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Introdução 

 

Este artigo apresenta informações de uma pesquisa a nível de graduação desenvolvida 

como trabalho de conclusão de curso da mesma autora pela Universidade Federal de Campina 

Grande (PB), sob a orientação do Prof. Dr. Paulo Matias de Figueiredo Junior. O objetivo do 

trabalho é discutir sobre a temática da mulher negra brasileira a partir de sua abordagem na 

literatura afro-brasileira, a importância do trabalho das escritoras na quebra de estereótipos e a 

transcriação de um texto literário para outras expressões artísticas e a utilização dos artifícios 

das linguagens. 

Para tanto, iniciamos uma pesquisa histórica acerca da afro-brasilidade e a construção 

da identidade nacional em paralelo ao preconceito racial, para que pudéssemos entender um 

pouco sobre o papel da mulher negra na sociedade, bem como os espaços que são ocupados 

por essas parcela da sociedade. Após entender um pouco mais sobre o universo feminino 

negro, partimos para a discussão sobre a utilização da arte como forma de luta desta parcela 

da sociedade. 

 A luta dessas mulheres na sociedade brasileira acontece envolta da procura por 

direitos nos mais diversos campos e tem como problemáticas questões no tocante a associação 

dos preconceitos sobre raça e gênero. Almejando desligar-se a figura da mulata e buscando 

conquistas de seus direitos sociais, políticos, culturais e trabalhistas.  

 A literatura afro brasileira passa a ser um tipo de arte engajada porque fala de 

experiências individuais que são reconhecidas por um coletivo e se posiciona em apoio a uma 

causa ampla. Sousa (2016) afirma que as escritoras afrodescendentes se manifestam na 

autorrepresentação de um duplo devir literário: o negro e o feminino. Reescrevendo, assim, o 

sujeito feminino negro, sua lutas, experiências, cultura, necessidades, direitos, buscando 

reconhecer origem, autoaceitação e estética negra, como espaço na sociedade que ainda é 

marcada pelo racismo e sexismo construídos desde a escravidão até a contemporaneidade.  

                                                           
1 Bacharela em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) - Estudante de MBA em 
produção de conteúdo para mídias digitais pela UNICOOP. E-mail:carool.brito@hotmail.com 
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(Des)construção social e literária: representatividade, resistência e o papel das escritoras 
negras na luta antirracista e sexista  
 

A visão social para com a mulher negra é uma construção histórica que afeta 

profundamente as mais diversas áreas de suas vidas, colocando-as em um subgrupo social, em 

relação à realidade da mulher branca, que pela cor já possui certos privilégios, ou o homem 

negro, que possui no gênero uma base de apoio. A mulher negra, em especial a brasileira, 

passa por experiências discriminatórias ao longo da vida que são frutos de uma concomitância 

de preconceitos pautados, principalmente, na união de características de gênero, raça e classe. 

Entendendo, segundo o STF, discriminação como: 

[...] qualquer diferenciação, exclusão ou restrição, com o proposito ou efeito 
de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, 
cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, 
inclusive recusa de adaptação razoável [...] (Ementa Constitucional nº 
45/2004 do Supremo Tribunal Federal Brasileiro apud  SILVA 2016,   p. 13) 

 

Um fator essencial a ser discutido é a realidade econômica das afrodescendentes, que 

ao serem analisadas na População Economicamente Ativa (PEA) brasileira, se encontra no 

último lugar na maioria dos pontos relacionados a trabalho e acumulo de riqueza social. 

Segundo Sueli Carneiro (2011), quando empregadas, as mulheres negras chegam a ganhar 

metade do salário das mulheres brancas e um quarto do que ganha os homens brancos. É 

importante destacar a disparidade econômica entre o homem branco e a mulher negra no 

Brasil. Ainda segundo a autora, no primeiro caso, a o rendimento em relação a salário chega a 

6,3 salários mínimos, enquanto no segundo, 1,7, configurando o “matriarcado da miséria”2.   

Em questões trabalhistas, a mulher negra foi colocada em espaços que em sua grande 

maioria tem relação com trabalhos domésticos e de produção familiar, como alimentação, 

vestuário, fabricação de utensílios de trabalho, desde a escravidão até a pós-emancipação 

(SOUZA, 2012). Segundo a mesma autora, eram ensinados às mulheres negras os trabalhos 

domésticos desde sua infância e executados até a vida idosa, sendo essas as que configuravam 

                                                           
2 Termo utilizado na declaração pró-Conferência de Racismo, elaborado 13 organizações de mulheres negras na 
cidade do Rio de Janeiro, para designar as condições de vida da mulher negra brasileira. 
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a mão-de-obra mais barata, isso porque ainda quando cativos, os senhores da época colonial 

não podiam ter “cargas inúteis”.  

No âmbito mais geral, eram as mulheres negras “[...]as governantas, as mucamas, as 

damas de companhia, as cozinheiras, as copeiras, as arrumadeiras, as responsáveis pela 

limpeza, as camareiras, as criadas do quarto, as amas secas e amas de leite” (SOUZA. 2012, 

p.254); aquelas que ocupavam os cargos menos valorizados na sociedade. A situação, muitas 

vezes desumana, dessas mulheres é fruto dos estereótipos e da falta de direitos e espaços que 

começaram na época da escravidão e que ainda refletem na sociedade contemporânea, mas 

que são combatidas pelo feminismo negro.   

O crescente do número de libertos fez com que o lugar das escravas no trabalho 

doméstico, fosse substituído pelas criadas de servir. Segundo Souza (2012), para muitas delas, 

o trabalho doméstico poderia significar proteção e até mesmo quando libertas, alguns amparos 

básicos serviam de subsídio para a substituição do pagamento monetário. A autora coloca, 

então que a liberdade dessas mulheres não era total. Elas ainda ficavam sob domínio do seu 

patrão, podendo configurar mais uma fonte de renda para o mesmo, enquanto eram alugadas 

para terceiros, muitas vezes separando os criados que seriam designados especialmente para 

locação dos seus serviços. Por outro lado, também podiam realizar atividades extensivas por 

conta própria, como outra fonte de renda, como coloca Souza (2012) nos seus estudos sobre o 

mercado de trabalho. 

A hipersexualização e desumanização do corpo feminino negro na época da 

colonização, faziam com que essas mulheres fossem vistas como “mulas” de trabalho (SILVA 

2012, p.91) e objeto de satisfação sexual por parte de seus senhores, ocasionando a 

naturalização dos abusos sexuais, justificados em fatores de desigualdade racial. É assim que 

nasce os estereótipos do termo “mulata” como símbolo de corpos de grande atributos e 

sexualizado. Assim, a mulher branca ocupava o cargo senhora/esposa por questão de status 

social, enquanto a negra vista por fatores raciais como a designada também para os prazeres 

carnais, por ser o “exótico”. 

Colocado numa situação privilegiada e, pois de detentor de valores sobre os 
quais se assentavam os suportes da ordem social, o senhor branco não teve 
que justificar os dispositivos que asseguravam exclusividade matrimonial 
dentro de seu grupo étnico, visto que não havia condições, numa sociedade 
constituída de livres e escravos, para que estes últimos contestassem medidas 
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adotadas por aqueles. Nesse quadro, a presença constante e a situação de 
indefesa da escrava estimulavam sua posse sexual por parte de seus 
senhores. (QUEIROZ, 1975, p.26) 

 

Queiroz (1975) comenta que é colocado a estas mulheres, o comportamento 

impetuoso, o modo fogoso, expondo-as a agir segundo desejos sexuais e expectativas sociais 

que as envolvem nesses e outros aspectos. A beleza negra é vista, assim, como fora dos 

padrões sociais, porém cercadas de expectativas. 

 Dessa maneira, os traços referentes à branquitude são colocados como sendo o ideal, 

enquanto é ensinado as negras que seus cabelos crespos ou cacheado, por exemplo, não se 

encaixam no padrão e devem se adequar à critérios de “boa aparência”.  Isso faz com que as 

mulheres negras, no geral, passem a não gostar das suas características e gere frustação para 

com si, por não ser aquela que a sociedade deseja (SILVA, 2012) e a autoaceitação seja difícil 

e lenta, o que se agrava quando elas não conseguem se ver representada nos mais diversos 

campos, seja na ocupação dos cargos de chefia, na mídia, na moda, no esporte, na música, 

entre outros.  

 Um exemplo claro sobre isso é a como a aparição e permanência de algumas dessas 

mulheres, servem de inspiração para tantas outras e são vistas como ícone de luta e 

resistência, pela pouca referência em relação a mulheres negras em destaque. Pode-se citar 

aqui a cantora e vanguardista Elza Soares, uma das cantoras negras que mais batalhou pelo 

seu espaço e liberdade para falar de negritude e que foi considerada “A Melhor Cantora do 

Milênio”, pela BBC3; Glória Maria, que foi por muito tempo a única mulher negra jornalista 

em uma grande emissora de televisão brasileira; atrizes como Ruth Souza4, Elisa Lucinda 

(atriz e escritora), Zezé Motta (também cantora), Camila Pitanga e Tais Araújo, são 

responsáveis pela representatividade da mulher negra na mídia televisiva de entretenimento 

(cinema, novelas, seriados, entre outros). Taís Araujo foi eleita a “Mulher do Ano5” pela 

revista “GQ” no ano de 2016, premiação comemorada por todas mulheres negras brasileiras. 

Ainda no mesmo ano, a judoca Rafaela Silva (negra, mulher, lésbica e favelada) foi a primeira 

                                                           
3 Disponível em: <http://www.revistacapitolina.com.br/a-cantora-do-milenio-e-mulher-negra-brasileira-e-
feminista-elza-soares> Acesso em: 18 jan. 2017 
4  Primeira negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio, na peça “O Imperador Jones” (1945), também 
primeira a ser protagonista de uma novela, “A Cabana do Pai Tomás” (1969) 
5 Disponível em: <http://www.geledes.org.br/ativista-na-luta-contra-o-racismo-tais-araujo-e-eleita-mulher-do-
ano/#gs.xuzohlk> Acesso em: 19 jan. 2017 
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medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio. Essas são alguma das responsáveis por encorajar 

outras mulheres negras a lutar pelo seu espaço e o reconhecimento e quebra dos estereótipos.  

Além da falta de representação na atualidade, existe uma lacuna na história brasileira 

no tocante as militantes negras nacionais durante toda a história do país. Dandara dos 

Palmares, esposa de Zumbi dos Palmares e ativista tão importante quanto ele, é uma figura 

pouco conhecida e comentada na nossa história nacional. Dandara liderou homens e mulheres 

quilombolas, lutou e morreu pela libertação dos escravos, assim como Tereza de Benguela, 

Alquatune e Luisa Mahin. O que é mais comum acontecer, principalmente nos séculos 

passados, é encontrar a representação da mulher negra não pelo seu símbolo de garra, força e 

resistência, mas sim na apresentação dos estereótipos de natureza sexualizada e 

desumanizada.  Essa estereotipia negativada já citada e discutida, é reforçada  na abordagem 

dessas mulheres negra na literatura, desde os primórdios.  

 As mulatas serviram pra retratar o lado sexual da vida humana. Gregório de Matos é 

visto como o pioneiro nas abordagens que reforçam esse estereótipo ligado as mulatas. Em 

suas obras, a mulata recebeu grande atenção por uma acolhida literária que enaltecia suas 

características físicas e sexualização. Queiroz (1975, p.31) ainda afirmar que é nos escritos do 

autor conhecido como “Boca do Inferno” que se encontra os traços do estereótipo literário da 

mulata.  Segundo o mesmo autor, personagens como Bartola, Vicência, Catona, Anica, 

Córdula e Luiza, trazem, ainda nos anos XVIII, uma imagem negativa da mulata baseada por 

fatores 3 fatores principais: “a própria condição polemista do autor” (Queiroz, 1975, p.32), as 

experiências pessoais de escritor com negras e mulatas e a persistência de fatores sociais e 

morais que afetam e desfavorecem tais mulheres. 

Além dele, outros escritores reforçaram o estereótipo da mulata em suas obras, como 

Manuel Antônio de Almeida em Memórias de um Sargento de Milícias, através da 

personagem Vidinha; Bernardo Guimarães, principalmente no seu livro A Escrava Isaura; 

José de Alencar , através de Iracema; mostram essas mulheres ainda com elemento físicos 

típicos para serem explorados e poucos atributos além disso. Aluízio Azevedo passa a colocar 

outra observação sobre a mulata, baseado nos preceitos do Naturalismo. Em O Cortiço, Rita 

Baiana é apresentada não só pelos dotes físicos, como também pelo seu caráter e inteligência 

(QUEIROZ, 1975, p.37), que marca algumas poucas mudanças na abordagem, mas não 

desvincula a imagem a mulher negra às marcas do preconceito racial e da sexualização dos 
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seus corpos. Alguns anos depois, outra mulata ganha grande destaque na literatura nacional: 

Gabriela, de Jorge Amado, aparece chamando atenção não só pela atração física que desperta, 

como também pela sua liberdade urbana.  

 Embora os exemplos utilizados sejam dos primórdios da abordagem da mulher negra 

na literatura, esses preconceitos foram assegurados e caracterizam realidades racistas e 

sexistas sofridas por mulheres negras na contemporaneidade, que lutam pelo seu espaço e 

pelo respeito pela sua condição natural. Florentina Souza (2008) afirma que a representação 

da mulher negra como extravagante, sensual, ótimas cozinheiras e lavadeiras, é realidade de 

escritos do século XIX, XX e também no século XXI. 

Ao (re)apresentar uma diferença negativa de mulher negra, a literatura 
reproduz simbolicamente, estereótipos que a subjugam, através de 
qualitativos carregados de imagens de um passado de escravização, 
exploração, sensualidade, libido e virilidade exacerbada, negando-lhe 
aspectos positivos, que promovam uma construção afirmativa de suas 
identidades. (SANTIAGO, 2012, p. 99) 

 

Não é apenas no tocante à abordagem na literatura e na falta de protagonismo que a 

mulher negra é vista, na maioria das vezes, com preconceito. É preciso discutir sobre as 

mulheres negras que produzem literatura e procuram reescrever suas histórias ainda em 

campos de discussão como gênero e raça, Há, até os dias atuais, uma luta travada contra o 

preconceito na abordagem e nos espaços procurando: 

[...] por esta autorrepresentação e a quebra dessas imagens negativas ou 
comumente circulantes na literatura nacional, realiza-se com a tomada de 
consciência dessas mulheres que se aglutinam em movimentos literários e 
passam a expressarem seu próprio sujeito poético, com suas dores, lutas, 
anseios, história e memória. Um sujeito negro feminino capaz de se 
apresentar, agora por suas próprias mãos e sentidos; aos poucos, essas 
mulheres foram rompendo com as deturpações e estereotipias literárias a elas 
atribuídas na história e tradição da literatura brasileira. (SOUSA, 2016) 

 

A Literatura Afro-brasileira nasce, principalmente, como forma dos negros se 

expressarem e poder falar sobre si. Passam a ser protagonistas das próprias histórias e relatam 

experiências individuais que causam reconhecimento de uma coletividade. Para Duarte (2008) 

a Literatura Afro-Brasileira se configura quando há interação entre cinco critérios: 
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 Temática: quando aborda o próprio universo negro como tema principal 
 Autoria: quando é escrito por pessoas negras 
 Ponto de vista: traz a perspectiva desse segmento da população 
 Linguagem: quando há uma discursividade específica negra 
 Público leitor afro-descendente: como uma afirmação de identidade, o escritor é porta-

voz e traz uma cumplicidade natural  

Nessa perspectiva, a literatura afro-brasileira feminina, ganha força em autoras como 

Maria Firmina dos Reis, primeira romancista brasileira, Carolina Maria de Jesus, Conceição 

Evaristo, Geni Guimarães, Léa Garcia, Lélia Gonzalez, Alzira Rufino, Maria Gonçalves, Elisa 

Lucinda, até e as mais jovens como, Jarid Arraes, Mel Duarte e Luz Ribeiro. O ato de 

escrever aparece como resistência, tira a mulher negra de uma situação de desprestígio ao 

mesmo tempo em que fortalece a identidade negra na busca de oportunidades de expressão. 

Busca a quebra dos estereótipos e da sexualização dos corpos, como também trabalha com 

uma literatura de um coletivo que questiona seu espaço, isso porque também na literatura, as 

mulheres negras são vozes abafadas e colocadas em segundo plano.  

No tocante ao espaço negro na literatura, a série Cadernos Negros, que surgiu em 

1978, é tido como um dos principais meios de propagar discursos afro-brasileiros e em 

especial a questão de gênero. O negro passa a ter seu espaço como produtor de conteúdo, na 

quebra do discurso hegemônico e levando relevância da produção literária, difundindo cultura 

e resistência. Cadernos Negros é uma publicação anual organizada pelo grupo paulista 

Quilomboje. Literatura que tem produções feitas até os dias de hoje e passou a ser visto como 

antologia do Movimento Negro, dando também às mulheres um meio de se expressar sobre 

sua própria realidade (FIGUEIREDO, 2009). Porém, a abertura para as escritoras negras 

dentro desse espaço ainda é marcado pela luta em prol do espaço isso porque, segundo De 

Sousa (2015), na primeira edição da séria, de 10 escritores, apenas 2 eram mulheres. O que 

mostra a visão marginalizada que se tinha da produção e divulgação do trabalho dessas 

mulheres dentro da própria literatura negra brasileira. 

Visando reunir escritos de mulheres negras numa produção unicamente feminina (em 

especial a bahiana), a pesquisadora Ana Rita Santiago publicou o Vozes Literárias de 

Escritoras Negras. O livro discutiu sobre a produção literária feminina negra num âmbito 

mais geral, as abordagens na literatura e outros assuntos que cercam esse universo, e analisou 

o trabalho de oito poetisas bahianas, bem como a distribuição desses projetos.  
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Em Vozes-Mulheres, a autora Conceição Evaristo traz cinco gerações distintas de 

mulheres negras que além de demonstrarem suas experiências, levam à reflexões sobre o 

espaço dessas mulheres e finaliza o poema acreditando em uma geração que possui mais 

liberdade. Como observado na estrofe: 

A voz de minha filha 
recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 
as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 
A voz de minha filha 

recolhe em si 
a fala e o ato. 

 

Pensando ainda nessa nova geração que tem mais liberdade e que luta pela conquista 

de espaços e de ser vista como realmente é, independente das expectativas geradas pelos 

estereótipos que cercam as mulheres negras, a poeta Mel Duarte ganha destaque pela 

participação no projeto Poetas Ambulantes, um coletivo independente que atua na cidade de 

São Paulo e leva poesia as ruas visando desburocratizar os espaços para circulação da poesia e 

conquistar novos públicos. Em textos como o Não desiste Negra, não desiste!, além de 

encorajar mulheres negras a encarar a vida e lutar contra os preconceitos, a poeta chama 

atenção pra esta nova geração e se coloca inclusa. 

Numa outra perspectiva, Jarid Arraes procura resgatar um pouco da história das 

mulheres negras brasileiras e abordar histórias abafadas no país, ao iniciar um projeto de 

escrever história biográfica em forma de cordel sobre 10 grandes mulheres negras da história 

do Brasil. Sem deixar de trabalhar com lutas como a quebra do estereótipo da mulata. Em seu 

cordel Não me chame de mulata,  podemos observar a luta de Jarid travada em versos6 como:  

Essa palavra “mulata” 
Ela não me representa 

Não sou cria de jumento 
Nem de burro sou rebenta 
Eu sou filha duma gente 
Corajosa e imponente 
Com história opulenta. 

                                                           
6 Texto completo no site da organização de mulheres negras Gelédes. Disponível em: 
<http://www.geledes.org.br/nao-chame-de-mulata/#ixzz4HmpaLaac >. Acesso em: 12 de nov. de 2016. 
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Não aceito essa carimbo 
De “mulata” Globeleza 

O meu corpo não é coisa 
Pra racista nojenteza 

Sei bem mais do que sambar 
Pro machismo se acabar 
Eu te passo essa certeza. 

Atualmente, as escritoras procuram alternativas na produção independente e 

distribuição independente, como é o caso do livro O Livro Coroações
7, de Débora Garcia, 

lançada no final de 2014; e na internet que surge como agente facilitador na propagação do 

conteúdo sem muitas barreiras. Outra atuação de destaque da poetisa, é o fato dela ser uma 

das idealizadoras do projeto Sarau das Pretas, um grupo de escritoras que atual promovendo 

saraus na cidade de São Paulo que discutem o feminino, cultura e ancestralidade negra. 

Em busca escritoras menos conhecidas, o projeto Margens, da jornalista Jéssica 

Balbino, procura, através da internet, fazer um mapeamento das autoras de literatura marginal 

do país, como forma de amplificar essas vozes que até julho de 2016 reuniu informações de 

cerca de 425 mulheres espalhadas pelo Brasil.  

Outro projeto que deve ser destacado é a Web-série Palavra Negra
8 que tem intuito de 

exaltar a poesia afro-brasileira, com foco também nas escritoras. Com um conjunto de filme-

poesias, pretende apresentar textos de autores conhecidos ou não, que falem da cultura afro-

brasileira e que sirva, também, como material pedagógico. Não podemos esquecer da 

liberdade e força dos blogs e as redes sociais como meio alternativa de propagação de poesias 

e produção de conteúdo negro, como é o caso os blogs Poema Preta e PeleNegra, a página no 

Facebook Eu Empregada Doméstica e o site Blogueiras Negras.   

Em novembro de 2016, a TV Brasil exibiu o especial Um Abraço Negro
9, em 

homenagem ao Dia da Consciência Negra, um ponto alto do programa, foi a presença do 

coletivo As Bititas interpretando textos de autoras afro-brasileiras e abrindo discursão para a 

importância dessas mulheres no âmbito da literatura nacional. Esses vídeos foram 

                                                           
7Disponível em: < http://www.geledes.org.br/mulheres-negras-encontram-na-producao-literaria-independente-a-
oportunidade-de-romper-com-a-invisibilidade/#gs.ega4YJ0> Acesso em: 12 de nov. de 2016. 
8
 http://www.almapreta.com/realidade/web-serie-palavra-negra-exalta-poesia-afro-brasileira 

9
 Disponível em: <http://www.ebc.com.br/cultura/2016/11/atrizes-interpretam-textos-de-consagradas-

autoras-negras> Acesso em 22 fev. 2017 
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posteriormente lançados na internet, o que aumentou a discussão sobre este projeto e os 

espaços. 

Podemos observar, assim, que assim como nos demais campos da linguagem, a fala da 

mulher negra brasileira não só discute a cultura afro-brasileira, como questiona seu espaço na 

sociedade, reafirma sua identidade, além de relatar experiências. 

Considerações Finais 

Através deste artigo é possível conhecer um pouco mais sobre a história e construção 

da identidade afro-brasileira em paralelo a construção do preconceito, os problemas 

enfrentados pelas mulheres negras e suas formas de resistência e combate principalmente a 

como eram/são retratadas na literatura nacional. 

A militância, nos mais diversos âmbitos, serve de subsídio para a produção e consumo 

de conteúdos criados por mulheres negras e utilizar de arte como instrumento de luta. A 

utilização da literatura neste sentido provoca não só a união das mulheres e reconhecimento 

coletivo, como também expõe e discute as experiências de vida dessas mulheres, permitindo a 

troca de experiências, o empoderamento feminino e incentivando a aceitação das 

características afrodescendentes.  

Podemos observar, assim, que nos mais diversos campos da linguagem, a fala da 

mulher negra brasileira discute a cultura afro-brasileira, questiona seu espaço na sociedade, 

reafirma a identidade negra, além de relatar experiências. A literatura aparece como mais um 

meio de propagação de discurso, resistência e luta. Configura a desmistificação dos 

estereótipos ligados à cor, principalmente na representação da mulata, como também a 

separação da luta da mulher com características elencadas ao sexo feminino como sendo o 

“sexo frágil”.  
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