Iinslmente, 
como .uma civilizscso nova, autonoma e rnelhor. Somos ums 

afirma que: 

Darcy Ribeiro(l 995), um defensor da miscigenacao na atualidade, 

cruzamento entre as etnias algo muito positive e enaltecedor. 

negatividade da mistura, outros, dentre eles Gilberto Freyre, viam no 

miscigenacao. Se, por um lado, alguns cientistas sociais viam a 

Talvez essas imagens escondiam o medo da perda de poder com a 

mulata, viciada no sangue e no espirito c sssustadorsmente feia77{p.: 13). 

da populacao brasileira, afirma: "trata-se de uma populacdo totalmcnte 

Raeders ( em Schwarcz, 1993), ao se referir a essa mistura de racas 

cram olhsdos como perdidos para a rec« superior - um processo 
que, se a miscigenaqiio fosse praticads em larg« escala, poderia 
vir a ameacar serismcnte a predomuuincia numerics da raca 
"superior" (p. 71). 

mulatos 

repudio a esta pratica de mistura de etnias. Segundo Skidmore (1989), os 

que serviu como embriao para diversas teses, umas de apoio e outras de 

O fato e que desta "tolerancia" nasce o mulato, um ser "hibrido", 

decerto merece estudos mais profundos. 

exemplo, nota-se uma baixa taxa de miscigenacao. Assim, esta questao 
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6 Mais adiante faremos uma breve discussao sobre este assunto. 

a miscigenecso produzia "nsturalmente" urns populscdo mais 
clara, em parte, porque o gene branco era mais forte e em parte 
porque as pessoas procursssem parceiros msis claros do que 

entendiam que 

defensores da migracao europeia para o Brasil, no final do seculo XIX, 

0 preconceito etnico-racial. De acordo com Skidmore(l 989), OS 

responsavel pela pigmentacao da pele, marca este corpo negro e consolida 

0 fato e que a concentracao de rnelanina, substancia quimica 

nenhuma escola como o e, o da religiao cat6lica. 

E o caso, por exemplo, do candomble, cujo estudo nao e incentivado em 

incidentes que mostram o quanto o racismo esta presente nesta sociedade. 

perpetuacao do mito da democracia racial6 . Poderiamos citar inurneros 

minacao". Esta crenca c mais uma das armadilhas dos alicerces da 

coesa, sem qualquer contingente oprimido a disputar a autodeter- 

Assim, e certo que nao "somos uma nacao etnicamente unificada e 

atuais - esta outra parcela da populacao brasileira? 

orgulho e este, que ignora e discriminava - e discriminam ate OS dias 

verdadeira, nae teriamos casos de racismo em relacao aos mesticos. Que 

Se esta teoria sobre o orgulho do brasileiro pela mesticagem fosse 

nacdo etnicsmente uniticads e coesa, sem quelquer contigente 
oprimido a disputer sutodeterminscio (pp: 13-14). 
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signitica que, por mecanismos alienadores, a ideologia da elite 
dominsdora introjetou em vastas csmsdas de ruio-brancos os 
seus vslores Iundamentais. Signitice, tsmbem, que a nossa 
rcslidsde etnica, so contrario, diterencia, hierarquizs e 
interioriza socialmente de ta! meneira que esses ruio-brsncos 
procursm crier urns realidsde simbolice, onde se retugism, 
tentsndo escaper de interiorizacdo quc a sue cor expressa nesse 
tipo de sociedade. Nessa buses simbolica, eles desejam 
compensar-se da discrimineciio social e racial de que silo vitimas 
no processo de intereceo com as csmsdss brsncas dominantes 

consolidacao do mito da democracis racial. Para Moura (1988), este mito 

Por outro lado, foi este mesmo grupo co-responsavel pela 

de espaco para os afro-descendentes e na contestacao ao racismo. 

ilusao. Entretanto, o mulato desempenhou importante papel na abertura 

conquistadas por sua tez mais clara, o livraria do preconceito. Dace 

ainda pouco estudado, foi iludido a pensar que as poucas vantagens 

na chamada 'fronteira" entre negros e brancos. Este nova grupo social, 

0 mulato teve, assim, um papel determinante, uma vez que estava 

os mesticos "obviarnente interiores sos negros" como "mdo-de- 
obra sgricola", tendo "pouca rcsistencia as molestiss"; sue 
superioridade consistis, ns sue opiniao, em cstsrem "ti: 'sica e 
intelectuslmente muito acima do nivel dos pretos" (p.: 82). 

dizia: 

elas, Skidmore (1989) relata a do presidente do Museu Nacional, que 

esperanca do branqueamento da sociedade surgiram varias teses. Dentre 

Desta concepcao sobre a importancia da rniscigenacao, e na 

elas. (A migrar;iio branca retorcaris a resultante predomindncie 
branca) (p.: 81) 



24 

Em 19807 somente 27 7% ds populscdo economicamente stivs de 
pretos e pardos ocupsvsm posicoes de chetia (podemos ester 
certos de que muito poucas mulheres negras cncontrava-se 
nests posicdo), ao mesmo tempo em que 55% dos negros 
estavsm engajados em trabalho manual Dados de 1987 para 
Grande Sii.o Paulo indicaram que o desemprego era 2 a 3% 
maier entre negros do que cntre brancos em todos os setores 
economicos, com as mulhercs negras tendo o maior Indice de 
desemprego (1379%). A psrticipncio da populacso negra ns 
construciio civil e em servicos domesticos era o dobro da branca. 
Entre todos os setores (exceto o de services domesticos), os 
brancos ganhavam saldrios 57 a 73% mais altos do que os pretos 
e pardos trabalhando nas mesmss ocupacoes . Quatro vezes mais 
brancos do que negros cram empregsdores (p.: 497). 

(1995): 

descendentes e, portanto, muito seria. De acordo com dados de Reichmann 

(prostitutas, criancas e idosos de rua). A situacao economica dos afro- 

A maioria dos presidiarios e composta de negros e rniscigenados 

igualdade, onde os presidios e manicomios traduzem esta realidade cruel. 

primeiro escalao tambem e limitado aos brancos. Vive-se uma farsa de 

e limitado a populacao branca e 0 acesso aos cargos importantes de 

observa, por exemplo, que o acesso aos bancos escolares de boa qualidade 

uma vez que esta igualdade nao existe de fato, o que e visivel quando se 

entre todos os moradores deste pais. No entanto, ela torna-se um mito, 

A pretensa democracia racial preconiza a igualdade de direitos 

quc projetam uma sociedade democratica para eles, criando, por 
outro Iado a ideologia do escamotcamento capaz de encobrir as 
condicoes reais sob as quais os contatos inter-etnicos se realizam 
no Brasil (pp. :63-64). 
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Racismo Cordial e o titulo do Iivro publicado a partir das analises das pesquisas feitas pela Folha de 
Slio Paulo sobre o racismo no Brasil. Particularmente, niio nos foi possivel ver cordialidade na forma 
como siio tratados os afro-descendentes aqui. 

podemos dizer que, spesar de suss contribuicoes considerdveis, 
a literature sabre o tcma racial no Brasil pedece de urns serie de 
problemas debilitantes, inclusive de ume negligencia para com 

a posicao de Winant (1994), 

que e vasta a literatura sabre o periodo escravagista. Mas, tomando nossa 

sociedade brasileira, incluindo-se ai o mito da democracia racial, uma vez 

vastidao de posicoes teoricas para entender o processo de formacao da 

Podemos recorrer a um grande numero de pensadores e a uma 

negras e mesticas. 

entanto, mutilou pessoas, separou criancas de seus pais, estuprou meninas 

que os iberos tiveram para com os negros no Brasil. Esta "tolerancia", no 

Gonzalez (1982). :E possivel, ainda, que sua origem esteja na "tolerancia" 

simbolicamente do que de forma concreta, corroborando a posicao de 

como o mito da democracia racial, funcionando muito mars 

A crenca de que ha oportunidades iguais para todos, e definida 

Falha de Sao Paulo de Racismo Cordial? . 

origem africana sofre com o racismo, um racismo que foi chamado pela 

possam surgir em torno deles, os dados nos mostram que a populacao de 

entanto, independentemente de qualquer explicacao ou polemicas que 

Varies argumentos sao apresentados para explicar esses dados. No 
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ainda que seja Icgitimo examiner as conexoes entre reca e 
classe, o reducionismo surge quendo a independencia e 
protundidsde do tenomeno racial permaneccm 
desconsiderados" (. .. ) Ao escrever sobre a dinsmica racial, os 
revisionistas tendcram a ig:norar a mudsnca socio - histories da 
rac» no Brasil (pp.: 116 e 117) 

Brasil nao era so de luta de classe. Como assinala Winant (1994). 

entre dominador e dominado serviu para mostrar que o problema no 

Este conjunto de atitudes em busca de uma mudanca na relacao 

negro, do trabalhador sofrido e explorado. 

(Salle, 1988). Todas elas contaram com a participacao fundamental do 

Males, a dos Alfaiates, a Cabanagem, a Sabinada ea Balaiada, entre outras 

dominante era constante. A titulo de ilustracao, vale lembrar a Revolta dos 

os diferentes grupos e demonstram que a contestacao ao modelo 

longo de toda a existencia deste pais contrariam a visao de harmonia entre 

lutas empreendidas pela populacao oprimida, inclusive os negros, ao 

mesmo que seu perfil ainda nao esteja totalmente definido, as inumeras 

Ao tentar apresentar uma proposta de readequacao desta sociedade, 

as dimensoes discursivss e culturais da race; uma crenca 
exagerada na onipotencia des elites no que concerne a 
administracso dos problemss raciais; e urns tendencia a 
minimizer as tensoes e contlitos que psrticipam da diruimice 
racial. Tais Iimitscoes derivam em grande partc de uma tradiciio 
arraigsda de reducionismo de classe, manitesta nos estudos 
cldssicos do periodo inicial do pos-guerra (os revisionistus), e 
que pcrmancccu Iatente mesmo na obra mais recente ( os 
estruturslistas) (p.: 120). 
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organizou, sendo esta organizacao nosso proximo tema de discussao. 

Foi nesta perspectiva humanista que o Movimento Negro se 

recriam a sociedede civil expandindo o territ6rio da politics. 
Tornam publicos as temas que cram antes considerados pessoais 
au privsdos - ou seja, improprios para a scio coletiva. Nestes 
grupos encontrava-sc sob novas Iormas (pela primcira vez) ums 
gama de temss democraticos radicais - religiosos, teministas, 
Iocelistes, mas principslmente "humanistas". (p.: 123) 

afirmar que os Movimentos Sociais, como o Movimento Negro, 

Corroborando mais uma vez com as ideias de Winant ( 1994), podemos 

termometro para graduar o caminho na construcao deste objetivo. 

democracia racial/ etnica. Suas acoes, no en tan to, foram - e sao - o 

apesar de ainda nao ter conseguido alcancar o seu objetivo rnaior, que ea 

alguma, vem, ao Iongo dos seculo, contestando a exclusao vigente no pais, 

lembrar o papel desempenhado pelo Movimento Negro que, sem duvida 

No que diz respeito as oposicoes significativas ao sistema, cabe 

csta perspective considerou a ra9a coma caracteristica central ds 
sociedade brasiieira. Os autores 'estruturalistas reentocarsm 
radicalmente o objeto da tcoria racial Niio buscam explicar coma o 
racismo sobreviveu numa suposta democracia racial", nem como 
uma verdadeira integra9iio poderis ser realizada. Em vez disso, 
consideram coma a ordem social brasileir« manteve as 
desigualdades sociais sem encontrar confiitos e oposicoes 
signitioativas'Tp.: 118) 

que 

Este mesmo autor, ao criticar a abordagem estruturalista, afirma 
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zjeto de orgulho e felicidade para a comunidade. 

estar exercendo outras profissoes, que a possibilitem ter um carro deve ser 

zontestada com maior enfase e frequencia. Entao, o fato da mulher negra 

~ativa de si mesmos, imagem esta que so recentemente vem sendo 

:").5 descendentes de africanos acabaram por incorporar uma imagem 

sociedade, Isto e, a forca de ouvir repetidas vezes que "ser negro e ruim", 

_ egritude coma negatividade pelos descendentes africanos em nossa 

.:iesempenhou, no estabelecimento de denuncias sabre a vivencia da 

ezro. Este comentario tenta exemplificar o papel que o movimento negro 

ereadora associava o valor material as conquistas politicas do movimento 

Xegro. t importante frisar que, em nenhurn momenta a frase da 

.:13.S questoes que discutiremos neste item sabre a relevancia do Movimento 

A observacao feita pela vereadora Jurema Batista aponta para uma 

Eu vejo muitas mulheres negras bonitas, 
arrumadas, com carros bonitos, carros do 
ano. Poxa, a coisa ta melhorando. Eu acho 
que o Movimento Negro em si deu uma 
contribuicao para isso, porque falou: 
"Olha, voce e genre". Essa de so dirigir 
fogao nao, va la, pega um carro (Jurema 
Batista) 

2 - relevdncia do ;tlovimento Neqro 
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social e politica. Negros em varias sociedades ja estavam em movimento 

A forrnulacao do conceito, no entanto, e posterior a sua realizacao 

... toi elsborsdo por volts de 1935 nos meios intelectuais negros 
de Paris ... eles descobriram que, embora tivessem assimilado 
plenamente a culture ocidental, no piano social, a discriminacio 
continuava sendo praticsds com base na diterenca de pele ... 
Aime Cesaire, Leopold Sedar Senghor e Leg Damar, seus 
inventores, o definiram como "conscicncis de ser negro, simples 
reconhecimento de um fato que implies aceitacdo e tomads de 
responsabilidsde de seu destino de negro, de sue historia e de 
sus culturs'Tp.: 79) 

Para Munanga (1983), este novo conceito de negritude: 

ralores ligados a estetica, inteligencia e sociabilidade dos afro-brasileiros. 

zonstante discurso afirmativo da negritude foi possivel apontar novos 

acarretando a elevacao da estima dos afro-brasileiros. Assim, com o 

primeiro, diz respeito ao enaltecimento de valores positivos no negro, 

0 segundo aspecto que podemos destacar, e que e decorrencia do 

c foi imposta, que nascem os movimentos de contestacao. 

tomada de consciencia e de revolta do colonizado contra esta situacao que 

"" colonizado, e de sua cultura, como negativa. E e no movimento de 

ifim, da cultura do colonizador como unica possivel e da visao do outro, 

troduzida pelo colonizador, e fruto da imposicao do modo de vida, 

sceitar-se e querer-se coma negntividade" (p.: I I 8). Esta negatividade, 

£:/rato do Colonizador, afirma que "o colonizado em revolts comeca par 

Memmi(l 977), em seu livro 0 Retrato do Colonizsdo Precedido do 
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negra, desta imposicao dos valores do europeu branco, os simbolismos das 

negros americanos. Ate a tomada de consciencia, por parte da populacao 

negritude, uma vez que envolvia a introjecao dos valores dos brancos em 

finalizada por Haley (1992), e que esta atitude ia alem de urna negacao da 

0 que Malcolm X deixa claro anos depois, em sua autobiografia 

Naquela ocasiio, ruio tinhs realmcntc o sentimento de ser u111 

negro, porquc estsva me estorcando arduamente, por todos os 
meios possiveis, em ser branco (p.: 41). 

o levou a uma negacao de sua negritude: 

turma no ginasio nos Estados Unidos, teve que rnudar suas atitudes, o que 

exemplo, em 193 7, ja falava do tempo em que, para ser presidente de sua 

branco esta presente tambern em outras sociedades .. Malcolm X, por 

Este movimento de revolta contra a visao do negro como inferior ao 

... auto-estirna nao e urna coisa que ta la e voce tern 
para a vida toda, voce tern que estar alimentando isso, 
antenada nas coisas e evidentemente, nao deixar com 
que as atitudes racistas, a pratica racista, a sociedade 
racista, venha aniquilar o seu eu, o seu self. 

de nossas entrevistadas, a 

negro quotidianamente, uma vez que, come assinala Vania Santana, uma 

calonizado" (p.: 119). E, assim, foi possivel trabalhar a auto-estima do 

colonizador, sucede o mite positivo de si mesmo, proposto pelo 

bem o definiu Memmi (1977), (:.40 mito negativo, impasto pelo 

no sentido de desenvolver a consciencia e aceitacao de sua ctnia. Como 
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Eu nesse periodo esticava cabelo, eu tomava tres surras 
por dia: .. para pentear o cabelo ... Nessa epoca eu estava 
com rneu cabelo tipo Romeu, de franjinha ... usava 
pasta, cara de normalista: Tia Teteca. Era o padrao da 
Norrnalista, acabei incorporando. Mas foi por muito 
pouco tempo, pois era urna merda ir la fazer o cabelo, 
doia .... queirnaval Era chapinha baiana, marcel. Fazia 
assim chhhiiiiii. Era um grito e uma porrada, pois eu 
<lava chutes na mulher e apanhava tambern. Passei 
hene na judite, voce se lembra da Judite? "6 neguinha, 
aonde vai voce? Vou na Judite passar hene"(musica). 
Era a mulher rnais famosa, la de Padre Miguel. Ela 
colocava um pano preto na gente e passava o hene 
quente. Quando ela veio corn a panela quente, eu 
pum .... chutei. Ai a surra, minha rnae me batia muito. 

emocao durante sua entrevista: 

Suzete Paiva durante sua infancia e adolescencia e foi um ponto de rnuita 

Este mesmo sentimento negative de dor tambem foi vivenciado por 

Foi o primeiro passo reelmente grande a caminho ds 
sudegradscdo: suportar toda squela dor, Iiterslmente queimar 
minha came, so para tszer com que meus csbelos ticassem 
parecendo com os de um brsnco. Eu me juntsvs 8 multiddo de 
homens e mulheres negros da America quc sotreram urns 
Iavagem cerebral tao grandc ate acrediterem que os pretos sio 
"inferiores77- e os brancos "superiores"- e que devem ate mesmo 
violar e mutilar os corpos que Deus criou para tentsrem psrecer 
"bonitos" pelos padroes dos brancos. (pp.: 62-63) 

cabelos, Malcolm X, ao falar do ato de alisar seus pr6prios cabelos, afirma: 

submetidos os afroamericanos, quando optavam pelo alisamento de seus 

negro, Malcolm X, discorre sabre o trauma psicologico a que estavam 

relacoes etnicas/ raciais tern momentos dolorosos. 0 mesmo militante 
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negar que as acoes do Movimento Negro brasileiro, ao incentivar o uso do 

cabelo natural para mulheres e homens, contribuiu para diminuir o 

identidade de um povo que sofreu e sofre diversos estigmas. Nao podemos 

consciencia da negritude, desempenha papel importante na busca de 

Assirn, o movimento de afirmacao e de valorizacao do ser negro/ a 

negro, 

mais de cem anos da "Abolicao da Escravatura", ainda se vive uma 

escravidao a estetica branca, pois o ato de alisar o cabelo, coma bem o 

definiu Malcolm X, significa querer ser branco, negar a condicao de 

escamoteada, escondida, "amansada". Isto prova que, mesmo depois de 

vivenciamos isto: e 0 sofrimento para garantir que a diversidadc seja 

esta constatacao e dolorosa para todos nos homens e mulheres negros que 

"limpos" devem ser alisados. Nao da para traduzir em palavras o quanto 

"limpa". Isto se da porque OS cabelos "carapinhadcs', 0 "pixaim", sao 

vistos como "ruins", e tao "sujos" que, para ficar "melhores" e mais 

outra rnulher negra, estava tao imbuida dos valores de beleza brancos 

dominantes, que via no alisamento do cabelo da filha uma obrigatoriedade 

que, podemos acrescentar, era certamente o meio dela se tornar mais 

principio poderia parecer mais surpreendente e que a propria mae, uma 

Neste depoimento e possivel imaginar o sofrimento por que passam 

varias criancas, adolescentes e mulheres negras. Aqui, um fato que a 



8 Os homens tambem alisavam seus cabelos, porem esta pratica era mais presente entre as mulheres e 
meninas. Depois de colocar hene (creme de alisamento), os homens colocavam uma toca, feita com 
pedaco de meia fina amarrado numa das extremidades. 0 cabelo ficava ondnlado e rente a cabeca, ou 
seja, "amansado". 

Quando entrei no Movimento Negro eu era urna pessoa 
muito raivosa, eu tinha muita raiva <las coisas, sabe? 
Enzracado ne? Urna raiva PU tambern acho f111e e i~sn .6.11.0 "!: '-.IJ.. ....... , • I. ..L"-""..&.91 ••• "'-"' 11.- ..&. L -.LL '"'llJI_ .11...' ....... 

mesmo. ne? Ache que o oprimido quando toma 
consciencia de sua opressao ele rease com muita 
brutalidade mesmo. Depois acalma. E que a gente 
percebe ... nao sei quern me disse que esse pais era igual, 
t -1 1 • - .... • • ,..., , touo munoo era irmao, e quanco a gente vai ver nao e 
nada disso, vai dando urna sacaneada na negrada, nae 
foi Princesa Isabel nada que assinou, nao foi ela que 
deu a libertacao. Contaram muita mentira para a gente, 
para estar subjugado, entao e isso mesmo, e uma reacao 
natural ter raiva do branco. 

sentimento inicial de revolta, afirma: 

jurema Batista, uma de nossas entrevistadas, ao falar sobre este 

A atirrnacio de si do colonizado, nascida de um protesto, 
continua a detinir-se em rela9ao a ele. Em plena revolts, o 
colomzado continua a penssr, sentir e viver contra e portanto 
em relac;ao ao colonizador e a colonizaciio. (p.: 119~ 

a servir de parametro. Assim, para Memrni (1977) 

diferenca estipulada pelo opressor, opressor este que continua, no entanto, 

sentimento de rarva contra a surgimento do 

No processo de afirmacao de um grupo e muito comum o 

passaram8. 

sofrimento fisico e psicologico por que toda mulher e crianca negras 
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democracia racial, o Movimento Negro coloca na ordem do dia a 

Ao consolidar seu espaco enquanto porta-voz da luta por uma 

0 fato de voce ter um Black Power la tern uma 
influencia no Black Power aqui, vem de alguma 
rnaneira, vem por uma revista, vem pelo SoII: "The 
Black is beautifull" ... Os anos 70 de fato e um periodo 
que virnos " orzanizacao dos estudantes ""'0-"Vl~'7"''"'a-'"" Hl Ve) U J.6 .LU ~ V U-t.U .l ~ ? V.LOU.ll.LL<U~ V 

dos trabalhadores, e um momento de efervescencia 
politica, e um momenta de efervescencia politica e 
sempre um memento glorioso, pois floresce as ideias. 
Eu acho que o fantastico e que ninguem esta certo, 
porem ninguem tambem esta errado, porem todo 
mundo esta buscando seu espaco. 

entrevistas, assim fala sobre esta influencia: 

que negros e negras brasileiros passem a se admirar. Vania, uma de nossas 

movimento americano BLACK IS BEAUTIFULL, um aparato politico para 

rencendo as etapas iniciais de sua institucionalizacao, ve no sucesso do 

Talores positives em si e no grupo. Assim, o Movirnento Negro brasileiro, 

secular sao norrnais, e ocorrem juntarnente com a busca constante dos 

As reacoes de rarva e revolta contra esta situacao de opressao 

Inccrto de si mesmo, entregn-se a embrisguez do turor e de 
violencia. Incerto da necessidade desse retorno so passado, 
reatirma-o agressivsmentc. Incerto de poder convencer os 
outros, provoca-os (p.: 119) 

agressividadc de que, muitas vezes, acornpanha sua revolta: 

sabre esta tomada de consciencia do colonizado, afirma acerca da 

E, aqui, mais uma vez vale citar Memmi (1977) que, em sua analise 
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passado por negros e miscigenados - e ampliada na sociedade atual - que 

E foi a busca de atualizacao da realidade de exclusao vivida no 

Nao e que a historia estejs vcrdadciramcnte se repetindo: coma 
as respostas possiveis so desstio do Outro ruio sdo Iimitadas, 
tcmos a impressdo de estarmos revivendo o }Ei vivido qusndo as 
condicoes historicas concretes impoem a etuslizaceo de uma 
dessas repostss ji experimentedas no passsdo (p.: 8 I) 

acender a chama da etica na sociedade atual. Segundo este autor, 

assinala Roaneut (1994), rediscutir ternas passados e um instrumento para 

questao, a partir de uma otica distinta das anteriores, e porque, como 

partir do olhar e de categorias alienigenas. E se ainda hoje discutimos esta 

partir de seu proprio olhar, utilizando suas proprias categorias e nao a 

sempre desconsiderado. E mais, constituiu uma tentativa de se definir a 

nossa sociedade, este conceito de negro e mestico como humane foi 

pertencem ao genero humane, uma vez que, ao longo da formacao de 

maneira de dizer aos grupos dominantes que o negro e o miscigenado 

Entendemos, entao, que a busca da "identidade negra" foi uma 

Vivemos nums epoca em que as categories de "identidade 
nacional" ou "etnica" ou "cultural" voltam a circular como sc 
tossem novissimas; em que pertencer as etnias ou estsdos 
nacionsis pssss a ser mais importante que pertencer so ge11ero 
humano ... (p.: 80 ) 

identidade, aponta para o fato de que 

deste movimento, juntamente com 

discussao sobre o racismo. De acordo com Rouanet ( 1 994), o surgirnento 
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Nos viemos dos zes-ninguens gerados pela India prenhads pelo 
invasor ou pela negra coberta pelo smo ou pelo teitor. Aqucles 
caboclos e mulatos, jd ruio sendo Indios nem atricanos e ruio 
sendo tsmbem sdmitidos como europeus, cairam na 
ningueidade. A partir desta carencia de identiticacso etnica e 
quc plasmarsm nossa identidade de brasileiros. Fizeram-no um 
seculo depois, quando, stravcs dos insurgentes mi11ei.1tJS7 

tomamos consciencia de 116s brasileiros como um povo em si, 
sspirando a existir para si {pag.265). (. .. ) Surgimos, portanto, 
coma um produto incsperado e indesejsdo do empreendimento 
colonial que so pretcndis ser uma teitoria. A empress Brasil sc 
dcstinsvs era a prover o acucar de adocar boca de europeu, o 
ouro de enricd-Ios e7 depots, minerals e quantidsdes de generos 
de exportsdio. Ersmos, ainda somos, um proletariado externo 
que posto para servir eomercado mundial. Crui-Io toi a tecanh« 
e a g16ria das classes dominantes brasileirss, cujo empenho 
maior consistia, e ainds consiste, em nos mentor nessa condiciio 
(p.266). 

Segundo Ribeiro (1995), 

atitude indispensavel para a rnanutencao das relacoes de producao. 

poder cristalizadas, e, assim, o negro passou a ser tido como "coisa", 

aquele nao possuia, nem nunca poderia possuir diante das relacoes de 

relacionavam coma escravo e senhor, este ultimo tinha prerrogativas que 

discriminatorias, Num mundo em que o "negro" e o "branco" se 

am estado que julga serem normais e naturais tais atitudes 

afirmamos anteriormente, sac heranca de urna sociedade escravagista, 

negros ao Iongo da historia moderna. Sabemos que tais valores, como ja 

entranhados simbolicarnente e vividos fisicamente por homens e mulheres 

possibilitou ao Movimento Negro investir na mudanca radical de valores 
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0 na uma qual no desenvolvimento reside 

ual todos os negros sao vistos como iguais. Na verdade, sua importancia 

dentidade negra deva ser entendida como duplicidade, ou c6pia xerox, na 

canalizador de reacoes contra o racismo. Ou seja, nao nos parece que a 

de busca de unificacao e padronizacao de atitudes, assume o papel de ser o 

entretanto, que o conceito de identidade negra, mais do que uma tentativa 

uto-estima desta populacao negra e rniscigenada. Vale ressaltar, 

consideradas corno acoes afirmativas, uma vez que visam a elevacao da 

~ inicio dos anos 80 ate os dias atuais, Tais atitudes podern ser 

desempenhando, em Salvador, e o Agbara Dudu, no Rio de Janeiro, desde 

Olodum e Ile-Aye vem aqui o papel importante que os blocos 

espaco de busca de auto-estima e identidade ctnico/ racial. Vale ressaltar 

A partir dos anos 80 ve-se, na proliferacao de blocos Afro, um 

peculiar ao povo negro. 

miscigenada de que fala Ribeiro (1995), privilegiando o aspecto cultural 

importante papel na luta pela cidadania dessa imensa populacao negra e 

ideologia que formou nossa sociedade, o Movimento Negro desempenha 

condicao de subordinacao aos valores do europeu branco, imposta pela 

e excluidos em nossa pratica quotidiana. Assim, tentando reagir a esta 

ninguens", em sua maioria negros e rnesticos, continuam a ser explorados 

A sociedade brasileira, portanto, e fruto dessa mistura em que OS "zes- 
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s Centro de Apoio as Populacoes Marginalizadas 
: ') A LEI CAO, de 05/01/89 - define os crimes resultantes de preconceito de raca ou de cor. Esta Lei foi 
alterada em 21/09/90, esclarecendo os crimes as penas aplicaveis aos atos discriminatorios ou de 
preconceito de raca, cor, religiao, etnia ou procedencia nacional, praticados pelos meios de comunicacao 

incorreram no mesmo crime 10 , sem que se pensasse em punicao. Bonnini, 

importante se pensarmos que, no passado, tivemos diversas Ietras que 

em sua letra racismo explicito contra a mulher negra. Tal fato foi 

a veiculacao da musica do cantor Tiririca, Veja OS cabclos dels, que traz 

Como exemplo, podemos citar a acao impetrada pelo CEAP9 contra 

a palavra chave e parceria. 

pratica racista presente no dia a dia. E, para desenvolver esta ernpreitada, 

branca ou negra, mas sim o investimento na extincao de toda e qualquer 

sociedade. E, neste sentido, nao esta em jogo agora se a pessoa racista e 
consciencia de que todo tipo de atitude racista deve ser extirpada da 

Costariamos de ressaltar este ultimo aspecto, isto e, o nascimento da 

concretas visando a erradicacao do preconceito etnico/racial. 

enaltecimento dos valores positivos da populacao afro-brasileira, aponta 

buscar uma identidade e denunciar o racismo, juntarnente com um 

0 movimento negro, CUJO papel inicial foi principalmente o de 

discriminatorias de qualquer natureza. 

reconhccimento da diferenca induz a nao aceitacao de praticas 
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011 por publicacao de qualquer namreza, (Fonte: Revisra Zumbi 300 anos - Sindicato dos Trabalhadores 
em Telecomunicacoes do Rio de Janeiro (Sinttel-Rio) - 1995. 

unidade em acoes que visem eliminar as praticas racista, mas esta fase 

E certo que ainda nao encontramos uma forma para alcancar a 

de comunicacao, em geral, sac sempre rnuito dificeis. 

luta contra o poder da gravadora da musica Veja os cabelos dela dos meios 

Assim, dentro de um jogo economico desigual, as batalhas, come a 

A coisa do Tiririca, eu ache que esta corretissimo, mas 
temos que fomentar uma tatica, uma estrategia para 
isso nae voltar contra nos. A nivel do sentido da 
antipatia ... A gente tern que usar isso de forma 
pedagogicamente falando. De ir penetrando no coracao 
do outro e avancar". 

reverter o foco de denuncia e passam a apontar o negro como o racista. 

lutar contra e denunciar atitudes racistas, setores da sociedade tentam 

amadurecimento para se trabalhar questoes como essa, uma vez que, ao 

no entanto, para um fate importante, que e a necessidade de 

Suzete, outra rnulher negra pornos entrevistada, chama a atencao 

Popular Brasileira). 

racistas contra a mulher negra, presentes em letras da 1\1PB (Musica 

em Sao Paulo, enunciaram uma serie de denotacoes preconceituosas e 

Reuniao Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC) 

Lemos e outras (1996) por exemplo, em trabalho apresentado na 
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concerto sobre autodeterminacao e referenciado em Miller (1991) que ao analisa-lo sob a otica 
-llGlllla diz que: "sem o poder de colocar suas determinacoes em pratica, a mulher continuara a levar 

ntin uar a escrever a historia da busca de autcdeterminacso 11 peu» 

peis de cada um, e que tanto os homens quanto as mulheres deverao 

. Assim, acreditarnos que somente baseados neste entendimento dos 

Nao basts que um dos ge11eros reconhecs e prstiquc as 
atnbuir;aes que Ihe sao corueridas pela sociedede; e 
imprescindivel quc cads genera conheca as responsabilidades - 
direitos do outro ge11ero (p.: 193 ) . 

seguinte afirrnacao de Saffioti (1992): 

Para nos, o desafio atual esta em parte bem representado na 

·ez-es na ferninina - no interior do Movimento Negro. 

relacao ao machismo presente na militancia masculina - e ate muitas 

gora entre negros e rniscigenados. A mesma analise pode ser feita em 

elusive a intolerancia e o preconceito que, em determinadas ocasioes, 

Esta falta de percepcao do TODO pode ser ilustrada para justificar 

aas lutas desenvolvidas. 

tre a militancia, que geralmente tern dificultado uma visao mais ampla 

Talvez isto ocorre mediante a falta de um projeto politico explicito 

ortearam o inicio desta organizacao. 

mo continuem a ocorrer regidas pela emocao e pela revolta que 

ual do movimento negro podera ser potencializada para que as acoes 
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'lliil1l vida Iimitada e controlada por outros - justamente aqueles menos capazes de fazer determinacoes 
rjlidas" (p.: 145) 

de certa forma, apontar para uma nova etapa do proprio Movimento 

contra o racismo de mode geral, e nao contra o branco, Tal fato, podera, 

Assirn, e preciso comecar a desenvolver a ideia de que a luta e 

Aqui no gabinete eu vejo quando chega um branco 
para trabalhar o pessoal quer pegar no pescoco. Eu falo: 
gente, nao e isso, meu problerna nao e com 0 branco, e 
"Om o racista seia ele que raca for ;.,,..,...,J .. sive 0 nezro \..- LL v .L \..-1 '-'J \- lv 'HL\..-HA r v v;::,.rv. 

rr6prio gabinete: 

,egro em relacao ao branco, que surgiu e esta presente ate mesmo em seu 

parlamentar, chama a atencao, com muita propriedade, para o racismo do 

contra os primeiros. Jurema Batista, baseada na sua experiencia come 

assinalamos anteriormente, a desenvolver scntimentos de raiva e revolta 

..:rrscriminou OS dos afro-descendentes, levando estes ultimas, Como 

rivilegiou e enalteceu os valores e elementos culturais dos brancos e 

rem racistas foi o tipo de educacao que lhes foi dado e que sempre 

Podemos dizer que o que Ievou, em grande parte, negros e brancos a 

oessoas e grupos envolvidos no enfrentamento deste racismo. 

sociedade, como tarnbem, as responsabilidades e direitos de todas as 

reconheca nao apenas o preconceito e o racismo presentes nesta 

.:ic:scendentes de africanos. E imprescindivel, portanto, que cada pessoa 
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readora jurema Batista: 

tambem aquelas que dizem respeito ao genero. Como bem o observou a 

mocratica, que revisse nao so as questoes relativas a etnia, como 

tarnbem nao ficou imune as contradicoes na busca de uma sociedade 

autadas por codigos culturais ja muito enraizados, o Movimento Negro 

Isto porque, por estar inserido num sistema em que as relacoes sac 

aritudes que venham oprimir o outro entre nos mesmos. 

ruito que investir na contramao do mito da democracia racial e de 

diversidade e a multiplicidade nos enfrentamentos. Forem, ainda temos 

reconhecimento do racismo independentemente da etnia, demostrou a 

que, atraves das acoes de denuncia, elevacao da auto-estima e 

E possivel, assim, ver a extensao e a importancia deste Movirnento 

Agora, eu acho que a gente esta vivendo um memento 
muito legal, ne? A principal luta do Movimento Negro 
para mim foi dizer que nesse pais tinha racismo, foi 
desrnontar o mito da democracia racial. 

Acreditamos, como afirma Jurema Batista, que: 

que tern dificuldade em lidar com a diferenca. 

muitos problemas sociais, inclusive o racismo, sao fruto de uma sociedade 

acadernicas e acoes de intervencao e denuncia tendo consciencia de que 

Xegro. E precise abandonar antigos discursos e orgamzar producoes 
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2 A melanina e um polimero de diidroxidol, sendo assim um pigmento de cor vermelha, encontrado nos 
~os e pele dos seres humanos (fonte Raw, I et alli, 1981:684). 

a ironia e que essas mulhcres brancss ruio tinham 
mais respeito por aqueles negros do que os 

3 - homens emu/heres: unidos pela melantna" ! 

proximo ponto de analise, no item a seguir. 

questionam sua opressao enquanto genera e etnia. Mas isto e o nosso 

de fase do anuncio: o momenta em que as mulheres negras se anunciam e 

Xegros e Feminista. Acreditamos que e a isto que jurema esta chamando 

sociedade brasileira, como tarnbem uma derivacao dos Movimentos 

~1.ulheres Negras e, tanto urna decorrencia das contradicoes existentes na 

Para nos, mulheres negras, o surgimento da Organizacao de 

Nos mulheres negras conseguimos dizer o que o 
racismo e o machismo nos colocou. Que a gente diz que 
a gente e oprimida pelo sistema, mas tarnbem e 
oprirnida pelo companheiro dentro de casa, ne? 0 
companheiro negro que nao tern poder na sociedade, 
em casa o machismo da a ele uma superioridade, entao 
a relacao e uma relacao de poder de opressao. Entao a 
gente ta vivendo um momenta agora, que e o momenta 
de realizar, ne? Eu tenho dito muito isso, eu acho que 
agora e o momenta do anuncio, acabou a denuncia, 
agora e 0 momenta do anuncio. 
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o homem preto jamais conseguire o respeito de ninguem antes 
de eprender a respeitar suss proprias mulheresl.: 0 homem 
preto precise hojc comecar a defender, proteger e respeitsr as 
suss mulheres pretas! (p.: 213) 

modificada pois, segundo ele, 

.1 mulher negra, ja na opiniao de Malcolm X (Haley,I 992), ela devia ser 

No que se refere ao primeiro ponto, a relacao do homcm negro com 

neste patriarcalismo Iatente. 

primeiro, refere-se a Iimitacao da atuacao politica da mulher, com base 

genero - a mulher - a seus atributos sexuais. 0 outro aspecto, ligado ao 

negras. 0 primeiro diz respeito a uma visao que identificava o outro 

norteararn os comportamentos tanto dos hornens como das mulheres 

do Movimento Negro, devemos analisar dois aspectos fundarnentais que 

Ao nos reportarmos para a relacao das mulheres negras no interior 

cxerce sobre elas. 

responsabilidades e direitos das mulheres, bem como a opressao que se 

pelos brancos, nao garantiu aos homens nele envolvidos, a consciencia das 

Xegro ser um movimento contestador, e contra a opressao dos negros 

racismo nao impediu a existencia de racistas negros, o fato do Movimento 

Da mesma forrna que a luta dos negros e afro-brasileiros contra o 

homens brsncos tinham pels mulheres ncgras 
que fem "usado" dcsde os tempos da escravidso 
(Malcolm) 
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:: Este termo so agora sera adotado por nos, uma vez que ele foi construido sob aspectos pejoratives na 
zmgnagem, Entcndcmos quc "mulata" scja a mulhcr ncgra brasilcira, scm csquecer que existe hojc uma 
lXOfissao ocnpada por mnlheres negras e mesticas denominada mulata. Sobre este assunto ver Giacomini 
1994) 
- Grifo mcu 

esta ligada a um preconceito social pois, associa o sucesso ao carro que a 

comparacao da mulher a um carro - um bern a ser adquirido. A terceira 

mulher branca e mais bonita do que a negra. A segunda se refere a 
primeira diz respeito a ratificacao da ideologia dominante de que a 

desnuda o quanto nao estamos isentos de praticas preconceituosas. A 

Este texto ~ larnentavel, porem rice em termos de possiveis analises - 

A parte mais obvia da explicacdo e que a brsnca e mais bonits 
quc a negra e quem prospers troca automaticsmente de C&'TO. 
Quem me conheceu dirigindo um Fusca e 110je me ve de ~A.1011za 
tern ccrteza de quc ja ruio sou um pe-rapado: o carro coma a 
mulher e um signo. Ha 110 Brasil ume multidiio de pretas 
bonitas, mas a terms ds bclcza e branca. A preta que se 
aproxime de/a passa a cabrocha, jambete, mulsts, etc. Um 
brasilianista e que percebeu isto bem, so esplicar l-1 . queds 
nacional pela mulata: e a mulher ideal, pois tem, ao mesmo 
tempo, a beleza de branca ea tscilidade da negra (p.: 163)15• 

preta.!" Nas palavras deste autor, 

mulher ideal e a mulata 13 , pois reline a beleza da branca e a facilidade da 

por exemplo, Joel Rufino (Barbosa, 1994), um historiador negro, fala que a 

seja, os homens negros brasileiros nao fugiram a regra. Em recente artigo, 

arnericana, tambem aqui no Brasil o mesmo conflito se estabeleceu, ou 

originou criticas e a necessidade de sua reformulacao na sociedade nortc- 

Da mesma forma que a relacao entre hornens e rnulheres negros 
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< BARBOSA, Wilson do Nascimento e SANTOS, Joel Rufino dos. Arras do Muro da Noite ( Dinamica 
C!s Culturas Afro-Brasileiras), Brasilia: Ministerio da Cultura/Fundacao Cultural Palmares, 1994. 

egra na sua condicao de genero qualificado coma inferior e passive! de 

perdurou por muito tempo na rnilitancia negra, isto e, o uso da mulher 

0 que Joel Rufino escreve hoje e o reflexo do pensamento que 

Estsmos diante daquilo que o poets negro Arnaldo Xavier 
considers o unico espaco de cumplicidsde etetivs cxistcnte entre 
o homem negro e o homem branco: o machismo. Eles esteriam 
de acordo e seriam cumplices pelo menos nisso, no direito que 
ambos se dao de oprimir, discriminar e dcsumenizer as 
mulheres brancas ou negras. Aquila que no inicio do te .. sto serie 
a hipotetica siricanidede de Joel Rufino se revels coma o 
denominador comum da maiorie dos homens de diterentes 
cultures, races · e etnias (p.: 550). 

cranco, quando 0 tema e machismo: 

e traz a tona a discussao acerca da cumplicidade do homem negro com o 

Suely Carneiro (1995) refuta veementemente o texto de Joel Rufi.110 

como "quentes" ou "faceis" sexualmente. 

simbolicarnente (Petit, 1992), uma vez que as mulheres negras sao vistas 

Finalmente, a ultirna reproduz a violencia que nos e imposta 

ideal, depois da "ascensao social", o que o faz optar por uma branca. 

negras na epoca da miseria ea mudanca com relacao ao tipo de mulher 

populacao. A quarta esta associada a afirmacao de sua preferencia por 

refere Rufino ( 1994), e o carro mais usado pela parcela mais pobre da 

pessoa dirige, chamando o pobre de pe-rapado, ja que o Fusca a que se 



47 

Percebia um mal estar. Alem do mal estar, tinha urna 
coisa assim, dias de nossas reuniao, eu acho que era as 
quartas feiras. Antes era duas vezes por sernana. Mas 
depois ficou nas quartas, Nos dias das reunioes nao 
tinha sala, estava ocupado. Eles diziam que iam fazer 
uma reuniao aqui. 0 mais incisive era o Paulo Roberto, 
o Orlando ficava meio assim, entendeu? Ate que um dia 
veio a discussao, briga! A Pedrina se emputeceu, ela 
segurava mais por causa de mim. A genre funcionava 

_ nizacao propria dentro deste Movirnento: 

ido as rnulheres negras tentaram se reunir, em busca de uma 

ela, tambern, em seu depoimento, um fato surpreendente ocorrido 

Suzete, que orgaruzou uma articulacao de mulheres no IPCN, 

Eu me lembro daquela primeira vez que nos fomos no 
IPCN , tu levou uma cantada. Uma pessoa que ve o 
outro coma um ser politico e nao interage?????? 

re dos homens vinculados a este movimento: 

,...~ bern ilustrar esta visao da mulher negra como objeto sexual, por 

c-.. , no Institute de Pesquisa da Cultura Negra, no ano de 1980, e que 

rerna Batista Iernbra o primeiro contato que tivernos com o Movimento 

ilegiou a luta racial/ etnica em detrimento de uma analise de genero. 

... ~fientemente chegaram a violencia, porque o Movimento Negro 

For diversas vezes, as rnulheres negras tiverarn conflitos que 

...:do acima, 

priacao e abandono, como bem escreveu Suely Carneiro em seu artigo 

'~ 
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For dentro do Movimento negro, os homens nae conseguiam 
entender que nos somos parte do movimento negro, que nos 
viemos a acrescentar a questao racial da mulher negra, na 
especificidade, enquanto mulher negra. Eles se fecharam, se 
trancaram... dizendo que nos estavamos fazendo um 
movirnento a parte .. 

rulheres negras foi muito negativa: 

.:i0S homens do Movimento Negro ao nascimento da organizacao de 

De acordo com Sandra Bello, outra de nossas entrevistadas, a reacao 

entidade. 

mulher integra a chapa de diretoria na atual administracao da referida 

Uma analise atenta nos mostra que ate hoje, no IPCN, nenhuma 

em cima e tambem ja estavamos tendo atrito com a 
Wilis. Sebastiao chegava, mas nae espezinhava muito 
nao, mas o rnais afoito era o Paulo Roberto, os outros 
faziam tambem, mas faziam o tipo "come quieto". Ele 
era quem la para a \1nna ue hen\e. !\\e (1.Ue Ufil Q.\a \e'Je 
uma discussao, um dia a Pedrina entrou assim e disse 
que a mulher podia se reunir quern qualquer lugar, ate 
que fosse na rua, na praca, na esquine. Eu falei, naol 
nao tern que ser em Iugar nenhum tern que ser aqui, 
essa porra de casa aqui e nossa e a condicao 
sinequanao dela existir e que ela seja nossa, entao a 
gente peitar este espaco. Este espaco e nosso tanto 
quanto. t participando da Assembleia sim, disputando 
espaco, disputando poder .. Ai, pol, pintou um objetivo. 
Eu comecei a perceber que para mim nao bastava eu 
estar num grupo de mulheres feministas, porque eu 
queria a disputa pelo espaco de poder. 
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0 tenno refere-se a uma sociedade secreta de homens, que participaram da Revolta dos Males. em 
Salvador. no anode 1807 (Moura, 1995: 23) 

IPCN - PROGRAMA DIREITOS HUMANOS E CIVIS 

252-6683 SOS RACISMO 

nariz de perco 
urubu do flamengo 
l•la baixo 
coisa de mulher 
flc:o hlatehca 
trabalho de preto 
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nio e inteligente 
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DE 
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RACISltlOE 
ltlACBISltlO 

um segmento negro especifico sem a hegernonia dos homens. 

momenta, por materializar um espaco nacional de lutas e bandeiras de 

nao "sobraria" mulheres nezras para eles. Talvez eles temessem aquele 

negras, Segundo eles, o I Encontro Nacional era um encontro de lesbicas e 

eliminar o possivel mal, advindo da organizacao especifica de mulheres 

hornens fez apologia a uniao dos homens do Movimento Negrovisando 

diziam que este encontro era uma reuniao de 'sapatonas". Um grupo de 

em se iniciava o I Encontro Nacional de Mulheres Negras, os homens 

Durante o nascimento da sociedade Ozboni16, no mesmo dia que 
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dentro do movimento: 

das diferencas de classe ea consequente existencia de ideologias distintas 

Sandra Bello chama atencao, ainda, em sua analise, para a questao 

Ao Iidar com as diterencas que sepsram generos, e necesseria 
muita cautela, a fim de ruio se contribuir para incrementsr a 
distdncia. 0 aumento des diterences pale obscurecer as 
identidades de classe, estebelccendo tissuras politico-ideokigices 
nestes grupamentos verticals e, portanio, introduzir cunhas em 
sues Iutas (p.: 191). 

de Saffioti (1992), que afirma 

E, somos levadas a corroborar com jurema, auxiliadas pela reflexao 

... nao foi um racha em relacao ao movimento negro, 
foi sim um salto de qualidade, por conta das 
necessidades sobre a reflexao sobre a propria 
diversidade ... 

Werneck entende que a organizacao das mulheres negras: 

vivida pelas mulheres negras no interior do Movimento Negro. Jurema 

Estes enfrentamentos foram o embriao para a percepcao da opressao 

... quando falavarn assim: "quern vai?" Sempre um 
indicava o outro que era homem que iria falar e sempre 
charnava a gente para secretariar as reunioes e 
charnavam as mulheres para fazer cartazes e para 
montar negocio de comida. Sempre era uma coisa de 
bastidores, "coisa de mulher": recepcao ... Tinha uma 
relacao do que se esperava da mulher na sociedade ... 
Entao a gente tinha que peitar mesmo sob o ponto de 
vista pol f tico na hora de falacao, representacao ... 

:x:: ... itico dos homens no Movimento Negro.: 

Jurema recorda-se de outras situacoes que exemplificam esse poder 
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coder com a mulher negra, o homem negro nao se via inserido neste novo 

Talvez pela dificuldade em se ver num papel de respeito e divisao de 

rlheres negras tinham come meta de atuacao o feminismo. 

m todos os homens tinham claro a questao do genera, nem todas as 

Esta ponderacao de Jurema aponta para o fato de que, assim como 

... tern muitas mulheres do movimento de mulheres 
negras que continuam no movimento negro, Tambem 
tern outras mulheres do movimento negro, jamais vao 
passar na porta do movimento de Mulheres Negras 
tambem ter a ver com suas origens filos6ficas. 

ulheres negros leva jurema Werneck a nos dizer com propriedade que: 

enero feminine. Estas semelhancas e diferencas nas lutas de hornens e 

:i interior do Movimento Negro, que era o preconceito em relacao ao 

~eres pudessern apontar para um outro tipo de preconceito, inclusive 

~rLificativo. Esta luta em torno de um objetivo comum possibilitou que as 

.£ classe media - era o combate ao racismo na sociedade e isto foi 

--'Ores com o Movimento Negro - em sua rnaioria constituido por pessoas 

Para Sandra, a questao que identificava a luta dos negros e negras 

nos eramosl Nos temos uma ideologia. Ternes um 
encaminhamento diferenciado, pois somos de outra 
classe, apesar de serrnos negros, que e o que nos une ..... 
o negro favelado ai passar por outras experiencias que 
um outro negro de uma certa forma - gracas a deus - 
nae precisou passar, 
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representou um memento importante ate mesmo para a resolucao do 

Para Sandra Bello, o surgimento do Movimento de Mulheres Negras, 

rida por seus militantes. 

·cgro, o que reforca mais uma vez, nossa reflexao sobre a contradicao 

pel secundario relegado a mulher negra no interior do Movimento 

0 que Vania trouxe em sua fala foi o desabafo e a denuncia do 

... o assedio sexual era um problema gravissimo. Nao 
sejamos nao sejamos nem um pouco ingenuas a 
respeito. 0 espaco de realizacao das mulheres tinha que 
ser a sombra de um homem, eu ficava bastante 
impressionada que o papel das mulheres, 
evidenternente nao vamos estar falando aqui de Lelia 
Gonzalez e nem de Beatriz Nascimento porque elas nae 
se prestavam a esse papel, pelo menos nunca vi isto 
publicamente, num forum intimo ja nae sei. Ai voce 
ajeita a mesa, voce poem o microfone e alguem vai 
falar. Isso realmente, ja com meu passado de casa, com 
rninha iniciante trajet6ria politica, achava isso uma 
pratica inconcebivel para mim pessoalmente, porque 
tambem fiz muita coisa, muito trabalho de secretaria 
sendo feito, quer dizer, qual e a possibilidade de voce 
tornar para si o rnicrofone. Eu acho que isso tambem 
fizesse com que as mulheres negras viessem buscar seu 
espaco, tomar o rnicrofone. 

cvimento negro foi que 

Para Vania Santana o motivo que a levou a nae permanecer no 

mada de poder" pela mulher. 

cntecimento e, per ser novo, nao sabia como se comportar diante desta 
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Negro, lembra a respeito do inicio da participacao de mulheres como ela: 

Paiva, urna <las militantes mais pr6ximas da organicidade do Movimento 

mulher negra no cenario politico atual, que ea sua organizacao. Suzete 

entrcvistadas, pontuam um dos momentos mais significativos para a 

Estas reflexoes, presentes nas falas, gestos e olhares das mulheres 

... nao e a tea, que 0 presidente da mars antiga 
instituicao do movimento negro, estava na passeata de 
8 de rnarco de 1995, o Amaury. De fato e um salto de 
qualidade, porque ate uns tempos arras, nos prim6rdios 
do movimento de mulheres negras, na decada de 80, 
dava confusao, dava briga, dava xingarncnto. Agora, o 
homem vai la e ninguem estranha a presenca dele, 
tanto que nao causou nenhum frisson, ninguem notou 
particularmente que ele estava ali. Era tao natural ele 
estar ai, nao estava fazendo mais do que a obrigacao. 
Ninguem anunciou que "esta aqui o Amauryyy", para 
todo mundo gritar, Nao ele so estava la, chegou 
permaneceu, nao sei que horas ele foi ernbora, mas que 
eu vi o Amaury la eu vi, e isso e um salto de qualidade. 
Acho que tambem foi uma melhoria do movimento 
negro. Acho que o processo e o mesmo nas 
comparacoes em relacao as feministas: mil tensoes, mil 
desconfiancas, mil sacanagens .. 

jurerna Werneck constata um fato importante: 

A respeito deste "repensar a questao da relacao dos generos", 

... na medida que nos orgaruzamos, vamos nos 
transformando, eles vao repensar no seu papel 
enquanto homem. 

da organizacao <las mulheres negras. Segundo ela, 

conflito que comecou a ser vivido pelos homens a partir do crescimento 
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forrnacao do Feminismo Negro. 

Janeiro, fundamentais para que se possa melhor entender o hist6rico da 

1996, bem coma do nascimento do Forum de Mulheres Negras do Rio de 

organizacao de mulheres negras no periodo que vai de 1978 ao ano de 

No pr6ximo capitulo trataremos de alguns aspectos do processo de 

conferidas a rnulher coma atividades "naturais". 

recepcionando, fazendo comida e desempenhando tantas outras tarefas 

discussao politica e nao apenas passivamente, confeccionando cartazes, 

classificadas as mulheres negras que queriam participar ativamente da 

homens do Movimento Negro e nao das "xeretas", coma eram 

tern informacao tem poder, Esse poder, porern, era de propriedade dos 

A experiencia vivida por Suzete corrobora a discussao de que quern 

Ai que eu chego no IPCN, nao tern mulheres, so 
homens... Quando eu coloquei o pe aqui, o primeiro 
apelido que me deram foi o de xereta, Jorge Candido, 
pois eu queria saber de tudo. 
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ponal, referenciando-nos, quando necessario, em fatos nacionais. 

eiro, teremos que recorrer a situacoes que extrapolam o territ6rio 

rrevistadas. Para contextualizar as acoes ocorridas no Estado do Rio de 

~' sempre tomando como referencia as falas das mulheres 

mentos importantes que contribuiram para a construcao do Feminismo 

......... mbem, apesar da escassez da literatura sobre o tema reconstruir 

rvencias das mulheres negras no Feminismo Tradicional. Tentaremos, 

.1.ovimento Negro. Neste capitulo, faremos urna breve discussao sobre as 

Vimos, no capitulo anterior, a relacao das mulheres negras com o 

"Tudo que move e sagrado, e remove as 
montanhas com todo o cuidado meu 
amor ... " (Milton Nascimento) 

CAPITULO III - 0 MOVIMENTO DAS MULHERES 
NEGRAS NO RIO DE JANEIRO 
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brancas. Lelia Gonzalez (1982), por exemplo, analisando a participacao 

entre as mulheres negras e as feministas, em sua esmagadora maioria 

Durante este periodo, foram registrados epis6dios curiosos ocorridos 

Este primeiro momenta teminista, provavelmente fruto da 
ideologia patriarcal introjetada e ds identiticacso com o 
opressor, tentava prover que a mu/her pode ser igual so 
homem, repudiava o sem-valor do icminino, e vivia o masculine 
coma superior a ser almejado e copisdo (p.: 14) 

Para Suplicy (Massi,1992), 

Nas ultimas tres decadas o movimento ieminista passou por duas 
lases distintas e vive um terceiro momenta que muitos chsmam 
de pos-tcminista. 0 primeiro momenta se caracterizou pela luta 
de igualdade de direitos, o que no exterior, nos anos 607 levou a 
urns briga com o homem/inimigo, e no Brasil nos snos 707 ruio 
deu mais do que a/guns numeros do jornal 0 Pasquim (. . .) 
chsmsndo as teministas de msl-amadss e sapatonss, masque 
dctcrminou a coloracao pejorative do ieminismo no Brasil por 
muitos anos. (p.: 13) 

fala que 

leitura do cotidiano e do imaginario de mulheres de classe media - ' nos 

Marta Suplicy, no prefacio do livro de Massi (1992) - que faz uma 

busca da democratizacao das sociedades contemporaneas. 

0 feminismo pode ser considerado um dos maiores avancos na 

1- Sentidos Sobre o Femintsmo Tradtcional 
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racismo no Feminismo Tradicional, mais recentemente, Sandra Azeredo 

Corroborando a observacao de Vania de que nunca se discutiu sabre 

Pelo que eu conheco do Movimento Feminista, eu acho 
que nae e aquela ideia de que nunca tenha incorporado 
questoes das mulheres negras, acho que o movimento 
feminista nunca discutiu racismo. 

entrevistadas: 

precisamente, o racismo. Para Vania Santana, uma de nossas 

cm seus discursos, a questao da opressao da mulher negra ou, mais 

evava as mulheres negras a criticar as feministas: elas nao incorporaram, 

E era justamente esta exploracao da mulher negra pela branca, que 

nosss psrticipsciio causou reacoes contraditorias. Ate o 
momenta, tinhamos observado uma sucessiio de !alas 
acentuedamente de esquerds, que colocavam uma serie de 
exigencias quanta a Iuts contra a explorsciio ds mulher, do 
operarisdo etc., etc. A unanimidsde das psrticipsntes quanta a 
essas denunciss era absolute. Mas no momenta em que 
comecamos a taler do racismo e suss prdticas em termos de 
mulher negrs, ja ruio houve mais unanimidade. Nossas isles 
foram scusadss de emocional por umas e ate mesmo de 
revanchistas por outres; todevis, as reprcsentantes de regioes 
mais pobres nos entenderam perieitamente (cram mesticas em 
sua maioria). Toda a celeume causads por nosso posicionsmento 
signiticou, para nos, a caractcrizacio de um duplo sintoma: de 
um Isdo, o atraso politico (principalmente dos grupos que se 
consideravsm mais progressistas) e do outro, a grande 
necessidade de negsr o rscismo para ocultar urns grande 
questiio: a exploraciio da mulher negra pela mulher branca. ,, 
(pg.: 101). 

Janeiro, em marco de 1979, afirma: 

de mulheres negras durante o Encontro Nacional da Mulher, no Rio de 
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em nenhum momenta as criticas que estavam sendo teitas nos 
Estados Unidos so teminismo ocidentsl desde pelo menos 1981 

Azeredo (1994): 

deste processo de ocultacao da questao racial, muito bem observada por 

Na verdade, o riso da vereadora jurerna Batista exprime o absurdo 

... elas tinham essa dificuldade de entender a gente, eu 
acho que ali tinha uma coisa: faltava boa vontade dos 
dois lados, agora, eu acho que cabia a elas ter rnais boa 
vontade, porque elas tinham desta sociedade burguesa, 
machista e racista, mais elementos que a gente tinha. 
Elas jogaram pesado mesmo. Mas tudo bem, a gente na 
verdade esta sempre querendo que alguem faca o papel 
de Princesa Isabel, elas nao fizeram isso (risos) 

oportuna a este respeito: 

jurema, outra de nossas entrevistadas, faz uma reflexao bastante 

de genero. 

queriamos dividir o movimento, que a questao na verdade era a opressao 

Iigadas diretamente as mulheres negras, as feministas diziam que 

Quando, nas reuniocs ferninistas, falavamos da ausencia de questoes 

A minha propria experiencia e de em 1980 ter escrito um Iivro 
sabre identidade sexual c social da mulher, juntamente com 
meu grupo de reflexiio no Rio. Apesar do livro confer 
experiencias de 50 mulheres, muito ditcrentes umas das outras, 
o termo "mulher" do titulo esta no singular representsndo uma 
identiticacdo atraves da opressiio, (. . .) nem ums vez 
mencionamos o dado car da pele ou "recs" dessas mulheres 
(p.:129) 

dirigida ao meio academico: 

(1991), pesquisadora e feminista branca, faz a mesma critica, agora 
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... eu procurei o tcminismo para me dsr um apoio, para me dar 
respaldo porque eu ruio me encontrava dentro de minha case, 
entiio eu me identifiquei com o tcminismo, tui procurer um 
grupo tcminista. E so quando eu cheguei no teminismo, eu de 
repente me identiticavs coma negra mas niio tinha nenhum 
relscionamento com a comunidade, com o trabalho cultural, 
quer .dizer essa relacda e mais pela necessidadc que a mu/her 

e que faz parte dos anais deste evento nos diz: 

Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe, em 1985, em Bertioga, 

negras. E o seguinte depoimento de uma mulher negra, presente no III 

ambigua, este mesmo feminismo foi importante para algurnas mulheres 

incorporada de fato na pratica da militancia feminista. Contudo, de forma 

apesar de presente teoricamente nas reunioes, ainda nae havia sido 

O que Azeredo (1994) nos mostra, no entanto, e que esta discussao, 

genero feminine. 

1978, ja refletia sobre temas relacionados a articulacao entre etnia e 

articuladoras da organizacao de mulheres negras no IPCN, no ano de 

de Deus (1983), militante do Movimento Negro e umas das principais 

entre classe, raoa e sexo em nivel te6ricd' (Gonzalez, 1982:100) e Pedrina 

Branca Moreira Alves " desenvolve muito hem a questii.o da articulscio 

comentarios, Em primeiro Iugar, vale informar que, ja no ano de 1980, 

Esta observacao da autora leva-nos a ousar introduzir alguns 

nos serviram de inspiracdo. Isto tica claro no desconhecimento 
entrc nos das producoes das mulheres decor nos Estados Unicos 
- ruio existem traducoes entre nos destas producoes . Mas a 
percialidade da inspiracio aparecc sobretudo, na ausencia dests 
discussiio entre nos mesmss. (p.: 216.) 
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maioria, com a presenca de mulheres negras e miscigenadas, isto e, havia 

exemplo, as duas oficinas realizadas sobre Racismo contaram, em sua 

apenas. No III Encontro Feminista, ocorrido em Bertioga, em 1985, por 

observou-se que o Iugar de fala da mulher negra era sobre o tema racial 

Ou seja, tanto nos Seminaries acadernicos quanta na militancia feminista 

Em alguns Scmiruirios, nos ainda continuamos a chamsr 
(quando chsmamos) as mulhcrcs ncgras para Islarem apenas 
sabre rac« (p.: 129) 

a discussao sobre raca e genera: 

aponta ainda para um dos problemas da producao acadernica em relacao 

Alem dessa distancia entre a teoria e a pratica, Azeredo (1991) 

entre o cotidiano ea reflexao mostram esse dado. 

genera e etnia foi muito escassa durante um longo tempo e a distancia 

e vice-versa, mas o fato e que a producao academica sobre as questoes de 

Lamentavelmente, nem sempre a teoria e acompanhada da pratica 

social ou no trabalho. 

descobrir a questao etnica ja vivenciada em outros locais, como na vida 

revela mulheres que entraram primeiro no feminismo e la puderarn 

bairros, favelas e igrejas ou no Movimento Negro. Esta fala anonima 

negras comecaram sua militancia em movimentos comunitarios, de 

0 depoimento acima mostra, inclusive, que nem todas as mulheres 

negra sente, porquc els e tdo discriminada, tii.o massacrsda 
como mulher e como negra (p.: 35) 
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... as mulheres negras recusavam ... nao reconheciam 
1 nas suas bandeiras o feminismo, porque feminismo era 

\Verneck, uma de nossas entrevistadas: 

ponto de vista distinto em relacao ao feminismo, como assinala jurema 

assinalar aqui, que as mulheres negras em geral haviam assimilado um 

em encontros feministas, como veremos adiante. For outro lade, cabe 

ilustrada por outras passagens ocorridas entre mulheres negras e brancas, 

da mulher negra discutidas no projeto politico do feminismo pode ser 

Como ja afirmamos, esta dificuldade em ter as questoes especificas 

Como militante politics, primero yo me di cuenta que mt 
problems, encuanto mujer, no lo podia plantesr en mi 
organizacion politica, "porem" escogi organizarme en istancias 
teministas. Cuando yo Ileguc a la istancia teminista yo me di 
cuents que mi problems de negra yo no Jo podria plantcar. Yo 
tuvc que meterme en otra isntancia donde se tomabs en 
consideracion otra especiticidad. pero Jo que pasa es quc en la 
Republics Dominicans es dificil cncontrar un grupo de mujeres 
quc entoque la cueston negra. (p.: 77). 

participou desta oficina: 

anais deste encontro, de uma mulher da Republics Dominicana que 

outras sociedades, como mostra o depoimento, que tarnbem consta dos 

os problernas enfrentados pelas mulheres negras estavam presentes em 

fresta para o debate sobre ferninismo e racismo. Foi ainda possivel ver que 

este foi um momenta de grande importancia, uma vez que se abriu uma 

questao racial. vale pontuar, entretanto, que apesar desta ausencia etnica, 

um numero insignificante de mulheres brancas refletindo tambem sobre a 
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sem data), em Portugal: 

anterior a entrada dos primeiros negros no Brasil. De acordo com Carise 

brasileira; alias, a utilizacao da rnao de obra escrava por portugueses e 
afirmar que, para todos eles, ela esteve desde o inicio da colonizacao 

estudaram a insercao da mulher negra no mercado de trabalho. Basta 

Nao e neccssario enumerar aqui OS diversos pesquisadores que 

Estava na saga ha ccm anos atrds, hoje continua sendo a 
Iavadeira "que conscguc dcixar as roupas alvas". 0 fogao de 
burro mudou, mas a mulher negra ainda estd na cozinha. ta 
taxineira, ea baba. Funcoes servicais e domesticas em quc os 
baixos sslsrios percebidos servem psra gsrantir a sobrevivencia, 
ja que na estrutura familiar e na maioria des vezes cabeca do 
easel (p.: 174). · 

Barcelos ( 1992), a rnulher negra 

de trabalho, que explorou sua mao de obra violentamente. De acordo com 

trabalho, urna vez que as mulheres negras sempre estiveram no mercado 

as rnulheres negras, ainda que devesse receber enfoque distinto, era a do 

Uma das bandeiras feministas, que tinha grande importancia para 

relacionado com "coisa de mal amada". 

sociedade como um todo sabre o que era ser feminista: algo sempre 

dcsenvolvido nao so pela maioria das mulheres negras como tambem pela 

Neste depoimento, jurema Werneck apresenta o ponto de vista 

uma coisa feia de Bety Friddan, de mulher feia que 
rasgava sutia, de mulheres lesbicas que muita gente 
nao queria se identificar... essas coisas assirn, o 
pejorativo disso 

\ 
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Eu me lembro daquelas reunioes que a gente fazia do 
Forum Feminista, que a gente falava: nao a gente tern 
que falar de carregar agua sirn! Que tambern mexe com 
a sexualidade porque a mulher que carrega agua o dia 
inteiro, como ela vai ter vontade de fazer sexo? E o 
pessoal achava que era rnaluquice. Tipo assirn: "nao 
tern aver bica d'agua com feminismo" ea gente falava 

refere a seus discursos. Como bem recorda Jurema Batista: 

mesma forma para mulheres negras e brancas, pelo menos no que se 

sexualidade da mulher. Parece que esta bandeira nao se enunciava da 

Outra bandeira priorizada pelo feminismo dizia respeito a 

delas comecou a trabalhar cedo. 

negras entrevistadas, o trabalho sempre foi uma constante, e a maioria 

0 trabalho e heranca da escravidao (. .. ) foi isso a carga 
ancestral que passou para gente, se agente nao 
trabalha, a gente nao vale: "trabalha, trabalha, 
trabalha, negro" (musica) 

E interessante observar aqui que, em todas as falas das mulheres 

_Turema Batista, 

como mao de obra escrava, antes mesmo do descobrimento do Brasil. Para 

Assim, a mulher negra cornecou a atuar no mercado de trabalho 

A escraviddo iniciou-se no seculo XV, precisamente em 14417 

quando o Infante D. Henrique recebcu de Antao Oonzslvcz os 
primeiros pretos spsnhados na Guine e oticiou-sc a Iicenca do 
papa Eugenio JV, concedids a Portugal, para cativar os 
chamados mouros e, com eles, a/ricanos de todas as origens, 
contra quern existiam preconceitos btblicos de que, 
"descendendo de Ca7~ tilho smaldicoado de Noe, nssceram com 
cstc destine. (p.: 11) 

( 
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Sandra e Jurema Batista denunciarn, ao ten tar incorporar questoes como a 

diferenciado no feminismo. Contudo, isto nao aconteceu. Como as falas de 

trabalho, sexualidade e creche deveriam ter merecido um tratamento 

sociais entre as mulheres negras e brancas, os enfoques em relacao a 

que, em grande parte como decorrencia das diferencas econ6micas e 

Sabendo-se que muitas destas babas eram mulheres negras, nota-se 

Quando nos reivindicavamos creche, o movimento 
feminista falava: Isso nao e feminismo, porque a 
mulher tern que esta sempre ligada a crianca"? Claro, 
as criancas "delas" tern baba. 

banalizadas, no Movimento feminista, como Sandra recorda: 

no entanto, como a direito a creches foram, num primeiro momenta, 

Algumas das bandeiras levantadas pelas mulheres negras na epoca, 

A carga de tudo o que nos carregamos de heranca de 
nao pode isso, nao pode aquilo, porra, ta na porcaria da 
sexualidadeI. 

que a sexualidade nao tivesse importancia. Como assinala Vania Santana: 

naquele momenta, eram mais essenciais. Isto nao quer dizer, no entanto, 

sexualidade, como a busca da melhoria da sua qualidade de vida que, 

basicas para a rnulher negra , e que estavam inclusive associadas a 
Nesta fala de jurema, nota-se que existiam outras prioridades 

que tinha, se eu vou discutir sexualidade vou ter que 
ter um pouco de condicoes de vida tambem, ne? 
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Tradicional. 

muitos pontos, daquele que culturalmente se diferenciava, o Feminismo 

ue este Feminismo Negro, que entao se anunciava, era distinto, em 

zomo a melhoria da comunidade como um todo. Na verdade, nos parece 

egras buscavam nao s6 a melhoria da qualidade de vida destas mulheres, 

que na cultura branca. For isso, as inurneras lutas tracadas pelas mulheres 

na cultura negra, o sentimento cornunitario sempre foi mais trabalhado do 

modo, o teminismo e uma fazenda ondc so devem trabalhar mulhcres". E, 

- a expressdo "movimento de mulhcres" reproduz a ideia de quc, de algum 

Para bell hooks (1994:166), feminista negra americana, no entanto, 

A ac;ao politics das mulheres, bem coma sue Iuts pela smpliacdo 
de espaco na sociedade, pode ser designada por duss 
reterencias: movimento de mulheres ou feminismo. Distintss, as 
dues tormulscoes sso, contudo, faces da mesma meeds; fem em 
comum o fato de que e o sexo teminino que toma a cena politica 
(p.: IS/ 

(1995), 

mulheres e nao do feminismo. Contudo, como afirmam Heilbom e Arruda 

mulheres negras dizerem na epoca que faziam parte do movimento de 

movimento de mulheres e nao uma luta feminista. Por isso, era comum as 

feminista. Entendiam que as suas bandeiras eram bandeiras apenas de um 

As mulheres negras, assim, acabaram por negar o r6tulo de 

mulheres negras eram criticadas. 

irnportancia da creche ou do saneamento basico ao feminismo, as 
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Lam o estscelamento ds iamilia stricans, e geralmente em tomo 
da mulher que comeca a se Iormar urns nova tamilia negra 
entre os torros, assim coma siio principalmente elas que msntem 
o cu/to (. .. ) As mu/heres respondem com bravura il situecdo: 
uma vez torras, e entre estcs siio msioria, procuram trsbslho 
ligado il cozinha ou a vends nss rues de pratos e daces de 
origem atricsna, alguns do ritual religioso, a comida de santo, e 
rccriacocs protsnas e propiciadas pela ecologia brasileira (. .. ) t 
de/a que dependerd muito o destine e a continuidade do grupo, 
o poder rcdetinido entre os sexos, a poligamia atricana dos 
machos senhores superada pelo matrisrcalismo que sc 

Segundo Moura ( 1 995), 

trabalho incompleto. 

comunidades, desde o processo de colonizacao do Brasil, tornaria este 

Janeiro e nao mencionar o papel que esta mulher desempenhou em suas 

Falar sobre o Movimento de Mulheres Negras no Estado do Rio de 

2 - Senttmentos e ;Momentos do ;Movimento de ;Mullteres 

Negras no Xio de Janeiro 

discutido. 

na criacao do Movimento de Mulheres Negras, o proximo item a ser 

Feminismo Tradicional quanto no Movimento Negro, que desembocaram 

negras na organizacao da comunidade negra e suas acoes tanto no 

Assim, e importante resgatar o papel desempenhado pelas mulheres 

\ 
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- - Quando diversos negros baianos. se estabeleceram no Rio de Janeiro ap6s a "abolicao da escravatura", 
fui a praca Onze, o local de maior concentracao desta populacao que passa a se organizar culturalmente, 
dando origem ao Samba. Dentre os nomes de maior importancia, destaca-se Tia Ciata. 

decada de cinquenta, Mas, podemos afirmar que foi neste espaco de lazer 

importancia das mulheres na criacao do Renascenca Clube, surgido na 

Faltam-nos, tambern, informacoes mars precisas, sobre a 

importancia na estruturacao e organizacao destas atividades. 

por depoimentos orais, que as mulheres negras tiveram uma grande 

entao, um referencial de auto-estima na afirrnacao da negritude. Sabe-se, 

economica para o negro pos "abolido". Estas publicacoes tornam-se, 

negra" (Moura, 1988: 215), num momento de extrema desvantagern 

noticias, mexericos e destaques sobre a vida associativa da comunidade 

Brasileira foi a publicacao, em jornais do movimento, "de inforrnacoes, 

1915, em Sao Paulo, uma das atividades desenvolvidas pela Frente Negra 

Antes do periodo de efervescencia na Praca Onze 17 , ainda em 

rnarginalizados pelo sistema. 

que manteve a tradicao e serviu como ancora para varies negros, 

importante figura. Assim, foi a mulher negra urbana, no Rio de Janeiro, 

negros no periodo colonial e pos escravagista tern na mulher negra uma 

Na afirrnacao de Moura (1995), nota-se que a estrutura social dos 

desenhavs nos bairros atastados de Salvador, coma depois 
sconteceu no Rio de Janeiro (p.: 34) 
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:E somente no dia 18 de maio de 1950, quando foi criado o 

Conselho Nacional de Mulheres Negras, no Rio de Janeiro, que se registra 

a primeira forma de organizacao autonoma de mulheres negras, originada 

no interior de uma instituicao mista, contemplando questoes especificas 

das mulheres negras. Os dados aqui apresentadas foram extraidos da 

Agenda da Mulher Negra, de 1989. Este Conselho foi um desdobramento 

do Departamento Feminino do Teatro Experimental do Negro, sob a 

direcao de Maria Nascimento. Seus objetivos iam desde a educacao a aulas 

de danca e musica, entre outras. 

Nota-se que, ja em 1950, as mulheres negras viram que o 

Departamento Feminino nao contemplava sua organizacao, Entendemos 

que este Conselho, ainda pouco conhecido, deva ser objeto de futuras 

1950 - Conselho .Nactonal de Mu/heres Negras 

que negros de classe media, Iigados a cultura e ao teatro passaram a se 

encontrar no Estado do Rio de Janeiro. 

Passamos agora a falar de alguns momentos importantes de 

organizacao das mulheres negras. 
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Jornal que um militante do Movimento Negro que ela havia encontrado num onibus lhe deu. Ela viria 
a encontrar esse militante anos mais tarde, no IPCN. 

rnilitancia, apesar de nao concordar com a organizacao especifica de 

- IPCN - Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. No seu processo de 

entender porque era comum a nao participacao das mulheres negras no 

para agucar a curiosidade de Suzete e despertar nela o interesse por 

0 texto sabre a "A OMISSAO DA MULHER NEGRA" serviu, assim, 

Ai eu pego o jornal, eu reencontro o jornal18 e estava 
escrito no jornal, OMISSAO DA MULHER NEGRA. 
Tinha urna poesia de Solano Trindade, sabre a questao 
da rainha do carnaval ( ... ) Entao eu fui discutir este 
tema: OMISSAO DA MULHER NEGRA, com homens, 
com o Iedo e o Amaury ( ... ) e comecei a debater com 
eles, acho que foi uma coisa instintiva minha, ne? E ai 
eles falararn que eu deveria ir para pratica ever. E ai eu 
fui mesmol (. .. ) Era urna critica a nao participacao das 
mulheres. 

de Mulheres Negras. Assim, recorda esse periodo Suzete Paiva: 

que e de nosso especial interesse, para o desenvolvimento do Movimento 

A segunda metade dos anos 70 assinala um momenta importante, e 

1978 -XEUJVJM/l 

/ 

seja fiel aos seus eventos e instituicoes. 

pesquisas, para que a historiografia do movimento de mulheres negras 
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... veio Pedrina de Deus, veio Estela, tinha uma operaria 
de laboratorio farmacologico, trabalhava ali em 
Botafogo, chamada Dona Shirley, Oyr.. tern rnais 
gente.. tern uma ex-cornpanheira do Crispim de 
Niteroi, acho que e Maria Helena, OU Helena .. E agente 
comecou a tatear a discussao. Lea Garcia tarnbem veio. 
E comecou o zumzumzum pela cidade, e ai eu comecei 
a tomar pe. 

pros.segue: 

de mulheres negras na atualidade. Ao recordar esse tempo, Suzete 

no anode I 978, que algumas mulheres articulam a primeira organizacao 

microfone", que expressa sua participacao politica mais efetiva. :E, entao, 

mulher negra dentro do Movimento Negro, que e a sua "tomada do 

alguma, eles demarcam um momenta historico importantissimo para a 

Infelizmente nao tivemos acesso a estes textos mas, sem duvida 

E aqui tambem eu discutia com eles, entendeu? E ai 
nisto eu continuei investindo (. .. ) e escrevi um outro 
artigo no jornal do SIMBA, falando sabre a questao da 
OMISSAO DA MULHER NEGRA, baseado no artigo 
anterior, e ai o jornal passou a ser uma cachaca para 
mim, eu escrevi outro OLHANDO PARA 0 SEU 
PROPRIO UMBIGO, no Sindicato do Bancarios. 

mulher como agente politico no interior do Movimento Negro: 

ho~ens do Movimento Negro exerciam sabre as mulheres negras e, a 

partir deste texto, elabora outros que buscam questionar a presenca da 

interior do Movimento Negro. Suzete identificava a opressao que os 

mulheres negras, ela reconhece as dificuldade vividas pelas mulheres no 
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= Suzete fala que pesquisaram varios nomes de mulheres negras que desempenharam papel importante 
na sociedade e escolheram o da princesa do Congo, vendida para um engenho, e que, depois de sua fuga, 
amou com Ganga Zumba, no Quilombo de Palmares. 

mulheres deveriam sair daquele espaco, uma vez que sempre ocorriam 

IPCN e a segunda, encabecada por Pedrina de Deus, achava que as 

JX)r Suzete Paiva, entendia que as mulheres deveriam ficar inseridas no 

duas visoes distintas acerca do rumo deste coletivo. A primeira, liderada 

No meio deste questionamento sabre que caminho tomar, surgem 

Ai, chamamos de REUNIMA, que era a Reuniao de 
Mulheres Aqualtune'" (. .. ) nae era grupo, era uma 
ancestralidade, era uma questao de articulacao, de um 
espirito, entao todo mundo se considerava Aqualtune. 
(. .. ) Ja que a gente e negro e esta resgatando essa 
bandeira de negritude lutar, nada melhor que mexer 
com a ancestralidade, e a ancestralidade entao da 
maxima, da guerreira maxima, (. .. ) daqui a pOUCO OS 
homens daqui, Orlando, Paulo Roberto comecararn a 
ficar apavorados, pois o grupo estava crescendo, 
porque nao era o grupo, mas a reuniao estava se 
tornando um ponto de encontro, vinha mulher de tudo 
que era parte, ne? Ai a gente consegui reunir a 
mulherada, e a gente se perguntou: "e agora o que 
varnos fazer? 

Suzete, 

articular uma "grsndc reunuio de mulhcrcs negras". Como assinala 

sabre a pouca participacao das mulheres negras nas reunioes do 

.MmSmento Negro. A estrategia sugerida por Lea Garcia foi a de se 

A meta neste momenta inicial era incentivar o questionarnento 



72 

~assaram a buscar rurnos distintos para o movimento de mulheres negras. 

Como se node observar no denoimento de Suzete, os dois zru oos 
.;;: - " -...- - 

-r •• ..:.oe __ f'\,. .• ;_LL_ .• ; •• 1 __ ---.: ... -----·- _ n_,.J,.: --1---- 
LIU .. a.u, et "-1_yr 1.a. 1a. c v11L1La.. cu.1u.1, pur"l1u.c: a .rcu.1·1r1a. cu.;r1uu 

que tinha que sair daqui. Eu achava que nae, ela vai 
r· · r· · r· sair e eu nee, quern quiser near co1n1go que nque, 

querrt cruiser- ir com ela, vai. E a ge:nte se esbarra por ai. 
(. .. ) Perque a Pedrina nae suportava mais cada dia que 

se desfizesse naquele memento. Segundo Suzete, 

. - t~ JC t t t t . - - f REUNTJ\A" orgamzacao au onoma . r.ntre ante, es a cisao nao ez com que a uv•n. 

outra, entendia que o Ferninisrno Negro deveria ser incentivado corno urna 

instituicoes politicas de mulheres ma dividir o Movimento Negro e a 

divisao de tendencias, na qual uma achava que a criacao de grupos e 

do movimento de mulheres negras no Rio de Janeiro, era, de fato, urna 

Esse "bater de frente" das duas correntes, que ma definir o futuro 

(. .. ) ja em 80. A gente cornecou fazer excursoes na Vila 
KPYlYJPAu r-nvn 11YYl ar11nn AP Y1P'<'<n<'I« rlP 1~ f-i·nh-;iYYJ ··-· .. ·--·J' --··· v•••• o- v•r- -·- r-vv--v -·- ·-, ······-··· 

homens e mulheres. A µrin1eirn. parte era con1e:nta.1° a 
questao do Movimento Negro, e dentro da discussao 
h'~7PY' ~ rn11ll1PY'~r1~ n~Y'~ rli.;;r11tiY' F ~ PPnY'in~ tin ht'! u m ·--·--- -· ········--······· r··-·· •••v-••··-. - ••• --·-···- ······- ••••• 

__J . . - __J - J._ I) - - J._ J._- pouco desta questao uo rnov1rneihO rerrurusta, entao a 
gente batia de frente. Mas nao chegava a ser briga 

autonomia. Assirn Suzete recorda essa epoca: 

brizas, e deveriam cnar um movimento proprio, com um ;?rau maior de 

_ ..> 
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sementes. 

zssinala Suzete, antes do racha esta articulacao de mulheres plantou 

-novimento das mulheres negras no Rio de Janeiro. Contudo. como 

~!ferenciadas7 o REUNIMA encerrou seu breve capitulo na organizacao do 

Mas esta uniao nao aconteceu C; entre magoas e expectativas 

"4entro do movimento de mulheres negras, 

rossibilidade de uniao entre estas duas visoes cue estavarn surgindo 

~ emprego dornestico. A confeccao dessa cartilha representava, ainda, a 

trabalho que a maioria das mulheres negras exerceu e ainda exerce, que e 
mas sim de uma denuncia e reconhecimento da valorizacao de um tipo de 

remunerado, reivindicacao irnportante do rnovimento feminists da epoca, 

importante assinalar aqui que nao se trata da reivindicacao do trabalho 

Esta cartilha apresenta a pnrneira bandeira do movimento de 

tinha tido um racha do Aqualtune, antes de ter este 
·t"-::if"'hq fg]gYYln« o;;i««ivn VQt'Yln« vwYv-l117il"' o;;i]a11YYJ-::1 r'ni«'A p ::i ~~-··~ ·-·-~··-~ ~~~····, . -···-~ r~-~v·~·~ -·ov••··- --·~-, - ~ 
T'; ..l • I' 1 • ~ • 'll T' r'eu.nna ra1ou assin-1, vamos produzir un1a cmt1a1a. Ja 
tern o jornal e entao vamos produzir uma cartilha, (...) 
A primeira producao cf!Ie saiu foi sobre o trabalho 
,.J ........_.,,,..,......,/..-..I,..= - -- 
l..tl; r r 11::::;) J. j \.;\._J. 

negras, como bem recorda Suzete: 

cartilha que teve grande importancia para o movirnento de mulheres 

Antes deste "racha", no entanto, o Aqualtune produziu uma 
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Para jurema Batista, 

=provacso de urna n1oc:;a.o co11tra o raoismo na Africa do SH1, 

A_ .. mericano e do Caribe, em Bertioga, no ano de 1985, quando sugeriu a 

estados. Ele chegou a atingir ate mesmo o III Encontro Feminista Latino- 

movimento de mulheres negras em construcao ou consolidacao nestes 

em 1986, ao Maranhao, atraves de convites para reflexao sobre o 

pais. Em 1984 chegou a Sao Paulo, no I Encontro de Mulheres Negras e, 

alcancou uma enorme expressao, atingindo, inclusive, outras partes do 

Elizabeth Vieira, Ana Garcia e outrn.s, o NZINGA Miramar Correa, 

i participacao de mulheres co.rno Lelia Gonzalez, Iurerna Batista, Ivonete, 

pobres e de classe media. Foi um grande desafio para a epoca, mas gra9as 

a discussao de genero e raca e articulando acoes de mulheres negras 

0 NZINGA foi fundado em 16 de junho de 1983, visando integrar 

1983 -N?.ING~~: Colettvo de )vfulheres ._Neqras!'X] 

de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. 

dos mais significativos frutos, que foi a organizacac do NZINGA ~ Coletivo 

A heranca deixada pelo REUNIMA_ foi bern aproveitada, dando um 

.. ~ 
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- 'o inicio da entrevista, Jurema Batista falou que o marco do movimento de mulheres negras teria sido 
~:1contro de Bcrtioga. No cntanto. no dccorrcr da cntrcvista cla lcmbrou do oaoct dcscrnpcnhado pclo 

rancas, Uma mulher branca - do movimento feminista - pintou-se de 

['~-eitos da Mulher, registrou-se uma tensao entre mulheres negras e 

... -rante a passeata de 8 de rnarco, dia Internacional em Defesa dos 

Neste briga por espaco, coma bem assinala jurema, no mesmo ano, 

Nao me Iembro quando foi, mas ate a Lili tocou, nae 
foi? Tocou piano. IhT a gente vem brigando muito. Uma 
briga po1" espa.90. 

:_-:'rticipou como representante do NZINGA: 

~a. Iurema Batista tern urna vaga recordacao deste encontro, de que 

__ , participar do grupo de educacao, inserindo ai a questao da mulher 

70 estava conternplada a discussao sobre genera no Encontro, a estrategia 

""'=:ilizado em Moqueta, Nova Iguacu, no dia 30 de outubro de 1983. Como 

zcrrida dentro do Encontro de Entidades Negras do Rio de Janeiro. 

-:>!narcado no registro da primeira reuniao especifica de mulheres negras, 

2 interior do Movimento Negro. 0 ir para rua, a que jurema se refere, e 

.... ·tras rnulheres negras e brancas, as inquietacoes vividas pelas militantes 

Neste memento, estava consolidada a necessidade de dividir com 

0 NZINGA deu visibilidade ao movimento de mulheres 
. "" , · , B · zo d '? negras, qu..., e an tenor a ernoga , engra<;;a O, ne. . .. 

nae era urna coisa organizada assirn: "a partir de hoje 
tern movimento de nYu.1he1~es neoras", 1Y1as era auuela <..., - - 1 

coisa da gente ir para rua, eu, voce, Mira, Lelia, ... deu 
uma visibilidade .. 
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Zl;: GA e se surpreendeu com sua propria deducao, 

:·wecisavam ser representadas por uma rnulher branca pintada de preto, 

3 propria cor, com sua pr6pria cara. 0 certo e que as negras nao 

reral. Esta mulher branca, a nosso ver, poderia levar a denuncia, mas com 

eminismo, enquanto instituicao representativa das mulheres de modo 

e=antar urna bandeira que ja deveria ter side incorporada pelo 

... isso, foi necessario, que uma mulher branca se pintasse de preto para 

-.=-rma~ as feministas estavam "maternalizando" a mulher nezra. Alem 

Para nos, mulheres negras, esta acao mostrou que, que de certa 

Eu sempre achei isso muito confuse, poderia ser algo de 
solidariedade, mas o que isso quis dizer para a gente 
era que elas estavan1 nega:ndo nossa presenca no 
rnovimento ferninista. Perque na verdade pintar a cara, 
Pl"a rli7P1" rllJP nEif"I hnha rY11ilhP1" YIPD1"a 1~ na~~a fa'7P1" P<:!<:!P 
-·- -··~-· ~1v·- ··-- ······- •••v••··-· .. -o·- ·- r-·- ·-~-· ---- 
pa.peL TiiihaT Nos estavamos la; ta.nto e que nos 
estavamos na passeata .... entao nos representar la .... Eu 
,,j 11Yl'1~<:! rr"1J<::t:1<:: !'.<<:!<::im i:t<:: }1~h~<:: f"'i:IY't~Pai:inr!{") 0a1~rinht"'\<:: .. -····-- --·---- ---····, -- ------ --··-o-··-·- --··~···-- .J-- ,_._, ,J __ .•.•• ..J. ·-~- !. ;,_ ,_1: __ ..1_ 
U<:::I.;) f.11:1.Ll.Ua.;), Ui:'_;) Hl<:::l.Ui:tlllC.). l.:'.l V C HlU!LV \,;Ulllf.Jlll,;£:t.UV. 

Esse era o problerna, nao precisava ter representante, a 
o-PntP estava 1 ~ esta '.r~ m .. 0~ nr<=><::Pnf-p l'.'ntEir. -~ o-···- -- -- -- ·-, -- - --- -- r·---···-· -···-- -- 
solidariedade era. por ex:e.rnplo, Bertioga ter espa.(o para 
as mu lheres negras pobres estarem la. 

;..,!a sobre o irnpacto que esta atitude provocou nela: 

As mulheres negras presentes ficararn indignadas. jurerna Batista 

-i!scriminada: rnulher, negra e favelada". 

e cclocou um cartaz com os seguintes dizeres: "tres vezes r-reto 
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..,~vidades paralisaram no anode 1989, sendo retomada em 1995. 

.anca seu primeiro boletim. Entre idas e vindas de varias mulheres, suas 

-xtincao do Coletivo que continuando sua caminhada, em junho de 1995 

~rojetos teve a saida de Lelia e outras filiadas. No entanto isto nae levou a 

rornplicada, urna vez que no anode 1994 por gerenciamento interno de 

>.'ZINGA cumpnu seu papel, porern teve urna trajetoria um tanto 

Demarcando um territorio que estava em vias de consolidacao, o 

. 1ulheres de Favela e de Periferia. 

Periferia, marcando tarnbem o aparecimento do CEMUFP - Coletivo de 

Neste mesmo periodo, ocorreu o I Encontro de Mulheres de Favela e 

rociais. 

movimento negro, com o rnovimento ferninista e com outros setores 

atividades com o movimento de escolas e creches cornunitarias, com o 

experiencias, uma vez que, no Rio de Janeiro, este grupo ja desenvolvia 

Caucus, em Baltimore-Maryland. Forarn mementos de troca de 

Americas, na Costa Rica, e no Atrican-American Wome . n's Political 

. rz1NGA estiverarn presentes na I Conterencia de Ill Majer Negra de las 

visibilidade a este grupo especifico. A seguir, em 1984, representantes do 

realizado no Peru, em 1983, tres mulheres negras participaram, dando 

lh A • TT p J:' . . L . A~ • mui eres negras . Assim, no J_J_ Encontro Fermrusta anno Amencano, 

Foi inaugurada neste momenta, urna forma de militancia de 
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=~~cfo curnprido os tramites norrnais, que eram fazer inscricao previa. 

... ccrreu, pois as mulheres negras e brancas presentes no onibus, foram 

cm o intuito de participar de qualquer forrna do encontro, mesmo nae 

-l!!erentes, para participar do Encontro. Corn a ida do onibus, forte tensao 

""!.-g'1nizou um onibus, com rnulheres de locais de rnoradia e interesses 

De 01 a 03 de agosto de 1985, em Bertioga, Sao Paulo. aconteceu o 

r Encontro Feminista Latino-Americana e do Caribe. 0 CEMUFP 

... movirnento das mulheres negras. 

~:~e, come nos, virarn naquele encontro aspectos positives e negatives para 

Durante um longo periodo ouvir a palavra Bertioga era motive de 

rhoro, lembrancas ruins e rnuitas brigas e discordancias entre as mulheres 

·e~ras. Para algumas delas, este e o grande rnarco do movirnento de 

+ulheres negras; para outras, um episodic lamentavel. Ha, ainda, aquelas 

1985 - BE,X TJOG .A 

Hoje nao ternos noticias sabre as atividades do grupo, que tem como 

roordenadora Helena de Souza. 
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"".::"eilla tinha bolsa do NZlNGA para participar do Enconrro. mas optou por ficar no onibus, uma vez 
rarticipou da organizacao do protesto. 

vccacao. Assim, as organizadoras passaram a reagir com as rnesmas 

contro optaram por uma acao politica: nao se deixar "render" aquela 

Como toda acao provoca uma reacao, as organizadoras do III 

sc, a tensao ficou explicitada antes mesmo do onibus chegar ao litoral 

trevista, o CE1\11UFP fez criticas severas a organizacao do evento. Com 

!.' lista, antes rnesrno de ter chegado ao local do Encontro e~ nesta 

"roc;:anizadoras do onibus convocararn urna entrevista. no centre da capital 

As entre as e economicas .. 
SOClaIS ·+erem;as etnicas, 

2 movimento ferninista, que nao estava levando em consideracao as 

Este episodic demonstrou o rompimento com alguns pressupostos 

Perque que a gente teve o embate? Perque teve a 
hi<.:tnriq rb bva ~ntPrin::irfo P f111e nq VPrri!'lrfP a YYJ_qi0ri~ 
•••~•-•£- v•- •--<·- -··•-~·r---v•- - v1v• '••- • ~•v.-v•~, £ .. -•-••v> 

das mulheres negrn.s nao tinhaH1 aque1a taxa para 
pagar. 
Mas fora disso tinha a questao de tentar criar um fate 
f'f'ln"11Y>1an0 r1P t1'11P "r'lll-la a o-PntP n2lf'I vq1 Pntr~:n1 Yna<.: ~ ------·--·-·-·--·-vi-·-, -···- - o-··-- ---- ·-· ---··-·, ···-- - 
gefite veio aqui, na verdade pa:ra fazer um enc0ntr0 
aqui do lade de fora mesmo. Hoje eu tenho essa analise 
a gente queria rnesmo dar o pontape no racha do 
movimanto fo;ni<1ista. 

'nrema Batista>' urna das organizadoras do onibus, assim se refere ao 
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o r I • " r 1 "'j • I 1 uma esrrareg1a para ap01ar nnano ae uma v1agem e tai. 

Eu sempre falo que essa historia e muito mal contada, 
F 

i. '. i. .L ,.,u vou morrer se um ma eu nver que pecir para entrar 
............ ....,. .,,...,1 ,. 1 •• .....- ,\1-,,1 _,.,__.., ~.-- ..( -~ ~.,....,n v .,,.::::-_ .!....:._1,.....,. ,,_ _ 
Clll Gt16Ulll 1U6Gtl. r\.IL! }JUll{UC c ya.;:su! L 11au LlllILGt y_uc 

ser page? Perque nae tinha que ser page? Como e que 
voce adquire sua autonornia? Depois, tudo bern, o 

I n C ' ·•'t • ' e1T11Ja_te. roxa 101 a.11acerartte va_r·tt 4u.c!n estava !a 
dentro Perra .,,;,,..._ outras "VV1ulh0"'"'S oue esta o 1 ~ t' ... ora T. A1' \...A\..- L · • .l. J..J.._ ..._'l(:..1.-'\...J' .L.i. . ..._ J.ll i'L-.i..V ~iA. \.... t, • _..._~ .....,,., 

t ('• • f - 1 I i+ • TI a gen.e nca na snu.ai;ao ae que ea vmma. zu me recuso 
..l.. . ' 1 _...] .. _j ',, . ternunanternente a ser cotocaua no paper u.e vinma. 
Coitadinhas ... Coitadinhas a puta que pariu, Desculpe a 
PYY)Y'P<1<1~r\ PYlfPnnPJJ7 F11 Yl~{) <;:[)]) rriitflriinh_q n~rl<:.< (""\ -~-!""'~-~~--, ~·-.-··-·--·· ~-· ··-- ~--· ------······- ··-~--, - . , t 1 . ... t • • ... s1stcma. e u.n1 r101T01' e eu tenrw mrnha. estra.tegrn. de ruta 
contra ele e nessa estrategia de luta eu nao posso me 
rr-,J0r~ f'l l111 n'1 ~ ru-,~ir~l\ r)p 17ffi Yr1 H Y'll\i ~ 1-"\ YYH1 niJn P~t~ --·---· ··-····-· !""'--- .... -- -·- . ······-, r-·~ - ···-···-·- -~·- 
caindo em cuna de rnim. Nao vou fazer esse papel, 
sincerarnente eu me recuse terrninanternente fazer. 
E ' 1' . ' - ntao e uma concepcao politica, e uma concepcao 
nn1it1("'~ N.i J.ii.o iria? TY1lr:1_ ci rn r..1~ ri11P +1,rP.1,,R.m. h(")l~~~ 011 
r-•.•••-V>• --- ---- •••V• ~-···, -~ v1v•- ••' -·-••• ---~-- --· 

come ma aqueie maior numero articulado. No ano 
seguinte a gente teve a mesma estrategia de Bertioga e 
nao aconteceu o rnesmo. Entao eu pergunto: era urna 

L- J I' 1 ' - _,_- ..J_, ,J~.~1. -~-- queSlaO ue amc1eli\)j nao era tuna qu.e~~ao u.c u.uiucu·u. 

Tinha que fazer o estereotipo, voce veste para voce a 
imagem do despossuido, (. .. ) Ai eu fico pensando o 
---~ •• ; .• -L- - --~-- ....l- --·-f'-,__, :_,___ ----f'--~----· --·-- - 
<::>C,::SUlllLC, a LUl<::>a uu LUlllUL"llll<::>llLU, ;:,c LUlllUl"ILLUU LUlll Cl 

S~+-,, cao o 1a,,..,..,e A0 '"'Or"'"'r at"'' s A+-,; naaue1 ,;-n,.... a fo1· • iluay , 1 "'- vi'--' ...... '-'"' • La.. t'-' 1 • 1a '-t-'vC _ 
r;-1nitn PY!O-"V'a0<:.<rln fP';JP-<l.P 11ma P"'f-ra+/>o-i,;i r1P 0nrrP-Y' ah0q~ ......... ..,.., .... ,...._. _ ...... DA.~'!f .......... ""',.__.., ....,. ...... L'~.A. ;.~ _,_, .................... 6_..._......._ ....,..._ ..._,._ ..... ...__ .... ......., .... ...._..,......._,. 

~IJrttu- ; .. _-.-L_;L..,; ~...... 1 ....... ,..._[ .... _,_""'= --.......... ..... • ----- ,c,_; 
JVJ.'"" Ct~ !!L)L!LU.l\dtlU lCI[lU!.·U-IflC crtic: 15~L' 1Ul 

concomitante ao encontro de jovens de Moscou houve 

·~e a questao: 

Vania Santana, que ainda se emociona ao falar deste episodic, assim 

~'1ham do feminismo. 

estigmatizada que a sociedade e, mars especificarnente, a imprensa local 

representacao. Na verdade, as mulheres do onibus apostaram na visao 

armas usadas pelas mulheres do onibus: nae abrir mac de sua 
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mrn1. mars ainda 
I ' Mulheres N"''"'"""'" Isso "'""'" mim e fundamental poruue _v_HA-.L.1.lV.1. LJ' .I. ......... ,bl.U~. _J._ yuL<:.t. .1.LU. iA.ll\. J.1lV i,..(,{._l_'> --t 

existe outro espaco de Iuta, n8.o e mais reconhecido 
somente esse espaco que rnais popularn1ente charnamos 

... para rrurn, Sandra Helena Torres Bello foi um marco 
...l f1 • • ....... ' • 1 . • - . ao rerrurusmo eurocentnco e o reconnecimento, nao sei 
o reconhecirnento, mas a visibilidade de um outro 
feminismo at, que estava se forrnando. Nos falamos 
assirn: "Ei, nao e so isso que existe, existe urna outra 
coisa". Para n11n1, o que marcou a ida de 27 mulheres a 
Bertioga foi isso, foi mostrar a intransigencia, porque 
foi claro. Uma anuga participou de um debate 
internacional, a nerzunta foi rrtatematica: Con10 827 

, J. 0 

mulheres vao resolver o problema de 27?" Ah ficou 
claro uma luta de classes, de poder, de intransigencia 

r1 ~ .L 1' 1 e i,-J 11ieS!TlO. tru nao estava ia, 1r-1as acorr1par1r1ei o v1ueo e 
estava na ""'0-al1;73/'"" ,.-1,... nezocio Para VVl;VVI Bertioza \...- l- ..t, \J...L.b ,;.l.L..i ·~c-t..\.....J \.,.-1,.\J bV...._...J..V.t• 'L.i. - .lll..lJ..ll _l_ Ll._\....-1(5. 

e um exernplo vivo, por isso que Caranhuns teve uma 
flexibilidade maier, ja se colocou urn pe1-centual X da 
taxa para as mulheres nezras A uuestao racial i,,..._~= ;a' ... .L . a.c UJ.i.ii\......i.Vl.. Z:,.i. ••• r\. LJ.lA .._ t-l-l-V LCI_, J..LUJL-, J- 
pontua no Movirnento Ferninista.; e a questao para 

e que. existe mT1 Movimento de 

:ia.rbcjpando do Encontro Mundial de Iovens, acredita que: 

pois estava Moscou, mesrno nae estando presente, Sandra, 

mulheres negras, delegados 

chorar, reforcava os estereotipos que, ao Iongo da historia, foram 

participando do III Encontro, era que esse sentimento, que ainda faz Vania 

para quern estava dentro do onibus, quanta para quern estava 

0 que se pode perceber durante os tres dias de sofrimento, tanto 

recuso. 

E uma estrategia, e eu era de uma das instituicoes que 
' i ,..j . , , ,..j. • . . • • toram COYlS1J.ita1,A.aS. i\.1 voce esta pedmdo US mstitutcoes 
que tern a preocupacao corn aquela tematica. Tudo 
b , 1 1· 1, .1 e:rn, e urn Jogo ae auanca, agora ia dentro eu me 
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- ~ ma de rodape feita pela autora reproduzida na integra: "Houve o episodic da chegada de um onibus 
1!ldo do Rio de Janeiro, com mulheres negras de movimentos de bairros (favelas e periferia) e demais 

CTreS. como partidos politicos. as quais nao haviam feito inscricao no Encontro e alegavam nao ter 
;ZD_kll"o para. faze-la. Estas alegavam, ainda, ter vindo para ficar. Instalou-se uma longa discussao entre 

=-upo organizador (composta desua maioria de mulheres brancas) e as negras (as que estavam no 
~ e outras, que envolveram-se no "problema"). Os conflitos estabelecidos configuraram-se pelas 

4•;:_en~as raciais, mas tambem pelas questoes sociais.(p.449). 

~ver seu pensamento sobre o incidente: 

-~-.:""Jna11do. E este fato que faz Jurerna Batista, ja rlo final da entrevista, 

Poss 1• bi l 1" ta <;_<;;p_ m ai OI" \T'I. si bi 1,,· d "1.r1 .• P. ao c. - - ~~~~ - n~·~ ~~ nova 1en11n1s1no que cstavs se 

rremeditada, para que houvesse o n1.ch1110 movimento teminista e para 

-..-.:eriormente por Sandra Bello e jurema Batista, a ida deste onibus 

Isto assinalado . , 
porque, come Ja indo. -- biarn onde estavam 

mulheres, dentre as quais muitas que nern =-~ ibu s contendo "'"~?. s _? 7 L lA. \..._.. J. l \._...:)l'-:(,1.._ 

nsqueu: momento, .nada 

Em particular entre as brasileirss (brancas e negras) niio ha via 
sido construidn sinda urns prdtica de tr .. abslho conjunto. 
Explicitaram diversss qucstocs-", qucm e OU ruio teminists; quc 
care fem ou deveria fer o movimento teminista brssileiro; as 
possibilidades de sliancas e rumos do movimento teminista" 
(i_n,.:449) 

rublicado nos Cadcrnos Femini'>fllS, Ribeiro (1995) afirrna a esse respeito: 

rcdss, no entanto, reconhecem a sua irnportancia. Em recente artigo 

:-cbre o episodic ocorrido em Berhoga sao bastante diversas. Parece que 

Como se pode observar a partir dos depoimentos acima, 

o das brancas, mas existe um espaco, Issa para rrum e 
otimo ... e sc reconhecer. 



Eu acredito que as rnulheres negras sac muito fortes. A 
o-pntP ~nrPnnP11 ~ +r~h~ih~r m11it0 rPt10 ~ ~r1mini<::tr~r !"! a~···~ ~r·~··v•~v• ~ ··~-~···~· •••v•··~ ~~v·~, ~ ~~·······~-·~· ~ 
pequena economia e, de fato, nos nao tf nharnos 
nenhurna necessidade de implorar participacao em 
nada. :E uma questao de... Quan do eu vi aquelas 
rnul heres, poxa era urn drama., t muito interessante 
olhar as coisas so de um lado, quando eu vi aquelas 
rnulheres nordestinas e da periferia de Sao Paulo, tudo 
o que elas tinham feito para estarern a.11... uni pedagio, a 
venda de material, a renda, rede, a solidariedade de 
h1.!'17Pl" o .~P.11 f'r:i1°nP1 Porrr:i Pn fin11Pi nPn<:::i:inrlt"I ~<;:<;:Jl'Yl ----~· - --v• ·-- ··--·· • -- --, -v• •• '"'l v•-· r-··--~·-·~ ---~~--, 
(engasgos) Poxa, vieram do Nordeste, atravessararn o 

'Tania, e iam de pires na mac pedir rnigalhas para se alimentar. 

zssurruram todo o tempo o papel de coitadinhss, coma bem o definiu 

ue as rnulheres negras que orgaruzaram o onibus para Bertioga 

respeitando a organizacao de outras mulheres. Cabe acrescentar, ainda, 

-<e Janeiro, nao se articulararn para garantir sua participacao, nae 

com seu pensamento e reforcar o fato de que estas mulheres negras do Rio 

:'l"_ganiza9ao politica das mulheres negras, somos levadas a corroborar 

Quando jurema Batista diz que Bertioga foi um marco para a 

"egras de classe media. 

;.:!ziam criticas ao NZINGA, porter em sua cornposicao tarnbern mulheres 

-:ue trazia o discurso radical da luta de classe. Estas rnulheres, inclusive, 

a+itude para demarcar o apsrecimento de um nova grupo de mulheres 

t nosso ponto de vista que o episodic do onibus de Rertioga foi urna 

... ache que Bertioga teve urna organizacao politica 
mesmo, uma organizacao ate mais ampla rnesrno, 
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-starem participando do Encontro. Este senso cornum, durante mais de dez 

--isf..as come traidoras, "burguesas" e outros tantos terrnos pejoratives por 

"'"tras mulheres negras, as que se encontravam naquele onibus, pois eram 

+=-~nismc sabre a questao da classe social e racisrno, opnrruu tambem 

rncvimento de mulheres negras, visando denunciar a pouca discussao no 

Em resume, este episodic demonstrou, ao nosso ver, que um setor do 

N1·..,,,.,.11e'm -vvio falou ;""'"' nao TI1"" cornurucaram ("'1.SOS'\ _1!2)lll I !!L- 1 1V h)cH .. l; Ill..- ~ ~ L L c I• 

Que otirnol teria feito com o maier prazer. Tanto que 
nenhurna de nos fizernos isso. 

nos disse: 

~2rticipacao de outras mulheres no Encontro de Bertioga, jurema Batista 

OVVI 
\....-.ill sua articular a tarefa sabre nos Ao ser perguntada 

11 . ..t-. • • I ·1. as 111u1r1eres aqu.1 para pa1T1c1par, 1a se 11100111za.r co111 
antecedencia. Nao tinhamos porque. Tinha um plane de 
pagamento, Eu tenho a certeza eu me recusava e 
continue a me recusar a pedir esmola. 0 onibus estava 
lotado, ninguem sabia porque estava la, o que estava 
acontecendo. 

Nordeste, porra, veto de que? (lagrimas minhas e 
1 1 ) ,..... T'!' • 1 • 1 · .r 1 / 1 ) oetai .... u f{-j com n possunucaoes (pausa grance: 

Afinal de contas, a gente tern que esmolar o que de 
quern? E outra coisa que e importante que seja dita, 
r1JJPi'T1 tiuPr qrP<1<1r. "'" ·ppJ.:;;i-nrin ~" TT t:'nrnni-rn T ,:ifil'l" ....,.1 V ... _ ... ,..._ .... .,,,._ • ......... ..._ _..._..._,.;..,_,_ -- ..&. .._,......_ ........... _ _.._ .&.- '-" .. -.; ..a...a.. ,.__.,_.. L __ ....._ ..... _... - ,.__.,_ ....... ..._.__ 

Feminista Americano e do Caribe, aue ocorreu no Feru , · · - - - I 1 - . - I 

participou dele Iurema Batista Ai-.~~h1·1 e Adelia "" foram ... .1. L.L 1.}JVl.-4 ol.L-.H •. ..- JU.- i .LIG4.-l-..l l.- ' J-1..i2;:..I. LI---\; '-.,.. J. U.ili 

f · · -1 1 r 1 - T1 ri rI P · , · ~ 1' ~1na:nc1aa.as pe1a ~ uno.aGao tot-., quan~.o ~'arncia e~1e 
estava aaui e ainda estava oresente no Encontro eu 

..I. ' ..I. 

tenho foto de todas elas ninguern disse Ia sabre a 
ouestao r::iri!'.11 A tm0pfo f11JP <i::iin rlP 1£1 fni q rlP mnhi1i'7!'.lr 1.., -- ...,.. .&..:a. ~ - ""!""""-.._.._ .&.'-- ......-:.. .._.._ .. __ ...... 
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pensamen to: 

anos foram utilizados numa clara dernonstracao de falta de respeito e 

violencia em situacoes de enfrentamento politico. 

No entanto, as mulheres negras que estavam participando do III 

Encontro resolveram se unir para tentar elevar sua auto-estima. Assim, as 

duas oficinas sobre feminismo e racismo que la ocorreram foram um 

marco para o amadurecimento e a futura estruturacao do Feminisrno 

Negro, assunto que sera tratado no proximo capitulo. A reproducao a 

seguir de duas, das fotos presentes nos anais do Encontro, ilustram nosso 
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- Oriunda do movimento de favelas, panicipou da fundacao do NZiNGA: Coletivo de Mulheres Negras 
~ era lideranca do cmv1UFP_ 

... esgatar a memoria de Sandra, urna de nossas entrevistadas: 

.... rulheres negras do pais. Foi um momenta de muita emocao, e vale 

-iesse momenta, coordenando a oficina da Iinha da vida com diversas 

=specificidade. Sandra Bello23 desempenhou um papel importantissimc 

1987, foi organizada uma reuniao de Mulheres Negras para discutir sua 

No IX Encontro Nacional Feminista, em Caranhunstl'E), no ano de 

Estadual de _Mulli.eres Nearas/X 7 -- ~ - ~ 

1987 - Garanhuns: .Forum de }.(ullieres J./eqras/:X] e 1 Encontro 

+irecao a organizacao das mulheres negras em ambito nacional, 

No ano seguinte, no entanto, um salto qualitative sena dado em 

··eaJizada neste ultimo evento. 

Entretanto nenhuma oficina especifica sobre ferninismo e racismo foi 

crganizadora do VIII Encontro Nacional Feminista, no ano de 1986. 

de uma das organizadoras do onibus, Sandra Bello, na comissao 

rle ferninismo e racismo do Encontro de Bertioga, facilitou a participacao 

Este memento de intensa discussao vivido por nos, nestas oficinas 
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't'3ras. 

este memento, que nasce o embriao da concepcao do Forum de Mulheres 

'esras, visando mobilizar as participantes para o I Encontro Nacional. Ee, 

;.:-~ou-se urna comissao para preparar o I Encontro Estadual de Mulheres 

Assim, como estrategia, logo apes o retorno ao Rio de Janeiro, 

'"'czras: o NZINGA e o CEMUFP. 

+esenvolvida no estado e que resultou nas duas articulacoes de Mulheres 

reconhecimento da intensa discussao sobre genero, raca e classe social 

articuladora da Oficina "Linha da Vida", como tambern pelo 

\'acional de Mulheres Negras, nae so porter em Sandra Belo a principal 

0 Estado do Rio de .Janeiro foi indicado para organizar o I Encontro 

Encontro Nacional de Mulheres Negras. 

irradiador desta nova organizacao. A meta era a construcao de um 

mulheres negras presentes e o Rio de Janeiro foi indicado para ser o polo 

.,acio:nal. Neste Encontro, foi realizada urna reuniao com as diversas 

cornecararn a apontar para a concretizacao do movimento em ambito 

Garanhuns foi tambern o memento no qual as mulheres negras 

foi o encontro que teve maior participacao de mulheres 
h' . rl t : • • ( ) negras, em ~loco orgaruza_.o, discutindo , ... , corn- 

flexibilidade tarnbern na taxa, no pagarnento, uu 

dinheiro, pois 0 dinheiro tarnbem e um problema, ne? 
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~-:contra Estadual de Mulheres Negras, ocorreram na ASSLAJ' - Associacao 

i!itancia politica, As primeiras reunioes da cornissao organizadora do I 

articipacao de mulheres com diferentes visoes sabre organizacao e 

a com que e contava intencoes, de ideias Id . - ca ... eirao =rdadeiro 

0 Forum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro era, de fate, um 

ver no que dava, mas no feminista nao cabia. 

acho que se fosse tecer um paralelo entre o Forum 
Ferninista e o Forum de Mulheres Negras o ganho do 
Forum de Mulheres Negras era, que ele era aberto e o 
feminista nao. No Feminists voce tinha que provar o 
discurso feminists. No de mulheres negras nao, voce f~7 
parte, tudo bern que voce faz um discurso, voce as 
vezes pode nae ter nenhuma bandeira, e ate mesrno 
uw .. a bandeira reacionaria ... ni .. as ali '.'oce entrava e 1a 

_ "rema Werneck, 

=Iaboracao de projetos. Alern disso, come afirrna nossa entrevistada, 

formas de captacao de recurses, bem come dominavam a tecnica de 

+esenvolvidas no Forum Ferninista. Ou seja, elas conheciam rnelhor as 

.cntribuia facilitando a captacao de recurses para as atividades 

-ic que a que havia no case das rnulheres negras, fato que, de certa forma, 

dizer e que 0 feminismo tinha uma tradicao institucional mais consistente 

ausencia de entidades fortes. Em outras palavras, o que estamos tentando 

mulheres negras, existiam diferencas significativas, dentre as quais a 

heranca do rnovimento feminista tradicional. No entanto, no caso das 

E interessante assinalar aqm, que a concepcao de Forum f! urna 
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- Fnndacao Nacional de Bern Estar do Menor. 

x-mpunha o Movimento. Esta diversidade nao era apenas de funcoes; as 

se conseguma trabalhar com a diversidade de rnulheres que 

"~'Ta Igu acu, no ano de 198 7. Neste mo men to ficou caracterizado que 

0 I Encontro Estadual de Mulheres Negras ocorreu em Moqueta, 

-=-'..llela era urna acao quc daria muito o que falar - e deul 

11T'ulheres no Estado do Rio de Janeiro. Existia, ainda, a expectativa de que 

-cfrer juntas na estruturacao de uma nova forma de organizacao de 

que era o compartilhar, o dividir, o :~~eressante na falta de 

existia algo Surgiram varies problemas financeiros e pessoais, 

Em 1987 o primeiro Encontro Estadual de Mulheres 
Negras, em Moqueta ... foi um encontro que com rnuitas 
dificuldades conseguirr1os financiarnento. Nao existia 
ainda uma tendencia, de y, x ou z. Esse Encontro foi 
convcrgente, foi a uniao das necessidades, das 
necessidades, do contato, do desejo de se organizar. A 
sua organizacao foi muito bonita. Claro que tinha 
divergencia, mas nao eram divergencias de principio. 
Era urn memento de arregimentar., nao se 
aprofundava nas diferencas ideologicas, e tal. 0 
Frimeiro Encontro Estadual de Mulheres Negras, para 
rrum marcou no sentido de: "e necessario que as 
mulheres negras discutam suas especies enquanto 

1 L n t 1 ft • • muineres negras, t ... para sc corurapor o.o terrurusmo 
classico e tradicional.. .. 

princinais articuladoras ""'S~VVl "'"' referiu a ele em S"" entrevista: !"'J.. l\..d.}"Cl.J. iA~ .l ? Ct..:>~J.J.ll 0v:.. J. L J.H LAU. J. . • 

11 "'VVl r] 
1./1.J.llU Sandra das mulheres. curnplicidade muito grande entre as 

dos Ex-Alunos da FUNABEM24 • Neste primeiro momenta, existia uma 

'~ 
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ter diversidade esta que deveria diversidade de rnulheres 

Movimentc de Mulheres Negras, deveria ter sido levada em conta a 

. A .. ssim, hoje se percebe que neste inicio da estruturacao nacional do 

parece que sobra pouco tempo, ne? A vida nao e tao 
grande assirn, ai falta ... tern pouco tempo para a ge:nte 
fazer, as nessoas nao tern diminuicao do que quer fazer 

,. 1 - ~ ~ 
1 • ' , . ~ ~ "'I ('. e acna que tern pouco tempo, at rrustura tuoo, nca 

· r 1 ;i r<' • J muito cor1r11so na caneca uas pessoas. r1ca pe1tar1uo o 
outro.... Outra coisa que tambem percebo por conta da 
.>lnt11i4'.P F nnrnnP Pll ~,,},,, r111P (:!" f"lP""r'I;:!<.;. nP\T.PPl;:!l'Yl fi::i7Pl' 
--·-··--· ~ r--~.iv•- -v• ---·- ~1v·- -- r------ -·-· -~--~·· ----- 

1'1~ 0 n ,.... ·._ .1.. ...l ~, ,., "1 anause. rorque as sao rnuno castraaas, murto trustadas, 
tern muita inveja urna da outra., rola isso. Perque nao 

..-· "f L.... t' consegue se reauzar, acna que o outro o negro que esta 
na frente, De e um irnpedimento7 corno ele acha que 
VlCrJ-r'\ rlllC ta na frente ~clc ~ 11VV1 imoedimento ele J.1.\....--bV "1_ l.-':.'-....; L \AV.I.\.._, \....- Li.I.ii l...ili}--/~\.Ai.l..l. \...rJ.. L.\J' 

{'0TI1PrJ1 a atacar J'.~rlllPlP YlPO-YY'\ PlP J1ttir.>1 a nP"!'<()~ ----·-...-- .. ········- -~1v·--- -·-o~-, -&- -·--- .. r----- 
errada . 

/ a1 
te111 u111 te111po~ 
tempo tolhido, 

determinadas coisas. Tern esnaco. ' . / 

tambern come a gente foi muito 

fazer de um • para caaa 

Como a gente e muito oprimido, nao sei o que la, rnuita 
gente nao sabe muito o que fazer, nao tern definido seus 

l . . /' ~ j_ 1 objetivos, ai corneca urn bater em cnoque corn o outro. 
TeYYl ""'SY"'la"O nara caramba para todo mundo ai, sabe? .. L' ,...,._ .!-' 'Y }' C-L '-'GtL 1l '1J ' _t-'C4.L ~ ~·- ~· ~ ··~ - 

de que: 

estas mulheres que, no seu entender, se deverarn ao fato "choques" 

De acordo com jurerna Batista, tal fato desencadeou uma serie de 

mundo, 

diferentes de visoes mulheres seja, tambem entre a as 

consciencia ferninista distinta em relacao as organizacoes de mulheres. Ou 

uma mu lhP.Y'P.S tinham ta Y"'1,bP.rv1,, .I. 1 & ...__,.._ '-' .1 .11 U& - ~& expcctativas 
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.. emonstrou que esta bandeira, antes propriedade exclusiva do Ferninismo 

... articipantes foi a oficina de sexualidade. Tal fate, ao nosso ver, 

Um dos temas que contou com a adesao de quase todas as 

-:- evento, 

c ..... centre Estadual, perrnitindo que as rnulheres com filhos participassem 

-olidarios que, inclusive, ficaram responsaveis pela creche durante o I 

-i~mais participantes. Contudo, cabe registrar que houve homens 

nuito desgastante, tanto para quern estava crganizando, come para as 

'\"egras era um prolongamento do Movimento Negro organizado. E isto foi 

'""'articipar, pois os hornens entendiarn que o l\.1ovimento de Mulheres 

Outro fator que se verificou foi a insistencia rnasculina em 

rompcsta basicamente de afro-brasileiras. 

.....,1.aioria ou era moradora de favelas ou atuava com uma clientela 

.... Ii, queriam entender e discutir o que e ser mulher negra, uma vez que a 

nao estava claro que, independentemente da cor, as rnulheres que estavarn 

forarn impedidas de participar, o que gerou protestos. Nesta fasc, ainda 

causou constrangimento quando educadoras de urna escola comunitaria 

'1ulheres Negras foi a proibicao da entrada de mulheres nae negras, Isto 

Um dos problernas ocorridos durante o I Encontro Estadual de 

alcancados com maier eficacia. 

recebido um tratamento especial para que os objetivos pudessern 



.... utras. Sandra, assim se refere a este momenta preparatorio: 

-le Rio de Janeiro. Vania, Malu, Lilian, Vanda, Lena, Helena e tantas 

reuniocs. Entrant em cena novas rnulheres de diferentes pontos do Estado 

'"'assou-se a um memento no qual se trucia um planejarnento destas 

reunioes cue ocorriam, muitas vezes nos bares, durante a primeira fase, 

?Rrticipac;:ao de um maier nurnero de mulheres no Encontro Nacional. Das 

.... Forum passou a acontecer em diferentes Iocais, visando incentivar a 

Neste memento, viu-se a necessidade de planejar as reunioes. Assirn, 

ronsciencia de que o Encontro Nacional daria certo e seria um sucesso. 

foi a forca rnotriz para se cnar a mulheres estiveram presentes 

Encontro 300 Negras Mulheres Estadual 0 sucesso do I 

1988~1 Encontro Nacfonal de )Aul heres J./eqras 

que, de certa forrna, se repetiria no Encontro Nacional. 

articulacao regional a participacao de um grande numero de mulheres, o 

para as ver quanto na foi participantes Mulheres 

Tanto para a cornissao organizadora do I Encontro Estadual de 

negras. 

Tradicional estava sendo, agorn, incorporada e valorizada pelas rnulheres 
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"Neste sentido, as divergenciss politicss - mais por questoes de 
encaminhamento da propris orgunizscdo - nos psreciam 
supereveis, ns medida em que havis a{t;;o meior a ser realizado; 
0 proprio ENCONTRO. 

"'~anizac;ao deste Encontro: 

'formativo n.? 06, de novembro de 1986, do NZINGA, assim de seu a 

-ticipacao de 453 mulheres. De acordo com dados contidos no Boletim 

., =nca/R], o I Encontro Nacional de Mulheres Negras, contando com a 

Deste rnodo. aconteceu de 02 a 04 de dezembro de 1988. em 

.i~a. Foi um momenta de festa, o memento da kizombal 

.,..::-~ento de socializacao do saber e entendimento do que e ser muiher 

t: Encontro Nacional para ajudar a sensibilizar outras mulheres. Foi um 

......,rticipado do I Encontro Estadual, procuravam a Cornissao Orzanizadora 
lo. , li. "---" 

....... cvirnentos - de igrcjas, bairros, favelas e tantos outros -, que haviam 

'facacos, dos Cabritos, Niteroi, entre outros lugares. Mulheres de diversos 

reunioes onde moravamos: Cidade de Deus. Caxias, Andarai, Morro dos 

De qualquer mode, caminhavamos per nossos pr6prios pes, fazendo 

Foram feitas tantas coisas bonitas e significativas. Eu 
lembro que nos saimos daqui para um CIEP, em 
jacarepagua, onde nos fomos apresentadas A 
bonequinha Abayomi, a prirneira boneca sen linha e 
c;-.om 9n-1dho::i !lrn t·rqh::i11'J,.,. rl.o reszate J\Jf.c;- lr,;-vn(w n-::>"'r.:> v-.o..La. ""'O"'._.A. ..... L.....,, vo.-..a.o. .. .,..._..,...._......,. ... ..._ .. _ ............... ..__ 6 ........ .__. ,. •- .... .o.""" ... t..o.VV !'""._i........., 

Nova Ixua.~u, Rocl1a Miranda cor'r1 u1r1<t f-)foµustct 
cornunitaria, ···: urna proposta de base, de estar la com 
as rm .. rlheres resgatando o seu saber, porque cada Tirri .. a 
de nos sabemos fazer algu.ff1a coisa, mas 116s temos que 
resgatar esse saber. Fazer desse saber, que nos sabernos, 
l l YYl (.> l"'f'\ j o !'.') V'\',l rq VI"'" J j h.orf-q 1" .., __ ._... t"' _LJ ,_,. . 
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rupo de Acoes Ecol6gicas em Comunidades - GAECO, surgiu para 

nte na maioria dos cultos afro-brasileiros, em especial o candomble, 

religiosa, comumente resgatando a relacao com a natureza 

As reflexoes sobre Ecologia no Movimento Negro se detinham na 

Comuntdades 

G/lECO - Grupo de A(oes Ecolaatcas em 1989- 

~ito, como foi o caso das questoes ambientais e de qualidade de vida. 

durecimento e cornecava discutir outros temas que lhe diziam 

0 movimento de mulheres negras passava por um momento de 

lacuna no resgate completo do evento. 

pediram que registros, videos e fotos fossem concluidos, deixando uma 

Encontro Nacional. No entanto, mais uma vez problemas de ordem diversa 

0 Rio de Janeiro teve um papel fundamental na organizacao do I 

Ainda que a. Comissdo Executive - as 14 mulhercs responsaveis 
pels realiza9ii.o do ENCONTRO - tenha sido tormada por 
representantes de vtirios setores do Movimento Social, trazendo 
cads uma a sue compreensdo de coma scria o cvento, 
conscguimos manter uma certs unidade. Tanto e sssim, que a. 
nivel nacional eramos conhecidas coma o 4'grupo do Rio". 
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na concepcao de que a mulher nae deveria discutir apenas a 

A entidade buscava, no enfoque social e humano, a constatacao da 

Outro dado interessante e que, quase sempre, quando o discurso 

ecolcgico ocorria no interior do movimento feminista priorizava-se a 

questao populacional ou a engenharia genetica. A GAECO passou a 

apresentar um nova cenario ecologico, que chamava atencao para as valas 

de esgoto a ceu aberto, a falta de agua encanada, pavimentacao, 

alimentacao, educacao e moradia que causaram a inumeras pessoas os 

piores agravos ambientais. 0 Grupo denunciava, ainda, que o consumo 

o mundo, responsavel por inumeros problemas ecologicos, nao era 

iderado pelos paises pobres, mas sim pelos paises ricos e brancos, comae 

, caso dos EUA e Europa. 

A GAECO nasce, na verdade, dentro do Programs de Assentamentos 

Reassentamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - 

IDS/RJ. 0 grupo inicial organizava debates e oficinas jun to as familias 

ammdas das areas que sofreram deslizamentos nas chuvas de 1988. 

tentar ampliar esta visao sabre Ecologia, buscando desenvolver a Educacao 

Ambiental jun to a populacao afro-brasileira, 
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No Forum Global/ 92 foi possivel consolidar mundialmente a 

rcepcao de que a Ecologia e a luta Ecologica nae devem se limitar a 

fesa das baleias, do rnico-leao-dourado OU da Floresta Amazonica. As 

questao populacional relacionada ao arnbiente, mas deve, sim, "ir alem do 

utero" em sua avaliacao ecologies. 

Visando articular questoes relacionadas as mulheres negras, a 

GAECO criou um Boletim Informativo para divulgar suas ideias. As acoes 

priorizadas pela entidadc foram direcionadas, inicialmente, para 

adolescentes das favelas do Cantagalo, Candelaria, Andarai e Rocinha. No 

Morro do Andarai, por exemplo, foram realizadas caminhadas para 

rerificacao do ambiente. Na Rocinha, que funcionava como sede 

provis6ria, foi realizado um curso para os moradores, que enfatizava que 

a existencia das areas pobres e decorrencia do modelo de desenvolvimento 

econornico que extrai recursos naturais de forma irracional, favorecendo 

o sctimulo de riqucza nas rnaos de poucas pessoas ea rniseria e forne, na 

rida da maioria da populacao mundial. 

No periodo que precedeu a II Conferencia do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a EC0/92, foram realizados diversos Foruns que 

articulavam mulher negra e ecologia, possibilitando a participacao do 

ru po na Conferencia Paralela, como uma das entidades organizadoras do 

0 de Janeiro. 

I~ 
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acoes desenvolvidas pelos seres humanos, em diferentes momentos, na 

busca de urna melhoria da qualidade de vida constituem o exercicio da 

cidadania ecologica. E o Movimento Negro participou ativamente dessas 

discussoes, Vale lembrar aqui tres importantes atividades desenvolvidas 

pelo ECOAFRO: A TRIBUNA CONTRA 0 RACISMO, que ocorreu no Hotel 

GI6ria; a elaboracao do TRATADO CONTRA 0 RACISMO, documento com 

quinze itens denunciando e apontando solucoes para a situacao ambiental 

vivida pelos descendentes africanos em todo o Planeta; e o Denunciatro "A 

ECOLOGIA ALEM DO UTERO", que abordava a situacao arnbiental vivida 

por varias mulheres negras, nas comunidades faveladas. 

Todas as acoes desenvolvidas pela GAECO foram incorporadas pela 

entidade E'LEEKO, que sera vista mais adiante. Destas acoes, destacam-se a 

participacao no Terra e Democracia, organizado pelo IBASE no mesmo 

ano, ea organizacao de inumeras oficinas nos assentamentos e nas favelas 

do Cantagalo e Candelaria. 

Nesta fase, outros temas ja prendiam a atencao das mulheres negras, 

como e o caso da esterilizacao que veremos a seguir. 
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Centro de Apoio as Populacoes Marginalizadas 

Com as discussoes avancando na direcao de diversificar a tematica 

relativa a mulher negra, instala-se, no dia 19 de novembro de 1990, no 

Sindicato dos Engenheiros, o Forum Contra a Esterilizacao em Massa. 

Mulheres e homens, negros e brancos, liderados pela medica 

Jurema Werneck, entao membro do Programa de Mulheres do CEAP, e 

uma de nossas entrevistadas, discutiarn as implicacoes sabre a populacao 

negra da disseminacao da esterilizacao como "rnctodo contraceptivo". 

A funcao - bem cumprida - desta campanha levou o poder 

legislative a elaborar um diagnostico da situacao no Brasil, alem de 

esclarecer a populacao acerca da irreversibilidade da cirurgia. 

Talvez urna das questoes que deixou de ser discutida nesta 

campanha foi a da sexualidade e controle de natalidade, que se encontra 

na seguinte reflexao de Vania Santana: 

1990 - Proarama de }.(ulheres do CE.AP25 - f'orum Contra a 

Tstertltraciia em Massa 
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Este vai tentar motivar um grande numero de mulheres a participar do II 

vai se dar em 1990, com o name de Forum ltinerante de Mulheres Negras. 

vimos anteriormente, se iniciaram em 198 7, porem sua consolidacao so 

As acoes do Forum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, coma ja 

de ;Mu/heres Neqras 

1991 - A consoltdaciio do f'6rum lttnerante e o 11 Encantro Nacional 

Rio de Janeiro, que veremos no proximo ponto. 

Forum contribuiu para reforcar as acoes do Forum de Mulheres Negras do 

com a parceria das mulheres brancas e dos homens. De certa forma, este 

mulheres negras lideravam uma bandeira definida, contando inclusive 

campanha foi oportuna, pois constituiu o primeiro momenta em que 

Independentemente de nao abordar a questao da sexualidade, a 

0 grande problema desta campanha foi a falta da 
discussao da sexualidade, Pois, se for para a mulherada 
continuar parindo do jeito que esta parindo e depois 
continuar ter todas as criancas, ter toda a 
responsabilidade e ter toda a dor de cabeca ... eu estou 
fora! E ai que esta a historia, a coisa que mais doi e voce 
encontrar uma mulher que nos diz "eu ja tive todas as 
criancas que eu queria e os que eu nao queria. 
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....: Em Nago significa a "mae" dos orisa. Segundo Eubein dos Santos (1984:43) ea sacerdotisa suprema 
d::l "terreirc", possuindo os maiores conhecimentos e experiencia ritual e mistica. Ela recebe e herda toda 
a forca material e espiritual que possui o "terreiro" desde a sua fundacao, Ela tambem e responsavel pela 
~da de templos, altares, ornamentos e de todos os objetos sagrados. 

por outro, este fato constituiu um grande problema, uma vez que as 

naquele memento, usando a estrutura do Programa de Mulheres do CEAP, 

Se por um lado era mais c6modo organizar as atividades do Forum, 

educacao, cultura, ciencia e tecnologia. 

Winnie Mandela, juntamente com sugestoes de cooperacao nas areas de 

documento sobre a situacao da mulher negra no pais, que foi entregue a 

1991, mais uma vez o Forum assume papel importante e elabora um 

For ocasiao da vinda de Winnie e Nelson Mandela ao Brasil, em 

negra, silenciada pela violencia quotidiana. 

Iairo Pereira dos Santos. 0 Forum assume o papel de ser a voz da mulher 

agressao sofrida por uma yalorixa-s , na porta do IPCN, pelo ativista negro 

e denuncia. Como exemplo, no Boletim de jun./jul./91 foi denunciada a 

0 Forum comeca a exercer um papel de forrnacao politica, reflexao 

Marginalizadas - e da VIII Regiao Administrativa do Rio de Janeiro. 

MOVIMENTO, com o apoio do CEAP - Centro de Apoio as Populacoes 

Criou -se, nesta fase, o Boletim Informative MULHERES NEG RAS EM 

foram apresentadas e levantadas durante a EC0/92. 

Encontro Nacional de Mulheres Negras e amadurecer as questoes que 
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apesar de toda desconfianca existente em relacao as ONGs, isto nao 

relacao do movimento de mulheres negras com as ONGs. No entanto, 

Certarnente este e um outro tema que merece estudos profundos, a 

E as pessoas nao confiam em ONGs, nao tern certeza 
para que servem, desconfiam das pessoas que 
traba1ham para as ONGs, por que sao remuneradas. 
Nao que as pessoas dos grupos nao recebam tarnbem 
esse mesmo dinheiro que vai para as ONGs, masque as 
ONGs sao mais explicitas, por que afinal, o movimento 
existe e o movimento movimenta dinheiro tambem, a 
gente nao pode fingir que o dinheiro que entra no 
movimento entra pelas maos das ONGs ... 

Werneck apresenta uma importante reflexao: 

aut6nomas, ou pertencentes a entidades fracas. Alem disso, Jurema 

tensao existente entre as mulheres organizadas em entidades fortes, e as 

Mais larnentavel ainda, foi a crise das liderancas, causada pela 

estas duas prerrogativas, nenhuma entidade sobrevive de forma desejavel. 

esta entidade. Faltou tambern independencia e autonomia ao Forum e, sem 

delineamento do perfil do Forum e o estabelecimento de sua relacao com 

acabaram, muitas vezes, por se misturar com as acoes do Forum. Faltou o 

diferentes mulheres negras e as acoes do Programa de Mulheres do CEAP 

Isto porque, enquanto entidade arnpla, o Forum era composto por 

incorporadas pelas participantes, o que levou a uma confusao dos papeis. 

funcoes e atribuicoes de cada um deles nao haviam sido discutidas e 
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=-- Este Forum ocorria com as mulheres negras do forum de Mulheres do Rio de Janeiro, visando discutir 
3S qnestoes relacionadas com o ambiente, uma vez que e comum somente falar de ecologia-negro, 
articulando com a religiao, o candomble (Ver Lemos:l995.mimeografado). 

prejudicar o andamento do movimento. E mais, os problemas que 

Estas diversas concepcoes politicas, mal trabalhadas, acabaram por 

Este Encontro permitiu o aprotundamcnto e o 
tortalecimento de discussoes iniciadas no I ENMN e a 
avalia9ao dos trabalhos. Mais uma vez os debates toram 
intensos, demonstrando as diversas conccpcocs politicas 
(p.: 452) 

Salvador, Rio de Janeiro e Sao Paulo. Segundo Ribeiro (1995): 

nacional de mulheres negras. Muita briga, muita rivalidade surgiu entre 

chegou a conclusao, neste Encontro, que era uma utopia a unidade 

politicas atraves das inumeras oficinas que la ocorreram. Mas, tambem se 

O II Encontro Nacional exprimiu a diversidade de concepcoes 

Educacao Ambiental para mulheres liderancas em suas comunidades. 

Foruns sobre Mulher Negra e Ecologia27 e o curso de capacitacao em 

para o movimento a discussao sobre ambiente e ecologia, realizando 

Ecologicas em Comunidades - , como ja falamos anteriormente, trouxe 

especificidade da mulher negra. 0 GAECO-MUNEMA - Grupo de A96es 

Esta fase foi marcada pelo aprofundamento das questoes Iigadas a 

causa. 

impediu novos avancos e nem que novas mulheres se entregassem a 
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Ainda buscando dernarcar a denuncia sobre a situacao vivida pelas 

mulheres negras, as participantes da GAECO, ao lado de outras mulheres, 

organizaram um painel em que constavam algumas situacoes de racismo 

ambiental a que elas estavam submetidas e participaram, vestidas com 

rou pas pretas, da tenda armada na praia do Leme, para a vigilia que la 

ocorreu durante a Conferencia, 

Durante a EC0/92, algumas mulheres negras participaram da 

elaboracao do Tratado Contra o Racismo, enquanto outras colaboraram no 

de Populacoes, do Planeta Femea. 

As acoes do Movimento Negro foram centralizadas no IPCN, tendo 

Ianuario Garcia como articulador do ECOAFRO, que organizou debates e 

diversas atividades culturais relacionando Ambiente, Ecologia e Populacao 

Afro- Brasileira. 

Forum Global das ONGs - EC0/92 e fundacdo da ONG 

CJ{JOl;t 

1992- 

ocorreram em ambito nacional interferiram nas acoes do Estado. Assim, o 

que foi vivido na Colonia do SESC influenciou o Forum do Rio de Janeiro. 

·~ 
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Podemos concluir que este momento apresentou muitos pontos 

positives, como a multiplicacao da militancia a nivel tanto individual 

quanto coletivo, devido a criacao de entidades novas. Contudo, nossa 

incapacidade de trabalhar com a diversidade permaneceu. 

0 Forum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, passou a 

desenvolver suas acoes no espaco fisico da Criola, realizando diversas 

oficinas em varies pontos do Estado do Rio de Janeiro. A meta era formar e 

atualizar as mulheres negras, de diversas comunidades, de modo a que 

elas pudessem buscar a melhoria da qualidade de vida da populacao local. 

Este periodo foi vivido intensamente por Geni de Oliveira e Jurema 

Werneck. 

Foram realizadas ainda, reunioes que apresentaram sugestoes que 

foram incorporadas ao Tratado Contra o Racismo. As mulheres negras, 

atraves do Grupo CRIOLA - entidade de mulheres negras que se organizou 

neste periodo (setembro de 1992)-, participaram ativamente destas 

reuniocs. 
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- Ao nos referinnos a esta articulacao politica, a partir deste momento, faremos uso, apenas, de sua 
~glaENMN. 

organizacao das mulheres negras no Rio de Janeiro 

A foto abaixo, de Vera Neri, registra mars um momenta de 

respeito a saude e organizacao politica. 

diversificados do que os do I ENMN, destacando-se aqueles que diziam 

mulheres, provenientes de I 0 cidades. Os temas debatidos foram mais 

7 de novernbro, em Miguel Pereira, contando com a presenca de 130 

0 II Encontro Estadual de Mulheres Negras28 ocorreu nos dias 5, 6 e 

.Nearas 

11 Lncontro Estadual e 1 Seminario Nacional de ;t(ul!teres 1993- 
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Acho que o movimento nao sabe muita coisa ... uma 
coisa que me incomoda no movimento de mulheres 
negras, nao e 0 nao saber desafiante, aquele nao saber 
de querer saber, de quern esta querendo aprender, mas 
sirn, 0 nao saber do ignorante, que e daquelas pessoas 
tacanhas. 

movimento de mulheres negras: 

1993 sobre a falta de forrnacao politica que acompanha e atrapalha o 

participacao no I Seminario Nacional, ocorrido em Atibaia/SP, no ano de 

Jurema Werneck apresenta a seguintc reflexao oriunda de sua 

constituir em momentos de dar maior visibilidade a nossa forca politica", 

"socializacao de experiencias, pesquisas, rcflexoes, assim como devem 

politicas. Segundo este documento, a rnilitancia do MMN deve investir em 

independentes, a fim de se evitar conflitos nas suas relacoes pessoais e 

confianca entre as mulheres dos diferentes grupos, entidades ou as 

deste Seminario aponta para a necessidade de se investir no aurnento de 

reflexo das situacoes vividas pelas mulheres em seus estados. 0 relatorio 

Encontros Nacionais de Mulheres Negras, o que, de certa forma, e o 

0 que nos fez mencionar este Seminario foi a sua reflexao sobre os 

estiveram presentes 48 mulheres, de 9 estados do Brasil. 

relatorio elaborado pelo Forum de Mulheres Negras de Sao Paulo, 

I 2 e I 5 de novembro de I 993, em Atibaia, Sao Paulo. Segundo dados do 

0 I Seminario Nacional de Mulheres Negras aconteceu entre os dias 
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a raiva foi distribuida, quer dizer essa raiva que eu 
trouxe das porradas que eu levei eu vou dar para voce, 

afirmacao a esse respeito: 

de Mulheres Negras em ambito nacional e regional. jurema faz a seguinte 

pessoais. Alern disso, faltou a elas uma visao organizacional do Movimento 

mulheres que dele participaram, uma dificuldade diante dos conflitos 

Durante o II Seminario Nacional, pode-se registrar nas emocoes das 

Agora ncssa hora de tanto impasse, a reflexao poderia 
teria facilitado para entender que OS impasses Sao parte 
do processo de crescimento, tern que estar buscando 
novas formas, mas nao, nao refletiu sobre isso, nao 
refletiu sobre essas coisas todas e eu acho que isso 
contribuiu para afastar. mas de qualquer forma teve 
outra coisa que muito ajudou a afastar, foram as 
porradas, 0 discurso etico sempre incomodou tarnbem 0 
movirnento e mulheres negras, o Forum do Rio de 
Janeiro com esse discurso etico, com essa proposta etica 
de uma etica onde as pessoas se incluiram na medida 
de sua necessidade, ou seja a diversidade sendo aceita, a 
etica que aceita 0 outro, que e uma etica ate hoje 
bastante dificil de se assimilar. 

gera um impasse dificil de ser entendido, como apontado por Jurema: 

faltam elementos essenciais para a tornada de decisao. Esta incapacidade 

Diante da falta de conteudo, a reflexao e a acao nao ocorrem, uma vez que 

perderam a dimensao da irnportancia do sonho, o 
mundo so e esse mundo por que alguem sonhou muitas 
coisas a respeito dele, entendeu essas coisas assim? As 
pessoas vao la e ficam nessa coisa e cade o conteudo? 

Para jurerna, as pessoas 
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llill espaco de reflexao para as mulheres negras. 

lulher Negra, Estas oficinas receberam financiarnento para proporcionar 

- terantes que tratavam de questoes relacionadas a saude e cidadania da 

No anode 1994, o grupo CRIOLA organizou o Forum com oficinas 

Neqras 

1994 ~ Farum Lttnerante e 11 Seminario Nacional de :A(ulheres 

construcao de um momenta conjunto. 

lade, enriquece as relacoes humanas, por outro, pode tornar impossivel a 

especificidade idealizada deparou -se com a diversidade que, se por um 

nem viam o movirnento de forma igual. Na verdade, ao buscar a 

mulheres do Forum do Rio de Janeiro nao eram iguais e nao percebiam e 

Neste momento, estava definido que, pelo fato de serem negras, as 

entao eu fiquei com raiva de nao sei quern, nao sei 
quern com raiva de nao sei quern. S6 que era dentro de 
casa, e nos na verdade, nossa raiva nao era ali que 
comecava, na verdade diante daquelas porradas todas, 
o Forum foi bastante coeso, se nao refletiu, percebeu 
que, o que estava propondo era urna outra etica, estava 
propondo uma etica que nao estava sendo aceita e 
bombardeado por uma outra etica bastante selvagem - 
selvagern nao e urna palavra boa, nao (muitos risos) - 
mas e cruel de qualquer forma, essa coisa muito 
violenta, (. .. ) o criterio era a derrubada do inimigo, 
matar ou rnorrer. 
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Eu acho que nao havia um racha no Forum do Rio, 
tinha dissidencias, que nao era um racha. Tinha 
discordancia, na verdade tinha discordancia em relacao 
a uma representante, que nao foi eleita, e porque nao 
foi eleita como representante? Apenas porque nao 
estava no processo, ela considerou o cargo vitalicio, 
entao nao precisava ir a reuniao, nao precisava mandar 
palpites, nao precisava mandar informes, nao precisava 
nadal Ela existia na sua graca, entao ela podia 
automaticamente estar indo. 0 Forum convocou com 
cartas, aquelas coisas todas, quern foi, quern nao foi se 
discutiu criterios. As pessoas elegcram criterios para 
participar. Um dos criterios importantes era estar 
acornpanhando a evolucao do Forum, era um criterio 
razoavel. Uma unica pessoa que se considerava vitalicia 
discordou e articulou por fora e serviu ... acho que ela 
nao foi na intencao do racha, ela foi na intencao de 
estar presente por considerar o cargo um direito seu e 
por conta dessas necessidades de ONGs, ne? Esse 
negocio que tern que ta la. Ela foi so com este intuito, 
mas so que tinham outros interesses e se apropriaram 

do Forum do Rio de Janeiro: 

diferenciada sabre a questao da etica que sempre fora uma prerrogativa 

Para Jurema Werneck, esta situacao foi causada por uma visao 
I 

porem uma militante resolveu ir, desconsiderando a indicacao do coletivo. 

deveriam participar, como representantes Rio de Janeiro, deste Seminario, 

0 Forum do Rio de Janeiro havia escolhido as delegadas que 

em Salvador. 

Seminario Nacional de Mulheres Negras, de 09 a 11 de setembro de 1994, 

militantes negras, que culminou numa crise durante a realizacao do II 

Ainda neste ano cvidencio-se o desgaste da relacao entre algumas 
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dissertacao. 

mulheres negras? Esta questao sera tratada no ultimo capitulo desta 

procura estabelecer parcerias visando a melhoria da qualidade de vida das 

senso comum masculino, que busca oprimir para reinar, ou um poder que 

queriamos implementar em nossa militancia: um poder que baseado no 

para que passassemos a nos questionar sobre o tipo de poder que 

Negras do Rio de Janeiro extrapolou as fronteiras do estado e contribui 

Assim, um problema de representacao do Forum de Mulheres 

do caso dela e transformaram aquilo na municao 
necessaria para bombardear o discurso etico do Forum 
do Rio de janeiro. E ela nao foi ... nao houve um racha 
aqui, acho que aqui tinham brigas pessoais, tinham 
desentendimentos pessoais, desconfiancas pessoais, 
mais nae havia um racha no Forum. A vo1ta depois 
daquela confusao toda ... o racha ... nao foi um racha, eu 
acho, foi um desencanto, uma raiva nao trabalhada. 
Porque as pessoas nae forma mais a uma reuniao do 
Forum? Aquelas coisas assim: "Ah, eu nao gosto de nao 
sei quern, nao gosto de nao sei quern ... ". Ora, isso nao e 
racha, racha e uma decisao politica, eu vou romper 
com essa tendencia. Nao foi isso, nao tern na da de 
racha, foi mesmo questao emocional. Um emocional 
nao trabalhado, pois a raiva que se trouxe nao foi uma 
raiva das companheiras, a raiva era o bombardeio, uma 
puta uma sacanagem, uma coisa horrivel, se cassar 
direito a voz, se cassar o direito a tudo. Nao se teve 
direito a nada, foi uma das piores coisas que eu ja vi na 
vida. E o que veio aqui foi esta emocao mal trabalhada, 
entao quando a gente tern essa raiva a gente vai 
passando adiante, acho que isso e que da ate hoje. 
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Na IV Conterencia Mundial sobre a Mu/her a intcrvencso das 
mulheres negras possibilitou smplisr a discussso sabre a 
questdo racial em nivel mundial. Explicitou-se que o racismo 
manitesta-se com mais ou menos intensidsde em todss as 
sociedades, hierarquizando a rclaceo entre as racas, 
privilegiando a raa: brancs em detrimento das demsis. 

De acordo com Ribeiro ( 1995), 

dignificadoras das mulheres negras. 

oportunidade de trocar suas experiencias e articular atividades 

Essas mulheres e tantas outras que la puderam cornparecer, tiveram 

Silva, pelo Senado Federal. Todas partici param da Confcrencia Oficial. 

Vereadores do Rio de Janeiro, Vania Santana, pela FASE e Benedita da 

Servidores Publicos, Jurema Batista, foi enviada pela Camara de 

Encontro de Bejing. Gloria de Oliveira esteve presente atraves da Uniao de 

suas ONGs, sindicatos e associacoes, para enviar representantes ao 

Em 1995 houve uma articulacao de varias mulheres negras, em 

mulheres. 

experiencias que possibilitem a melhoria da qualidade de vida das 

evento, que reune mulheres do mundo inteiro na busca de acoes e troca de 

daquele ato. 56 dez anos depois e que foi possivel ver a irnportancia deste 

representando o NZINGA, parte do grupo nao entendeu o significado 

Quando, no ano de 1985, Lelia Gonzalez foi a Naerobi 

1995 - BE]JNG 

·~ 
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Genera, Desenvolvimento e Cidadania. Esta entidade tern como meta o 

Segras. Em 24 de abril e criada a E'LEEKO, que trata das questoes de 

Estee um anode bastante fartura para o Movimento de Mulheres 

}.(u/heres Neqras 

E'L[txO e :Xede Latino Americana e do Cartbe de 1996- 

Aizentina, durante o 6° Encontro Feminista. 

Mulheres Negras da America Latina e do Caribe, fundada em 1991, na 

desdobramento desta Conferencia, houve a rearticulacao da Rede de 

deu - mais uma vez - visibilidade a mulher negra. Como um 

ocorridas ate a elaboracao final do documento. 0 certo e que o texto final 

das brancas, mesmo quando Matilde Ribeiro acentua as tensoes e brigas 

Nota-se um amadurecirnento, tanto das mulheres negras, quanta 

Considerou-se que o racismo niio estd circunscrito a uma regiao 
ou culture; e um fator determinsnte da exclusso social. 
Embors com muitas tensoes nesses debates, a questdo racial 
negra teve grandc visibilidade, envolvcndo feministas brancas e 
negras, no convencimento da necessidade de inclusdo de 
propostas na Declaracio oiicial, visando o desmsscsramento do 
racismo e a detinicdo de urns plataforma de a9ao que tenha par 
base a conquists de plena cidsdania a todos os povos (p.: 456) 
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Neste ano, as mulheres negras enfrentam mais um desafio, que e o 

da busca de uma nova forma de estar neste feminismo. Quando jurerna 

\Verneck aponta para urna rediscussao da etica dentro do MMN, percebe- 

se nae s6 a urgencia dessa restruturacao como tambem a necessidade de se 

resgatar o trabalho de construcao deste movimento que caminha para a 

maioridade - vamos completar 20 anosl E preciso encontrar uma forma 

de garantir a continuidade da luta e o empenho das mulheres que ainda 

estao entre nos, assim como de outras que morreram com a esperanca de 

ter garantida para a mulher negra a sua cidadania plena, como e o caso de 

Lelia Gonzalez, falecida no ano de 1994. 

desenvolvimento de pesquisas e projetos voltados para a melhoria das 

condicoes de vida das mulheres e adolescentes das areas pobres de Niteroi. 

Com sede no Espaco UFF de Ciencias, ela procura, atraves do Projeto 

Etnociencias, articular conteudos do curricula escolar as diferentes etnia, 

buscando a valorizacao das culturas que sao consideradas inferiores, como 

e 0 caso da negra e indigena. 

Ainda em periodo de formacao de seus quadros, esta entidade busca, 

atraves da realizacao de seminaries e pesquisas, contribuir para a 

formacao de militantes para o movimento de mulheres negras, sempre em 

eventos com a parceria dos demais segmentos do Movimento Negro e de 

Mulheres Negras. 
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qne sera o nos so pr6ximo ponto de discussao. 

.ivencias destas mulheres no processo de construcao do Feminismo Negro, 

concluimos este capitulo, que teve o compromisso de trazer dados e 

E e com este sentimento em tomo dos interesses coletivos que 

E uma preocupacao com a forma, anterior ao conteudo. 
( .. ) essa ansiedade que tern acontecer alguma coisa, e o 
conteudo e muito mais dificil e as pessoas estao 
inseguras, entao a forma e muito mais rapida. Entao 
diz-se que tera que ser uma comissao ai se encaixa la. 
Vai ficar a tarefa de novo ... a via tarefeira e muito mais 
facil. A segunda, sac razoes pessoais, das pessoas estao 
preocupadas com a forma, porque e uma forma que 
lhe encaixa nurn cargo de representacao, ou seja ... e ai 
nao e uma questao do conteudo do movimento, da etica 
do movimento, sao questoes pessoais mesmo. Essas 
pessoas tern recurso, tern acesso aos recurses para 
mobilizar urna cidade para discutir um interesse 
pessoal seu. Tenho certeza nesse momenta, referendar 
urna pessoa que se auto indicou para representante da 
Rede de Mulheres Negras, nao e um interesse coletivo. 

buscar o interesse coletivo: 

jurema Werneck, no entanto, e preciso esquecer questoes pessoais e 

consolidacao dos sonhos de todas a mulheres negras. Como bem adverte 

Negras Latino Americanas e do Caribe deve ter como objetivo central a 

Neste sentido, acreditamos que a concretizacao da Rede de Mulheres 
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feminismo Negro. 

aprofundamento de alguns conceitos importante para a organizacao do 

as mulheres negras - , estamos tentando caminhar em busca do 

preocupacao com o conteudo, ou seja, com as questoes importantes para 

grande desafio do Movimento de Mulheres Negras na atualidade - que ea 

Ao iniciar este capitulo com o que jurema Werneck define como o 

Se a gente souber exatamente qual e o 
conteudo desse movimento, a gente vai 
acabar dando um jeito nele, na cara que ele 
se apresenta. Mas, a preocu pacao com a 
forma tern duas razoes, eu acho. Uma e 
porque essa ansiedade que tern acontecer 
alguma coisa, e o conteudo e muito mais 
dificil e as pessoas estao inseguras, entao a 
forma e rnuito mais rapida. A segunda sao 
razoes pessoais, das pessoas estao 
preocupadas com a forma, porque e uma 
forma que lhe encaixa nurn cargo e 
representacao, ou seja ... e ai nao e uma 
questao do conteudo do movimento, da 
etica do movimento, sao questoes pessoais 
mesmo(Jurema Werneck). 

CAPITULO IV-A FACE NEGRA DO FEMINISMO: 
problemas e perspectivas 
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j;_ As Irmandades eram aglomeracoes religiosas de negros, que alem de servir como referenda cultural e 
social para os negros no periodo da escravidao, tambem apresentavam planos de compra de alforria. As 
lrmandades de Santa Ifigenia foram varias e, segundo historiadores, varios escravos foram resgatados 
com fundos sociais ligados a ela. 

30 Tal referenda foi feita pela pesquisadora Sonia durante o Seminario Mulher Negra Hoje, realizado 
pela ONG CRlOLA, em 09 de novembro/96, no Hotel Ambassador, Centro/RJ. 

:::9 A Roda era, segundo Goncalves (1987) um: " aparelho, em geral de madeira, do formato de um 
cilindro, com um dos lados vazado, assentado num eixo que produzia um movimento rotativo, anexo a 
um cilindro de menores. A utilizacao desse tipo de engrenagem pennitia o ocultamento daquele (a) que 
abandonava. A pessoa que levava e "lancava" a crianca na Roda nao estabelecia nenhuma especie de 
contato com quern a recolhia do lado de dentro do estabelecimento. A manutencao do segredo sobre a 
origem da crianca resultava na relacao promovida pelo abandono de criancas e amores ilicitos .... Casas 
dos Expostos, Dep6sito dos Expostos e Casa da Roda eram designacoes correntes no Brasil para os asilos 
de menores abandonados. (p.: 38). 

nurna sociedade que nao lhe oferecia espaco para o exercicio de sua 

estavam em condicoes de miseria e se encontravam totalmente Iargados 

funcionavam coma amortecedor de choques para os negros "livres" que 

Outra forma de resistencia foi a criacao das Irmandades31, que 

escravidao=', 

ja que, recorrendo a Roda, elas estariam livrando a crianca da 

Giacomini ( 1 996), demonstra uma forma de resistencia da mulher negra, 

deixavam seus filhos na Roda 2~, o que, para a pesquisadora Sonia 

No periodo da escravidao, por exemplo, as mulheres negras 

Brasil. 

empreendidas em determinados mementos da hist6ria da construcao do 

mulheres negras podem ser referenciadas a algurnas atitudes por elas 

A terminologia Feminismo Negro e recente, porem as acoes de 
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'er Moura (1995) 

No ano de 1950, como assinalamos anteriormente, foi criado o I 

Conselho Nacional da Mulher Negra, o que, de certa forma, pode ser 

traduzido como mais um passo na organizacao de um pensamento que 

une a etnia, e agora, tambern o genero feminino. 

Apes a promulgacao da Lei da Abolicao dos escravos, algumas 

mulheres negras passaram a organizar reunioes com os negros libertos, 

em que se valorizava e incentivava aspectos da cultura negra. Foi assim, 

que no Rio de Janeiro negras baianas, como Tia Ciata, deram a estes 

-libertos" uma alternativa social e cultural, e contribuiram para o 

aparecimento do samba na Praca Onze32• 

Alem de oferecer services sociais ausentes na politica do estado, as 

Irmandades contribuiram tambem para alicercar o aparecimento das 

primeiras instituicoes urbanas autonomas de negros, que centrarao suas 

acoes na busca da liberdade dos escravizados (Moura,1995:37-38). 

cidadania. Assim, tais Irmandades exerceram um papel de aglutinacao, 

oferecendo um referencial cultural para os que se encontravam 

abandonados pelo sistema, "fazendo com que cada um se sentisse igual 

entre "os seus "" (Moura, 1995). 
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Uc, existe feminismo negro? Feminismo e a 
forma de ver o mundo, nao e negro nem 
branco: e feminismo. 0 que e ser 
feminista? E estar na sociedade, brigar pelo 
espaco da mulher, brigar pela 
solidariedade, ser fraterna, solidaria. Essas 
coisas que os homens nao fizeram ate hoje. 
lsto para mim nao tern outro nome, senao 
feminismo. (lurema Batista) 

1 - o Femtntsma Negro em construcdo 

em nossa sociedade. 

como elas veem suas principais bandeiras e as perspectivas de afirmacao 

Feminismo Negro. Procuraremos observar suas definicoes do Movimento, 

nascimento ou renascimento, deste novo tipo de articulacao politica, o 

de como as mulheres por nos entrevistadas perceberam o processo de 

Ao longo deste capitulo, no entanto, nos deteremos na investigacao 

origem etnica e social. 

ja que diziam respeito a todas as mulheres, independentemente de sua 

surgiram, apresentando uma alternativa ao feminismo, mais abrangente, 

decada de 80 diversos grupos e organizacoes de mulheres negras 

Na atualidade, vimos, no decorrer desta dissertacao, que durante a 

') 
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A principal diferenca entre o feminismo negro e o 
feminismo nao negro, que e 0 branco que a gente fala, 
nao". Primeiro e esse: que e o feminismo negro e 

De acordo com Iurerna Werneck, 

eram contempladas no Feminismo Tradicional. 

explicitaram as diferencas entre as mulheres brancas e negras, que nao 

negras, organizar o que estamos chamando aqui de Feminismo Negro. Elas 

idealizada pelas feministas, no entanto, foi possivel, para as mulheres 

o Encontro de Garanhuns. Ao reagir a tentativa de hornogeneizacao 

surgimento de diversos tipos de tensao que acabaram por eclodir durante 

Este problema, como assinalamos anteriormente, levou ao 

as categories utilizsdas silo exatamcnte aquelas que ncutralizam 
o problems de discriminacso racial e, conscquentemente, o do 
con.finamento a que a comunidade negra estd reduzida (p.: I 00). 

feminismo: 

feminismo. Gonzalez (1982) assim se refere a um dos problemas deste 

Social OU grupo etnico, por exemplo - poderia Ievar a divisao do 

discutir as especificidades de grupos distintos de mulheres - por sua classe 

discutia a questao das diferentes mulheres, e considerava que o fato de se 

Brasil - parece que foi no rnundo todo - , em seu momenta inicial, nao 

como vimos no Capitulo III, a concepcao de feminismo introduzida no 

acerca do termo Feminismo Negro e muito significativo, uma vez que, 

Iniciar este t6pico com a indagacao e surpresa de Jurema Batista 
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para o fato de que: 

Para jurema Werneck, o surgirnento desse Feminismo Negro, aponta 

como uma forma de mostrar uma sociedade multipla etnicamente. 

considerar o nascimento do Feminismo Negro como uma oposicao e nao 

relacao de opressao enquanto genera feminino levou algumas ferninistas a 

No entanto, a crenca de que a questao maior da mulher era a da sua 

"as representacoes sociais manipuladas pelo racismo cultural 
tambem estiio internslizadss par um setor que, tambem 
discriminedo, tuio se apercebe que, no seu proprio discurso, 
estdo presentes mecanismos da ideologia do branqueamento e do 
mito da dcmocracia racial" (p.: 100) 

que, segundo Gonzalez (1982), nae vinha sendo contemplado porque: 

Feminismo Negro possibilitou a discussao do racismo no seio feminista o 

diferentes e que lutas e bandeiras distintas devem ser implementadas, o 

Assirn, ao dar cnfase ao fato de que mulheres de etnias distintas sao 

chamando 0 outro de branco, e 0 discurso racial que 
esta em questao, No feminismo original nao tinha 
diferencas palpaveis, de classe social, de raca. So existia 
a questao de genero. Nao encarou de frente esses 
conflitos que existiam por essas diferencas, entao o 
discurso racial, o Feminismo Negro, encarna o discurso 
racial. t um feminismo que fala dessa coisa de ser 
mulher negra, acho que isto e principal diferenca, quer 
dizer, que define todo o resto. Ea insercao da negra, no 
mundo, na sociedade brasileira, vai provocar todas as 
outras diferencas subsequentes. 
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opressao vivida pelas mulheres negras devido a ideologia racista 

Assim, as opcoes deste feminismo em construcao foram explicitar a 

nao so de um debate aberto, mas do nascimento de uma nova organizacao. 

aparente ordem, antes estabelecida, foi perturbada, gerando a necessidade 

denuncias do racismo na sociedade, como foi visto no Capitulo II. A 

forma a afirmar e confirmar as diferencas etnicas, com constantes 

deste novo territ6rio de auto representacao levou estas mulheres a agir de 

e de intervencoes. 0 segundo, diz respeito ao fato de que a demarcacao 

exercer o poder de se representar, iniciando uma serie de questionamentos 

estavam direta ou indiretamente inseridas no ferninismo quiseram de fato 

o primeiro motivo encontra raizes quando as mulheres negras, que 

levaram a formacao deste Feminismo Negro? Poderiamos ousar dizer que 

Nossa principal pergunta aqui e: quais foram OS motivos que 

... nao apenas ha uma diferenca de raca, mas ha um 
racismo subsequente a isso e descreve tambern as 
feministas originais, como portadoras do discurso 
racista. No momenta em que nao conseguiram encarar 
essa diferenca e tambem na convivencia do dia a dia, 
ou seja, na convivencia entre negras e brancas, o 
racismo estava explicito, ainda que as feministas 
pregassem uma outra solidariedade, essas coisas todas. 
Essa diferenca do discurso da existencia do racisrno, 
identificando nesse caso o racismo do lado de fora de si, 
na sociedade, no movimento feminista e nos outros 
movimentos todos, traz o movimento feminista negro ... 
o desenvolvimento dessa coisa do cunho racial, ou seja, 
traz o discurso racial e idcntifica o discurso racista no 
outro. 
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ataque e da defesa ... ". 

gente comeca a intervir ea apontar as contradicoes, ai comeca a fase do 

novas tensoes surgem, ou, como bem nos fala Sandra, "a medida que a 

sua exploracao na sociedade, passando a denunciar o racismo nele latente, 

lado, a medida que as mulheres negras comecam a tomar consciencia de 

etnia e classe social. Parecia que todas as mulheres eram iguais, For outro 

mulher negra, ele desqualificava as tensoes sociais ligadas as questoes de 

por esse feminismo que ela clamou de eurocentrico: por nao representar a 

Sandra Bello, assirn, aponta para um dos grandes problemas vividos 

quando nos nos organizamos, nos quebramos com a 
hegemonia do Movimento, desse Movimento que eu 
nao chamo de classico, mas eurocentrico ... de um 
feminismo importado. E um feminismo importado que 
nos nae estamos dentro dele, nos mulheres negras. 
Estamos se estivemos caladas, aceitando a posicao de 
submissao. Mas na medida que a gente comeca a 
intervir e a apontar contradicoes, ai comeca ainda na 
fase do ataque e defesa, ataque e defesa. Ainda nao 
temos uma abertura para discutir as contradicoes. 

que 

economicamente, come Ja- assinaladoarrteriormente, tambem denunciava 

as relacoes de classe estabelecidas na sociedade.J Para Sandra Bello acredita 

fato da maioria das mulheres negras pertencer as classes rnais exploradas 

incorporada nas relacoes sociais, que a considerava inferior. Alem disso, o 
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Informacoes contidas nos anais do 8° Encontro Nacional Feminista 

revelam um dado interessante, quando comparadas com as do II Encontro 

Feminista Latino-Americana e do Caribe, ocorrido um ano antes: das 74 

Na sua acao, no entanto, em nenhum momento deveria ser 

esquecida a sua realidade e o racismo que enfrentavam no dia a dia. Como 

afirma Pedrina de Deus (1983), a mulher negra ''ja cresccu numa 

situacio de desvantagem em rclscdo a qualquer outro membro da 

sociedade (p.:172). Talvez as feministas brancas nae fossem contrarias as 

organizacoes de mulheres negras que cornecaram a aparecer no Rio de 

Janeiro. 0 que elas nao queriam - OU nao estavam preparadas para fazer - 

era discutir o racisrno e dividir o poder. 

Acreditamos que as mulheres negras optaram muito mars pelo 

ataque do que pela defesa. Este ataque estava baseado · na valorizacao de 

sua cultura. Uma vez que era importado, e trazia valores e atitudes 

europeias e norte-arnericanas, o Feminismo Tradicional foi pouco atraente 

para a maioria das mulheres negras. Entretanto, nao devemos nos 

esquecer da importancia que este Feminismo teve para algumas mulheres 

negras que dele participaram. A partir de sua insercao no Feminismo 

Tradicional, elas puderam melhor se perceber enquanto mulher, e 

passaram a estudar o novo espaco de poder, visando um maier 

conhecimento para agir com mais seguranca e sabedoria. 
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Esta falta de incorporacao da discussao do racismo no Feminismo 

Tradicional ainda persiste nos dias atuais. Em recente reuniao do 

CEDIM/RJ, no anode 1996, para o Iancamento do Projeto sobre a criacao 

do Instituto da Mulher, vimos que em nenhurn momento estava 

contemplado o combate sobre o racismo no documento. Quando 

evantamos esta ausencia, ficou caracterizada como mars uma 

impertinencia das mulheres negras, ja que, segundo estas participantes, 

nao haveria necessidade de se destacar a mulher negra, urna vez que a 

-problematica" que atinge a mulher e igual para todas, 

Corroboramos aqui, no entanto, com Azeredo (1991) que critica a 

forma de organizacao dos Seminaries e Encontros sobre Cenero, que 

reserva para a mulher negra apenas a discussao sobre etnia. Isto faz 

parecer que 0 racismo so diz respeito a mulher negra, e nao a sociedade 

como um todo. Se o feminismo fosse realmente, como Jurema Batista, 

apontou, uma postura politica de vida, nao sendo branco nem negro, tais 

questoes certamente seriam trabalhadas por todas as mulheres, 

independentemente de sua etnia. 

oficinas realizadas durante o primeiro, apenas uma contemplou a 

tematica do racismo e outra articulou mulher negra e esterilizacao, 

enquanto que, no segundo, duas oficinas sobre racismo foram realizadas. 



125 

enfoques das bandeiras . defendidas por negras e brancas. Nern e preciso 

-criar os filhos ate a velhice", confere outro ponto de diferenciacao nos 

Tambem o direito, como bem apontou Jurema Werneck acima, de 

nao 0 direito de trabalhar. 

na jornada de trabalho, ou seja, exigia melhores condicoes de trabalho, e 

explorava sua mao de obra. Assim, ela exigia direitos trabalhistas, reducao 

negras estavam ha mais de 500 anos no mercado de trabalho que 

pais e maridos e "foram a Iuta", tentando um emprego, as mulheres 

ao trabalho, enquanto as feministas brancas passaram a contestar seus 

e brancas sao diferentes. Ja foi visto no capitulo anterior que, em relacao 

De fate, os enfoques nas bandeiras levantadas por mulheres negras 

... tern o subemprego, as questoes do trabalho, o direito 
a procriacao que e diferente, porque se a mulher 
branca reivindica o direito de evitar filhos, a mulher 
negra reivindica o direito de tc-Ios, cria-Ios e ve-los 
vivos ate a velhice. 

ampliando nosso campo de analise: 

(Tradicional) e feminismo negro -, ao fazer a seguinte observacao, 

o feminismo branco estas duas instituicoes (Baremblitt,1994) 

Jurema Werneck ilustra com propriedade as contradicoes entre 

volta em torno do proprio rabo", como bem diz o velho dito popular. 

independentemente de sua etnia. A sensacao que da e que estamos "dando 
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dos seus integrantes. Esta crenca, sem duvida, pode ser contestada, mas o 

contribuia, ou parecia contribuir, para a melhoria das condicoes de vida 

familia negra um maior numero de pessoas trabalhando e, assirn, 

No periodo pos-escravagista, o numero de filhos possibilitava a 

familia negra. 

na epoca em que a sociedade escravagista matava, mutilava e separava a 

ja foi visto no Capitulo III, foi ela quern assumiu a criacao de seus filhos, 

sempre assumiu o papel de "aglutinador" e "provedor" da familia. Como 

escravos e empregados e servir a seu marido e "senhor", a mulher negra 

Ao contrario da mulher branca que vivia a bordar, dar ordens aos 

A ausencia da familia nuclear e compensada pela vitslidade do 
grupoJ que ruio segrega a crianca so meio intsntil, 
incorporando-a na propria batalha pels sobrevivencia (p.: 70) 

Como assinala Moura (1995), 

fundamentada na pr6pria formacao familiar da populacao afro-brasileira, 

Feminismo Negro trouxe, e a que Jurema Werneck se refere, estava 

A visao em relacao a procriacao, de um modo geral, que 0 

pobres. 

sempre foi e continua sendo mais elevada entre os negros e mesticos 

(saude, alimentacao e moradia, entre outras), de criancas e adolescentes 

dizer que a taxa de mortalidade, em decorrencia das condicoes de vida 
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(. . .) a independencia das mulheres pode ter a ver tambem com 
contextos culturais atricano-cidentais, onde as mulhercs tinham 
considerdvel independencia nss esieras do parcntesco e da 
economia. Num certo sentido, pode tambem fer sido tavorecida 
pela escraviddo urbana, sob a qua! muitas mulheres deviam 
prover elas proprias sua subsistencia coma vendedoras 
ambulantes e no pequeno comercio de rua, sssim coma a de 
seus Iilhos, particularmente apos a promulgaciio da chsmsds 
"lei do Ventre Livre'Tela propria reierida em termos 
"matritocais'Ttp.: 298) 

sua analise das mulheres negras da cidade de Salvador no momento atual: 

organiza9iio quanta da ideologia familiar. Assim nos fala este autor, em 

unidadc nuic-tilhos quc constitui o nucleo, a unidadc central, tanto da 

Ainda de acordo com Woortmann (1982), na familias negras ea 

que sentido iaria urns ta! unidade (uma "tamilia nuclear") para 
o atricano, nsscido e socializado num sistema social, ondc essa 
ultima ruio tinha o mesmo sentido ideologico, e com padroes de 
parentesco muito diversos. (p.: 227) 

caberia indagar, como Woortmann (1982), 

familia universal, baseada no modelo nuclear europeu. A esse respeito, 

existe uma tendencia acadernica em se tentar reforcar a imagem de uma 

0 tema familia negra mereceria maiores estudos, uma vez que 

Na atualidade isto nao se verifica mais. 

"auxilio rnaternidade" e da ajuda mensal do ,governo a cada um dos filhos. 

fato e que, durante muito tempo, diversas familias negras viviam do 
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mesmo assim, nao e coinpartilhada por todas as feministas. Sandra Bello 

no Brasil, esta verdadeira revolucao ainda se encontra a nivel de ideia e, 

Mas, ao que parece, tanto na sociedade norte-americana coma aqui 

Eu digo que assim que a gente comecs a se opor so pstriarcado, 
e progressista. Se nosso verdadeiro programa e alterer o 
patriarcedo e a opressiio sexists, estamos falando de um 
movimento de esquerda revolucioruirio (p.: 174) 

opressao nele envolvidas. Segundo a feminista negra americana: 

status quo atingindo realmente a base do patriarcado e as relacoes de 

revolucao no sentido de luta armada, mas sim no sentido de mudanca do 

e revolucionario, que ele se atribui. Nao estamos entendendo aqui 

criticar o feminismo americano por ele nao ter tido o carater progressista 

insercao no mercado de trabalho. Talvez belll hooks ( 1994) esteja certa ao 

nunca foi uma novidade para as mulheres negras, pois e secular sua 

ja afirmamos anteriormente, a mulher branca. 0 trabalho fora de casa 

pela insercao da mulher no mercado de trabalho, esta se referindo, coma 

retomado diz respeito a questao do trabalho. Quando 0 feminismo luta 

Outro ponto ja mencionado anteriormente, e que merece ser 

familiares, nunca poderia ser a mesma. 

em relacao a procriacao, controle de natalidade e outros aspectos 

referenciada em valores coma os que acima apresentamos; logo, sua visao 

Entretanto, a origem familiar das feministas tradicionais nao estava 
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... o feminismo classico nao discutia a relacao ... a 
sociedade brasileira como uma sociedade definida, nos 
seus viezes econ6micos, essa situacao econ6mica, as 
classes sociais, essas coisas. 0 feminismo classico nao 
colocava isso como ponto de critica, do jeito que estava 
era o .jeito. 0 movimento feminista s6 queria que as 

no Brasil: 

leva a uma mudanca, que jurerna Werneck afirma acerca do feminismo 

ta partir desta visao mais ampla do feminismo como um movimento que 

0 icminismo e vista coma um estilo de vida, coma uma coisa 
que a gente torna7 e niio que tsz. Eu me preocupo em tazer com 
que as pessoas pensem nele coma um movimento para mudar 
a1guma coiss. Niio e so um movimento sabre saldrios iguais para 
as mulheres, o que acredito quc um grsnde numero de pessoas 
estd disposto a aceitar (p.: 16 7) 

Para bell hooks (1995), 

era diferente da dominante. 

tomada de consciencia de que a forma de se olhar e se colocar no mundo 

social e as das mulheres dos grupos dominantes, mas tambem uma 

apenas a ausencia de articulacao entre as suas bandeiras e sua situacao 

0 que foi vivenciado pelas mulheres negras no feminismo foi, nao 

pronta ... nu lase do dcvir". 

cquiparando um modelo de mulher de uma outra sociedade ... que }a este 

um projcto de transtormscdo da sociedade, mas estd sempre sc 

corrobora com este pensamento quando diz que o feminismo "ruio fem 
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traicoeiro e assassmo. No caminhar da pesquisa, ficamos surpresas 

uma sociedade, na qual o racismo nao seja um companheiro solitario, 

querem falar. E foi possivel identificar um campo mais vasto no ideal de 

Decerto que nao e sornente sobre o racismo que as mulheres negras 

... eu queria saber qual e de fato a proposta muitissimo 
original do Movimento de Mulheres negras ao 
movimento de mu1heres. Qual? So aquela que diz 
respeito a questao racial? 

Este fato levou Vania Santana a levantar o seguinte questionamento: 

o feminismo negro tambern nao questionou essa forma 
de estruturacao social essas classes definidas, esse poder 
que o nucleo tern e essas coisas todas. Mas, pelo menos 
estava dizendo: "que a gente estava do lado de fora, 
entao a gente quer entrar e para a gente entrar a gente, 
vai empurrar voce tarnbem feminista. 

porta voz de todas as mulheres negras. Segundo jurema Werneck: 

questionar o Feminismo Tradicional, continuou tentando a utopia de ser o 

criticava veementemente. Alem disso, este novo feminismo, apesar de 

de genera, classe e etnia - nao buscou formas de modificar a situacao que 

mulheres negras dentro desta sociedade - que as esmaga na sua condicao 

emcrgente que, apesar de ter denunciado a falta de respeito com as 

Esta rnesma questao pode ser observada no Feminismo Negro 

mulheres fizessem parte de uma forma melhor dentro 
disso. 
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de ernpregada dornestica, faxineira, passadeira, lavadeira. 

trabalhos que nao aqueles tradicionalmente realizados por elas, coma os 

politicas de achatamento salarial e dificuldades de acesso a educacao, a 

miserabilidade da mulher negra, ja que e ela quern mais sofre com as 

ao sexismo e ao racismo, esteja presente a questao do combate a 

sexisrno. t tambern ponto fundamental, que alem do cornbate ideologico 

Negro, que buscava, nao so a erradicacao do racismo como tambem a do 

papel, urna definicao de bandeiras no inicio da construcao do Feminismo 

Como pode ser visto no texto de Pedrina, ja existia, pelo menos no 

Em primeiro lugar estd o combate so nivel das ideias. t 
nccessdrio que estejamos todos, homens e mulheres negras, 
empenhados ns Iormsciio de contra-idcologis que desmistiiique 
a dominaciio que interiorizsmos (. .. ) ta prdtica de retlexiio, de 
descobrir em conjunto com outras mulhcrcs negrss qusis os 
nossos pontos tracos, quais as causes historicas, socisis e 
culturais que nos fazem pareccr verdade o que e mentira. lsto 
vai nos ajudar a tirar de nossa cabeca aquilo que a colonizacdo 
racists nos reduziu: promotoras de prazer sexual e 
gastron6mico. (. . .) 2) a Iuta pels a emsncipscdo da mulher 
negra ruio fem por tinslidade apenas tormar rnulheres seguras, 
capazes e brilhantes, que visem com isto adquirir privilegios 
individuais. Essa conquista das mulheres negras e um veiculo 
para a transtormacdo de vida de seu povo negro (. . .) 3) Evitar o 
engano de que a simples mudsncs na Jegisla9ao quc discrimina 
a mulher promoverd sue cmsncipscao/. . .) Para 116s7 mulheres 
negras, quc soiremos todas as contradicocs ds orgsnizacio da 
vide economics da sociedade brasileira em dobro, so o combate 
ideologico dsi um fim definitivo so racismo e ao machismo 
(pp.: 173-17 4) 

das bandeiras do Feminismo Negro no inicio de sua construcao: 

quando nos deparamos com o texto de Pedrina de Deus (1983) que fala 
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distinta, No caso das roupas, por exemplo, o corpo da mulher branca, ao 

tinham com ele, podemos intuir que a forma de lidar com ele e bastante 

compararmos as roupas e a relacao que as mulheres brancas e negras 

o corpo da mulher negra era propriedade do senhor de engenho, ao 

funcoes que ele desempenhava. Mesmo no periodo da escravidao, quando 

a famosa Iata d'agua na cabeca. Existia uma sincronia entre o corpo e as 

cotidiano, das suas dancas, do equilibria com as trouxas de roupa ou com 

rnoderna, em grande parte, ja lhe pertencia. Ele ja fazia parte do seu 

negras. Tal fato se da porque o corpo da mulher negra na sociedade 

importante, nae se apresentava com tanta prioridade para as mulheres 

negras. Segundo elas, a sexualidade, mesmo sendo uma bandeira 

de criticas eloquentes ao feminismo por parte de algumas militantes 

diferenca crucial entre as mulheres negras e brancas. Este aspecto foi alvo 

Tambern e no que diz respeito a questao do corpo que reside outra 

Entao as mulheres negras diziam: estar melhor nao e so 
ter o direito ao seu corpo. So o meu corpo me pertence, 
mas o meu corpo tern que me pertencer para eu poder 
morar bern, vestir bem, andar bem, comer bem, parir 
bem ou nao parir bem, entendeu? E o meu corpo esta 
presente para eu lidar com as outras coisa do mundo, e 
nao para eu viver dentro dele como se eu fosse .... se 
tudo se encerrasse em mim. 

jurerna Werneck se refere ao lembrar que: 

E a esta melhoria das condicoes de vida da mulher negra que 
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tcminista, tudo fem que ser apropriada pelo uso, pelo consumo que cu 

que este discurso "foi muito, um discurso muito liberal do movimcnto 

que nos faz corroborar com a critica feita por Jurema Werneck ao afirmar 

como objeto de consume, tipo "eu precise de tantos gozos par semana'', o 

De certa forma, para as feministas brancas, o corpo foi encarado 

0 corpo ... eu me lembro muito bem, as feministas 
classicas, as de origem europeia, as europeias, as 
brancas elas tern cu tra relacao com o corpo - tinham - 
elas tiveram que reaprender a viver nesse corpo e sentir 
as coisas que tern nesse corpo que vem mesmo da 
cultura europeia, uma cultura rnais fechada do frio, do 
isolamento, do fechado para si... Entao nosso corpo, e 
claro que ele ... o conhecimento do corpo, a presenca do 
corpo como um bem, um lugar onde habito, que e 
minha parte nesse universo, isso ja e um conhecimento 
irnpresso mais que na nossa cultura, e impresso e nos 
pertence, mas ele nao e um bem de consume. Ele nao e 
um bem de consumol Para as mulheres religiosas ele 
precisa ser cuidado de tal forma que ele propicie o 
carninho dos orixas, por exemplo. 

Contudo, de acordo com analise de jurerna Werneck: 

Este fato, no entanto, merece todo o nosso repudio. 

sensuais e "ligadas aos prazeres da carne", do que as mulheres brancas. 

associar a sexualidade a mulher negra, dizendo que estas eram mais 

e muito pano. Este fato levou, inclusive, alguns pesquisadores da epoca a 

contrario da negra, sempre se escondeu por tras de enchimentos de arame 
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... depende de tantas coisas, tantas mulheres negras 
colocam o corpo a service de tantas outras coisas, corpo 
coma Iugar de trabalho, corpo como presenca de orixa, 
corpo coma nao sei o que, entendeu? ( ... ) o discurso 
feminista classico propunha uma uniformizacao das 
participantes, todas iam usar os seu corpos com suas 
mil maravilhas, todas iam viver sua sexualidade ( ... ) 
Agora, como nas mulheres negras nae se teve a 
presenca daquelas te6ricas ditando as regras tao 
intensamente, as pessoas ... tinham mulher de tudo 
quanto e jeito. Tern as crentes que nae vao advogar em 
hara nenhuma esse uso do corpo assim liberado, em 
compensacao as de candomble ja pregavam com uma 
facilidade impressionante, em compensacao as 
sindicalistas do movimento de prostituta, ( ... ) nao era 
s6 em relacao ao corpo, mas em relacao a tudo, ou seja, 
na verdade, ao contrario das reunioes do feminismo 
classico, do cotidiano, tinha dialetica maier no 
movimento de mulheres negras - tern - porque a 
diversidade e .... entendeu? 

negra: 

Ainda segundo Jurema Werneck, a utilizacao do corpo pela mulher 

exemplo o pr6prio samba, que tern o corpo como veiculo de concretude. 

Na cultura de origem africana, isto nao acontecia. Podemos citar como 

0 conceito de corpo para gente era outro, que e uma 
coisa que foi mais notada pelo olhar das feministas 
brancas do que do nosso. Porque e na voz delas que a 
gente vai ver elas dizerem, que a gente se toca mais do 
que elas. Elas, para se tocarem tinha que ter as oficinas, 
que e urna oficina de toque, "hara de voce agora, vai la 
e passa a mao no corpo de sua amiga". 

Werneck ainda nos lembra um fato importante ao acrescentar que: 
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... o movimento de mulheres negras tern uma tendencia 
tambem a ser um pouco eurocentrico, por mais que ele 
fale de uma cultura negra. Pois dificilmente se faz 
alianca com 0 setor popular, quando se faz ... e da 
mesma forma, com um olhar de aguia, de cima para 
baixo. 

afirmar que: 

maier ou menor grau. Esta e uma das preocupacoes de Sandra Bello ao 

eurocentrismo e da visao "de cima para baixo" tambem presentes nele, em 

lucido e pluralista para o Feminismo Negro. Ele precisa se libertar do 

das mulheres entrevistadas, a necessidade de se buscar um caminho mais 

Mesmo com a ausencia de um certo centralismo, nota-se, na fala 

0 ferninismo paradoxalmente ao seu pr6prio discurso 
ele propoe uma uniformizacao do ser mulher, o 
feminismo negro nao parte desse pressuposto nunca, a 
principio nao, e impossivel que ele tenha que ficar 
advogando deterrninadas coisas. 

este respei to: 

pluralidade interna. Jurema Werneck faz uma observacao interessante a 

Feminismo Negro, no entanto, aprender maneiras de trabalhar com a sua 

perfil diferenciado as suas lutas e bandeiras. lsto exigiu - e exige - do 

diversidade entre as mulheres na sua relacao com o corpo, o que da um 

inicial das feministas brancas, o Feminismo Negro constatou uma enorme 

Ve-se que, ao contrario da "uniformidade" presente no discurso 
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n Grifos da autora 

enchentes tern sido uma tormenta para elas. 0 que a frase de Lelia 

esperanca em seu trabalho promissor; perder os m6veis e as roupas nas 

14 anos, e urna punhalada para estas mulheres que depositavam a 

pobres que vivem em favelas; perder o filho para o trafico de drogas, aos 

valor. Perder o barraco e, sim, muito para as inumeras mulheres negras e 

situacao de vida desta mulher como algo de pouca importancia ou sem 

fem nada a pcrdei" foi construida a partir da ideologia que entende a 

sua coragem e deterrninacao no empreendimento de lutas, a frase "ruio 

Mesmo este texto fazendo um elogio a mulher negra e pobre por 

Mas sobretudo a mulher negra an6nima33 sustentaculo 
economico, afetivo e moral de sua familia e quern, ao nosso vez; 
desempenha o papel mais importsnte, Exatamente porque com 
sua tores e - corsjosa capscidsdc de lute pela sobrevivencie, 
transmitc-nos a nos, suss irnuis mais stortunadas, o impeto de 
ruio recuarmos a Iuta pelo nosso povo. Mas, sobretudo porque, 
coma na dialetica do senhor o do escravo de Hegel - apesar de 
pobreza, da solidiio quanta a um companheiro; da sparente 
submissiio, e ela a portadora da chama da libertm;:iio, 
fustamente porque niio fem nada a perder (pp.: 103-104) 

entra em contradicao quando se refere a mulher negra "an6nima": 

sabre a mulher negra, tropcca na armadilha ideologica, pois ao nosso ver, 

mesmo Lelia Gonzalez (1982), em um de seus mais importantes textos 

ret6rica. Num determinado momenta da construcao do Feminismo Negro, 

Esta preocupacao de Sandra nao deve ser considerada simples 
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Ora, as mulheres negras eram e continuam sendo, em sua maioria, 

pobres. Foram elas que, em seu cotidiano, abandonaram os estudos, para 

possibilitar que a manutencao da familia. Foram elas que assumiram as 

tarefas dornesticas pois, na maioria das vezes, a rnae trabalhava "fora" ou 

costurava em casa. Foi a menina negra que despenhou o papel de 

=substituta" natural da mae na organizacao do Iar, exercendo dupla ou 

tripla jornada de trabalho, como-esta prcsente na fcla-de-Jurema Batista: 

Sandra comenta que a criacao da assessoria comunitaria no IPCN - 

Instituto de Pesquisa da Cultura Negra - "foi uma tentative de liga<;ao do 

movimento ncgro, quc e um movimcnto formado basicamente de ncgros 

de classc media ... OU que sc transtormaram em classe media", E a fala de 

Lelia, militante e antropologa negra daquela epoca, traduz a visao que os 

negros de classe media tinham daquelas que moravam em favelas. :E por 

isso que as ideias trazidas por Pedrina tambem nao discutiam este aspecto, 

mas sim falavam que as mulheres negras deveriam estar empenhadas em 

ser um veiculo de transtormscdo para todo o povo negro. 

Gonzalez reflete ea pr6pria contradicao vivida no interior do Movimento 

Negro e ja discutida no Capitulo II, que e a dificuldade de se lidar com a 

questao das relacoes de classe, tambem presente dentro dele. 
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5t:US rnembros segundo 'genero, etnia e classe social que possibilitou a 

conhecirnento do que e ser mulher negra numa sociedade que diferencia 

nos bairros, no movimento negro e feminista. Foi, portanto, a busca de urn 

situacao da mulher negra: no movimento de favelas, nos cultos religiosos, 

detectado nos diversos pontos onde existia reflexao e debate acerca da 

Assim, o embriao para a construcao do Feminismo Negro pode ser 

Nos viemos juntos: homens e mulheres a partir de nossa 
insercao (eu nae sei se foi da nossa insercao ou da nossa 
chegada) no ponto definido de Movimento Negro, nos 
fizemos com que ele se ampliasse, pois nos ja chegamos 
sendo... Eu penso muito nessa coisa de chegar ao 
Movimen:to Negro: nos eramosl Nos tinhamos uma 
ideologia. 

atuacao politica que se uniram, como fala Sandra Bello: 

mulheres com suas historias, suas lutas em seus respectivos locais de 

Negro, uma resposta a diversidade em que estavamos inseridas. Foram 

Foi este perfil de sociedade que propiciou a formacao do Feminismo 

infelizmente e pobre e vive nos mais baixos padroes de subsistencia. 

e que nao passam por isso; porem, e nossa tarefa falar da maioria, que 

Nao podemos esquecer das mulheres negras que sac de classe media 

... somos as primeiras , as mais velhas inclusive, a 
sairem das escolas para tomarem conta dos mais novos. 
Enquanto o menino mais velho nao, ele e preservado na 
escola. A menina tern que sair para tomar conta, fazer 
comida ... 
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ganham ate um salario minima por mes (R$ 112,00), concentram 6,4% 

minimos mensais - detern 40,5% da renda. For outro lado, os 26,9% que 

economicamente ativa - aqueles cuja renda ultrapassa os dez salaries 

termos de distribuicao de riquezas, os 5% mais ricos da populacao 

desniveis sociais. Como exemplo podemos mencionar o fato de que, em 

vez que as estatisticas tornam o Brasil um dos paises com os maiores 

No que diz respeito ao Brasil, os dados nao sao muito animadores, uma 

deixar de lembrar o tamanho das diferencas sociais existentes no Planeta. 

Falar de organizacoes sociais e politicas neste final de milenio e nao 

A gente ter uma posicao definida sobre isso 
e uma coisa legal. Outra coisa que eu acho 
que devemos ter, que agente pode ser o que 
quiser.. pode ser evangelico se estiver 
interessado, candomblecista se estiver 
interessado, estudar se estiver interessado, 
fazer arte ... (Vania Santana). 

Z - desattos para sua consoltdaciio 

analise no pr6ximo item deste capitulo. 

busca de rumos para a sua consolidacao e ampliacao, que sera objeto de 

criacao do Feminismo Negro. Seu desafio agora, consiste, ao nosso ver, na 
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34pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar /93 - Instituto Brasileiro de Geogra.fia e Estatistica . 

As incertezas que o mercado mundial vive hoje refletem-se no dia a 

dia das pessoas, e nos encontros de mulheres negras a discussao destas 

questoes tern sido uma constante. Vania Santana aposta numa dinamica de 

A globalizacao preocupa varias de nossas entrevistadas e em 

especial Vania Santana. Como grande parte da populacao rnundial, elas 

exigem solucoes para os desafios decorrentes deste processo, assim coma 

acesso ao conforto que ela nos traz. Neste sentido, temos que direcionar as 

acoes para resultados que extrapolem a simples constatacao dos 

problemas e tentar sugerir solucoes praticas e aplicaveis neste momenta 

de indefinicoes. 

Ora, diante desse quadro um fato que muito nos preocupa e a 

situacao da mulher negra. Segundo Reichmann (1995), as 'mu/heres 

negras chetes de familia historicamcnte fem sobrcvivido com um terco ou 

a metade da rends com a qua! mulhcrcs brancas chctcs de familia o 

tazem" (p.: 499). E, em meio ao processo de globalizacao em que vivemos 

hoje, as apreensoes sao de ordem diversa. 

da renda nacional34• 0 mesmo modelo de injustica social repete-se no 

campo: 1 % das pessoas detem 46% do total de terras. 
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o que voce puder fazer dentro de qualquer espaco que 
voce esta atuando, que marque que 0 mundo e dcsigual 
sob 0 ponto de vista de genera, e desigual sob 0 ponto 

Vania acredita, ainda, que: 

Perque se a gente nao se cuida a gente vai perder o 
pouco que conquistou ate aqui. E essa coisa de 
globaliza9ao, reengenharia, daqui apouco nem na 
favela vamos estar. Com essa redefinicao do mundo, 
com a teoria da Iagosta, a gente vai dancar. Entao e 
fundamental que a gente cave estrutura nao para si, 
mas ( .... ) a nivel da coletividade (. .. ) 0 feminismo 
negro hoje para mim nao e estar erradicada num 
grupo porque sou de um grupo de mulheres, E ser um 
ser politico, pensante e que tenha fundamentalmente a 
responsabilidade de resgatar e levar esse processo em 
primeiro momenta para quern e lideranca local, 
regional ou rural e, pegar o grosso dessas mulheres que 
estao espalhadas. 

Feminismo Negro: 

solucoes coletivas mais concretos para estes problemas dentro do 

apreensao sabre a globalizac;ao observada em Vania, e aponta para 

Do mesmo modo que Vania, Suzete Paiva tambem fala com 

precisamos definir uma agenda rrumma, a 
globalizacao esta acabando com a gente, veio ai para 
arrasar mesmo. 

Feminismo Negro: 

disseminacao de ideias e busca de solucoes para os problemas do 
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Ainda para a Vania, um dos pontos necessaries para alicercar o 

Feminismo Negro reside no desenvolvimento de uma etica entre a 

rnilitancia, que acabe com a desconfianca que sempre existiu entre os 

negros, desconfianca esta disseminada pelo colonizador: 

( ... ) isso nae e tecnico isso e fundamental, um teto sabre 
a sua cabeca, estrutura sua vida, isso e fundamental 
para as mulheres desde que o mundo e mundo. Acesso 
a propriedade, acesso ao bem e por onde se constitui 
seu grau de autonomia: "eu tenho a minha chave, eu 
abro a minha porto e eu estou segura estou tranquila". 
E as muitas mulheres negras que nao tiveram acesso a 
essa propriedade possa ter, poxa com uma concepcao 
filosofica, isso tern que existir ..... Isso e uma ideia ..... 

Assim, para Vania, a pratica coerente das militantes do Feminismo 

Negro possibilitara a consolidacao de uma concepcao de mundo menos 

desigual no momenta em que este parece nao mais ter fronteiras. E um dos 

pontos que ela considera prioritarios para a autonomia das mulheres 

negras e o acesso a moradia, a um teto. Em suas palavras, 

... para mim o feminismo negro tern que ultrapassar o 
diagnostico e poder ter a genialidade, a sensibilidade, a 
sabedoria de propor solucoes factiveis solucoes 
ajustadas as realidades especificas, a interesses 
especificos. 0 feminismo negro, e ai eu nao acho que e 
um movimento, e uma ideia, pois muito bem, o 
feminismo e um movirnento, mas antes de tudo e uma 
concepcao de vida, e uma concepcao de mundo. Acho 
que o feminismo negro no Brasil tern condicoes de 
caminhar na concepcao, na ideia. 

de vista racial, voce vai estar fazendo um born 
feminismo, voce vai estar fazendo implantando um 
born ferninisrno negro, voce vai estar implantando uma 
concepcao . 
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Na verdade isso acontece porque sao mulheres negras 
assumindo seu pr6prio caminho, inclusive dentro do 
pr6prio movimento ... nern todo rnundo vai na mesma 
direcao. Isto tern dado muita desconfianca eu acho que 
no que pese tern tambem os problemas naturais da 
convivencia humana, ou seja mal carater de alguns 
aquelas coisas todas, sacanagem, competicao. Mas eu 

sido bem trabalhada: 

tern relacao com a diversidade de mulheres nele envolvida e que nao tern 

seguir, ela acredita que a divisao que existe dentro do rnovirnento negro 

atuais entre as mulheres negras. Como se pode observar em sua fala a 

jurema Werneck faz uma reflexao sobre as dificuldades nas relacoes 

em todas as mulheres entrevistadas. 

forrna simb61ica e pouco perceptivel, sendo uma preocupacao constante 

interior do movimento de mulheres negras. Na verdade, esta ideia age de 

disserninada pelo colonizador branco, contarninou tambem os valores no 

A teoria de que os negros sao fadados ao fracasso e ao insucesso, 

Os brancos sempre desconfiaram da gente ... Sempre se 
sentiram ameacados diante do contato que poderia 
levar a urna perda, de um bern, de urna moral, ser 
expropriado. Eu acho que essa coisa entre nos e 
dilacerante .... 0 pessoal esta sempre um desconfiando 
do outro... Tern sempre urna.; Ai e o que digo. Eu 
nunca falei isso para ninguem, mas sempre pensei, 
pensei .. e tenho pensado muito sabre isso. Que coisa 
irnpressionante, ne? Como e que a gente conseguiu 
imaginar que o rnal esta entre nos, a gente acreditou 
nessa hist6ria. 
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For um lado foi born, ta born! Pois o pessoal continuou 
jogando a pedra e fazendo as hist6rias rolarem, depois 
tern um segundo momenta que se envereda pelo lado 
da discussao sexista, ai depois vem um outro momento 
que so tinha noticias - e ai sem nenhum folclore - ( ... ) 
que eu achei muito ruim que eu nao sei se foi verdade 
ou foi mentira, de algumas mulheres virem falar 

pesar da ressalva de que "eu ate tenho medo de tslar, mas vamos Id": 

'""' feminismo Negro, no mar de diversidade em que ele se estruturava, 

infinitamente grande. Suzete, por exemplo, faz a seguinte avaliacao sobre 

estruturas socrais, nas quais a pressao sobre esta mulher tern sido 

patologica de que a medica negra fala, podem ter relacao com as 

Estas diferentes vivencias das mulheres negras, esta loucura 

acho que enquanto movimento ele nao reflete o 
suficiente par causa da diversidade Par exemplo, tern 
mulheres rnuito rnais identificadas com o movirnento 
feminista, com as bandeiras do feminismo, e as 
metodologia s feministas. Tern mulheres muito mais 
identificadas com o rnovimento sindical e a 
metcdologia sindical. Mulheres muito mars 
identificadas com a metodologia partidaria, etc. 
etc ... mulheres de ONGs que tern .. que fica colhendo . 
(. .. ). Tern de tudo. Tern mulheres que nao passam por 
nada disto, sao mulheres que s6 querern ser negras e 
ficarem mais bonitas e rnais interessantes, entendeu? E 
esta coisa, inves de juntar, isso divide, que eu acho 
complicado e desnecessario. Eu nao sou muito, uma 
pessoa muito desconfiada, nao desconfio de rnuita 
gente, nao desconfio de ninguem a maior parte do 
tempo, entao eu fico achando isso super legal, pois tern 
mulheres muito rnalucas dentro do movimento, 
malucas no born sentido e malucas no sentido 
patologico tambem que acho que se da uma tensao, da 
muita coisa interessante. 
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1II Encontro Nacional Feminista, que ocorreu em Petropolis/Rl, de 07 a 10/08/86 e de qne Sandra 
pane da Comissao Organizadora. 

Para mim aquele Encontro teve um grande significado, 
porque eu quis participar. eu quero participar .. "quer 
estar inteira" ... eu nao quero estar sozinha, queria que 
outras mulheres tarnbem estivessem. E a partir dai, eu 
fui a SP, falei com mulheres negras de la ... lembro-me 
que foram 15 mulheres negras de SP nesse Encontro. 
Foi algo bonito. ( ... ) Foi o primeiro Encontro feminista 
que eu participei. E ali eu vivi realmente enquanto 
mulher, na minha plenitude, principalmente na minha 
sexualidade, eu estava apaixonada ... queria viver essa 
paixao .. queria viver minha sexualidade. (. .. ) Foi uma 
micro-sociedade, como esta sociedade deveria ser, foi o 
9° Encontro Nacional Feminista35• Eu sou apaixonada 

enriquecendo este debate: 

fala de como viveu esta experiencia durante o VIII Encontro Feminista, 

sexualidade que sempre a colocava em segundo plano. Sandra assim nos 

sexualidade foi possibilitar que a mulher negra fosse ao encontro desta 

0 que foi interessante neste processo de discussao sobre a 

este terna, considerado no inicio um tabu, ou "coisa de mulher branca". 

negras, por outro lado ele possibilitou um maior aprofundamento sobre 

prioridades vao aparecer. Seo homossexualismo afastou muitas mulheres 

diversidade no interior do Feminismo Negro diversas orientacoes sexuais e 

Evidentemente que numa sociedade plural, ao lidar com a 

comigo que o Movimento de Mulheres Negras estava 
fora, pois a questao era sexista, mas tinha a outra coisa 
que era a homossexualidade. 
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(. .. )Eu comecei a frequentar um pouquinho o 
movimento feminista e elas so falavam de orgasmo, 
orgasmo, orgasmo. E eu nao sabia como era isso. De 
novo a bobeira, ai teve um dia depois que eu tinha dado 
para ele e eu achei ruirn - a primeira vez que eu transei 
eu achei muito ruim, senti um neg6cio aqui - e saiu 
dizendo que todo mundo acha que isso e born, mas c 
horrivel. ( ... ) ele falou assim: no dia que voce sentir seu 
primeiro orgasmo, vai saber o que e. Quando eu senti o 
meu primeiro orgasmo eu comecei a gritar. Ai eu falei: 
Poxa vida! E comecei a ter outra concepcao de 
movimento feminista. 

nao priorizada pela maioria das mulheres negras: 

Suzete tambem faz urna reflexao sabre a questao da sexualidade, 

mulheres negras. 

irnportancia sobre a discussao da sexualidade que era negada por algumas 

Encontro, reconstruir sua relacao com o feminismo, identificando nele a 

Neste depoimento evidencia-se a forma como Sandra pode, neste 

por ele ate hoje. Foi uma vivencia muito bonita. este fez 
parte do meu crescimento. De estar pelada, tomando 
banho ... tomando sol... eu nao queria saber muito das 
oficinas nao, porque eu so quis participar da oficina de 
Iesbica, e da oficina de Iesbica e da oficina de lesbica. 
eu estava me trabalhando entendeu? ( ... ) Eu assim 
minha sexualidade, enquanto lesbica, poder vive-la de 
forma bonita e nao de forma estereotipada. (. .. ) a partir 
dali eu me considerei urna mulher feminista. porque ali 
eu pude tracar a diferenca entre uma concepcao de luta 
de sobrevivencia e eu enquanto mulher negra: casa, 
comida, isso, isso e isso, mas tinha outro lado, ne? Eu 
viver, eu Sandra, ser humano Sandra me senti livre, 
1 . l' 1· T 1vre, 1vre ... 1vre. 
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atualidade. Estas falas mostram-nos como a perspectiva de alianca com 

Feminisrno Negro necessita para empreender suas bandeiras e lutas na 

Jurema fala nao e aquele arcaico ou fosseificado, mas um modelo de que o 

teminista e Angela Borba". E evidente que o modelo de feminismo de que 

Do mesmo modo,Jurema Werneck afirma: "se esiste um modelo de 

Vou dizer que Angela Borba nao me influenciou? Claro, 
ne? t claro que a gente sempre fazia uma releitura de 
tudo que era dito. ( ... ) Ela era a que mais falava isso ne? 
Chata pra cararnba, mas era isso: ela falava ... 

Tambem e interessante mencionar aqui que o exemplo de feminista 

apontado por varias das mulheres que entrevistamos foi Angela Borba que 

soube, segundo elas, na maioria dos momentos, ter a sensibilidade de estar 

atenta para as transformacoes que levaram a formacao do Ferninismo 

Negro. Segundo Jurema Batista: 

Todas nos que chegamos no Movimento de Mulheres 
Negras teve a influencia do feminismo. Acho que nao 
teve ninguern ali que nao leu Complexo de Cinderela, 
que nao leu um monte de coisa, que as mulheres 
brancas liam naquele momenta, que nao foi 
influenciada. 

A tomada de consciencia acerca da influencia e da importancia do 

Feminismo Tradicional para o Feminismo Negro, e recente e ainda fluido. 

Este talvez seja o maior desafio na atualidade. Como muito bem foi 

observado por Jurema Batista, 
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a bandeira da educacao e urna bandeira forte para a 
mulher negra ter no terceiro milenio, imagina o 
terceiro rnilenio sem educacao, ne? ( ... ) nao e a 
educacao de so ter direito a escola, e educacao fora da 
escola. As que sairam da escola tern que voltar para 
fazer linguas, computador; as que nunca estiveram la, 
tern que ter acesso agora : poder ser alfabetizada via 
Internet, televisao, sei la, qualquer coisa. e ela pode 
fazer ... E pensar ... tanto recursos na sociedade tern que 

Batista, 

participacao e ainda menor no sistema educacional. Assim, para Jurema 

negros. No entanto, para as mulheres negras, os dados mostram que sua 

mostram um panorama geral, no qual estao incluidos homens e mulheres 

Os dados contidos na pesquisa de Luiz Claudio Barcelos (1992) 

... o quc os dados nos revelam sabre os diterencisis na realizacio 
educacional dos grupos racuus e alsrmante. Menas 
altabetizados, retidos em pstamsres cducacionais baisos; poucos 
negros consegucm chegar a universidsde. E tao poucos que 
sequcr siio suticientes para serem registrados no grdrico. (. . .) 
apenas 075% de pretos de 20 a 24 anos e 074% entre 25 e 29 
anos fem o curso superior completo. Para os psrdos esses 
numeros siio 1% e 279%7 respectivamcnte. um negro com curso 
superior e um "sobrevivente" do Sistema educacional e7 

sdcmais, enirentsrd sistemsticamente discriminacdo no mercado 
de trsbalho (p.: 55). 

No caminho para a consolidacao do Feminismo Negro, a educacao 

aparece como bandeira que mais prende a atencao de nossas 

entrevistadas. Como aponta Barcelos ( 1992) 

consolidar os objetivos do Feminismo Negro. 

estes setores do feminismo mats avancados pode ser importante para 
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Ha via na epoca muits stencso da policis as reunioes dos negros; 
tanto o samba coma o candomble seriam objetos de continua 
perseguicdo, vistas coma coisas perigosas, coma marcas 
primitives que deveriam ser necessarismente cxtintas, para que 
o ex-escrsvo se tornassc parceiro subaltemo "que pega no 
pesado" de ums sociedade que hierarquizs sue multiplicidede. 

negros no Rio de Janeiro: 

de 30, possibilitando uma alternativa cultural, politica e social para os 

para registrar o importante papel desempenhado por Tia Ciata, na decada 

bussola nesta caminhada. Valerno-nos mais uma vez de Moura (1995), 

inicio do seculo, apesar da perseguicao policial, talvez sirvam coma 

afirmacao da etnia e cultura negras, vividas pelos afro-brasileiros no 

reagir a violencia simb6lica nao e tarefa facil. As experiencias de 

dos valores e visoes acerca da mulher negra. Sabemos, no entanto, que 

Neste processo educacional, e necessario se investir na modificacao 

superior, em muitos cases com especializacao e/ou pos-graduacao'Tp.: 5). 

Feminista, "e marcado pela grande presenca de mulheres que tern o curse 

Tradicional, ao contrario, segundo relat6rio do 8° Encontro Nacional 

diminuir a defasagem escolar existente na sociedade. 0 Feminismo 

para o Feminismo Negro. Assim, temos que estabelecer medidas para 

A bandeira da educacao (Figueira, 1990) e, portanto, um desafio 

servir para nos ajudar, ne? Tern que colocar esse 
recurse a nossa disposicao. 
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Quando voce entra num hospicio voce ve ... nao que a 
mulher negra tenha o monop61io da loucura, mas no 
hospicio so tern basicamente mulher negra. Acho que 
nao tern so o rnonopolio da loucura, mas tambem o da 

Werneck, na sua condicao de medica, afirma: 

causas do elevado numero de negras com problemas mentais. Iurema 

As situacoes de conflito vividas pela mulher negra tern sido um rias 

A saude tern muito aver com a condicao de vida e de 
stress. Nos sofremos um stress muito pesado, o stress 
baixa a imunidade e, nos mulheres negras, somos rnuito 
estressadas pela sociedade que nos nega o tempo todo. 

Outro ponto apontado como importante para o crescimento do 

Feminismo Negro diz respeito a questao da saude. Para Jurema Batista, 

uma das bandeiras que une os feminismos - branco e negro - ea luta par 
creche e saude. Para ela, 

politico, economico e social. 

na valorizacao do negro, que estava totalmente abandonado pelo sistema 

"libertos" e o papel fundamental desempenhado pelas "Tias" no apoio e 

Neste texto, ve-se a violencia, inclusive fisica, vivida pelos negros 

Quanta tis testes que se tornam tradicionais na case de Ciets; a 
respeitsbilidade do marido, Iuncioruirio publico depois ligado a 
propris policis coma burocrsts, garantc o espaco que, livre des 
betides, se coniigurs coma local privilegiado para as reunioes. 
Um local de stirmacio do negro onde se desenrolam atividedes 
coletivss tanto de trabalho - uma 6rbita do permitido spessr ds 
atipicidsde de etividades orgsnizades fora dos modelos da rotins 
Isbri! - qusnto de csndomble, e se brincava, tocavs, dancsvs. 
converssvn e organizava (p.: 100). 
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36Se Sandra Azeredo (1991:131), lamenta o fato de Neuza Santos, autora do livro TORNAR-SE 
~GRO, ter abandonado o tema racial e optado por investigar a problematica da loucura, para nos, 
mulheres negras, este e um dado fundamental, pois cresce a cada dia o mimero de mulher negras que 
estao doentes mentais. 

Em relacao as bandeira, eu sinto uma pena incrivel que 
nao tenhamos sido capazes de avancar mais sobre a 
questao da violencia domestics. De fato e a gravidade 
( ... ) Eu fiquei horrorizada, quando Ii que ela havia 
morrido queimada pelo marido. Os casos sao imensos, 
e uma derivacao disso e 0 estupro, que e um outro tipo 
de violencia domestica. Sao as violencias extremas 
sobre um corpo feminino. 

Santana, 

fisica ou simbolica, como ja abordamos anteriormente. Segundo Vania 

Outro ponto importante diz respeito a questao da violencia, seja ela 

negras com doenca mental. 

solucoes para o fato de que, a cada dia, aumenta o numero de mulheres 

que articulem loucura e etnia 36 sao necessaries para que se busque 

extremamente importante para o Feminismo Negro, e estudos e pesquisas 

pelas mas da cidade. Tai fato mostra que a bandeira da saude mental e 

- que desempenham funcoes tao relevantes - aos hospicios e ao abandono 

outras pressoes que ela sofre em sua vida, acabam levando estas mulheres 

mais velhos e pela manutencao e funcionamento da casa, juntamente com 

0 fato da mulher negra ser responsavel pela criacao dos irmaos 

desistencia., de largar la., mas, e 0 monopolio da 
desistencia ... sac abandonadas nos hospicios 
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minha filha, .... nao ter vergonha de ser 0 que e, poder 
trabalhar bastante bem a sua imagem, evidentemente. 
Nao ter uma irnagem que seja: "born, mulher negra e 
isso e aquilo outro .... ". t o que tiver vontade de ser 
passando por diversos estagios de sua vida de sua faixa 
etaria ... Nos so mos assim mesmo, nos temos uma vida .... 
Voce nao pode se permitir ser... Eu fico muito 
enlouquecida que a gente possa imaginar que a gente 
tern 120 anos, 35, 40 e suas necessidades coma pessoa 
va mudando e, mudando isso, como e que vai se dando 

sobre sua visao acerca do Feminismo Negro: 

juntas construir no futuro. Vania Santana assim fala sobre o seu sonho e 

alem da constatacao das ausencias passadas, e buscar o que podemos 

devemos ver a importancia de cada contribuicao. 0 momenta e para ir 

Para Jurema Werneck, essas lutas atuais devem ser potencializadas e 

... eu tive que abandonar minha casa. Ontem eu vi a 
materia daquela familia que estava passando pelo 
jacarezinho e um menino de I I anos matou uma 
mulher, ne? Ai um cara disse: "o menino e mais novo 
que minha filhaI" ... Estive hoje na minha casa, de 
rnanha, urna casa bonita., rninha casa tern cheiro de 
novo, eu abro minha casa sinto o cheiro, fecho e vou 
embora. lsto e muito doloroso. eu falo de violencia hoje 
um pouco diferente do que eu falava ha cinco anos 
atras. Eu fugi da violencia, estou fugindo da violencia, 
alias I 

inclusive, o abandono da casa onde morava: 

de drogas nas favelas. Esta violencia provocou, no seu caso pessoal, 

de violencia que toma Iugar na sociedade atual, e que e oriunda do trafico 

Alern da violencia domestica, Jurema Batista lembra um outro tipo 
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Portanto, entendemos ser desafios emergenciais para consolidacao 

do Feminismo Negro, o ataque sistematico a "dor ancestral", que nos faz 

girar em torno dos sofrimentos vividos ancestralmente. lsto de certa forma 

ira destruir os fantasmas e teremos maior tranquilidade e equilibrio para 

partilhar coletivamente. Na rnedida que trabalhamos nossa auto-estima, 

nos transformamos seguras e poderemos ter acoes que possibilitem 

potencializar as lutas e o combate sistematico a ideologia racista e 

machista. 

Na verdade, a vereadora aponta para a necessidade de olharmos 

mais adiante, deixando de investir apenas em territ6rios pessoais. Existe de 

fato a necessidade de se tomar consciencia de que as acoes provocadas por 

uma pessoa interferem na vida de todos de um modo geral. Como bem 

disse Schummacher, "pcnsar globalmente e agir Iocalmcnte": :E este o 

apelo de Jurema Batista. 

Essa coisa de consciencia ampla e uma coisa a ser 
conquistada. A gente fala muito do ponto de vista de 
onde a gente esta, do que a gente sofre, do que a gente 
ve, da forma de ver o mundo. 

Jurema Batista, 

nascer em todas as mulheres e homens negros. Como sabiamente definiu 

E esta visao de mu ndo que a maioria das entrevistadas espera ver 

a compressao da sua negritude. 0 que e ser uma 
mulher negra velha, coma e ser uma mulher negra aos 
trinta. Se incorporar de coisas que sao decencia do ser 
humano. Entao, feminismo negro para mim e uma 
visao de mundo. 
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ocorridos. 

escrever nossa hist6ria e socializar nossas impressoes acerca dos fatos nela 

Este trabalho, portanto, e apenas uma contribuicao para que possamos 

podera ter uma versao diferente para os fatos e eventos aqui apresentados. 

Cada mulher negra, pertencente ou · nao ao Feminismo Negro, 

nossas trajet6rias de vida. 

em constante movimento, nos, mulheres negras, somos diferentes em 

possibilidade, nem tampouco a forma definitiva, pois alem de estarmos 

apresenta um visao do Feminismo Negro, que nao pretende ser a unica 

Como em todo trabalho de pesquisa qualitativa, esta dissertacao 

... entao a gente quer entrar e para a gente 
entrar a gente, vai empurrar voce tambem 
feminista. Isso era uma outra questao que 
tambem provocava, e provoca celeuma, 
nao dava para estabelecer alianca nesse 
nivel com o movimento feminista classico, 
tinha essa diferenca 
(Jurema Werneck) 

CAPITULO V- RELATIVIZANDO NUM BREVE 
PONTO FINAL 
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fala sobre os cntoques diierenciados das bandeiras Ieministss, levantadas 

entrentamento do machismo no interior do Movimento Negro; a segunda 

conclusoes em torno de tres questoes principais: a primeira diz respeito ao 

conclusoes acerca do nosso objeto de estudo podemos agrupar nossas 

( 

Todavia, como relativizar e uma tentativa de sugenr algumas 

reivindicacoes das Mulheres Negras no cotidiano de suas acoes. 

Movimento Negro houve uma mudanca qualitativa na incorporacao das 

distancia entre o discurso e a realidade etnica do pais. E na relacao com o 

Negras houve a nao incorporacao das bandeiras de lutas, houve sim, uma 

da hist6ria do Feminismo Tradicional com o Movimento de Mulheres 

enunciacao de urna situacao de opressao, vimos que em nenhum momenta 

Considerando, entao, que a bandeira de luta e a forma de 

6tica. 

analises das bandeiras e lutas nele estabelecidas e analisadas sob nossa 

impressoes sobre a construcao do Feminismo Negro sao feitas a partir das 

organizacao do Feminismo Negro, uma vez que tern sido comum, estudos -, 
sobre a nossa etnia construida por um Dutro olhar. E neste sentido, as 

gestos das pessoas que diretamente participaram do processo de 

Vale ressaltar, que este trabalho procurou apresentar olhares, falas e 



Assim, do enfrentamento inicial nasceu urna relacao mais respeitosa 

entre homens e mulheres.negros. Apesar de, ainda hoje, termos que gritar 

No entanto, foi de extrema importancia o fato das mulheres negras 

terem estabelecido, no interior do Movimento Negro, um espaco de 

reflexao e sistematizacao de suas lutas. Lelia Gonzalez um dos melhores 

exemplos a ser mencionado, como Iideranca, deste projeto de interferencia 

no Movimento Negro. Foi sua acao que, em grande parte, contribuiu para 

que hoje, em qualquer que seja o encontro, tenha-se o cuidado, inclusive 

por grande parte dos homens do Movimento Negro, de se incluir a 

discussao de genera. 

Recentemente, em conversa com um dos homens mais questionados 

pelas mulheres entrevistadas, por ser considerado uma das express6es do 

machismo no Movimento Negro, foi possivel identificar uma mudanca 

significativa. Paulo Roberto nos dizia que muitos homens ficaram 

assustados com o nascimento da organizacao de mulheres negras. Sem 

duvida, para esses homens que dominavam 0 cenario politico na epoca, foi 

muito assustador ter que dividir o poder com pessoas consideradas 

"inaptas" ou "limitadas" para o exercicio politico. 

por mulheres brancas e negras; e a terceira, e ultirna, esta ligada a 

algumas consideracoes sobre o Feminismo Negro em construcao. 
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Como ilustracao, podemos citar o caso do trabalho, que apesar de 

nao ser uma bandeira nossa, pois desde cedo estavamos no mercado de 

trabalho, que explorava nossa rnao de obra, acabou por se mostrar urna 

questao comum. Entretanto, ao inves de pedirrnos acesso ao trabalho, 

coma as feministas brancas o faziam, solicitavamos os direitos trabalhistas, 

coma foi o caso das ernpregadas domesticas que se organizaram em um 

Sindicato, visando reunir forcas para reivindicar o salario minima, que a 

maioria nao recebia. 

No caso do Feminismo Tradicional, talvez a relacao entre mulheres 

brancas e negras ainda esteja dando seus primeiros passos, necessitando, 

portanto, de maiores investimentos de ambas as partes. Porem, ter a 

consciencia de que existe um grande numero de bandeiras cornuns, a 

despeito de algumas especificidades, foi uma surpresa tambem para mim, 

que tinha como hipotese, no inicio desta pesquisa, que as lutas e 

bandeiras eram diferentes para mulheres brancas e negras. 

para garantir nossa participacao politica. Contudo, e comum homens e 

mulheres do Movimento Negro e do Feminismo Negro sentarem e 

discutirem temas amplos e politicas que visem a melhoria de vida da 

populacao afro-brasileira, de modo geral. 
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A resposta das mulheres negras foi em direcao a busca da 

autodeterminacao para construir um outro poder ou, para- ser mais 

correta, a busca do exercicio do poder. Assim, corroborando com o 

pensamento de Vania, nao era a originalidade de bandeiras a principal 

critica ao Feminismo Tradicional, mas sim a importancia de se transmutar 

estas bandeiras para uma realidade que castigava de maneira diferenciada 

as mulheres negras. Assim, foi a busca da autodeterminacao, que motivou 

as mulheres negras se organizarem e nao a distancia de reivindicacoes de 

politicas para brancas e negras. Ao criarmos a nova instituicao, queriamos 

0 movirnento feminista branco entendia, por exemplo, que a 

grande questao era a luta contra a opressao enquanto genero, nao 

reconhecendo a devida importancia a opressao etnica, 0 Feminismo 

Tradicional nao estabelecia uma critica direta ao modelo economico ou as 

relacoes sociais mais globais, mas que tinha como prerrogativa a 

participacao igualitaria das mulheres nesta sociedade. Entao as mulheres 

negras passaram a dizer, que elas estavam sendo mais oprimidas que as 

brancas. 

Tambem e oportuno acrescentar aqui, que a luta por creche e por 

moradia tambern e comum, apesar dos enfoques destas reivindicacoes 

serem distintos, pois culturalmente mulheres negras e brancas sao 

diferentes. 
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Com isso e necessario assinalar, que nao sac apenas as mulheres 

brancas ou os homens negros que necessitam de reflexao acerca da 

Entretanto, muito ainda havemos de caminhar. lsto porque, o 

Feminismo Negro traz toda uma marca desta sociedade em que esta 

inserido, o que o faz reproduzir, entre seus pares, todo tipo de relacao que 

luta para eliminar como pratica negativa. Isto o leva a cair 

constantemente em contradicao. Como exemplo, basta lermos o VI Boletim 

Informativo do NZINGA, no ano de 1889, que as tensoes vividas no I 

Encontro de Mulheres Negras, foram inumeras. Para nos, estas tensoes sao 

oriundas de um caminho queainda esta por ser definido. Um caminho no 

qual as relacoes ainda estao em construcao, assim como, o projeto politico 

que o Feminismo Negro pretende seguir, uma vez que c de conhecimento 

de todos, que os grupos oprimidos quando ocupam posicao de poder, 

acabam por reproduzir o que tanto criticam. 

Este movimento em direcao a autodeterminacao orientava-nos na 

demarcacao do territorio onde exerceriamos nosso poder, o poder de ser 

Mulher Negra e se auto representar fisica e politicamente. 

dizer que a partir daquele momenta, a representacao e reivindicacao das 

politicas publicas para as mulheres negras, passariam a ser feitas nao mais 

por brancas, mas sim pelas negras. 
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Assim, as mulheres negras que estao em busca da consolidacao do 

Feminismo Negro devem ver no poder da outra nao uma ameaca ou algo 

Provavelmente se tivessernos textos de Zumbi dos Palmares, 

Aqualtune ou Luiza Mahin, quern sabe nao estariamos em outro estagio, 

que nao ode demarcacao do territorio de poder, estariamos exercendo e 

ampliando este poder. Mas, todos sabemos que poucas foram as reflexoes 

sobre sua historia, implementadas pelo nosso povo, e menos ainda aquela 

contada com sua propria fala e impressoes. 

Talvez Jurema tenha razao quando ten ta justificar o que e vivido de 

tensao no interior do Feminismo Negro. Para ela, isto deve-se ao fato de 

"estarmos em busca do tempo perdido", uma sequela dos tempos da 

escravidao. Ou como bem definiu uma amiga: "uma dor ancestral". 

Assim, acreditamos que os desafios para o Feminismo Negro, vao 

desde 0 desmantelarnento do chamado "mito de democracia racial" as 

aliancas entre as participantes deste movimento. lsto porque, como ja foi 

comentado anteriormente, muitas vezes sao reproduzidos no interior do 

Feminismo Negro, as atitudes e conceitos que ele este movimento repudiva 

no Feminismo Tradicional e no Movimento Negro. 

diversidade de mulheres na sociedade. Tambern as mulheres negras 

precisam investir neste sentido. 

'} 
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estendidas a populacao como um todo. Pois para Miller (1981) "o poder 

nas tramas mal estabelecidas e viciadas na cultura dominante, que sao 

deve ser entendido, como aquilo que podera libertar, nao nos acorrentar 

Talvez eu possa estar enganada, mas acredito que, um novo poder 

como abordamos no capitulo anterior. 

mesma rnulher que desempenhou o papel aglutinador dos negros "livres', 

mulher que a referencia familiar se estruturou. Ap6s a "abolicao", foi esta 

Visto que, com o esfacelamento da familia africana, foi em torno da 

manutencao das tradicoes culturais e organizacao politica dos negros> 

passados que desempenharam importante papel na organizacao e na 

mulheres negras, como ja abordamos nos capitulos I e II, nos seculos 

como muito bern nos falou Suzete Paiva. Mas pelo contrario, foram as 

em 1978, quando no IPCN varias mulheres deixaram de ser omissas, 

E este "processo de ascensao" vem de muitos anos atras. Ele nao iniciou 

Nao e mole nae, viu? (gargalhadas). :E dificil ser 
mulher, ser mulher negra e mais dificil ainda. Mas eu 
acho que a gente ta num processo de ascensao ... 

negra 

sociedade. Pois, como bem definiu a vereadora Jurema Batista, ser mulher 

pengoso, mas a importancia de erradicar o racismo e o machismo na 
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Eu vejo assim, o que eu estou vendo agora para a decada 
de 90, nao e um recomeco, mas um continuar meio 
tatiante. Ha um.a inseguranca das mulheres que e muito 
interessante, que e o que vem agora? E o mundo esta 
nesse impasse! Essa inseguranca eu estou vendo, mas eu 
tambem estou vendo uma coisa, assim ... Eu nao sei se 
estou vendo, ou se estou torcendo para que eu veja, nao 
sei. Tern pessoas, que ainda sao poucas, mulheres que 
estao querendo exatamente se meter nisso, nao se meter 
exatamente, sac mulheres do movimento, elas estao 
querendo .... por exemplo, voce esta fazendo uma tese 
sobre isso, neste momento que as coisas estao 
acontecendo, elas estao buscando respostas agora. Voce 
vai e faz a tese, e um caminho para uma resposta. 
Discute a tese com outras pessoas, outras pessoas fazem 
outras coisa e sao caminhos para essa resposta. E 
principalmente nesse processo, sao respostas 

Feminismo Negro: 

a seguinte afirmacao de Jurema Werneck sabre os caminhos do 

Gostariamos de colocar um breve ponto final nesta dissertacao com 

de partida nao sao as mesmas na atualidade. 

visoes construidas quando de sua organizacao e que serviram como ponto 

movimento, inclusive a pr6pria estruturacao do Feminismo Negro. As 

a criar todos os capitulos desta dissertacao e a concluir que tudo esta em 

entrevistadas e os questionamentos destas mulheres negras nos auxiliaram 

Finalmente, e importante dizer que os encontros com nossas 

e poder sabre os outros" (pag.: 142). 

teve ate hoje ao menos dois componentes: poder para o pr6prio individuo 
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passageiras, nesse sentido, pois o movimento se 
constroi entao sao respostas para insinuacao do 
proximo passo gue dagui a pouco e outro, e outro, e 
outro. Eu nao tenho assim particularmente uma visao 
pessimista, que eu tenho impressao que varias pessoas 
tern que eu ja encontrei. "Ha essa coisa, ja acabou, como 
esta acontecendo com o feminismo, ja era" Eu nao acho 
nao, pois tern uma coisa que e vital, voce saber que esta 
fazendo parte de uma coisa que se move, das coisas que 
se movem. Tern gente que precisa que as coisas se 
movam, outras precisam que as coisas fiquern onde 
estao. Acho que essas mulheres que precisam que as 
coisas se rnovarn, nao param, entendeu? Nao param! Elas 
nao estao paradas agora, estao isoladas, cada uma 
fazendo o seu. Mas eu acho que tambem tern, quando se 
encontram sempre tern uma esperanca do "vamos fazer 
qualquer dias <lesses". Eu ja encontrei varias pessoas, so 
essa semana, que me disseram "vamos fazer qualquer 
dias <lesses". Varnos fazer qualquer coisa, ou para ir ao 
F orum, ou uma reuniao para discutir sexualidade como e 
o caso da Helena do IBAM, ou apresentar a tese sobre 
literatura negra, no caso da Conceicao Evaristo. Tern 
rnulheres que andam fazendo e querern rnarcar para fazer 
qualquer dia <lesses. A Gloria da UNSP, que esta 
querendo marcar ha um tempao uma reuniao do que ela 
viu em Bejim, por exemplo, ela ja saiu contando por ai, 
mas ela quer contar mais. Coisas assim, vamos fazer 
qualquer dias <lesses, querem juntar mais mulheres para 
trocar ideias, 
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Poxa, quando eu fizer meu livro nao vai ter mais grac;a, nao vai vende! (risos), Eu 
nasci na maternidade de Sao Cristovao, sou filha de Dona Rairnunda e seu Jose 
Macaco, devia ser Macaco, pois ele era preto, ne? Me chamavam de caquinha, quando 
eu era pequena: "macaquinha". E ... quando eu era pequenininha me chamavam de 
caquinha, diminutivo de Ze Macaco, que era macaco porque era preto, porque minha 
familia era bem negra. E ... de pois ... engracado, eu nun ca me lernbrei disso na analise. 
Eu vou fazer analise hoje (risos). Eu fui criada no Morro do Andarai com rnuitas 
dificuldades. Meu pai era alcc6latra, minha mae era alco6latra.. foi preso por causa 
do alcoolismo. Bebeu no final de semana e rnatou uma pessoa. E rninha mae sempre 
trabalhou em casa de familia, Eu tive contato muito grande - acho que isso 
influenciou minha vida. Eu oscilei entre a miseria e a opulencia o tempo todo. A 
minha mae dormia no emprego, em casas lindissimas que tinha piano, cristais, mesas, 
salas, saletas, piscinas e eu morava ... nos fins de semana eu ia dormir num quarto que 
era ZXZ, que nao tinha banheiro, onde a gente defecava no jornal e jogava pela 
janela, nao tinha luz: era Iamparina. Entao eu oscilei muito nessas duas realidades. 
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Desde pequenininha. Eu nunca fui acomodada com a pobreza, nunca fui. Voce 
tambem, ne? Eu me lembro quando eu brincava e dizia para as meninas que eu nao 
iria morrer pobre, elas morriam de rir. Dizia para elas: "e ruim de eu morrer aqui, 
nesse negocio, heim!". As meninas diziam que eu era metida. Eu nao tinha uma visao 
socialista do rnundo, eu tinha uma visao de querer coisas boas porque eu conhecia o 
lado bom da vida. Eu passeava com os patroes de minha mae. Eles me levavam no 
cinema, esse gosto que tenho pelo cinema veio dai, Segunda feira e dia de eu ir ao 
cinema, e mais barato. Entao eu cresci muito com essa coisa de sensacao de que eu 
estava no lugar errado, e claro tern umas coisas espirituais que eu acredito tambem. 
Eu tinha a missao de ter nascido la e acho que essa missao esta acabando de ser 
cumprida agora, nao tenho mais que ficar morando la a vida toda. 
Eu sempre me achava mais avancada que o pessoal da minha epoca, sempre achava 
que era mais avancada porque nao pensava do jeito que as pessoas passaram: aquela 
coisa tao pequena. Virgindade! Alcooll Drogas! Eu nao queria ficar falando como 
aquelas pessoas falavam. Foi muito engracado que logo me vi bebendo muito e fiquei 
muito assustada quando eu estava bebendo. Ate que tomei consciencia do problema e 
fui bnscar recuperacao no grupo anonimo, Cresci, mas eu nunca me adaptei aquela 
situacao que achava que nao merecia. Como as pessoas que viviam naquela situacao 
nao mereciam viver assim. Comprei um computado belissimo para minhas criancas, 
Acho que toda crianca deve ter um computador, televisao, Esses bens devem ser 
popularizados. (. .. ) Eu acho que esse meu incomodo com a situacao social so iria 
resolver com por via educacional. Entao busquei educacao para isso. Fui estudar, fui 
dar aula no Mobral e, por conta disso, todas as coisas que eu fiz foi para mudar. Eu 
achava que se eu tivesse educacao eu iria ganhar bem, no principio foi isso mesmo. 
Eu nao tinha uma visao socialista de mundo, tinha uma visao crista de mundo e ainda 
tenho, rte? Eu achava q_ue nae iria mudar o mundo, mas achava que podia fazer 
alguma coisa. Entao eu comecei dar aulas no Clube Santo Agostinho . Eu achava que ja 
estava fazendo a minha parte, pois se eu aprendi alguma coisa, poderia passar para o 
outro. Era uma visao crista, nao era socialista, nao entendia de politica ainda, Depois 
veio a Associacao de Moradores, que a gente fundou. A Associacao de Moradores foi 
criada porque uma pessoa morreu e, a partir dai, eu abri o mundo para mim. Eu 
entendi. que a gente nao morava ali porque Deus queria, de repente parece que Deus 
foi quern colocou a genre ali, rte? Falam para a gente s.e acalmar, que _e rnais facil 
"passar um camelo no buraco a agulha do que um pobre no reino do ceu" (. .. ) Eu 
nunca acreditei nisso. (. .. ) Eu sempre tive muita coisa na minha formacao ... 
testemunha de jeova ... Frequentei missa numa epoca, eu queria fazer primeira 
comunhao, mas disseram que eu era muito grande e eu nao fiz. Frequentava Centro 
espirita ... uma saldal Uma salada minha formacao e tern mais isso, a pobreza e 
riqueza. E eu nao me conformei. Depois de entrar na Associa<;ao descobri o PT, a 
morte de D. Lidia - era o fim da Ditadura - quando a gente foi estava brigando pela 
anistia. Olha, eu sei que eu fui levada, eu acho que e muito espirihuiJ mesmo. Eu sei 
que fui levada por muitos ventos, ne? Quando vi, estava faze:ndo um monte de coisa, 
ate compulsivamente. Estava no Movimento de Mulheres, Negro, no Movimento pela 
Anistia, no DCE da Universidade - participei do centro Acadernico - fui participando 
de tanta coisa que aprendi. Aprendi que a gente vivia naquela favela porque tinha 
uma tal luta de claS-se, que uma minoria tinha direito a tudo e deixava a maioria na 
miseria. Ai para mim estar no PT foi uma coisa de luta mesmo. De acreditar que 
poderiamos mudar, que posso mudarI (. .. ) Contaram tanta mentira para a gente, 
colocaram a gente para ser stibjugado. Entiio, e isso mesmo, e uma rea9ao nah1ral ter 
raiva do branco. Pior que tem gente que e assim ate hoje. (. .. )Agora acho que a gente 
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esta vivendo um momento muito legal, ne? (. .. ) Eu estou pensando nos projetos que a 
gente vai fazer este ano, de afirmacao positiva da gente, Acho que foi importante 
denunciar e trabalhar a auto-estima, para foi fundamental. Eu tenho que achar que 
eu sou capaz de ser gcvernadora, senadora. Ja optei por isso. Gosto de fazer isso. Voce 
gosta de ser pensadora, tern que pensar que voce pode ser uma pensadora aqui. A 
minha filha, Viviane, adora basquete, ela tern que ser o maximo. Nyanui quer ser 
juiza, tern que ser o maximo de juiza. Minha filha quer ser, ela vai ser. ( ... ) 0 que e 
diferente do que nossos pais fizeram com a gente, pois nos falavam: "imagine, ser 
negro juiz? Voce vai ser a {mica, vai ser a primeira". En tao eu peno assim, que seja a 
primeira de uma serie. Fora isso, eu acho que todo mundo deveria fazer analise (risos) 
Um diva popular para todo mundo: JA PARA ANALISE. Eu poderia fazer um projeto, 
ANALISE POPULART (. .. ) e uma barreira mesmo o direito De subida da pessoa e ai, 
quando voce conjuga as duas coisas, o racismo e o machismo dizem que nosso papel e 
ser domestics mesmo. Minha filha Vivi queria trabalhar numa lojinha por cem reais 
(, .) nao estou facilitando a ida delas para o trabalho, a gente teve tudo facilitado para 
ir trabalhar desde pequena. Para ninguem deve trabalhar antes da Universidade. 
Todos deveriam ter tempo para estudar. De preferencia com urn carro para ire vir 
bem da faculdade. Esse e o meu sonho. 
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Eu sou medica formada pela UFF em 1986. Vai fazer dez anos. E agora, eu estou 
fazendo mestrado em Engenharia de Producao, na COOPE, com um projeto de Saude 
de Mulher Negra. Estou no CRIOLA, como coordenadora de saude, que nao quer 
dizer nada, pois coordenadora la nao quer dizer nada, mas e isso que eu sou. Mas 
acho que tern uma coisa nessa coisa do movimento essa coisa de eu estar no CRIOLA 
isso implica numa outra reflexao que comece abandonada nesse processo assim, o que 
e uma ONG e o que uma ONG tern aver com o movimento? Isso e so urna reflexao ... 
ninguern tern resposta, nao sou eu que vou ter, nao sei nao. 
Eu sei duas coisas, eu sou empregada de carteira assinada de CRIOLA, eu seja, nao sou 
militante, mas eu sou militante e sou uma pessoas so. t uma questao que ainda nao 
zera desconfianca e nao gera urna reflexao tanto quanta necessaria. Ameaca ter uma 
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reflexiio sobre isso ai, desaparece. Isso nao e so no movimento de mulheres nezras, 
mas e tambem. Perque ONG nenhuma e movimento. 0 pessoal la do CRIOLA nao 
gosta muito quando eu falo, pois uma ONG e uma empresa mesmo, tern obrigacao dos 
impastos, tern obrigacao de prestacao de contas, de contabilidade, tern prestacao de 
contas a quern lhe financia, tern suas obrigacao e tern tambem quer dizer ... o Programa 
da ONG em muitos pontos pode ser comum com o movimento. 
0 CRIOLA por exemplo, que e uma ONG Iigada ao movimento, ou qualquer outra 
ONG ligada ao movimento por exemplo, o CEAP, tern prozrama em comuns, ou ate 
que surgem ai no movimento, ou que surgem voltados para o movimento. For que a 
ONG nao tern essa coisa de .... o seu trabalho e no campo social, mas e mais amplo. For 
exemplo, o meu trabalho na area da saude da mulher, saude da mulher nao chega a 
ser uma bandeira do movimento das mulheres negras, nao e urna bandeira urgente do 
movimento de mulheres negras, porque as mulheres estao pensando mil coisas ao 
mesmo tempo, entao nao tem ... mas e uma bandeira urgente, mas mesmo assim e uma 
coisa que eu acho, que dedico minhas horas de trabalho, ou seja nao cumprimos a 
rica as deliberacoes do movimento. Ainda que eu ache, nao so eu que acho, mas la em 
CRIOLA, a gente acha que a genre tern e a gente esta tentando organizar a coisa de tal 
forma que a gente tambem preste contas a esse movimento, assim, no sentido... 
Porque nao somos tao isoladas assim, e uma empresa que nao surge do nada e nem 
para o nada. Ele e urna referencia, mas ainda assim, ela nao e essa coisa, ela nao e o 
movimento, ela nao traz em si todas as coisas do movimento. Eu acho que a questao 
da presen9a de ONG, no movimento de mulheres negras nao tern muita ONG, na 
verdade so tern duas, ONGs estruturadas como ONG, que e o Gueledes e CRIOLA, so 
tern essas duas nesse momenta que eu conheca, tern uma serie de grupos, mas ONG 
com essas responsabilidades Iegais de empresas, de contas e tudo, so tern essas duas, 
mas o que ja e uma coisa razoavehnente. Eu tenho a certeza que por exemplo, la no 
Seminario Nacional de Salvador, uma das coisas que esvaziou bastante, uma proposta 
que tinha la, que niio era nem mais nem menos interessante, que era a proposta da 
Rede Nacional de Mulheres Negras, que foi construida pelo Cueledes e pelo CACES, 
que nao e uma ONG do movimento, mas que as vezes participa do movimento, se 
aproxima do movimento, poise uma ONG em outra condicao, ne? Mas essa proposta 
de Rede Nacional de Mulheres negras, o que esvaziou essa proposta - -ora era uma 
proposta que poderia ser mais discutida, nao chega a ser ofensiva, reeedeee, uma 
nomenclatura nova para forum nacional, essas coisas todas - mas o que afastou as 
pessoas da proposta da Rede, e que a rede da forma que a proposta estava estruturada 
era uma rede que pressupunha sedes, que eram ONGs, e so tinham duas ONGs -e 
Criola. E as pessoas nao confiam em ONGs, nao tern certeza para que servem, 
desconfiam das pessoas que trabalham para as ONGs, por que sao remuneradas. Nao 
que as pessoas dos grupos nao recebam tambem esse mesmo dinheiro que vai para as 
ONGs, mas que as ONGs sao mais explicitas, por que afinal, o rnovimento existe e o 
movimento movimenta dinheiro tambem, a gente nao pode fingir que o dinheiro que 
entra no movimento entra pelas rnaos das ONGs, simplesmente, entram tambem 
pelo .... mas as pessoas desconfiam. Entao essa proposta foi bastante esvazia, nao so pelo 
fato de quern propos, porque tambem as pessoas estavam Ia com problemas de confiar 
em algumas pessoas, mas tarnbern era uma proposta que reforcava o papel das ONGs 
no movimento e que o movimento que considera ou considerava naquele momento, 
que aquela nao era a melhor saida de reforcar o papel das ONG. 0 que diga de 
passagern que eu .... de CRIOLA foi eu e Geni, que tambem nos concordavamos, 
porque a gente acha que esse movimento nao e um movimento de ONGs, movimento 
de ONGs e outra coisa, esse movimento e de mulheres nezras, entao nao tern que 
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reforcar o papel de ONGs, mas nao foi porque a gente falou isso, que as pessoas nao 
votaram na proposta de rede. Votaram porque simplesmente era uma proposta que 
reforcava ONG, nao porque a definicao do movimento e definicao que e um 
movimento de mulheres, mas era contra ao aumento do poder das ONGs, que ja tern 
algum poder, porque tern computador, fax, dinheiro todo dia. Poxa, outros grupos 
tern dinheiro ... bom, tern grupo tambem que disfarca a gente sabe que no Brasil.. .. no 
Rio nao tern tantos grupos de mulheres negras, mas fora do Rio tern grupos, coletivos 
que recebem financiamento igualzinho, igualzinho, igualzinho, ha muito mais tempo 
inclusive. Antes de existir GUEDELES, e o Cueledes ja existe ha muito tempo e esse 
povo ja estava ganhando dinheiro. Mesmo assim esse povo disfarca e finge que nao e 
disso, nao e daquilo e finge que nao esta acontecendo. 
E uma questao da confianca e da desconfianca. Quern e merecedor da confianca, ou 
seja, qual ea mulher negra? Quern e que ea portadora da negritude? Uma mulher 
que trabalha numa ONG e menos portadora pelo menos, nao merece essa confianca 
toda, porque ela e considerada, a principio, uma vendida. Podia se considerada uma 
empresaria social, mas nao ela e considerada uma vendida que e completamente 
d.iferente. E eu discordo, nao e porque eu estou nessa posicao, mas eu nao acho que 
ela seja uma vendida, mas eu acho que ela seja uma empresaria. Uma empresaria 
social sim, com outras responsabilidades, nao estamos tratando de lucro, nao estamos 
tratando de rendimentos financeiros, estamos tratando de fomentar outras discussoes 
ou pelo menos potencializar .. esses recursos estao ali porque essas coisas existem, por 
o movimento social existe, ONG s6 existe porque o movimento social existe, ou 
porque o movimento social necessitou se aparelhar melhor, pois ficava naquela coisa 
do voluntario, voluntario e ficou muito mais dificil, ai se construiu essas empresas 
sociais que e uma categoria que ainda nao esta bem definida juridicamente, nem nos 
impostos, e o maior debate. Mas, de qualquer forma, foi do movimento social que 
surgiu a necessidade de se aparelhar melhor, masque no que se aparelhou, danou a 
desconfianca. Eu acho que como nas ONGs e como nos movimentos, existem pessoas 
realmente bandidas que nao merecem nenhuma confianca, mas nao e prerrogativa de 
ONG OU nao e prerrogativa de quern nao e de ONG, a sinceridade OU a desconfianca, 
mas eu acho que esse negocio da ONG, e uma coisa que o movimento de mulheres 
negras - s6 tern duas ONGs de mulheres negras no Brasil, ou talvez tres se a gente 
considerar o coletivo de mulheres negras da Bahia, porque como e essa hist6ria de 
coletivo, eu tenho a impressao que e uma ONG, mas eu nao conheco muito de perto - 
tern outras ONGs, mas que e do pessoal que vem do movimento sindical, do 
rnovimento negro, essas coisas todas, mas ON Gs de mulheres negras so tern essas duas 
ou tres, entao o movimento ao mesmo tempo que considera Iegitimo - e quern toda 
razao - utilizar esses recurse essa coisa todas, ao mesmo tempo tern um medo, acho 
que e um medo salutar de largar o poder nessas maos, porque essas macs tern outros 
compromissos, tern esse compromisso mas tambem tern outro, mas tarnbem tern um 
medo que e um medo por causa da presenca do dinheiro, porque nao e um medo 
porque esta fazendo essa reflexao politica, porque nao e born reforcar esse lado e nao 
o outro. Tern medo do dinheiro, a coisa do dinheiro, o dinheiro permanente. 

As ONGs nao tern tanto dinheiro assim, tern ONG que tern muito dinheiro, mas 
as do movimento negro, nao, nenhuma que eu conheco do movimento negi'o fem 
muito dinheiro. Mas, tern ONG que fem muito dinheiro que movimento de fato 
milhoes e milhoes de dolares, o movimento de ecologia, de crianca e adolescentes, mas 
de qualquer forma nao esta na mao dos negros, ... ainda, ne? Mas de qualquer forma a 
presenca do dinheiro virou um pecado mortal, e porque voce tern um orcamento fixo, 
nao se extingue com a tarefa, se extingue com a tarefa tambem, nao a tarefa de do 
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movimento de se organizar um encontro como um encontro que se extingue ao fim 
do cronograma do encontro. Com a ONG nao, termina o encontro a ONG permanece 
com seu orcamento maior ou menor, mas de qualquer forma permanece. Como e que 
Iida com o dinheiro, o movimento nao sabe, mas isso nao e prerrogativa do 
movimento, mulher negra em geral, tern uma dificuldade de encarar o dinheiro, 
porque tern mil significado, geralmente o dinheiro a maior parte do tempo do nosso 
ponto de vista das mulheres negras estava na mao do inimigo, entao quando o 
dinheiro chega ... eu fico imaginando uma mulher negra que fica rica deve ter 
um ... nao tern muitos mas tambem deve ter la seus problemas. Eu fico vendo as 
mulheres negras de classe media, salvo as excecoes de qualquer forma, a maioria tern 
um sentimento, nao um sentimento, mas uma pratica que tern uma d.ivida com os 
mais pobre. Estao sempre doando, sempre dando, eu nao acho isso errado, nao eu 
tambem faco isso, e isso mesmo nos tambem passamos por isso, recebemos muitas 
doacoes, essas coisa, entao estamos sempre doando, mas acho tambem que e por causa 
dessa coisa do dinheiro que queima em nossas maos da gente, E a coisa mais rid.icula 
que as mulheres negras de classe media tern um pouquinho de dinheiro, mas parece 
que e uma fortuna tal que matou de fome um continente, entao a gente tern que ficar 
correndo atras da culpa, ou sei la se e a culpa, mas acho que muitas tern esse tom de 
culpa, assim, mas outras nao. Por exemplo, eu vivi muito e acho que voce tambem, ne, 
da doacao. Como a gente vai estudar sem doacao, como a gente vai comer sem 
doacao? Nao tinha alternativa, entao a gente doa mesmo, ja doei para gente que fala 
mal de mim, (risos) sabe aqueles emprestimos? Hoje eu nao faco muito isso, assim 
aleat6rio eu nao faco nao, pois o meu dinheiro foi muito dificil para se ganho. 
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Eu sempre militei ... mas iniciei minha militancia no rnovimento de favelas, ou seja 
lutando por melhores condicoes de vida na favela, aquelas coisas ... saneamento basico 
e tal. Comeco a partir de 197 5 ... quando .... e.i.onde eu mo:rava ... no Morro dos 
Cabritos quando cinco nucleos iam ser despejados, OU seja 140 familias. Ai todos 
ficaram, fica ... ficamos desesperados e tal. 0 que fazer? 0 que fazer? E neste periodo 
urna das favelas do Rio bastante organizada, a nivel da resistencia da remocao, era 
favela do Vidigal. E a partir dai em busca da solidariedade nos nos unimos e a 
partir ..... com esta situacao eu me inseri mais organizadamente no movimento . Ai eu ja 
comecei a fazer parte da Comissao, a secretaria da Associacao de Favela, que e uma 
coisa que depois eu quero falar, que geralmente, nos mulheres na comunidade, a 
gente comeca a participar da Associacao de Moradores, o papel que nos e destinado, 
possivel, e a."e a., Secretaria ferninina da Associacao ou ser seeretaria, nao e? E mais 
com o passar do tempo .... eu fui conhecendo outras comunidade como Rocinha, 
Vidigal, Cnararapes, Andarai, Fornes fazendo amigos ... e tal.; conhecendo rnais 
gente ... ai voce vai discutindo vai saindo daquela visao do seu umbigo, E discuti-se a 
necessidade de nos, nos organizarmos de estarmos mais presentes na Associacao, num 
cargo mais de mando.. e tal. E a partir daf as mulheres comecam a.; a., querer 
reivindicar a direcao mesmo <la ... da ... <las Associacoes de Moradores. Como ternos 
varies exemplos, E com minha rnilitancia de favelas e taL cheguei perto do 
movimento.; cheguei proxirna do Movimento Negro Perque me aproximei do 
movimento negro? Porque dentro de mim eu tambem sentia que por morarmos 
numa comunidade de maioria negra ... a questao racial.. .. olhava o meu contorno e via 
... Poxa, porque vivemos assim? E dentro da comunidade mesmo, as vezes 
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discriminacao do nordestino que nao gosta do negro ... aquela briga toda ... aquelas 
piadas discriminadoras. E vendo nossa realidade, mulheres levando porrada todos os 
dias ... apanhando. Os homens sempre saem, as criancas ficam, as mulheres po, sendo 
mae sem nenhum auxilio dos homens que conceberam aquelas criancas e a 
esterilizacao e a ligacao de trompas ... Entao todas estas coisas estao ... nos fomos 
observando e ta entrando ... ta entrando ... O que fazer com isso? Po esta realidade e 
mutavel, como e que vamos? E a partir eu quis entrar em contato com outras 
mulheres de favela. Era uma realidade negra, estas mulheres tambem estavam 
passando pela mesma coisa, ou passando, ou vendo esta realidade. 0 que de certa 
forma, pela nossa consciencia somos ate um pouco privilegiadas, ne? De nao estarmos 
num degrau maximo de miserabilidade. Este suporte - nao e nem financeiro - mas a 
questao mental ajuda voce a suportar e se prevenir de determinadas situacoes. E a 
partir dai conheci outras mulheres. AhT vamos frequentar reuniao de mulheres e 
tal.. .. E deu a ideia de formar ai um encontro ... foi ... e.... o primeiro encontro de 
Mulheres de Favelas e Periferia ... que teve ajuda da nossa primeira parlamentar, e 
conseguimos mobilizar outras mulheres de varias comunidades... isso foi 
em 197 1978 ou 79, mas depois a gente pode conferir. Foi um 
memento de Quer dizer esta decada final de 70 e inicio de 80 foi um momento de 
muito crescimento para o Movimento, foi um momento que mulheres negras de 
periferia ou de favela, que comecaram a participar ... comecaram a participar ... J 
Comecaram a participar do movimento negro propriamente dito ... De Ievar de querer 
que o Movimento Negro uma Comecaram a querer do movimento negro uma alianca 
com a comunidade. Algumas instituicoes fizeram assessoria comunitaria, que nem o 
Paulo, o primeiro marido da Jurema... seu irmao! Foi a primeira assessoria 
comunitaria .... do IPCN, foi uma tentativa de Iigacao do movimento negro, que e um 
movimento formado basicamente de negros de classe media., e tal.... ou que se 
transformaram em ... (classe media). Enos viamos com toda sede , com toda garra de 
unir ... de ampliar o espaco do Movimento Negro, ou seja que ele concebesse tambem 
que a favela era uma extensao territorial que nos deveriamos fazer parte ou ja 
faziamos parte e queriamos ser reconhecidos... e ai foi criado o movimento negro de 
favela e de periferia sempre um complemento, uma costela de Adao., sempre essa 
situacao estava se perpetuando. E a partir dai teve o primeiro Encontro de Mulheres 
de Favela e Periferia ... o segundo encontro de mulheres de favela e periferia, isso em 
79. Em 86 ... 86?... Em 84 .. , 85, teve o primeiro Encontro Estadual de Mulheres 
Negras ... (eu lembro que foi em 87). Em 1987 o primeiro encontro Estadual de 
Mulheres Negras, em Moqueta.; foi um encontro que com muitas dificuldades 
conseguimos financiamento. Nao existia ainda uma tendencia, de y, x ou z. Esse 
Encontro foi convergente, foi a uniao das necessidades, das necessidades, -do contato, 
do desejo de se organizar, A sua organizacao foi muito bonita. Claro que tinha 
divergencia, mas nao eram divergencias de principio. Era um momento de 
arregimentar ... nao se aprofundava nas diferencas ideologicas, e tal. 0 Primeiro 
Encontro Estadual de Mulheres Negras, para mim marcou no sentido de: "e 
necessario ... e necessario que as mulheres negras discutam suas especies enquanto 
mulheres negras. E... para se contrapor do feminismo classico e tradicional.... Agor a 
como vamos fazer isso, nao sei. 
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Com meu nome mesmo, Suzete Paiva dos Santos, a guerreira, cara a cara com Rosalia. 
(risos). A mulher do trevo, eu tenho uma Iogomarca, que e um trevo com as cores da 
Unidade Africana. Eu era atleta, vivia Ia no interior do suburbio, de Realengo, atleta 
estilo sul americano, fui barrada no baile pois mamae diz que filha dela nao fazia 
atletismo nao ia virar menina rnachorra. Isso me marcou muito, sempre com um 
toque de rebeldia na familia. Eu era diferente na familia como ate hoje, mas com o 
passar do tempo isso passou a ser um elogio e nao uma pecha. Ai eu fui para o 
ginasio, ainda peguei a admissao, sempre estudei em escola particular perto de casa, 
Eu nao tive uma infancia muito tranquila, pois minha mae ja tinha levado um susto 
com o meu pai, pois ele me rapta com sete para oito meses. Ela so vai me resgatar com 
um ano. E de um ano ate os sete eu fiquei com um pe na terra e outro na cova porque 
eu voltei com debilidades fisicas e minha vida era toda plantada dentro de casa. As 
brincadeiras com as menina, quern quisesse brincar comigo tinha que ir a minha 
casa. Era escola de fun do de quintal.................. . Eu me lembro 
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que por conta disso eu fui crescendo, estudei numa escola chada Rene, que o cara 
batia para cacete, ate que um dia eu me cansei daquilo, sai da escola e fui para a 
Nicaragua, que e uma escola da elite publica, no centro da praca do Realengo, eu 
demorei a chegar, minha mae passou mal, caiu, ai foi me procurar e foi quando eu 
cheguei com uma novidade que a partir daquele dia eu estaria numa escola publica. 
Fui dali para o Gil Vicente, que o diretor era um ara graduado, da marinha, que era 
Ivan Constante Vof March, tern ate uma escola com o nome dele, comecei a fazer 
atletismo escondido, porque eu literalmente apanhava na escola, mas isso dava-se pela 
preocupacao dela me ver Ionge de novo. Ate que um dia teve um negao me 
procurando que era o meu tio, e ai todo mundo ficou escondendo, todo mundo ficou 
assustado, um negao de 1:80 m. com um enorme beico, como eles diziam, ne? Diziam, 
esconde que e o pai, dali sai e fui fazer escola tecnica, passei mas nao fui. Canhei uma 
bolsa para fazer o pre tecnico. Tentamos uma escola tecnica local, como nao 
conseguimos encontrar o meu pai para comprovar renda, fui para na escola 
normal.. (volta a questao do rapto) Ate recentemente eu estava 
fazendo exame de fezes, pois eu tinha ameba, quando a gente se lembra vai la e faz o 
exame, ne? Eu fui para o Julia ... morei durante um ano na casa dos patroes de minha 
tia. mamae era costureira, modista, foi baba, morou no Palacio Cuanabara. t me 
manteve ate recentemente na faculdade particular, na Santa Ursula, eu nao acreditei 
na minha competencia que tinha passado para a UERJ e nao fui ver aquela porra. Po 
direito na santa Ursula, minha mae de santo chegou com um jornal e mostrou o meu 
nome para a UERJ com quatro mil e tantos pontos, e eu fui no ultimo dia e me 
remanejaram na a USU (. .. ) Meu primeiro vestibular foi para a CFET eu passei ... eu 
tinha feito edificacoes, mas eu botei mecanica (. .. ) eles ficaram impressionados com o 
meu esforco.... eu tinha muita dificuldade para desenho. .. eu podia ter entrado para 
escola de quimica ..... eniiio ela me mandou par.a a escola norrna, .. Sou professora da 
escola fundamental, alfabetizadora, pegando os chamados rotulados, "renitentes". 
Antes era classe especial. Uma vez fazendo uma feira cultural, reproduzimos um 
texto de Monteiro Lobato, eu estava na peca, mas meu papel era secundario, muito 
pequenininho. Era do Jeca tatu, eu so flava duas palavra, e nisso eu cresci meio, eu 
roubei a cena dos atores principais, me tornei muito conhecida. Inclusive tern um 
professor que da aula aqui de Matematica, o Walter, que falou para mim que eu 
estava proibida de dar aula, eu deveria seguir carreira de teatro. eu me empolguei 
com aquilo e fui parar num grupo de teatro, so tinham dois negros. Eu estive com um 
pe para entrar no Asdrubal e fui para o garra Suburbana. Nessa epoca, o Semog 
andava por la, ele fazia administracao de empresas. Minha primeira forma de 
organizacao foi no candomble. Eu morava perto de uma Assembleia de Deus, eu ia 
para la brincar com as criancas. Nos fundos o Axe Apo Afonja dava para os fundos da 
minha av 6.. .. . Minha primeira forma de organizacao se di com oito 
meses eu entendia que tinha que ficar presa, mas eu me rebelava. E quando eu fugia 
para rua, quando eu via algum vizinho ou parente vindo em minha direcao para me 
pegar ou me proteger eu ja sabia que era um perigo. Quern era o perigo, o meu pai, 
que estava por perto. Eu sai correndo, gritando. Minhas insercoes pelas ruas sao as 
minhas primeiras formas de organizacao. (. .. ) Um dia eu estava num onibus e uma 
pessoa atras de mim falou assim: Ta falando tanto de consciencia, entao pega esse 
jornalzinho aqui para voce ler" :0 SIM.BA surge em 75, acho que isso foi 75- 76. E eu 
disse que nao tinha dinheiro. Essa pessoa era o Amaury eu jogava meus cabelos assim, 
e eu a partir dali comecei a curtir amor platonico, Fui morar depois onde ele moron. 
Eu cheguei toda feliz da vida rnostrando o jornal, ai o pessoal caiu de pau em cima de 
mim, entao eu ja comecei ver o grupo assim (olho torto) (. .. ) Ai eu tento me 
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reaproximar do movimento negro, eu ja havia feito o santo, ja tinha me formado. 
Comecei tambern a ir em bailes militares. Eu tinha umas amigas que sempre me 
chamavam, ai um dia eu acabei indo. Conheci um cadete Ia, ele era negro. Eu fiquei 
maravilhada: um cadete negro, coisa que a gente nunca via. Comecei a namorar, 
comecamos a ter intimidade sexual. Na epoca era tirar um pico, tirar sarrinho na 
coxas ou entao botar na portinha. E foi assim que eu peguei uma gravidez virgem, To 
te falando serio, eu ainda tenho os exames guardados. Minha infancia la em casa 
nunca conversamos sobre sexualidade, minha tia falava que quando eu ficasse moca 
eu ia fiear assim (e mostrava o moldes para a gente). (. .. ) Hoje eu nao sei a quantas 
anda, ate mesmo porque ficou muita sequela. E todas as vezes que a gente tentava se 
reunir, eu acho que foram voces que tentaram se reunir Ia no Sindicato o pau rolou, o 
Sindicato dos Professores, se lembra? Eu acho que ta na hora da gente avancar, sair da 
linha sexista. A gente ta na linha de mulher, nesta visao sexista, mas ir para uma coisa 
mais participativa no sentido de curso de formacao. Uma organizacao que se preserve 
no curso de formacao. E ao mesmo tempo, saber como se mescla isso, organizacao de 
mulheres negras e movimento negro. Perque so pelo titulo, parece que sao dois 
movimentos, para quern nao e do meio, passa assim, e como e que fica isso? Acho que 
esta na hora de juntar essas questoes de negros e negras se respeitarem se disputar o 
poder sim, E a gente esta correndo o risco de perder o pouco que conquistou, quer 
seja na area financeira, politica e economica, ( ... ) tern uma pessoa na mangueira que 
ta fazendo um pequeno trabalho, tern outra ali, mas a gente nao conseguiu se juntar 
enquanto mulher, enquanto MN, como um todo. 0 MN tambem nao esta muito 
diferente. Se bem q a nivel do MN, a gente avancou la atras com o ENEN, 
provavelmente que vem sair outros ENENs - Encontros Nacionais de Entidades Negras. 
(. .. )Hoje eu estou no MNU, Movimento Negro Unificado. Ele esta em vias de se 
transformar numa organizacao nacional hoje, a realidade esta mais proxima. Ele esta 
organizado em treze estados da federacao, ne? (..) Nunca fui a encontros de mulheres 
negras .. cheguei proxima e fui barrada no baile. No encontro nacional ja estava tudo 
Iotado. 
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Sou historiadora de formacao ... tenho uma ... me formei em 84, trabalho em ONG 
deste 83, trabaThei primeiro no !BASE, durante 7 anos, de 83 a 90. Depois sai para 
estudar Mulheres e Desenvclvimento na Holanda, depois voltei em 1992 e desde este 
periodo trabalho na F ASE. Na F ASE durante estes quatro anos trabalhei como 
assistente de direcao e agora, estou na area de relacoes internacionais e, muito 
provavelmente. a partir do ano que vem ficarei trabalhando com a problematics 
ligada a genero e desenvolvimento nos projetos da F ASE. Sou carioca, do RJ. Tenho 
urna filha. Flora.. estou casada, Flora tern cinco anos agora. . . 0 que eu podia dizer 
ma.is sobre mim? .... Venho de uma familia de classe media baixa, onde a valorizacao 
da educacao foi muito acentuada. Minha mae foi funcionaria publica, aposentou-se 
venho de uma historia de mulheres trabalhando dentro da farnilia. Acho que isso da 
um certo panorama. .. Meu av6 foi muito importante nesta formacao familiar. Meu 
avo foi Oficial da Marinha ... N"EGRO ... Baiano, Chegou aqui como oficial de marinheiro 
e se reformou - quando voce sai do exercicio - Foi um dos primeiros operadores de 
radio submarino. Tern uma historia bastante interessante, mas e para montar um 
pouco esta concepcao de suburbio carioca de Madureira, onde na verdade rnoravam 
grande parte dos suboficiais daquele periodo do seculo eu venho de uma familia que 
foi construida, se constituiu em Madureira. Acho que isso monta um pouco essa 
trajet6ria de imaginar que o caminho da ascensao social se da a partir da educacao e 
colocando muito claro que mulheres e homens trabalham . Nao venho de uma 
historia de familia de mulheres que nao tern trabalhado. Minha av6 embora tenha 
parado de trabalhar depois que se casou, se casou com 23 anos, antes disto desde 14 
anos, nao so ela como todas as irmas trabalharam em fabrica: fabrica de renda, 
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fabrica de tecidos. Isso e uma coisa importante, pelo menos pelo meu pontos de vista, 
por onde as coisas passaram, por onde o feminismo chega ate a mim. Eu costumo 
dizer que sou uma feminista e ativista das relacoes raciais. A minha entrada no 
feminismo se deu de uma maneira - nao por uma trajetoria pessoal, do que eu vi 
dentro de casa, da necessidade de voce se emancipar, ter sua autonomia financeira, 
ter a sua colocacao profissional, minha mae era profissional, e profissionalizada - 
entiio isto tern uma hist6ria familiar bem concreta e sempre no sentido de afirmar que 
voce tern que luta pelos seus direitos. Isto foi uma coisa que eu ouvi desde sempre 
dentro de casa. Quando em 79, durante o periodo de secundarista, eu fiz parte de 
movimento de escolas, dentro do Colegio ... estudei no Colegio Piedade, tinhamos um 
grupo de amigos, um gremiozinho, um jornal. Eu durante minha adolescencia fiz 
teatro, fiz danca, enfim, me envolvi com um pessoal que muito rapidamente, por 
conta do momento mesmo, final dos anos 70, tinha uma .... a necessidade de 
participacao politica era uma coisa que passou pela gente. Eu ja cheguei dentro da 
universidade, com uma perspectiva progressista dentro de mim mesmo, por tudo que 
eu tinha sido mobilizada durante a escola secundaria, no segundo grau. Muito bem, 
entao juntou uma movimentacao do Movimento Estudantil, que na epoca quando eu 
entrei para a universidade tinha claro a participacao, mas nao consegui perceber o 
movimento estudantil da universidade, como sendo o meu espaco politico. Ao mesmo 
tempo, eu ja naquela epoca, 79/80, eu ja tinha, por conta do que acontecia ... os 
debates porque nos eramos um grupo de estudantes secundaristas bastante ativo 
faziamos um monte de palestra, debates na ABI, quando tinha passeatas nos 
iamos .... eu tive acesso entao a atividade do movimento negro, IPCN ... Conheci logo de 
frente o Amaury, nao so eu como todos os meus amigos daquela turma 
(..)No primeiro ano da Universidade, em 80, uma professora minha chamada Fany 
Tabat, que todo mundo conhece no RJ, me chamou para participar de uma pesquisa 
que ela estava desenvolvendo no RJ, na epoca pela FLACSO, que falava justamente 
sobre a organizacao de mulheres, o que tinha acontecido de 1980 a 198 5 na 
organizacao de mulheres no estado do RJ. Entao, foi sopa no mel para mim. Nos 
fizemos uma bateria sobre dois assuntos super importantes para a pesquisa que foi a 
analise do material, jornais, boletins, produzidos pelo Brasil Mulher, centro da 
Mulher Brasileira e um outro ... Era tudo o que ha via sido produzido regularmente e 
que niio era regular - cartilhas por exemplo. E uma outra coisa que era importante 
para a pesquisa era entrevista com mulheres ativista desses grupo, Na epoca tinhamos 
tres grandes grupos; Coletivo de Mulheres do RJ, o Centro da Mulher Brasileiro e o 
Brasil Mulher. Entrevistei varias, uma vinte ... Foi ai que eu conheci todo mundo ... foi 
uma coincidencia feliz de ter tido a oportunidade, ja entrando na universidade tendo 
o interesse que ja vinha desde 77, 78 quando eu entrei no secundario ... juntou, entiio 
eu tive a oportunidade, nao por conhecer as pessoas como o de aprofundar a leitura, 
qual era a perspectiva, como tinhamos chegado ate ali... nao so em termos de 
movimento de mulheres no Brasil, como ao nivel internacional. Eu trabalhei com Fany 
um ano em meio cheguei junto com ela ate o inciozinho da criacao do nucleo da 
mulher, quando nao tinha quase nada, bem no inicio, eu era uni ca pessoa que 
trabalhava com ela, o que me ajudou muitissimo porque era remunerado. Me ajudou 
muitissimo a levar a faculdade, era realmente.... Eu sempre costumo dizer que a de 
fato responsavel pela minha entrada no M de Mulheres da forma como se deu e a 
Fany, depois uma pessoa maravilhosa que eu conheci que me orgulho muito de ser 
amiga, que e a Maria Jose de Lima, a Zeze. A qual sem duvida e uma grande pessoa. 
Tern ate uma historiazinha engracada ... e que Fany era uma pessoa que determinadas 
pessoas viam assim ... niio sei o que . E muita gente nao quis me dar entrevistando 
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inicio, nao queira envolvimento com esse pessoal que pesquisa e tal, mas eu falava " 
po eu nao tenho nada aver com isso, to defendendo o meu". Estou estudando quero 
aprender e esse mulherio todo esta fazendo isso. Ai a Zeze falou, "nao venha aqui 
fazer a entrevista comigo que daqui nos vamos conversar com uma serie de pessoas e 
depois com a Danda, e depois disso, a ela vai colocar todo mundo para falar com voce. 
Fica tranquila". Perque elas eram as mais radicais, as feministas mais radicais do RJ 
eram as do Coletivo de Mulheres do RJ. Era um racha do racha. E foi com esse grupo 
que eu mais me identifiquei, ficamos super amigas, participavamos das atividades, das 
discussoes. 'Foi assim que aconteceu 
(. .. )- Mas com relacao de ser ativista e que eu tenho muita consciencia da minha 
negritude, sempre tive uma consciencia exatamente como as questoes de genero. Tive 
essa consciencia adquirida dentro de casa, nao foi um fato de discriminacao racial la 
fora que me deu essa concepcao. Eu venho de uma familia negra, meu pai e branco 
brasileiro, minha mae e negra, eu tenho um avo que teve historia dentro da marinha, 
eu venho de um bairro essencialmente de populacao negra, entao nao e uma coisa ... 
Conheci um Natal quando menina: Nataline Jose do Nascimento. Um bairro com 
duas grandes escolas de samba, entao ninguem me disse, nasci sabendo. Na PUC, onde 
eu estudei, nos eramos 26, havia um grupo de negro ... nao era uma coisa formal mas, 
sabiamos exatamente onde nos estavamos, de onde nos vinhamos. de onde saimos, de 
onde nos estavamos e o mais importante de tudo era o ONDE QUERlAMOS IR. Isso ai. 
(. .) O RJ nos anos 80 foi de um nivel de producao e de agitacao, de intercambio 
imensos, para ter sido vivido imenso, as palestras no Arquivo da Cidade sobre 
escravismo, o que muito me ajudou na Faculdade, professoras da PUC que estudavam 
escravismo, o que acontecia na Biblioteca Nacional, o que acontecia dentro da alianca 
francesa, coisas que aconteciam gratis que hoje voce ate ve que falta muitissimo e 
naquela epoca com a disponibilidade de estudante deu para frequentar. Entao o que 
acabou acontecendo com a historia das relacoes raciais, eu fui estudar. Quando eu 
terminei meu trabalho com a Fany, eu estava no Institute de relacoes Internacionais 
da PUC, e eu fui estudar Africa, e tinha tanto seminario interessante sobre Brasil- 
Africa, o Centro Estudos Afro-Asiaticos, era um local que aconteciam milhoes de coisa, 
entendeu? Fui estudar literatura, fui ler, eu estava dentro da universidade. Ai e que 
esta uma coisa importante, eu agradeco muito a minha familia, pelo o que ela 
imputou em minha em relacao a necessidade de estudar. Eu aprendi muito quando 
diziam para mim que a unica coisa que eu tinha que fazer era estudar, na hora de 
estudar e estudar, na hora de trabalhar e trabalhar. Eu acho que eu soube aproveitar 
aquele momenta que eu estava destinada a estudar, en tao eu fui estudar e existia um 
caldo naquela epoca .... entao eu acompanhei a trajetoria do MN da melhor forma: me 
informando, me informando como uma pessoa. E por isso que eu digo assim, tern urna 
historia "AfU desconhecida no MN", nao quern estava no MN me viu la, agora, 
ativista eu nao era fui fazer ativisrno em outros lugares. Fui fazer ativisrno no 
movimento de mulher, porque eu ainda acredito que o rnundo esta dividido entre 
duas metades: entre homens e mulheres. Essa divisao e o nos ... como se percebe os 
motivos que fizeram as mulheres acabam optando por fazer seu movimento digamos, 
autonomo. 
(. .. ) Eu acho interessante tambem que um dia a gente com o rosto pintado de branco. 
E para lembrar as mulheres negras que querem a todo o custo clarear. E um 
enfrentamento que a gente tern ai, A gente partiu do pressuposto que todas as 
mulheres negras querem ser negras e isso nao e verdade. Eu nao tenho muito uma 
opiniao formada sobre isso nao, tern muita coisa para a gente ver, ne? 


