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Introdução 

 

As mulheres, apesar de ainda não terem galgado a tão desejada igualdade em nossa 

sociedade excludente, que ver o homem branco/ocidental/cristão como modelo de 

superioridade, obtiveram alguns êxitos na busca por seus direitos buscando sair do lugar 

subalterno e consequentemente de invisibilidade forçada em que fora colocada. Conseguiram 

o direito ao voto, de exercer funções e conquistar determinados diplomas que eram exclusivos 

dos homens. Mas algumas ativistas passaram a indagar que mulheres foram essas? Todas 

essas mulheres conseguiram esses direitos e da mesma maneira? Em quais contextos? 

Passaram, então a abordar sobre o lugar da mulher negra, no feminismo, na sociedade 

brasileira.  

Sobre a população negra, de maneira geral, a ativista negra Theresa Santos (2006, 

p.134) aponta que: “[...], no país da “democracia racial”, saímos da condição de escravos para 

a semi-escravidão”. Tendo o fator racial enquanto marcador das diferenças, sendo relegados 

as pessoas negras o lugar mais baixo da hierarquia.  Em relação à mulher negra, Beatriz 

Nascimento (2007) salienta que esta por sua vez, se manteve desempenhando os papéis que 

lhes fora imposto desde a escravidão, ocupando espaços domésticos e trabalhos rurais. 

Dessa forma, gostaríamos de abordar sobre essas questões e concomitantemente, trazer 

um pouco da realidade das mulheres negras da Comunidade Negra Senhor do Bonfim1, a 

partir de nossas experiências de campo2 nessa Comunidade, de nossas observações, 

impressões e conversas com as moradoras, percebendo que sua situação não difere muito da 
                                                           
1
 A Comunidade Negra do Senhor do Bonfim, recebeu a certificação como remanescente de quilombo, em 18 de 

abril de 2005, expedido pela fundação Cultural dos Palmares. Está localizada na zona rural do Município de 
Areia, no Estado da Paraíba. Atualmente ocupa uma área de aproximadamente 100 hectares, dentro da 
propriedade Engenho Bom Fim, localizada no distrito de Cepilho. 
2 O método etnográfico, campo da Antropologia social, fundamenta-se no levantamento de dados sobre uma 
determinada comunidade com o intuito de melhor compreender o modo de vida ou sua cultura específica. “Fazer 
etnografia é como tentar ler (no sentido de "construir uma leitura de") um manuscrito estranho, desbotado, cheio 
de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais 
do som, mas com exemplos transitórios do comportamento modelado". (GEERTZ, 2015, p.7). 
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situação das mulheres negras no Brasil de maneira geral, sabemos das particularidades e não 

queremos homogeneizar, mas sabemos que carregam uma “experiência histórica - cultural 

comum”. (GONZALEZ, 2008, p.39).  

Nossos primeiros contatos com o grupo tiveram início no ano de 2014 quando 

começamos uma pesquisa na Comunidade resultando no trabalho de conclusão de curso pela 

Universidade Estadual da Paraíba no ano de 20143. E assim, trouxe ao debate a questão da 

identidade quilombola pelo prisma dos próprios remanescentes quilombolas, buscando 

observar se todos se reconheciam assim, se identificavam como tais. Nesse caso, 

problematizamos os elementos que constituem a identidade étnica, apontadas pelos próprios 

remanescentes de auto definição enquanto comunidade quilombola. No ano de 2016 demos  

continuidade com outra pesquisa, ainda está em andamento, no programa de pós graduação 

em História da Universidade Federal da Paraíba acerca do “protagonismo” das mulheres dessa 

comunidade.  

Para construirmos a tessitura do presente texto, iremos nos valer das fontes históricas 

que são peças chaves para a escrita da história. Faremos uso do Relatório Antropológico da 

Comunidade (2007), tendo em vista as informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, 

ecológicas, geográficas, socioeconômicas e históricas desta Comunidade nele contidos, o que 

nos dará um norte sobre a trajetória de algumas mulheres. Bem como a utilização de 

entrevistas que são primordiais para o desenvolvimento do trabalho. Utilizaremos a história 

oral temática, definida por Meihy (2007), que consiste na aplicação de questionários que 

delimitam o tema a ser abordado nas entrevistas. A história oral, portanto, contribui para o 

“esforço de recuperar a experiência e os pontos de vista daqueles que normalmente 

permanecem invisíveis na documentação histórica convencional e de considerar seriamente 

essas fontes como evidência” (THOMSON, FRISCH & HAMILTON, 1996, p.75). 

A priori, abordaremos um pouco sobre o feminismo negro e a luta de algumas ativistas 

em busca de uma visibilidade acerca da inserção da discussão sobre as mulheres negras na 

sociedade brasileira e por fim, traremos nossa pesquisa de campo sobre as mulheres da 

Comunidade Negra Senhor do Bonfim. 

 

As mulheres negras e o feminismo 

                                                           
3 SANTOS, Geilza da S. Memórias e políticas públicas: a construção da identidade quilombola na comunidade 
negra Senhor do Bonfim. 2014. 66f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) – Universidade 
Estadual da Paraíba, Campina Grande. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



3 

 

 

A historiadora Bebel Nepomuceno nos mostra que o percurso de mulheres negras e 

brancas em busca de direitos na sociedade não aconteceu da mesma maneira para todas: 

 

Entretanto, tal trajetória não se aplica do mesmo modo a todas. Mulheres 
sociais de grupos distintos viveram-na de maneiras diferentes e ritmos 
variados. Partiram de patamares desiguais e, no desenrolar dos 
acontecimentos, não caminharam juntas no mesmo passo, com determinadas 
situações de nítidos privilégios para umas e exclusão para outras 
(NEPOMUCENO, 2013, p. 384) 

 

 Pensando assim que essa historiadora constata a história das mulheres negras no Brasil 

no pós - abolição para se pensar o seu “protagonismo ignorado” e assim, perceber as 

dificuldades para essas mulheres conquistarem alguns direitos divergindo em muitos aspectos 

das mulheres brancas. Se uma das lutas do feminismo era modificar a ideia da mulher 

enquanto rainha do lar, desmistificar a ideia de fragilidade, de que mulheres elas estavam 

falando? Onde se inseria a mulher negra nesse contexto? Tendo em vista que faziam parte da 

mão-de-obra, onde durante vários anos foram escravas no eito ou como mucamas4, ou 

“mulheres pobres, sós ou chefes de família” que procuravam meios de sobreviver e sustentar 

suas famílias, a partir de ocupações domésticas (doces, salgados, lavagem de roupas), traziam 

para o espaço público suas atividades: as quitandeiras, lavadeiras, artesãs, vendedoras de 

tabuleiros5, por exemplo. Ou seja, enquanto algumas mulheres estavam querendo o direito de 

trabalhar e de ir para as ruas, as mulheres negras já faziam isso há tempos. Portanto, havia 

questões díspares entre a realidade da mulher branca e da mulher negra. Lélia Gonzalez atenta 

para o fato de, 

 

[...], como a mulher é praticamente excluída dos textos e discursos do 
movimento feminista em nosso país. A maioria dos textos, apesar de 
tratarem das relações de dominação sexual, social e econômica a que a 
mulher está submetida, assim como da situação das mulheres das camadas 
mais pobres etc., etc., não atentam para o fato da opressão social. 
(GONZALEZ, 1982, p.100). 

                                                           
4 Sobre a mucama Gonzalez (1982, p. 93) acrescenta: “Após o trabalho pesado na casa grande, cabia-lhes 
também o cuidado dos próprios filhos, além da assistência aos companheiros chegados das plantações, engenhos 
etc., quase mortos de fome e cansaço”.  
5 Maria Odila Leite em seu livro: Quotidiano e Poder em São Paulo no séc. XIX aborda sobre o cotidiano das 
negras quitandeiras salientando suas lutas pela sobrevivência no espaço urbano Ver em:. DIAS, Maria Odila 
Leite da Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no séc. XIX. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



4 

 

 

Nas discussões do movimento feminista, na década de 1980, as mulheres negras 

passam a apontar a questão do racismo como pauta, houve algumas resistências e passaram 

assim a perceber a questão da exploração da mulher negra pela mulher branca. Como a 

própria autora ressalta o movimento feminista ou de mulheres não se atentavam para a 

questão racial e assim não viam a grande questão das mulheres negras que sofriam além do 

preconceito de gênero, aquele ligado á sua cor. Portanto, o movimento feminista não percebia 

as questões específicas das mulheres negras em vários âmbitos, trabalho, educação, saúde e 

etc. Rompendo com o discurso feminista tradicional centrado numa perspectiva européia e a 

norte americana na opressão a questão do gênero, as mulheres negras passam a se organizar 

politicamente no intuito de dar visibilidade aquelas a quem os direitos básicos foram negados. 

Foi a partir dessa lacuna que algumas ativistas procuraram elaborar o feminismo negro para 

que pudessem envolver as especificidades do contexto da mulher negra, principalmente o 

sexismo e o racismo. Para Gonzalez (2008) o feminismo negro se diferenciava do feminismo 

ocidental por ter como marca a solidariedade, tendo uma experiência histórica em comum. 

Bebel Nepomuceno (2013, p. 400) destaca duas intelectuais ativistas, Lélia Gonzalez e 

Beatriz Nascimento6 como peças chaves no processo que fica conhecido como o 

“enegrecimento do feminismo”.  Era a busca da inserção das questões das mulheres negras 

tanto no movimento feminista, quanto no movimento negro de se voltar também para as 

questões de raça, gênero e classe. Assim, cada vez mais essas mulheres negras vão trilhando 

uma “autodeterminação política”, resultando na formação de várias organizações feministas 

negra no Brasil7. Entre alguns grupos criados de mulheres negras estão o Aqualtune (1973); 

Luíza Mahin (1980) e o Grupo de mulheres negras do Rio de Janeiro (1982), mas sempre 

interligados ao movimento negro. E assim foram surgindo outros grupos em diversas regiões 

ao longo dos anos, destacamos aqui o Bamidelê – Organização de Mulheres Negras na 

Paraíba, formado em 2001 e que atua contra as desigualdades sociais, raciais e de gênero. 

Um aspecto apontado pela historiadora Angela Davis (2016, p.78) é que em relação à 

luta do negro sempre se partiu do pressuposto de que se os homens reunidos resolvessem seus 
                                                           
6 Sobre Beatriz Nascimento, Alex Ratts (2007) aponta que na ditadura militar ela lutou contra os estereótipos de 
raça e de gênero advindas da sua angustia pessoal enquanto mulher negra e a continuidade da inferiorização da 
mulher negra na sociedade brasileira. 
7 Várias personagens negras deixaram um legado para as futuras gerações e que através de suas lutas 
fortaleceram a identidade Negra. Entre as quais estão Luiza Mahin, Alqualtune, Preta Zeferina, Felipá do Pará, 
Eugênia Ana dos Santos, Maria de Loudes Vale Nascimento, Laudelina de Campos Mello e muitas outras. 
(ANDRADE, 2012, p.61) 
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problemas, todos os demais problemas da comunidade negra estariam resolvidos, ou seja, a 

liberdade do negro corresponderia à liberdade do homem. Portanto, um dos grandes desafios, 

e isso se aplica ao Brasil, é de perceber essa mulher negra como parceira na luta pela 

visibilidade e, portanto, de uma igualdade para todos. Apesar de que o movimento negro 

tenha perpetuado algumas questões sexistas do modelo ocidental entre outras práticas, como 

salienta Gonzalez (2008), ambos carregam a experiência histórica - cultural comum e assim 

essas mulheres vão conquistando mais espaço e mais voz entre seus irmãos negros. 

A situação das Mulheres Negras do Senhor do Bonfim 

As mulheres negras fossem escravas, libertas, livres sempre trabalharam sejam em 

ambientes rurais ou urbanos, ocupando as mais variadas funções. Fazendo um levantamento 

no Recenseamento do Império do Brasil de 18728 da Cidade de Areia9, vemos certa 

preponderância, mesmo que pequena, das mulheres em relação aos homens, contanto com 

50,70% da população, sendo 94, 34% livres e 5,65% escravas. No quesito “raça” em relação 

às mulheres (12.955), temos 27,61% brancas, 61,15% pardas, 4,26% pretas e 1,30% caboclas 

em relação ás mulheres livres, já as mulheres escravas, temos 2,36% pardas e 3,28% preta e 

99,73% eram analfabetas.  

No quesito profissões esse censo nos traz os dados dessas mulheres escravizadas, das 

732 escravas: 10 (1,3%) eram costureiras, 421 (57,51%) eram domésticas e 254 (34,69%) 

lavradoras. No entanto, é preciso salientar que esses serviços domésticos também ocorriam na 

zona rural, nas casas-grandes dos engenhos, por exemplo. Vemos assim duas categorias que 

Lélia Gonzalez (1982) aborda: a trabalhadora do eito e a mucama e como esses papéis foram 

perpetuando no mundo do trabalho mesmo após a abolição. Analisando as “escravas do lar”, a 

historiadora Flávia Fernandes de Souza (2012) observa a cidade do Rio de Janeiro através do 

recenseamento de 1872 também constando que a presença de mulheres escravas nas 

atividades domésticas era preponderante, além do que mulheres livres e libertas que 

ocupavam consideravelmente essas funções. No município de Areia em 1872, também 

                                                           
8 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística.  Censo de 1872. Arquivo Digital da Biblioteca do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (ADBIHGB). Disponível em: 
 < http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv25477_v5_pb.pdf>. Acesso em 05 set. 2016. 
9 O município de Areia está situado na microrregião do Brejo paraibano, no alto do planalto da Borborema, 
possui uma área de 269, 596 Km², com 23.829 habitantes e fica a 130 km da capital João Pessoa. Foi 
reconhecida como Patrimônio Histórico Nacional, em 11 de agosto de 2005, pelo Conselho Consultivo do 
IPHAN e homologado pelo Ministério da Cultura, através da portaria nº 073, de 29 de agosto de 2006. 
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constatamos essas mulheres ocupando principalmente essa função. Do número total de 

mulheres livres (12.223), 7.923 se diziam pardas e 553 negras e as ocupações majoritárias 

destas eram em serviços domésticos e em segundo lavradoras. Dessa maneira, podemos 

pensar que essas funções foram importantes para essas mulheres livres e libertas nos últimos 

anos da escravidão. Para Eni de Mesquita Samara (1972, p. 41, 48 apud Souza, 2012, p. 252), 

ao longo do Oitocentos, em lugares diferentes do Brasil, grande parte das mulheres 

trabalhadoras ocupavam as funções consideradas típicas da condição feminina, ou seja, as 

atividades ligadas ao lar, mesmo enquanto vendedoras de alimentos era um desdobramento de 

atividades vindas do lar. Mas, gostaríamos de salientar que algumas mulheres negras viviam 

do trabalho laborioso do campo. 

Pensando um espaço delimitado do município de Areia: a Comunidade Negra Senhor 

do Bonfim através das nossas conversas com os moradores e com as informações contidas no 

Relatório Antropológico de Reconhecimento e Delimitação do Território da Comunidade 

Negra Senhor do Bonfim (2007), temos uma noção de como viviam as mulheres negras dessa 

região no pós - abolição e vemos a perpetuação de duas práticas encontradas no 

recenseamento de 1872: a lavradora e a doméstica, que se perpetuou até a conquista enquanto 

Comunidade quilombola.  

 Duas irmãs de um dos moradores10 do Engenho Bonfim trabalhavam na casa grande 

como domésticas: Jaceli e Maria. Dona Biu a matriarca da família “Pedro de Maria” nos conta 

que trabalhava de lavadeira para a proprietária do Engenho. As demais mulheres, como os 

homens trabalhavam muitas horas no Engenho, ficavam responsáveis pelos roçados de casa, 

mas se lembram que muitas vezes tinham que ajudar os homens. Natalie Davis (2013), ao 

analisar as mulheres negras nos Estados Unidos no século XIX, aponta que estas eram vistas 

como “unidades rentáveis de trabalho” e assim como os homens, em sua maioria trabalhavam 

no campo. Situação esta que não se difere no Brasil no pós - abolição, as mulheres 

continuaram no trabalho laborioso do campo.  

No Engenho Bonfim as mulheres trabalharam lado a lado dos seus pais e maridos, 

cortando cana, puxando agave, cortando lenha, cuidado dos roçados. Os homens recebiam um 

salário irrisório, enquanto as mulheres não recebiam nada. Assim, constatamos o que 

Nepomuceno (2013, p.387) alertava: “Entre as mulheres negras, acostumadas aos percalços 

                                                           
10

  Os negros dessa região viviam na condição de morador onde os donos do Engenho permitiam que o 
trabalhador tivesse direito a um pequeno sitio, onde poderiam ter sua pequena lavoura de subsistência e ao 
mesmo tempo eram obrigados trabalhar para o senhor de engenho um certo número de dias. 
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da vida, não havia muito espaço para a imagem da esposa passiva, submissa ao marido e 

dedicada exclusivamente ao lar”. Quando algumas conseguiam ir para “cidade grande”, 

principalmente João Pessoa e São Paulo, como nos diz Dona Biu, conseguiam apenas 

empregos como domésticas, como o caso de suas filhas.  

 Mas, nesse contexto da mulher negra temos outro fator agravante dessa situação, a 

questão da escolaridade. A educação é vista pela maioria como uma forma de ascender 

socialmente e ter melhores condições de vida. A mulher branca conseguiu mais adentrar os 

níveis superiores ao longo dos anos segundo os censos, diminuindo a distancia dos homens 

brancos, mas a população negra não atingiu da mesma forma e muito menos a mulher negra. 

Portanto, a mulher negra em termos proporcionais em relação aos grupos sociais tem menos 

possibilidades. Nepomuceno (2013, p.389) atesta o fato de que a mulher negra teve maiores 

dificuldades em integrar na educação, e isso ainda é refletido nos dias atuais. 

 Existe uma grande quantidade de pessoas que não concluíram os estudos na 

Comunidade, apontavam para as grandes dificuldades encontradas por eles para estudar, 

principalmente as mulheres que além de cuidar da casa, dos filhos, do roçado e muitas vezes 

na lida no engenho com os homens ou procurar empregos como domésticas para completar a 

renda da família, não tinham condições de frequentar uma escola. Os mais velhos nos dizem 

que não podiam estudar, pois com as condições precárias não tinham como frequentar a 

escola, tinham que trabalhar pra ajudar em casa desde muito cedo. A historiadora 

Nepomuceno atenta para o fato de que: 

A necessidade de trabalhar para garantir a sobrevivência da família quase 
sempre manteve as mulheres negras afastadas do universo escolar, dando-se 
o mesmo com seus filhos e filhas, ingressados precocemente no mercado de 
trabalho para ajudar na renda familiar, atuando em trabalhos de baixa 
remuneração. (NEPOMUCENO, 2013, p.394): 

 

Um dos filhos mais velhos da matriarca desde os oitos anos começara a ajudar no 

Engenho, lembra com tristeza que certa vez o dono do Engenho disse ao seu pai que deveriam 

escolher se o menino trabalhava ou ia para escola, devido às necessidades a escolha foi o 

trabalho, só indo para escola com 14 anos. Sua irmã, Maria de Fátima (54 anos), também 

conta que ajudava o pai no Engenho, lembra que ir pra escola era cansativo, pois a escola 

ficava longe, tinha que ir a pé, fora que já tinha ficado a manhã inteira ou ajudando o pai no 

Engenho ou a mãe no roçado ou nos afazeres domésticos, tendo em vista que era a mais velha. 
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As condições eram precárias e restava apenas para a família trabalhar muitas vezes em 

condições desumanas para se sustentar. 

No ano de 2008 o índice de analfabetismo era elevado na Comunidade, sendo 28% dos 

moradores, principalmente os mais velhos. No ano de 2012, mesmo com algumas iniciativas 

da CPT (Comissão Pastoral da Terra) e apoio do PRONERA do INCRA (Programa Nacional 

de Educação na Reforma Agrária) com a educação de jovens e adultos, cerca de 16% ainda 

era analfabeta, nem se quer sabendo escrever o nome (FORTES, 2007, p.30). A falta de 

segurança era um dos problemas enfrentados para se estudar no período da noite, único 

horário disponível por muitos. Um questionário aplicado por nós no ano de 2014 com 33 

pessoas na faixa etária dos 25 aos 73 constatou que a maioria não havia terminado o ensino 

fundamental (séries inicias), nenhum concluiu o ensino médio e cinco nunca estudaram. 

Atualmente, ao conversamos com algumas moradoras descobrimos que algumas 

haviam terminado o ensino médio, outra havia feito um curso sobre plantas medicinais para 

aprofundar seus conhecimentos, tendo em vista que já utiliza de ervas para tratamento, outras 

estão investindo em hortas para comercialização. E assim, estão cada vez mais alçando voos 

em busca de melhores condições de vida e independência. 

Por fim, gostaríamos de apenas fazer algumas ressalvas. Mesmo não conhecendo 

diretamente o chamado feminismo negro, as mulheres da Comunidade Negra Senhor do 

Bonfim, nas suas lutas diárias buscam essa valorização da mulher. Sabem que foi a luta dos 

seus irmãos negros que contribuíram para a melhoria de suas vidas. Mesmo não conhecendo 

Lélia Gonzalez, Thereza Santos entre tantas outras que buscam um lugar para a mulher negra, 

recebem os respaldos de suas lutas ao notarem muitas mudanças em seu cotidiano, ao ver 

mulheres próximas frequentando cursos técnicos ou mesmo ao menos terminando o ensino 

médio. Quando percebem que tem voz ativa nas reuniões das associações: “ah participo as 

reuniões das associações, a gente tem o direito de dar opinião somos escutadas, existe respeito 

entre todos”11 (SOUSA [ Dona Biu], 2017). 

São pequenas declarações escutadas ao longo do nosso trabalho de campo, são gestos, 

são expressões que passam despercebidos pelo gravador, mas que não passam despercebidos 

pelo olhar atento do historiador. Certa vez, estávamos a conversar com a matriarca e ela nos 

segredou: “Ah teve uma vez que tava universidade participando de uns negócios, ai chegou 

                                                           
11 Entrevista concedida por Sousa, Severina Gomes de. Entrevista I. [set. 2016]. Entrevistador: Geilza da Silva 
Santos. Areia, 2016. 1 arquivo .gravador (16 min. e 13 seg.).  
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uma “loirona” muito bonita e me perguntou se eu gostava de ser negra, respondi pra ela cheia 

de orgulho: “ah minha filha eu tenho orgulho de ser negra”! Se isso fosse antes eu ia ficar de 

cabeça baixa” (Idem, 2016). São declarações como estas que vemos os respaldos da luta dos 

militantes negros na busca de uma valorização da população negra e como pouco a pouco 

muitas barreiras são derrubadas. 

Portanto, é a questão da negritude12 que foi ressaltada por essa senhora, o orgulho de 

ser negra, são seus traços marcantes como a cor da pele, a textura dos cabelos, a forma do 

nariz e dos lábios. Percebemos assim, que ao assumir a identidade enquanto mulher negra ela 

rompe com um discurso hegemônico de não aceitação de sua cor, tendo em vista que por 

muito tempo ser negro, estava relacionado à inferioridade. As várias nomenclaturas criadas ao 

longo do tempo, como “criolos”, “mestiços”, serviram como táticas de aceitação, pois era bem 

melhor do que ser chamado de negro durante muito tempo. No entanto, o Movimento Negro 

Unificado (MNU), criado em 1970, buscava que se evidenciasse e mantivesse a identidade 

negra. Para esses militantes não bastava que as pessoas se dissessem negras era necessário ter 

a sua cidadania e direitos. Frente a isso as comunidades negras rurais passaram a buscar seu 

reconhecimento enquanto quilombolas.  Foi através dessas lutas que nos foi possível ouvir 

dessa senhora e dos demais da comunidade o orgulho de ser negro e de assumir essa 

identidade quilombola. 

 

Considerações Finais 

 

 Ainda estamos ligados na utopia (entendida como algo que temos esperanças de 

alcançar) de uma sociedade justa e igualitária, onde haveriam direitos iguais para todos. E 

talvez, seja essa utopia que nos faça seguir em frente, pensando a partir de Natalie Davis 

(2016, p. 84): “Eu realmente penso que utopia é quando a gente sem move em novas direções 

e visões. Utopia no sentido que necessitamos de visões para nos inspirar e ir em frente”. 

Trazer discussões como essas nos proporcionam pensar nosso lugar enquanto sujeitos sociais 

preocupados com o “protagonismo ignorado” das mulheres negras, suas lutas e desafios 

diários na busca de um mundo em que possam viver dignamente. 

                                                           
12 Negritude é o auto reconhecimento do grupo enquanto negros. (FORTES, 2007, p, 82). 
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Nós historiadores podemos contribuir cada vez mais para essas mulheres negras, seja 

discutindo a questão de gênero, classe, “raças”, seja falando sobre estas através da história das 

mulheres. Dessa maneira, devemos buscar cada vez mais as histórias daquelas que por muito 

tempo ficaram a margem da sociedade. Que pensando historiograficamente também foram 

marginalizadas dos escritos históricos, mas que através de lutas como de Lélia Gonzales, 

Thereza Santos, Beatriz Nascimento entre tantas outras que lutaram e continuam lutando para 

que a mulher negra se torne cada vez mais visível, primeiro passo aceitando sua identidade de 

mulher negra e se percebendo enquanto sujeitos históricos.  

Por fim, gostaríamos de trazer a reflexão de Angela Davis13, ao ministrar uma 

conferência na 1ª Jornada Cultural Lélia Gonzalez14 em 1997, que quando algumas mulheres 

negras ganham mais visibilidade se trata geralmente de mulheres de classe média. E é nesse 

sentido que Davis faz a reflexão de que se essas mulheres passam a ter voz, devem ajudar 

aquelas invisibilizadas. “Eles são nossos irmãos, e se adquirimos um certo grau de 

visibilidade, foi em cima dos ombros daqueles que ficaram para trás.” ( DAVIS, 1998, p.73). 

Portanto, cabe a nós buscarmos dar visibilidade as mulheres negras, falar sobre seus 

problemas, seu cotidiano e suas lutas15.  

 A jornada ainda é longa, mas pouco a pouco vamos trilhando um caminho que possa 

cada vez mais contribuir para que os negros se perceberem como cidadãos de direito e como 

sujeitos históricos. Obviamente é um caminho árduo como visto, mas são barreiras que devem 

ser derrubadas através de nossas ações e que um dia possamos ver a população negra 

usufruindo de seus direitos e vivendo como cidadãos iguais na sociedade brasileira. 
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