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Que noite mais funda calunga 

No porão de um navio negreiro 

Que viagem mais longa candonga 

Ouvindo o batuque das ondas 

Compasso de um coração de pássaro 

No fundo do cativeiro 

É o semba do mundo calunga 

Batendo samba em meu peito 

Kaô Kabiecilê Kaô 

Okê arô oke 

Quem me pariu foi o ventre de um navio 

Quem me ouviu foi o vento no vazio 

Do ventre escuro de um porão 

Vou baixar o seu terreiro 

Epa raio, machado, trovão 

Epa justiça de guerreiro 

Ê semba ê ê Samba á 

o Batuque das ondas 

Nas noites mais longas 

Me ensinou a cantar 

Ê semba ê ê Samba á 

Dor é o lugar mais fundo 

É o umbigo do mundo 

É o fundo do mar 

No balanço das ondas 

Okê aro 

Me ensinou a bater seu tambor 

Ê semba ê ê Samba á 

No escuro porão eu vi o clarão 

Do giro do mundo 

Que noite mais funda calunga 

... 

eu faço a lua brilhar o esplendor e clarão 

luar de luanda em meu coração 

umbigo da cor 

abrigo da dor 

a primeira umbigada massemba yáyá 

massemba é o samba que dá 

Vou aprender a ler 

Pra ensinar os meu camaradas! 

Vou aprender a ler 

Pra ensinar os meu camaradas! 

(Yáyá massemba – Roberto Mendes e Capinam) 



 

RESUMO 

Esta tese versa sobre as experiências de mulheres negras participantes do movimento 

social negro, organizadoras de eventos culturais e ou freqüentadoras de espaço de 

maioria afrodescendente moradoras de dois bairros da cidade de Araraquara, interior de 

São Paulo, a saber: o Santana e a Vila Xavier. A investigação é qualitativa e procede a 

partir da década de 1970 a 2010 com o recurso metodológico da história oral tendo 

como ferramenta para a coleta de dados a entrevista, com depoimentos de 21 mulheres 

negras que resultou na reconstrução de seus espaços de sociabilidade, no envolvimento 

na comunidade de maioria afrodescendente, na representação da educação e da escola e 

no significado dos espaços de atuação em suas vidas. A finalidade é verificar, desvelar e 

perceber nas experiências dessas mulheres negras as estratégias sociais elaboradas na 

construção de modos de vida que contribuíram no fortalecimento da identidade, 

formação e atuação nos movimentos sociais negros. Estas preocupações surgem como 

uma forma de ampliar a compreensão de como esse contingente se encontra perante a 

sociedade que tem definido seus papéis sociais. Papéis, aliás, que acabam sendo, de 

alguma forma, impostos e absorvidos sutilmente como a maneira através das quais as 

relações sociais são mantidas. A abordagem está fundamentada em três eixos de 

discussões: gênero, étnicorracial e movimento social negro. Como a pesquisa é com 

mulheres, é inegável enfrentar as diferenças percebidas como relação de poder entre os 

sexos e são mulheres negras, o que possibilita a discussão étnicorracial, percebendo as 

discriminações, as particularidades e singularidades e também o movimento social 

negro na perspectiva de encaminhamento à formação e empoderamento na condição de 

liderança. Visibilizá-las significa tirá-las das margens que aparece na sociedade, e 

construir outra história. 

Palavras-chaves: Mulher negra. Relação de gênero. Educação. Relações sociais da 

população negra. Movimento social negro.



ABSTRACT 

This thesis is about the experience of black women living in two different 

neighbourhoods of Araraquara, state of São Paulo, named Santana and Vila Xavier, who 

take part in the Black social movement, organizing cultural events or who attend a 

mainly afro-Brazilian environment. This research is qualitative and starts in the 1970s 

and ends 2010. Interviews were used as a methodological tool to collect the data 

featuring orally handed down history. Based on the interviews with 21 black women, 

their social environment, their insertion into the mainly afro-Brazilian community, the 

importance of education and schooling, and the significance of their areas of influence 

and action were reconstructed. The aim of this research is to verify, unveil and 

understand the social strategies elaborated by these women based on their experience by 

constructing a way of life that contributes to the strengthening of their identity, their 

development and performance in the Black social movement. These concerns arise as a 

way to broaden the comprehension of how this part of the population is perceived by a 

society that has defined its social roles. Roles that are in a sort of way subtly imposed 

and absorbed as a mean, by which social relationships are built and maintained. The 

approach is based on three main points of discussion: gender, ethnic-racial and black 

social movement. As the research is focused on women it‟s inconceivable not to address 

the differences such as the relationship of power between sexes, and given they are 

black women, the ethnic-racial discussion about discrimination, particularities and 

singularities is possible but also the black social movement as a path to education, 

training and empowerment as a leader. Making them visible is to rescue them from the 

margins of society and to build a new history. 

Keywords: Black women, gender relationship, education, social relationship of the 

Black population, Black social movement 

 

 



RESUMEN 

Esta tesis trata de las experiencias de mujeres negras que participan del movimiento 

social negro, organizan eventos culturales y o frecuentan espacios, en mayoría 

afrodescendientes, habitantes de dos barrios de la ciudad de Araraquara, pueblo de São 

Paulo: Santana y Vila Xavier. La investigación es cualitativa y procede a partir da  la 

década de 1970 a 2010 con el recurso metodológico de la historia oral y utiliza para la 

colecta de datos la entrevista, con depoimientos de 21 mujeres negras que ha resultado 

en la reconstrucción de sus espacios de sociabilidad, su participación en la comunidad 

de mayoría afrodescendiente, en la representación de la educación y de la escuela y en 

el significado de los espacios de acción en sus vidas. La finalidad es verificar, desvelar y 

percibir en las experiencias de esas mujeres negras las estrategias sociales elaboradas en 

la construcción de modos de vida que han contribuido en el fortalecimiento de la 

identidad, formación y actuación en los movimientos sociales negros. Estas 

preocupaciones surgen como una forma de ampliar la comprensión de como ese 

contingente se encuentra ante la sociedad que ha determinado sus roles sociales que 

acaban por ser de algún modo, impuestos y absorbidos sutilmente como una manera a 

través de las cuales las relaciones sociales se mantienen. El abordaje se fundamenta en 

tres ejes de discusiones: género, étnico-racial y movimiento social negro. Como la 

investigación se desarrolla con mujeres, se hace innegable enfrentar las diferencias 

percibidas con relación de poder entre los sexos y son mujeres negras, lo que posibilita 

la discusión étnico-racial, percibiendo los prejuicios, las particularidades y 

peculiaridades y además el movimiento social negro en la perspectiva de 

encaminamiento la formación y apoderamiento en la  condición de liderazgo. 

Visiblizarlas significa quitarlas de los márgenes en que aparecen en la sociedad, y 

construir una otra historia. 

Palabras claves: Mujer negra. Relación de género. Educación. Relaciones sociales de 

la población negra. Movimiento social negro. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta tese tem como tema as mulheres negras e aborda suas experiências enquanto 

participantes do movimento social negro, organizadoras de eventos culturais para 

afrodescendentes e/ou freqüentadoras de espaços de maioria afrodescendente, a partir da 

década de 1970 a 2010, em dois bairros da cidade de Araraquara-SP: Santana e Vila Xavier.  

Realizar este trabalho partindo do marco temporal da década de 1970 com mulheres 

negras significa demarcar que sua atuação política é construída antes, durante e depois do 

período histórico da ditadura militar no país, e também dar visibilidade a estas pessoas que 

dedicaram um período de suas vidas a desenvolver e organizar atividades para 

afrodescendentes. Esse foi o sentido encontrado para evidenciá-las, uma forma de 

reconhecimento pela contribuição de formação em nível individual e coletivo de uma geração. 

Encaminhar este estudo nessa perspectiva é acreditar que a trajetória de experiências dessas 

mulheres negras é uma consciência política elaborada enquanto sujeito social no cotidiano, 

isto é, nas práticas, nas ações que representam as bases históricas e sociais para compreender 

a dimensão da existência do conflito social que envolve os grupos sociais afrodescendentes e 

eurodescendentes.  

A explicação da importância da década de 1970 está no fato deste ser um período 

marcado pelo regime militar iniciado na década de 1960, por mudanças consideráveis sobre 

os movimentos negros, e também evidenciado pelo forte desenvolvimento industrial e da 

industrialização do país. Nas palavras de Habert (1992) a década de 1970 foi de repressões e o 

Estado ditatorial impôs um clima de terror em nome da “Segurança Nacional” e do “combate 

à subversão comunista”, estendendo um manto de violência e de prepotência que recobriu as 

mais amplas camadas da população. Considerado o período mais fechado e mais autoritário 

do regime militar, pois espalhava um clima de medo, insegurança e intranqüilidade que se 

entranhava no cotidiano, principalmente daqueles para quem a liberdade e os direitos nunca 

chegaram. As resistências reapareceram ou surgiram de várias formas de organização, da luta 

armada ao cenário das ruas tomadas por manifestações de protestos e reivindicações 

específicas e gerais, sinal de que o regime militar não conseguiu o silêncio total dos 

movimentos sociais na construção social e política deste país. 

Com o desencadeamento de proibições, as manifestações sociais e culturais de toda 

natureza, principalmente as que porventura fossem raciais, durante as décadas de 1970 e 
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1980, os afrodescendentes que impregnaram suas atividades expressivas de um protesto e 

uma condenação explícita da situação dos negros na sociedade brasileira foram 

frequentemente censurados em termos formais e informais, por elites que viam tais acusações 

como uma afronta ao caráter nacional (HANCHARD, 2001). Mesmo emersa a este período 

conflituoso, as mulheres negras araraquarenses iniciam uma nova fase dos movimentos 

sociais negros. As décadas de 1970 e 1980 são consideradas por alguns pesquisadores como 

um período de renovação conceitual nos movimentos sociais negros, dentro da ótica dos 

movimentos de consciência negra (CUNHA JÚNIOR, 2003; PEREIRA, 2000). Dentre as 

depoentes participantes desta pesquisa, encontramos depoimentos que demarcam esta 

transição da década de 1970:  

Ainda no final dos anos 70, eu comecei a participar das discussões de 

temática racial. Final dos anos 70, em 1976 a gente começou com um grupo 

aqui em Araraquara, um grupo da arte e divulgação cultura negra (GANA)
1
. 

Então, foi uma fase realmente muito, muitíssimo rica, vem à tona essa 

questão do orgulho de ser negro. A participação em peças teatrais, a 

elaboração de peças relacionadas à questão do negro, a participação em 

atividades de grupos, a interação com grupos de outras cidades – de São 

Carlos, Ribeirão, São Paulo, Limeira – e culmina, toda essa discussão, com 

o primeiro grande evento que envolvia, não só Araraquara, mas grupos de 

cidades do interior de São Paulo, que foi o FECONEZU
2
 (Festival 

Comunitário Negro Zumbi), o resultado do trabalho que os grupos 

desenvolviam durante o ano todo. (Nazaré). 

A participação no movimento negro começou no final da década de 70, foi 

muito intensa, de corpo e alma. Porque era a fase do vigor total, do espírito 

e também do corpo. Tinha a questão do estudo, tinha a questão profissional, 

mas o foco mesmo era a atuação no movimento negro; fazia com que a gente 

tivesse uma dedicação muito grande pra tudo que estivesse relacionado com 

o movimento negro. Eu digo que coloquei, assim, todos os esforços que eu 

pude, sentimentos e dedicação – e as coisas que acreditava serem, não sei se 

certas, mas que eu fosse contribuir, o que eu pudesse fazer pra contribuir –, 

eles foram canalizados para o movimento negro. E, paralelamente, atuava 

em outros movimentos também sociais. (Neusa). 

Esses depoimentos explicitam desejo, necessidade e concretização de uma posição 

política que se concentra no interior paulista na década de 1970, mais especificamente em 

algumas cidades localizadas na região central do Estado de São Paulo, como Araraquara. 

Mostram uma organização com base na consciência de negritude, isto é, o orgulho de ser 

negro, orgulho da cultura e das tradições afro-brasileiras (BERND, 1988), que desencadeia 

                                                 
1
  O Grupo de Arte e Divulgação da Cultura Negra (GANA) criado em 1976, referência para o ativismo 

de mulheres negras pesquisadas. 
2
  O Festival Comunitário Negro Zumbi (FECONEZU) surgiu em 1978. Trata-se de uma reunião anual de 

movimentos negros paulistas com realização de peças teatrais, danças e expressões culturais e políticas.  
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primeiramente o fortalecimento local, com a criação do grupo já em 1976, realizando 

atividades culturais, e depois ampliando a forma política de atuar através da construção 

coletiva, que é o FECONEZU, em 1978. Essas atitudes nos levam a pensar que negros e 

negras na cidade de Araraquara têm um respaldo ativista de gerações passadas, 

conseqüentemente de décadas anteriores, que refletiu na geração da década de 1970 – aquela 

que reagiu aos enfrentamentos raciais e construiu estratégias sociais como a formação de 

espaços afrodescendentes, resultando na fomentação intensa da discussão étnico-racial.  

A década de 1970 para a população negra e para os movimentos negros é relevante 

por nela ter se iniciado um conjunto de transformações políticas sociais que prepararam os 

movimentos atuais, como os das cotas para negros nas universidades brasileiras, as ações 

afirmativas do Estado brasileiro e a implantação da lei nº 10.639/03 sobre a obrigatoriedade 

do ensino da História e da Cultura Africana e Afrodescendentes. O cenário da ditadura militar 

implicou na reorganização dos movimentos políticos, promovendo mudanças nas atitudes dos 

movimentos sociais. Uma das mudanças foi a abertura de movimentos políticos de esquerda 

para a participação dos movimentos negros. Outra mudança foi a posição da igreja católica 

porque, existia um movimento intenso de parte da igreja para as causas sociais, dentre elas as 

causas defendidas pelos movimentos negros. Estas novas posturas e novos embates entre os 

grupos sociais resultaram nas mudanças de atitudes dos movimentos negros, explicando em 

certa projeção a transição da década de 1970 e as renovações dos movimentos de consciência 

negra.  

No período de 1900 a 1970, surgiram inúmeros movimentos negros e associações 

negras nas cidades do interior de São Paulo. Várias destas associações realizaram nas décadas 

de 1920 e 1930, forte movimento de educação e de identidade da população negra. Muitos 

destes clubes negros do interior paulista tinham ligações com os ferroviários e produziam 

através das ferrovias um circuito de interação. Além disso, diversas cidades tinham 

irmandades religiosas de pretos
3
 e grupos de congada

4
, moçambiques

5
 e marujadas

6
 

                                                 
3
  As irmandades religiosas de pretos são instituições que agregam a população de origem africana no 

Brasil e que se organizaram de maneira autônoma para gerenciar seus negócios. A mais famosa delas é a de 

Nossa Senhora do Rosário. Sobre este assunto consultar Quintão (2002). 
4
  A congada é uma dança de manifestação cultural e religiosa de origem africana mais especificamente 

do país do Congo, que representa o cortejo de coroação aos Reis de Congo. É acompanhado de cantigas de 

inspiração religiosas, cavalgadas, levantamento de mastro e música. Em algumas regiões do Brasil a festividade 

ocorre especialmente no mês de outubro quando se comemora a festa para Nossa Senhora do Rosário. 
5
  De origem africana é uma dança que tem nomes religiosos.  

6
  É uma dança de origem africana, que se manifesta para Louvar São Benedito. Essa dança difere de 

região para região com diversas denominações. Em algumas partes do país é constituída por maioria de mulheres 

com função de direção e organização. Há lugares em que a marujada não apresenta nenhuma característica 
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realizando um “catolicismo de preto” que tinha um forte sentido de reforço da identidade 

negra.  

 As ferrovias estavam em crise a partir dos anos de 1950, a qual se estendeu até 1970, 

quando muito da rede ferroviária foi extinta ou teve suas funções reduzidas. Esta redução das 

ferrovias tem influência direta sobre a organização da população negra do interior paulista no 

sentido de diluição dos laços entre cidades, enfraquecendo os clubes negros e os movimentos 

associativistas.  

Também as irmandades religiosas negras sofreram severo ataque pela Igreja Católica 

no sentido de extingui-las e submetê-las às cúrias metropolitanas e ao Vaticano. Antes, muitas 

dessas irmandades eram independentes da estrutura da Igreja Católica. O ataque às 

irmandades e ao catolicismo de preto trouxe forças de desarticulação de coletivos negros pelo 

interior do Estado e entre os estados.  

Há também que se mencionar os fatores da industrialização do Estado que produziu 

um fluxo migratório do interior para a capital e cidades no seu entorno. Esta migração reduziu 

ainda os laços comunitários. Por fim, a ditadura militar teve influência no processo de 

associativismo negro, quando os membros socialistas ficaram temerosos das consequências da 

sua militância, e reduziram suas ações. O ativismo negro nos sindicatos como dos portuários 

na cidade de Santos-SP sofreu também grandes golpes com a ditadura militar. Em Santos, os 

movimentos em torno dos negros elegeram o Dr. Esmeraldo Tarquínio como prefeito da 

cidade em 1967, mas ele não chegou a assumir, pois foi cassado pela ditadura militar, ficando 

impedido de fazer política por 10 anos (LUCIO, 2006).  

O final da década de 1960 dava sinais de que os movimentos negros estariam em 

extinção. Na verdade, o que ocorreu nesse período foi uma transformação quanto às 

abordagens dos problemas sociais. O racismo antinegro foi fortemente enfocado como 

determinante da condição social da população negra no período pós-abolição. Em 1971 foi 

fundado em Porto Alegre-RS o Grupo Palmares, que inaugurou uma fase de consciência 

negra, tendo como referência o quilombo dos Palmares. O dia 20 de novembro passou a ser 

símbolo dessa nova fase. O marco deste período foi a criação de novos grupos do movimento 

negro fora das antigas associações. Em 1974, foi fundado na Bahia o Ilê Aiyê, que tem muita 

repercussão pelo país. No Estado de São Paulo, em 1975, foi criada a Federação das 

Entidades Negras do Estado de São Paulo; dois importantes congressos foram realizados entre 

                                                                                                                                                         
dramática, já em outros a dramatização acontece com inspiração náutica e com o domínio do canto sobre a 

dança.  
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1975 e 1976 entre os grupos dos movimentos negros de São Paulo e do Rio de Janeiro 

(CUNHA JÚNIOR, 1992, 2003; MOTTA, 1978). 

A década também impulsionou os movimentos de jornalismo negro, de teatro e 

dança e de literatura negros. Em 1978 houve a fundação do QUILOMBHOJE, que edita 

anualmente os Cadernos Negros. No ano de 1978 foi realizado o ato público de protesto nas 

escadarias do Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Este ato teve grande repercussão nos 

jornais, e dele resultou a fundação do Movimento Unificado contra o Racismo, que em 1979 

tornou-se o Movimento Negro Unificado contra o Racismo (MNU). Também em 1978 

iniciou-se na cidade da Araraquara o Festival Comunitário Negro Zumbi (FECONEZU), que 

contou com a presença de mais de mil pessoas na cidade. Em Araraquara se tinha fundado o 

Grupo de Divulgação da Arte e Cultura Negra (Grupo GANA), em 1976.  

Por estas razões, a década de 1970 pode ser considerada um marco inicial de 

transformações que explicam os movimentos negros da atualidade. Este foi um período de 

mudança do pensamento negro no Brasil (PEREIRA, 2000; CUNHA JÚNIOR, 1992), e tal 

mudança foi denominada de movimento de consciência negra e inclui diversos fatores, dentre 

os quais destaco no processo de mudança de mentalidades os seguintes: 

a) a população negra é vista pelo movimento como maioria da população brasileira; 

b) a população negra é pensada pelos movimentos como fator importante da história 

do Brasil. Pretende-se nesta perspectiva pensar através dos quilombos. Portanto, a 

inclusão de Palmares como símbolo foi fundamental; 

c) o racismo antinegro é pensado como fator e produção da desigualdade social 

sobre a população negra; 

d) o socialismo é pensado conjuntamente com as culturas negras. 

Nesse sentido é que tomamos esta década para início dos estudos desta tese, com o 

escopo de apresentar a trajetória de mulheres negras de 1970 a 2010, a partir dos vários 

elementos de sua constituição enquanto ser humano, como sua socialização e sociabilidade, 

sua formação e seu envolvimento para mudança social junto ao grupo de maioria negra.  

O que me fez desenvolver este trabalho foi ter, juntamente com algumas dessas 

mulheres negras, vivenciado os mesmos momentos de ativismo com a mesma intensidade
7
. É 

um tema intencional, na medida de querer compreender a trajetória de meus pares como uma 

                                                 
7
  É por esse motivo que por muitas vezes uso a pessoa do discurso “nós”, pois me incluo nas situações 

descritas na pesquisa. 
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troca de experiências para ampliar o repertório de respostas para nossas vidas. É diante deste 

interesse pela temática relacionada a mulheres negras, que no mestrado em Sociologia 

desenvolvi a dissertação intitulada Mulheres negras adolescentes no ensino médio: 

discriminação e desafio (SILVA, 2005), realizada na cidade de Araraquara-SP em duas 

escolas públicas e em uma escola de cooperativa de funcionários públicos. Já naquele 

momento, a discussão acerca do significado de ser mulher e negra que perpassa as questões 

étnico-raciais e de gênero era evidenciada para demonstrar como o projeto de vida de 

adolescentes negras se insere em um emaranhado de sutilezas discriminatórias que podem ser 

um dos impedimentos para projetar-se para além do ensino médio.  

Na dissertação, busquei perceber se as mulheres negras adolescentes tinham um 

projeto de vida e se a educação escolar era prioridade para concretização deste; chegando às 

seguintes constatações sobre as jovens que participaram da pesquisa: as situações negativas 

econômicas e sociais não minimizaram a sua autoestima positiva; colocam-se dispostas às 

mudanças que pretendem fazer em suas vidas quando pensam em um projeto de vida voltado 

para a escolarização, para a instrução e o aperfeiçoamento após o ensino médio; sinalizam 

uma insatisfação da atual situação em que vivem e não querem repetir a mesma trajetória de 

suas famílias que em sua maioria não teve as mesmas chances, mas que hoje são suas aliadas, 

procurando participar de sua vida escolar; se colocam com disposição de questionar a posição 

que se atribui às mulheres negras de inferioridade na sociedade. Enfim, as adolescentes negras 

têm explícito que têm um grande desafio, e a resistência está na sua autoestima positiva e na 

construção de um projeto de vida. 

Na pesquisa de dissertação, e agora na tese, a problemática que envolve a etnia-raça
8
 

e gênero permanece como referência-problema para o contingente de mulheres negras, mas 

que através de modo de vida, seja na adolescência ou na fase adulta, elaboraram no decorrer 

de sua trajetória estratégias de luta, um canal de superação aos obstáculos quando pensam 

num projeto de vida ou se colocam num ativismo em prol de uma causa com base na 

afirmação da identidade negra, como é o caso da história de mulheres negras araraquarenses 

que retrato neste trabalho. 

No desenvolvimento desta pesquisa fui percebendo a pouca bibliografia que retrata a 

população negra da cidade de Araraquara-SP – tal fato ocorreu também com Silva (2003), 

Tenório (2005) e Salvador (2006), em suas pesquisas, tendo como referência a população 

                                                 
8
  Utilizarei no decorrer desta tese os termos etnia-raça e étnico-racial, uma forma de uso por perpassar 

ideologia, relação de poder e dominação. Para maior aprofundamento indico a leitura de Munanga (2003). 
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negra araraquarense. A solução encontrada foi recorrer ao que se tem produzido sobre 

Araraquara, nas recentes pesquisas realizadas pelas pesquisadoras citadas anteriormente, 

porém pouco foi encontrado. Apenas informações esparsas, reduzidas, relacionadas ao 

período da escravidão. No pouco encontrado, a população negra é apenas figurante na história 

construída sobre Araraquara (TENÓRIO, 2005); isso não foi impedimento para delinear aqui a 

trajetória de mulheres negras. 

Nesta tese utilizei diversas obras centralizadas numa perspectiva crítica para 

compreender como mulheres negras se tornaram agentes históricos da população negra 

araraquarense. Entre essas obras estão as de Carneiro e Santos (1985) – ícones referenciais na 

abordagem no que tange às especificidades e singularidades da mulher negra; e Scott (1990) – 

estudiosa da questão de gênero enquanto relação de poder. Nessas concepções, a relação de 

gênero deve ser compreendida a partir de um contexto histórico que se interliga aos estudos 

de Munanga (1996a) com a discussão de identidade que perpassa a definição de si, 

autodefinição e a definição dos outros, identidade atribuída e reforçado pelo trabalho de Hall 

(1987) na concepção da identidade formada na interação entre o eu e a sociedade, que nos dá 

condições de entender o processo de conscientização que foi desencadeado por essas 

mulheres negras.  

Às obras citadas acrescento as reflexões sobre memória coletiva de Halbwachs 

(2006), associado ao conceito de tempo, pois segundo ele, a memória encontra amparo no 

passado vivido e é preservada no grupo. Além disso, vale ressaltar o trabalho de Bosi (1994) 

que entende a memória como o refazer, reconstruir as experiências do passado. Com estes 

referenciais bibliográficos e outras a que me reportarei ao longo desta tese, foi possível 

detectar que a trajetória de experiências das mulheres negras ativistas pesquisadas contribui 

nas histórias individuais e coletivas e memória da população negra araraquarense. Tendo estes 

autores como âncora, dou início à apresentação desta pesquisa. 

A tese está estruturada em seis capítulos, além desta Introdução e das Considerações 

Finais. No segundo capítulo – O sentido de pesquisar – realizo uma abordagem descritiva, 

apresentando os sujeitos da pesquisa e a motivação da pesquisadora por esta investigação. Em 

seguida trago os objetivos, demonstrando o universo da pesquisa, com o lócus da pesquisa 

(Araraquara-SP) e os respectivos bairros de origem dos sujeitos pesquisados; logo após vem o 

desdobramento metodológico com base na história oral e a entrevista privilegiada como 

técnica de coleta de dados. A seguir, trago o perfil bibliográfico, e logo em seguida, procedo 

delineando a tese. 
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No terceiro capítulo – Mulher negra: identidade, memória e participação – 

discorro sobre a narrativa da própria experiência formadora, mergulhada nas recordações, nas 

vivências, nas experiências, no significado e importância para a vida. Assim, demarco cada 

lugar e tempo na família, na militância e na profissão, numa releitura do aprendido na 

singularidade dos processos que nortearam a minha formação; exponho minha trajetória 

porque acredito ser importante identificar de que lugar eu falo. 

No quarto capítulo – Movimentos de gênero e população negra – discuto a 

literatura e outras fontes sobre gênero e diversidade estrutural. Através de uma revisão e 

discussão dessa literatura, focalizo o entendimento das relações de gênero e como este é mais 

uma agravante quando relacionado à população negra, em especial à mulher negra, e qual é 

sua leitura neste contexto. A preocupação neste capítulo é apresentar os estudos sobre gênero 

com a junção étnico-racial, para demonstrar a constituição de uma relação de poder.  

No quinto capítulo – Mulheres negras: socialização e relação de poder – trago o 

aporte explicativo do processo de socialização na construção da identidade para afirmação da 

vida social, e estabeleço uma discussão pelo viés da relação de poder a partir das 

discriminações que permeiam este processo de interação.  

No sexto capítulo – Histórias das mulheres negras ativistas de Araraquara – 

procuro mostrar a trajetória das mulheres negras nas décadas de 1970 a 2010, tendo como 

referência seus espaços de sociabilidades e o percurso ativista através das estratégias de 

envolvimento, organização e o quanto este processo as identificam como lideranças. As 

narrativas de suas experiências extrapolam o individual/subjetivo, os cenários da memória 

social, contribuindo para demonstrar a identidade negra em Araraquara.  

Com o sétimo capítulo – Representação da educação e da escola para as mulheres 

negras pesquisadas de Araraquara – discuto a representação da educação e da escola como 

um dos espaços de socialização, e principalmente como perspectiva de futuro vinculado à 

ideia de “garantia de sucesso”; abordo ainda a inter-relação desta com a família enquanto 

mantenedora da cultura e de valores, e a utilização da formação para superação das diversas 

formas de discriminações.  

No transcorrer dos capítulos anuncio e analiso os depoimentos das entrevistadas, e 

realizo uma discussão dos conceitos apresentados, aprofundando a metodologia utilizada 

neste estudo.  

A tese discute as mulheres negras lideranças como as articuladoras desse projeto do 
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movimento negro em Araraquara. No decorrer da tese, ao me referir às entrevistadas, sujeitos 

deste trabalho, vou usar a denominação do primeiro nome, da forma como são chamadas nos 

movimentos de que participam.
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2 O SENTIDO DE PESQUISAR  

 
O compromisso com a população 

negra em especial com a mulher negra 

é o que me conduz a esta pesquisa. 

Maria Aparecida Silva 

 

 

2.1 O revelar da pesquisa   

Esta tese é resultado da pesquisa sobre mulheres negras ativista da cidade de 

Araraquara, localizada no interior paulista, moradoras de dois bairros: o Santana e a Vila 

Xavier. Estes bairros são apontados como de moradia da população negra de Araraquara. 

Dentro dos conceitos atuais de Afrodescendência e espaço urbano, podem ser considerados de 

maioria afrodescendente (CUNHA JÚNIOR; RAMOS, 2007). Esta investigação teve como 

finalidade compreender as experiências de mulheres negras envolvidas com o movimento 

social negro, organizadoras de eventos para afrodescendentes, e/ou freqüentadoras de espaço 

de maioria afrodescendente. Para alcançar minhas pretensões estive em contato com essas 

mulheres negras ativistas para saber sobre as várias formas de atuação junto à população 

negra. Neste capítulo demarco o campo da pesquisa – mulheres negras –, trago e enfatizo a 

importância do referencial teórico-metodológico, e exponho o perfil das entrevistadas neste 

estudo. 

A investigação teve como objetivo verificar e analisar a trajetória de vida e memória 

feminina negra de Araraquara-SP, através do diagnóstico da linha temporal, a partir da década 

de 1970 até 2010 – período de referência do surgimento dos movimentos sociais negros na 

cidade, e também início do ativismo de algumas informantes que continuam nos dias atuais 

desenvolvendo atividades – culturais e políticas – junto a afrodescendentes.  

Nesse contexto, a pretensão foi compreender como elas vivenciaram sua juventude, 

através do sentido desta fase para suas vidas, adentrando aos lugares, acontecimentos e 

pessoas importantes deste momento; verificar seus espaços de sociabilidades que serviram 

como estratégias de modo de vida e o ativismo que lhes concede uma representação de 

liderança pelo seu envolvimento nas diversas atividades realizadas junto a afrodescendentes, 

identificar a educação e a escola na percepção e perspectiva feminina negra em termos de 

entender estas instituições por um lado como mantenedora de discriminações, e por outro 
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como espaço e caminho a trilhar para efetivação de mudança social e, com isso, perceber se 

obtiveram uma formação cultural de destaque entre os afrodescendentes araraquarenses, e 

finalmente compreender as superações frente às discriminações, preconceitos e racismo.  

A tese tem uma abordagem qualitativa. Meu interesse é com a história, a fim de 

compreender os fatos numa determinada periodização, relacionando-os ao ativismo de 

mulheres negras araraquarenses, como um arquivo da memória feminina negra, no sentido de 

revelar significância de suas experiências militantes, isso por considerá-las relevantes na 

medida em que suas narrativas contam situações adversas que irão compor o cenário de uma 

história que não é encontrada na história oficial sobre a população negra. 

A metodologia é de base afrodescendente, isso implica dizer que traz como 

acréscimo o fato de o pesquisador conhecer as culturas afrodescendentes e a história dos 

afrodescendentes. Ou seja, que além de parte do ambiente, ele também é parte da cultura e das 

visões de mundo. O pesquisador não vai aprender sobre uma cultura ou modo de vida que não 

lhe é familiar, do qual ele não comungava anteriormente à pesquisa com problemas e valores 

sociais. Na Afrodescendência, os pesquisadores não trabalham com respeito à “cultura do 

outro”, mas trabalham dentro da sua própria cultura e com problemas que afetam sua própria 

existência. Diante disso, é que tomo as mulheres negras araraquarenses como sujeito desta 

tese, por acompanhar parte de suas trajetórias.  

Pensar sobre mulher negra no contexto proposto por esta investigação significa, 

apontar as superações que se apresentam diante deste sujeito que na sociedade brasileira 

presencia as mais variadas formas de discriminações. Elas são guerreiras que resistem e 

organizam-se para os enfrentamentos do cotidiano; encontram barreiras que dificultam sua 

inserção social, mas que não as impedem de propor mudanças diante das desigualdades 

sociais da população negra. A superação está no fato de criarem e participarem dos 

movimentos sociais negros, sendo sua atuação cada vez mais expressiva.  

A partir de suas narrativas, procurei identificar os envolvimentos sociais e políticos 

que efetuaram e que marcaram suas vidas significativamente para a construção de seu 

ativismo. Vale ressaltar que no inconsciente coletivo brasileiro a mulher negra é estereotipada, 

nesse sentido, a história oral vem dar outra roupagem ao apresentar histórias que irão 

constituir-se num mosaico de significados e representações femininas negras que vão se 

comportar como fontes de identidade em conformidade com a memória individual ou 

coletiva. Por este caminho é que:  
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[…] a identidade pode ser definida como um processo de construção de 

sentido, como fonte de sentido, de experiência, mas um processo com seu 

sentido construído a partir de um conjunto coerente de atributos 

considerados prioritários em relação às outras fontes. Esses atributos podem 

ser históricos, geográficos, biológicos, sociais, culturais, religiosos e até 

filosóficos. (MUNANGA, 2002, p. 15).  

A história oral, com o suporte da memória das informantes, foi o recurso escolhido 

para mostrar esse objeto de pesquisa, pois dá voz à subjetividade (QUEIROZ, 1988), contida 

nas narrativas das mulheres negras como elementos de identidade negra – expressa num modo 

de vida próprio, específico e singular – que tecem a forma de organização familiar e a relação 

social. Assim, falo de narrativas contidas num ambiente de maioria afrodescendente, 

integradas com formas de expressões de cultura negra. Trata-se de uma vivência de negritude 

brasileira. Portanto, utilizar a história oral privilegiada pela entrevista foi oportuno para 

compreender suas experiências. Conforme Queiroz (1988) as experiências podem ser 

individuais ou de diversos indivíduos de uma mesma coletividade.  

Para Delgado (2006), a importância da história oral está no fato desta ser um 

procedimento integrado a uma metodologia que privilegia a realização de entrevistas e 

depoimentos com pessoas que participaram de processos históricos ou testemunharam 

acontecimentos no âmbito da vida privada e coletiva. Dessa forma, inscreve-se entre os 

diferentes procedimentos do método qualitativo. 

Ao discutir sobre história oral, Alberti (2004) afirma que se trata de um estudo de 

acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, categorias profissionais, movimentos, 

conjunturas entre outros, à luz de depoimentos de pessoas que deles participaram ou os 

testemunharam.  

De acordo com Pollak (1989), a história oral ressalta a importância de memórias 

subterrâneas. Do ponto de vista deste autor, percebemos que a memória é concebida em 

oposição, memória oficial versus memória subterrânea; por isso que ao visibilizar a histórias 

de mulheres negras ativistas busquei me valer da “memória subterrânea” desse grupo que não 

é único, mas de grupos marginalizados, ou seja, a memória dos dominados que permanece 

guardada pelos indivíduos e famílias. A memória possibilita a narrativa de acontecimentos 

vivenciados pessoalmente ou oportuniza a pessoa fazer parte das lembranças pela vivencia 

com os verdadeiros participantes ou outros narradores.  

Em outra direção, Halbwachs (1990) discute memória enquanto sendo individual e 

coletiva. Acrescento a concepção de memória deste autor, entendida como a memória 
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coletiva, uma junção de elementos considerados como uma memória emprestada, ou seja, 

lembranças não limitadas à nossa vivência, que viriam de outros tempos, dos livros, das 

histórias ouvidas dos avós. À medida que trazem as lembranças dos acontecimentos vividos, 

as mulheres negras abrem um leque de situações, lugares e pessoas que são referência em sua 

trajetória.  

Quero destacar que o meu referencial teórico não se reduz a uma única abordagem, e 

sim a um intercruzamento de teóricos(as) no campo da educação, da sociologia e antropologia 

que fazem análises do contexto sócio-histórico-cultural em que racismo, exclusão e 

desigualdades se fazem presentes. Dessa forma, caminhei nos seguintes eixos de discussões: 

etnia/raça, conceitos de negritude e identidade, afrodescendência, e gênero.  

Para Munanga (1996a) a identidade é uma realidade sempre presente em todas as 

sociedades humanas. Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico, sempre 

selecionou alguns aspectos pertinentes de sua cultura para definir-se em contraposição ao 

alheio. A definição de si (autodefinição) e a definição dos outros (identidade atribuída) tem 

funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção do território contra os inimigos 

externos, as manipulações ideológicas por interesses econômicos, políticos, psicológicos. 

Tomar o conceito de identidade apresentado pelo autor é pertinente porque este dá condições 

de perceber o quanto tal conceito é defendido pelas mulheres negras pesquisadas como um 

fortalecimento de conscientização e valorização, isto é, o resgate da cultura e da 

ancestralidade – elementos compreendidos e de compreensão da população negra.  

Para Hall (1987), a identidade se forma no processo de “interação” entre o eu e a 

sociedade; esta comunicação é a relação que se estabelece entre o mundo pessoal e privado, 

quer dizer que a identidade é algo construído no social e cultural.  

Para ampliar as reflexões feitas até aqui, de acordo com Taylor (2000), o 

reconhecimento pode ter uma relação com a identidade, na medida em que é algo a ser 

compreendido a partir de respostas a questões como: quem somos? Quais nossas 

características fundamentais como seres humanos? Mas apresenta também duas faces: uma 

que pode ser muitas vezes tomada com uma forma de menosprezar o indivíduo e a outra, a de 

uma visão distorcida deste. Partindo dessas possibilidades, as consequências do não-

reconhecimento ou reconhecimento errôneo, podem causar danos ao ser uma forma de 

pressão, aprisionando alguém numa modalidade de ser falsa, distorcida e redutora.  

Cunha Júnior (2005) traz a reflexão sobre identidade na compreensão do conceito de 
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Afrodescendência com base na história e nos processos de formação de identidade 

afrodescendente, levando em consideração o espaço urbano enquanto território de maioria 

afrodescendentes, possuidor de uma arquitetura própria sem o planejamento de políticas 

públicas, uma pobreza que demarca as desigualdades sociais e se junta a esses elementos o 

racismo estrutural delimitador de possibilidades de vida da população negra. 

É interessante observar que a autor nos apresenta um panorama do que também 

encontramos na formação dos bairros parte deste estudo, quando as entrevistadas colocam que 

um número significativo de afrodescendentes foram mudando-se para as periferias da cidade, 

onde construíram suas moradias. 

Passando à definição da categoria de gênero, temos seguinte afirmação de Scott 

(1990, p. 7):  

Se a categoria gênero traz à tona o que de relacional há entre o masculino e o 

feminino, se a mulher deixa de ser observada isoladamente e passa a ser 

compreendida como participante de um tecido social em que interage com o 

homem, se gênero é um elemento constituído de relações fundadas sobre as 

diferenças percebidas entre os sexos, ele é também, o primeiro modo de dar 

significado as relações de poder. 

Em relação à mulher negra, a relação de poder se coloca nas representações que esta 

tem no imaginário coletivo que de certa forma é inibidor de oportunidades sociais, 

econômicas e culturais. Neste estudo apresentamos os estereótipos a ela atribuídos como parte 

do processo de restrições sociais vivenciadas pelas mulheres negras participantes desta 

pesquisa. 

De acordo com Carneiro (2003b, p. 4): 

A consciência de que a identidade de gênero não se desloca naturalmente em 

solidariedade racial intragênero conduziu as mulheres negras a enfrentar, no 

interior do próprio movimento feminista, as contradições e as desigualdades 

que o racismo e a discriminação racial produzem entre as mulheres, 

particularmente entre as negras e brancas no Brasil. O mesmo se pode dizer 

em relação à solidariedade de gênero intragrupo racial que conduziu as 

mulheres negras a exigirem que a dimensão de gênero se instituísse como 

elemento estruturante das desigualdades raciais na agenda dos movimentos 

negros.  

As mulheres negras entrevistadas apostaram no ativismo e construíram trajetórias, 

procurando desconstruir a relação de poder que perpassa o gênero, e demonstraram que 

fizeram a diferença para delinear suas especificidades. 
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Nas entrevistas realizadas em sua maioria nas casas das pesquisadas, solicitei às 

mulheres negras que pontuassem acontecimentos relacionados à juventude, à inserção no 

movimento social negro, os caminhos de sua formação, à sua perspectiva social e à 

representação do bairro. Foram descritos os modos de vida e as histórias de mulheres negras 

com as interferências e problemas causados pelo racismo, além das estratégias desenvolvidas 

por elas como produção de uma vida melhor que inclui a eliminação das discriminações, 

sobretudo o encaminhamento à superação.  

Nesta tese, as questões que apresento a seguir foram pontos de partida para o 

problema em investigação. Sendo assim, parto de alguns pressupostos que se impõem à 

discussão e aprofundamento: existem demarcadores de modos de vida nas diferentes décadas 

propostas; a perspectiva de mudança social colocam essas mulheres enquanto agentes de 

histórias particulares e coletivas inseridas nas histórias da população negra e dos movimentos 

negros. É a partir desses pressupostos que inicio esta pesquisa para tentar compreender a 

pluralidade do ativismo dessas mulheres negras em Araraquara.  

Para poder visibilizar o envolvimento destas mulheres negras, apresento a cidade de 

Araraquara na sua constituição, demarcando principalmente a formação populacional em 

termos da sua distribuição racial, e como a população negra está inserida no contexto social, 

político e econômico da cidade. 

2.2 Panorama da cidade de Araraquara-SP  

Como lócus da pesquisa escolhi o município de Araraquara
9
, cidade do interior 

paulista, conhecida como a Morada do Sol, localizada a 237 km da capital, na região central 

do Estado de São Paulo, fundada no final do século XVIII, em 1790, por Pedro José Neto. No 

início de sua formação era um povoado isolado de difícil acesso, mas local de circulação de 

viajantes para comercialização, e contava com uma produção de subsistência e a utilização do 

trabalho escravo. Sua população era formada basicamente por fazendeiros e negros e negras 

escravizados em quantidade reduzida, isso devido a uma economia de subsistência. Ao tornar-

se vila, passou a ter autonomia para iniciar uma vida política na região. 

                                                 
9
  Araraquara foi antiga Freguesia de São Bento de Araraquara, antes de se tornar vila ou cidade. Para 

saber mais consultar Telarolli (2003). 
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As atividades econômicas e comerciais de Araraquara foram formadas, 

primeiramente, com o cultivo da cana-de-açúcar e, posteriormente, com a cultura do café que 

se expandia pelo oeste paulista, em substituição à economia de subsistência, o que aumentou 

o número de escravos, sendo alguns deles oriundos das regiões das minas e do Nordeste. A 

cafeicultura dominou todo o município timidamente até o início do século XIX, período 

demarcado pela mão de obra escrava, que naquele momento era significativa. 

O café exerceu maior expansão e elevação de produção com a construção da Estrada 

de Ferro, elevando a cidade a uma posição de destaque no Estado. É uma conjuntura de pleno 

processo de desenvolvimento durante mais de um século. No mesmo período houve 

mudanças profundas em suas características socioeconômicas, principalmente no que diz 

respeito ao perfil da mão de obra empregada na grande plantação. O que houve foi a chegada 

do imigrante, especificamente do italiano. Tratava-se, de fato, da substituição da mão de obra 

escrava para o trabalho livre.  

O coronelismo esteve fortemente presente em Araraquara. Era uma forma de 

mandonismo que tirava sua força e reforçava seu poder de uma base econômica proveniente 

das relações de poder que exerciam influência nessa região. O coronelismo possibilitou a 

manutenção de uma estrutura econômica, social e política profundamente hierarquizada por 

muitos anos. 

A produção cafeeira em Araraquara possibilitou, portanto, a representação, a 

formação e ascensão de uma elite de coronéis. A partir da ascensão do café e a expansão da 

estrada de ferro, Araraquara iniciou um crescimento populacional considerável no período de 

1885 a 1897, com a chegada do imigrante europeu, mudando seu perfil “racial”. De acordo 

com Silva (2003, p. 90): 

A Estrada de Ferro permitiu, portanto, que uma grande quantidade de 

imigrantes se instalasse nas cidades ao longo de seu percurso. Os imigrantes 

absorveram, então, as melhores oportunidades de trabalho, tanto nas 

fazendas de café quanto em outras atividades. Com isso, aos pretos e aos 

pardos recém-libertos e pobres restaram apenas as posições marginais da 

economia, que floresciam nos pólos urbanos, ao longo da Estrada. 

Por conta da ferrovia, no início do século XX, os trabalhadores urbanos em sua 

maioria eram ferroviários – posição de destaque na cidade. A ferrovia também colaborou para 

o ingresso de negros na estrada e ferro, o que veio elevar condição de vida de uma parcela da 

população negra. 
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 A produção do café e o povoamento através da imigração, associados à abolição da 

escravatura, são fatores de conflitos, na medida em que tornou presente um elevado grau de 

desigualdades nas relações sociais e nas relações do trabalho. Ainda conforme Silva (2003, p. 

92-93): 

Se por um lado os imigrantes e demais brancos ascendiam social e 

economicamente, por outro os pretos e pardos, foram entregues à própria 

sorte, no período pós-Abolição, ocupando as atividades residuais da 

economia araraquarense, e sujeitos às mais variadas formas de violência. O 

controle exercido sobre suas condutas tornou-se rigoroso e exigia a 

submissão à ordem estabelecida pela oligarquia cafeeira dominante. 

Cabe ressaltar que a frase utilizada para expressar a situação da população negra de 

“entregue à própria sorte” não espelha o período pós-abolição. A população negra, não foi 

“entregue à própria sorte”, mais que isto aconteceu: existiram políticas públicas de 

desqualificação social. A população negra, foi vitimada por vários tipos de violência social, 

como a perseguição dos lócus de concentração de população negra, as estreitas vigilâncias 

policiais e os processos de desmoralização pública. “Abandonados à própria sorte” não 

caracteriza a violência do racismo antinegro e nem o baixo desempenho social e econômico 

presente nesta população porque trata-se de um fato estrutural da sociedade brasileira. 

Essa situação de desigualdades presenciada em Araraquara criou espaços de 

convívios para brancos e para negros como forma de segregação e violência e uma imagem 

negativa de Araraquara perante o Estado. Como forma de minimizar as situações de 

violências daí decorrentes, procurou-se através de investimentos na área urbana, educacional e 

cultural, voltar as atenções para o desenvolvimento da cidade. Nesse momento de 

transformação é que a instrução escolar assumiu uma dimensão significativa. Como explica 

Souza (2003, p. 53): 

Construíram o Ginásio Municipal, a Escola de Agrimensura, Escola de Artes 

e Ofícios, Escola Profissional Feminina, Escola técnica de Comércio, 

Colégio Progresso. E mais: Escola de Belas Artes, Conservatório Musical, 

Escola de Farmácia e Odontologia, Clube Araraquarense, Asilo, União 

Operária e a Fábrica de Laticínios. 

Houve certa melhoria nas condições de vida da população negra percebida a partir da 

segunda metade do século XX, as separações sociais e culturais existiram fortemente, o 

footing
10 

identificado na cidade é o demarcador destas situações, o que proporcionou a criação 

                                                 
10

  Segundo Tenório (2005), os locais de passeio e encontro da população araraquarense eram 
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de espaços de sociabilidade próprios (TENÓRIO, 2004).  

O município tem hoje 189.637 habitantes, sendo que 173.569 dessa população está 

concentrada na zona urbana, e 8.902 na zona rural. Quanto a sua distribuição por sexo, tem-

se: 88.742 homens residentes, e 93.729 mulheres residentes, de acordo com o censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2000 (PNUD/IPEA/UNESP/FCLAr). 

 Araraquara é hoje considerada uma cidade moderna – modernidade que se construiu 

ao longo dos anos. Sua economia esteve baseada primeiramente na cana-de-açúcar, e depois 

no cultivo da laranja, que conta também com uma grande produtividade, o suficiente para 

abastecer a região, o país e  atender o comércio exterior.  

 Em Araraquara a população negra é percebida enquanto escravizada, trabalhador 

doméstico e, posteriormente, como trabalhador assalariado com remuneração precária. Esta é 

a cidade onde gerações passadas de negras e negros sofreram vários tipos de discriminações e 

dificuldades sociais, que foram minimizadas através de um coletivo, na construção de seus 

próprios espaços de resistências. Hoje é palco de atuação destas mulheres negras, que 

confirmam também formas de resistências que, juntamente com os seus, ao longo de suas 

trajetórias, se empenharam na construção de movimentos negros, ações, interferências e 

políticas. São mulheres negras moradoras de dois bairros da cidade: o Santana e a Vila Xavier. 

 O bairro do Santana, do surgimento ao que é hoje pode ser apresentado a partir de 

uma antiga moradora, uma das entrevistadas para a pesquisa: 

O Santana só tinha mato e tinha, eu acho, três casas, uma era dos crentes. 

Em cima faziam o culto e embaixo só rolava o samba. Poucos moradores. A 

luz era muito fraquinha. Aí passou o asfalto, depois foi passando o ônibus e 

o bairro foi crescendo. Então, foi isso. Santana começou da igreja pra cá. A 

igreja foi construída no terreno doado pela esposa do Chico Ferreira, ela se 

chamava Ana. Ela doou o terreno para a construção da Igreja de Santana e 

eu ajudei muito na construção dessa igreja. Ali se ergueu um barraco, um 

barracão, que era o início da igreja de Santana e depois veio o lançamento 

da pedra. Falavam que era um bairro muito perigoso e que aqui não se 

morava, se escondia. E ele ficou um bairro muito bom, e até que ele não é 

muito longe do centro. Hoje o Santana cresceu muito, é bom, sossegado. 

Tinha um pastor, pastor Euzébio, um negro que se destacou muito. Ele era 

daqui de Santana. Aqui o espaço da comunidade negra se estendeu. Aqui no 

Santana eu moro pra cima do 16, bem para cima, e do 16 para lá mora 

muito negro. (Cléia). 

O bairro do Santana já foi composto por uma maioria significativa de 

                                                                                                                                                         
estabelecidos na cidade, pois haviam demarcados os espaços de negros e de brancos.  
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afrodescendentes, e à medida que o progresso chegou juntamente com a urbanização, boa 

parte do bairro tornou-se central, ou seja, passou a fazer parte da área considerada o centro da 

cidade, elevando o custo de vida e assim parte de seus moradores foram residir na periferia. 

De acordo com Cunha Júnior (2007), a modernização vem acompanhada da expulsão dos 

negros e pobres dos centros das cidades e as políticas urbanas como forma da produção da 

desigualdade contra os afrodescendentes é um agravante. Esta situação fica explícita no 

depoimento da entrevistada:  

Bom, meu bairro, no passado, o Santana, era um bairro assim que tinha 

muitos negros, um número significativo de negros, e era considerado um 

bairro periferia da cidade. Hoje esses negros foram empurrados mais pra 

periferia. Então são poucos que conseguiram resistir, por conta da – vamos 

dizer – da urbanização. Então, os negros hoje estão mais ainda na periferia. 

É um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo que você fala em 

avanço, ainda o negro está. Uma parcela significativa está na periferia da 

cidade. Hoje, no bairro, especificamente nesse local, negros assim, têm 

muito pouco. Afastando um pouquinho mais do local em que eu moro, que é 

o centro, vamos dizer do Santana, há poucos negros que moram mais na 

periferia, mas que estão lutando, estão estudando, estão tentando fazer uma 

faculdade. E vejo que não estão naquela condição em que os pais estavam, 

que eram ou apanhadores de laranjas ou empregadas domésticas. Estão 

numa outra condição. Não digo patamar elevado, mas saíram daquela 

condição. (Nazaré). 

Em termos culturais, a população negra do bairro do Santana sempre manteve a 

escola de samba Estrela do Santana, as festas familiares e alguns terreiros de Umbanda como 

espaços importantes de encontros afrodescendentes. O outro bairro que traz lembranças de 

transformação é a Vila Xavier:  

Era um lugarejo bom, sabe? Era calmo, a gente vivia tranqüilamente. Quem 

morava mesmo eram os ferroviários, na esquina da Rui Barbosa, lá que 

morava essa família de pretos. O nome dele, acho que era Benedito; o meu 

irmão era muito amigo dele. Eles eram maquinistas. Aqui não tinha nada 

não, era muito pacato, era rodeado de mato. Depois que veio outras 

fábricas. Veio a Nestlé, a Jander Lopes, e, aí sim, nossa vida foi melhorando. 

E, aí sim, veio a igreja, a de Santo Antônio, e aí foi ficando mais bonita e 

virou uma matriz. E quando o ônibus começou a entrar na Vila, ele nem ia 

muito longe, ele ia até o São Benedito. (Nair). 

O bairro Vila Xavier, ainda hoje apresenta um contingente de afrodescendentes (não 

como no passado recente) que estão resistindo à especulação imobiliária e ao 

desenvolvimento urbano. Este bairro também sofreu o mesmo processo de expulsão 

populacional como o Santana; era composto majoritariamente por ferroviários da antiga 

estrada de ferro, que não é a realidade atual, freqüentavam a Academia do Samba – salão de 
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baile; Escola de Dança do Santo Antônio (em sua própria casa), tinha a escola de samba Anjos 

da Vila, e hoje tem um bloco carnavalesco Delicadas da Vila.  

No carnaval, meu irmão, mais dois amigos – inclusive Paulinho, que é 

irmão de Maria –, eles criaram a Delicada da Vila, que até hoje é um marco 

aqui em Araraquara no carnaval. Todo mundo fica esperando as Delicadas. 
(Ângela).  

Em sua tese, Lopes (2002) reconstrói a história do bairro Vila Xavier com uma 

multiplicidade de elementos identitários contidos em seus espaços de sociabilidade: 

Na “Vila”, mora o contraditório, o variado, a mistura, a ambiguidade, a 

duplicidade. Uma enxurrada de deuses e demônios, um panteão de entidades 

ocupam as ruas, casas, bares, e outros templos. Bairro do feitiço, assim 

paramentado, encanta e aguça o mistério, exita a curiosidade, apavora e ao 

mesmo tempo atrai. Sob o reino do imaginário, sob o império das sombras 

que gestam a vivência, o receio transparece nas expressões faciais do rosto. 

O espanto sacode e transpira, o diferente parece à espreita. O não codificado, 

o indeterminado, o muito determinado, moram na “Vila”, o ebó – elemento 

simbólico – está presente em cada esquina. (LOPES, 2002, p. 78). 

A escolha dos bairros Santana e Vila Xavier, justifica-se por serem uns dos primeiros 

bairros da cidade constituídos de uma população significativa de afrodescendentes, 

trabalhadores da antiga ferrovia, da construção civil, da área rural, e trabalhadores autônomos; 

além do conhecimento da existência de uma “rivalidade” entre os dois bairros, desencadeada 

pela questão de posição social e modo de vida. A partir dos depoimentos suas histórias e 

características se desenrolam confirmando minha justificativa: 

Em termos do passado teve uma mudança grande. Como o bairro, o 

Santana, principalmente onde eu moro, a maioria são negros. Antigamente 

não tinha estudo, era pouco estudo. A maioria trabalhava na roça. Sofrido, 

né? No dia de hoje, com o desenvolvimento do bairro, a gente vê pessoas ali 

do bairro onde a gente trabalhou. Não só eu como outras pessoas da 

população negra que hoje prestam faculdade, estudam, fazem faculdade, 

administração... Então teve um crescimento do bairro, do trabalhador rural 

de ontem para o profissional hoje. Meninas, jovens, hoje fazem 

administração, psicologia... Meninas – até mesmo filhas do trabalhador 

rural, que na verdade é os boias-frias que se falava antigamente – hoje, tem 

dentista, tem psicólogo... Então, teve um desenvolvimento grande dentro do 

bairro. Porque hoje, a procura, em termo dos serviços sociais... Eu não vejo 

tanto negro pedindo ajuda, não estão indo pra casa abrigo, como era 

antigamente. Eu vejo a diferença entre o Santana e a Vila Xavier, porque 

veja bem: o bairro do Santana é um dos bairros mais antigos de 

Araraquara; é uma região que enfrenta problemas sociais. É um bairro 

visado muito no sentido ruim, no sentido das coisas negativas. E Vila Xavier 

já é diferente. Ela não tem aquela visão, aquele ponto de vista, da pessoa 

dizer: “O Santana é um bairro marginalizado.” É um bairro que não 
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cresceu muito devido ao nome, devido ao passado. O pessoal fala assim: “O 

errado morre, mas o erro permanece.” Então, o Santana foi um bairro muito 

visado por tudo de ruim, não desenvolveu muito, não cresceu, não ampliou, 

não abriu novos caminhos. A Vila não... Ela cresceu, ela se expandiu. O 

pessoal... Ela mudou. Então, a Vila Xavier já não tem essa fama. O pessoal 

da Vila já é diferente, não é discriminado. Mas o bairro do Santana, ele 

sofre discriminação. É assim na página policial. Assim ele já não tem nem 

comparação com a Vila, um bairro marcado no sentido bom. No pedaço que 

eu moro, entre Santana e o Laranjal, ele é muito visado, é assim... Olha, a 

gente faz uma festa e falam assim – faz no Santana –, o pessoal: “Ah, mas o 

Santana é longe.” Se você fala que é da 16 pra baixo, a pessoa já não vai 

porque tem medo. E hoje o Santana mudou muito, muito do que era há 10 

anos atrás. Então, hoje, a pessoa que está lá no dia a dia percebe que teve 

essa mudança, mas quem está de fora continua olhando o Santana como há 

20 anos atrás. Então, fica difícil você provar que o Santana mudou. E na 

Vila você não tem essa dificuldade de estar provando. Se você quer fazer 

uma coisa na Vila é diferente. Eu vejo essa diferença. (Valéria Fabiano). 

Sim, existia uma certa rivalidade entre a Vila e o Santana, mesmo porque a 

Vila foi praticamente formada por funcionários da FEPASA, funcionários 

ferroviários, e o Santana tinha menos condições financeiras que a Vila. Se 

entre nós tivesse alguma menina meio escandalosa, então a gente falava: 

“Está parecendo as meninas do Santana”. Elas eram muito briguentas. 

Atualmente não. Depois de tudo que aprendemos nesse movimento, 

formação, tudo, existem pessoas mais instruídas, mais estudadas, e que têm 

essa perspectiva de uma vida melhor. Então agora já não tem mais esse tipo 

de diferença. (Ângela). 

Ao falarem sobre aos bairros, as interlocutoras trazem um panorama que permite 

visibilizar as várias mudanças ocorridas no bairro. O bairro Santana teve uma mudança 

significativa no que se refere aos aspectos sociais e de urbanização, percebidas como sinal de 

desenvolvimento tanto em nível do aumento de moradias, como no que se refere à 

escolarização atual desta população negra. Por um lado o bairro adquiriu uma infra-estrutura 

significativa, por outro, não deixou de existir a periferia com as suas necessidades básicas de 

moradia digna. Nota-se que estas mudanças não foram suficiente para retirar a imagem de 

marginalidade do bairro. Esta situação deixa claro o quanto a população negra é atingida com 

a presença do racismo estrutural através das desigualdades sociais e que contribui para a 

rivalidade entre estes dois bairros. Já o bairro Vila Xavier é visto como modelo de expansão, 

ascensão profissional, de um lugar “modelo”, “ideal” para morar. Os relatos sobre os bairros 

reforçam um sistema desigual que reflete nas condições de vida social e econômica de uma 

parcela significativa da população negra. 

É respaldada pela memória histórica marcada por um contexto que envolve pessoas, 

acontecimentos e lugares que desenvolvo esta tese com o prazer expresso, sobretudo, na 

realização de cada entrevista por marcar a trajetória feminina negra.  
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2.3 Desdobramento teórico-metodológico 

A metodologia adotada privilegiou as falas das mulheres negras pesquisadas através 

das entrevistas por oferecer maior possibilidade de compreender as diversas experiências e 

situações que aparecem no decorrer dos depoimentos. O critério utilizado para a escolha dos 

sujeitos a serem entrevistados foi ser referência de atuação no contexto de organização social 

e política da população negra araraquarense. Desta forma, expuseram seus sentimentos, seus 

envolvimentos sociais e culturais, suas experiências com discriminações, preconceitos e 

racismo. O base que orientou a dinâmica dos depoimentos das mulheres negras foi a 

indagação sobre sua juventude, o movimento social negro, os fatos e lugares marcantes, a 

escola, a educação, a formação, as dificuldades e perspectivas. No momento dos depoimentos 

as lembranças afloram e muitas delas foram comuns às entrevistadas, mas cada uma com a 

sua particularidade de ter vivido. Para Bosi (1994, p. 55): 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A 

memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 

sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria no inconsciente de 

cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 

estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam 

nossa consciência atual. 

Entre as falas e o ouvir dos relatos despontam várias categorias. Na interpretação dos 

dados colhidos considerei pertinente o diálogo com os conceitos de experiência, que surgem 

espontaneamente no ser social e refletem a sua relação com o mundo (TOMPSON, 1981), 

compreendido como condição a identidade étnico-racial individual e coletiva. Na análise dos 

dados adquiridos, a concepção Afrodescendência (CUNHA JÚNIOR, 2007) buscou 

evidenciar o significado das práticas identitárias na elaboração de estratégias sociais e modo 

de vida. Nesse caminho a identidade é ressaltada não como algo dado, mas construído por 

determinadas condições e elementos históricos e culturais, sua eficácia é tanto maior 

quanto mais estiver associada a uma dimensão emocional da vida social (ALBANO, 

1999). 

A partir da consciência identitária, isto é, a construção em torno do conhecer e aceitar 

a sua origem étnico-racial, compreendendo a dimensão de fazer parte de um grupo que 

contribui positivamente na autoestima, nossas informantes compõem um “coletivo de 
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mulheres negras” empoderadas, tornando as suas atuações um campo de formação política 

para si e para a população afrodescendente que faz parte de seu convívio através da troca de 

experiências que desencadeia na formação de consciência da situação real em que se encontra 

a população negra em níveis internacional, nacional e local. As mulheres negras pesquisadas 

são protagonistas no encaminhamento de diversas proposições junto ao poder público do 

município de Araraquara para a viabilização de questões de interesse da comunidade negra. 

A escolha teórico-metodológica foi a história oral, a partir da qual procurei 

compreender a memória, as lembranças das mulheres negras através de seu ativismo. Como 

se refere Durkheim (1968), a memória é expressão das representações, comportando desse 

modo, saber e experiência. Portanto, trabalhei a memória tendo como prioridade a atuação de 

mulheres negras com o intuito de mostrar o quanto são representativas e significativas para o 

processo de conscientização étnico-racial, construção e manutenção dos movimentos sociais 

negros.  

O desenvolvimento metodológico deste estudo aconteceu em períodos distintos 

como: revisão da literatura, leituras de publicações referentes ao tema (que são poucos), 

seleção dos sujeitos dentro de um grupo de familiaridade, isto é, um conhecimento prévio da 

pesquisadora, e através de indicação realizada pelas próprias mulheres negras, pesquisa de 

campo, sistematização e análise dos dados. Esse trajeto foi a maneira utilizada para saber qual 

foi o marco para articulação dessas mulheres negras, o que as manteve no ativismo e os 

efeitos de suas práticas nos diferentes contextos. A técnica de pesquisa utilizada para obter os 

depoimentos foi através das entrevistas gravadas com o auxílio do gravador (QUEIROZ, 

1998), para não se perder nenhum vestígio do ato de lembrar: 

Ao colher um depoimento, o colóquio é dirigido diretamente pelo 

pesquisador; pode fazê-lo com maior ou menor sutileza, mas na verdade tem 

nas mãos o fio da meada e conduz a entrevista. Da “vida” de seu informante 

só lhe interessam os acontecimentos que venham se inserir diretamente no 

trabalho, e a escolha é unicamente efetuada com este critério. Se o narrador 

se afasta em digressões, o pesquisador corta-as para trazê-lo de novo ao 

assunto. (QUEIROZ, 1988, p. 21). 

 Assim, procurei trabalhar com entrevistas semi-estruturadas a partir do roteiro 

elaborado flexível que não as impediu de relatarem diferentes fatos importantes em suas 

vidas, sendo composto de uma variedade de perguntas norteadoras e relevantes à pesquisa, na 

reconstrução da trajetória das mulheres negras no contexto das décadas de 1970 a 2010. Antes 

de ocorrer as entrevistas foi realizado um contato prévio com as mulheres negras, sujeitos da 
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pesquisa, para agendamento de acordo com suas disponibilidades de tempo em relação ao dia, 

local, horário e a escolha do espaço de sua preferência para realização desta. Esta primeira 

impressão não impediu que ocorressem mudanças de última hora na agenda de algumas delas 

devido aos imprevistos cotidianos. Em sua maioria, as entrevistas foram realizadas em suas 

casas, ou em lugar comum a elas. Todas as entrevistadas se preocuparam em oferecer 

comodidade e tranquilidade para este momento. Mesmo assim contamos com a interferência 

de alguém da família, mas nada que não conseguíssemos resolver. 

Cabe ressaltar o importante papel da história oral para a compreensão acerca da 

trajetória ativista identificada nas narrativas das mulheres negras sujeitos fundamentais desta 

pesquisa – objetivo desta investigação. Sendo assim, construí o perfil biográfico dessas 

mulheres negras, identificando principalmente seu ativismo. 

2.4 Perfil biográfico das entrevistadas da pesquisa 

Muito interessante foi observar duas reações das mulheres negras interlocutoras da 

pesquisa. A primeira, quando no contato para saber de sua aceitação ou não em participar 

desta investigação, por um lado, a surpresa para algumas, isto é, não tinham a dimensão de 

suas ações e por outro, a expressão de satisfação em serem escolhidas, um sentimento de 

importância, reconhecimento e referência. A segunda, por deixarem transparecer a expectativa 

do momento e a ansiedade que perpassa o medo e a preocupação, segundo elas de não 

saberem se expressar ao serem indagadas. Ao perceber tais reações, antes de iniciar as 

entrevistas tínhamos conversas informais, e em seguida passávamos à entrevista. Dessa 

forma, as entrevistas fluíram e uma série de depoimentos obtidos constitui o universo 

pesquisado, e foram interpretados com o recurso da história oral, o que tornou possível a 

construção da história de mulheres negras fortes e guerreiras, atores sociais na elaboração de 

estratégias sociais e modo de vida.  

Para a pesquisa entrevistei 21 mulheres negras, residentes nos bairros de Santana e 

Vila Xavier, da cidade de Araraquara-SP, no período de novembro a dezembro de 2009. A 

seguir apresento as interlocutoras da pesquisa: 

 Maria do Carmo Luiz: 57 anos, viúva, um filho, foi a primeira entrevistada. 

Ela é moradora do bairro Vila Xavier, atualmente funcionária pública da 
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Universidade Estadual Paulista (UNESP), na função de técnica de laboratório; é 

graduada em Serviço Social. Ela foi umas das primeiras mulheres negras, da 

primeira turma do curso de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), com discussão sobre negras e negros na 

sociedade brasileira; fez parte ativamente do Grupo GANA e da organização do 

FECONEZU por muitos anos. Ela me recebeu em sua casa, e a entrevista 

aconteceu entre expressões de alegria, satisfação e alguns momentos de risos, e 

após permaneci um pouco mais para uma conversa menos formal; 

 Ângela Maria Vaz do Nascimento Deodato: 53 anos, casada, dois filhos é 

moradora do bairro Vila Xavier, com curso superior incompleto e funcionária 

pública. Viveu intensamente a militância no Grupo GANA, onde participava das 

peças de teatro, e esteve presente na organização e realização do primeiro 

FECONEZU, em 1978. Fazer teatro era tudo o que ela queria, e na entrevista 

falou desta ocasião com saudades. A entrevista com ela foi realizada no seu local 

de trabalho, o auditório da faculdade do curso de Química da UNESP;  

 Maria Ângela Gomes Alves: 47 anos, casada, um filho, possui o ensino médio 

completo, é moradora do bairro Vila Xavier, e como artesã cria produtos étnicos, 

sendo a sua especialidade as bonecas negras. É a única que faz este tipo de 

trabalho na cidade, seus produtos estão tendo uma circulação nacional e 

internacional. Hoje, seu ateliê fica na sua casa, local em que foi realizada a 

entrevista; 

 Neuza Maria Luiz: 53 anos, divorciada, um filho, é residente no bairro Vila 

Xavier, funcionária pública estadual da UNESP; tem nível superior, com 

Especialização em Gestão e Política Escolar; fez parte das discussões para a 

criação do Grupo GANA, organizou as atividades do grupo com as manhãs de 

recreio junto à comunidade, presença nas peças de teatro, na organização e 

realização do FECONEZU, por vários anos participou do conselho da 

Comunidade Negra e do Grupo 20 de Novembro. A entrevista foi em sua casa 

por algumas horas, relatos detalhados de suas experiências no movimento negro, 

que me deixou satisfeita diante de tantas informações para esta pesquisa; 

 Maria Aparecida Mateus: 49 anos, casada, dois filhos, é moradora no bairro 



41 

 

Vila Xavier, possui ensino médio completo e é secretária. No mês de julho é 

realizada duas grande festas em Araraquara, uma delas é festa para Nossa 

Senhora do Carmo e a outra, o Baile do Carmo, momento de encontros de 

gerações de negros e negras de diversas cidades e é tradição das famílias negras 

se reunirem para preparação e degustação de uma feijoada. Esta mulher teve a 

ideia de organizar nesse período a feijoada para reunir as pessoas e deu certo: 

grande número de negros têm frequentado seu espaço neste momento, há anos. 

Ela é conhecida como “Maria da Feijoada”. A entrevista foi realizada em sua 

casa; 

 Rosimeire Clemente: 45 anos é moradora do bairro Santana, solteira, uma filha, 

trabalha em uma escola estadual como agente de organização escolar. Ainda 

adolescente ela pôde presenciar e participar de toda a movimentação para 

criação do Grupo GANA; participou das manhãs de recreio nas comunidades; é 

a pioneira em fazer tranças nos cabelos de afrodescendentes e na organização de 

excursões para o FECONEZU. Hoje a sua filha também faz tranças, está dando 

continuidade à estética negra. Ela me cedeu também algumas fotos. A entrevista 

aconteceu em sua casa; 

 Alessandra de Cássia Laurindo: 33 anos, solteira, é moradora do bairro 

Santana, socióloga formada pela UNESP, tem bacharelado e licenciatura em 

Ciências Sociais. Viu o surgimento de vários grupos e participou de alguns, 

sempre se reportando ao FECONEZU como referência para sua vida. Hoje é 

presidente do Centro Afro de Araraquara. A entrevista ocorreu neste espaço. É a 

primeira mulher negra ao ocupar este posto específico e público; 

 Ana Maria do Nascimento Pinheiro: 51 anos, casada, uma filha, é moradora 

do bairro Vila Xavier, professora, leciona a disciplina educação física. Foi uma 

das que participou do Grupo GANA e das suas atividades, principalmente o 

teatro, além de ter vivenciado o momento histórico com a organização do 

FECONEZU. Esteve sempre ativa no grupo. A entrevista foi realizada em sua 

casa; 

 Diva Antônio: 75 anos, solteira, ensino fundamental incompleto, foi doméstica 

agora aposentada é moradora do bairro Vila Xavier. Irmã do famoso Santo 
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Antônio – o homem que ensinava a dançar em sua própria casa. O local era 

sempre cheio de pessoas querendo aprender os passos da dança, e Diva era a sua 

companheira nesta empreitada. Sendo assim, sua casa transformava-se num 

espaço de dança. A entrevista foi realizada em sua casa; 

 Elaine Aparecida de Paula Quintiliano: 42 anos, casada, dois filhos, é 

moradora do bairro Vila Xavier, graduando do 5º ano de Direito, foi sindicalista 

e presidente do sindicato dos têxteis de Araraquara e região, e atualmente 

também assume a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulher: é mais uma 

mulher negra ocupando o espaço público. Devido a problemas de horários 

agendei a entrevista na própria sede da coordenadoria que funciona no Centro de 

Referência da Mulher Helliet Saffioti; 

 Cléia de Souza Camargo: 79 anos, viúva, duas filhas, ensino médio completo, é 

moradora do bairro do Santana há 54 anos. Ela me ofereceu informações 

importantes sobre formação do bairro e as suas mudanças. A entrevista foi em 

sua casa; 

 Nair Damásio: 87 anos, viúva, dois filhos, ensino fundamental completo, é 

moradora do bairro Vila Xavier. Antiga moradora do bairro relata como ele se 

expandiu, e ao mesmo tempo, como foi o “desaparecimento do povo preto”, 

conforme suas palavras. Recorda o bairro, o limite com o antigo Risca Faca – 

outra parte da Vila Xavier. Ela me levou para conhecer a casa que mora há 60 

anos, os quadros de fotografias e santos na parede; 

 Luciana Aparecida Antônio Gonçalves: 37 anos, divorciada, dois filhos, é 

moradora do bairro Vila Xavier, editora de projetos, atualmente trabalha no 

projeto de Economia Solidária e está cursando o 2º ano de Serviço Social; 

freqüenta espaços de maioria afrodescendente. É uma mulher negra que está à 

frente das discussões referentes a negros e negras; 

 Ivone Camargo: 67 anos, casada, quatro filhos, ensino fundamental completo, é 

moradora do bairro Santana, cozinheira. É dirigente, juntamente com sua 

família, da escola de samba Estrela da Vila Santana, e também chefe de terreiro 

de umbanda. A escola de samba e o terreiro são parte do seu modo de vida; pude 

ter contato com algumas fotos de seu acervo. A entrevista foi realizada no 
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barracão da escola de samba; 

 Maria Nazaré Salvador: 56 anos, solteira, é moradora do bairro do Santana, 

professora, tem mestrado em Sociologia. É o ícone do movimento social negro 

de Araraquara. Idealizadora juntamente com outras pessoas do Grupo GANA e 

do FECONEZU. É referência de gerações por apresentar convicção na 

transformação e na mudança de mentalidade através do trabalho coletivo. A 

entrevista ocorreu em sua casa;  

 Simone Aparecida de Carvalho: 32 anos, solteira, uma filha, é moradora do 

bairro do Santana, cursa o 3º semestre do curso de Logística e Transporte. É filha 

do FECONEZU e desenvolveu um trabalho belo junto a crianças e adolescentes, 

e sua participação foi significativa nas discussões junto à juventude. A entrevista 

foi realizada em sua casa;  

 Valéria Cristina de Oliveira: 42 anos, casada, três filhos, é moradora no bairro 

do Santana, tem licenciatura em Química pela UNESP de Araraquara, auxiliar 

acadêmica e professora de Física, Química e Matemática na rede pública. Tem o 

FECONEZU como referência para criar o Jovens Negros Conscientes 

(JONESCO) voltado para juventude, e mais tarde a ONG FONT, trabalho 

desenvolvido com cursinho pré-vestibular, baseado no EDUCAFRO. O trabalho 

dela é extensão dos movimentos sociais negros de Araraquara. A entrevista foi 

realizada na sede da ONG FONT;  

 Valéria Cristina Fabiano: 29 anos, solteira, é moradora do bairro Santana, 

possui ensino fundamental completo e é costureira. Ela é dirigente da escola de 

samba Toque de Irê, e desenvolve trabalho com crianças e adolescentes 

afrodescendentes do bairro. Também por motivo de horários e transportes 

realizei a entrevista no Centro de Referência Afro; 

 Ângela Maria dos Santos: 56 anos, solteira, ensino superior é moradora do 

bairro Santana, secretária no consultório médico, seu envolvimento com a 

comunidade de maioria afrodescendentes ocorre através das participações nas 

discussões dos movimentos negros da cidade; freqüenta assiduamente o Baile do 

Carmo. Além disso, organiza almoços juntamente com suas amigas. A entrevista 

foi feita em sua casa em meio a tantas lembranças. Colaborou na indicação de 
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outras mulheres a serem entrevistadas;  

 Ivete de Almeida Capalane: 65 anos, casada, sem filho, possui o magistério, é 

moradora do bairro Santana, cabeleireira, já teve a oportunidade de organizar o 

Baile do Carmo e também é mais uma das mulheres que preparava deliciosas 

feijoadas, inicialmente entre amigos, que depois passou a oferecer para a 

comunidade, não somente na realização da Festa do Carmo, mas para outros 

momentos de lazer junto aos afrodescendentes;  

 Aparecida do Carmo Francisco Fellippe: 62 anos, divorciada, três filhos, 

ensino médio completo, é moradora do bairro Vila Xavier, cuidadora da religião 

de matriz africana, a umbanda, uma das resistências no bairro. Da mesma forma 

que presenciou uma maioria de população negra em seu bairro, que foi 

deslocada para área periférica da cidade.  
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Quadro 1 – Minhas interlocutoras  

PERFIL BIOGRÁFICO FORMAS DE ATIVISMO 

Nome Idade Estado civil Filhos Formação Profissão 
Movimento 

Social Negro 

Organiza eventos 

culturais para 

afrodescendente 

Freqüenta espaço de 

maioria 

afrodescendentes 

Maria do Carmo Luiz 57 anos Viúva  1 
Ensino superior 

completo 

Funcionária 

pública 
X X X 

Ângela Maria Vaz do N. 

Deodato 
53 anos Casada 2 

Ensino superior 

incompleto 

Funcionária 

pública  
X X X 

Maria Ângela Gomes 

Alves 
47 anos Casada 1 

Ensino médio 

completo 
Artesã –  X X 

Neuza Maria Luiz 53 anos Divorciada 1 
Ensino superior 

completo  

Funcionária 

pública 
X X X 

Maria Aparecida Mateus 49 anos Casada 2 
Ensino médio 

completo 
Secretária – X X 

Rosimeire Clemente 45 anos Solteira 1 
Ensino médio 

completo 

Funcionária 

pública 
X X X 

Alessandra de Cássia 

Laurindo  
33 anos Solteira – 

Ensino superior 

completo 

Funcionária 

pública 
X X X 

Ana Maria do N. Pinheiro 51 anos Casada 1 
Ensino superior 

completo 

Funcionária 

pública 
X X X 

Diva Antônio  75 anos Solteira – 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

Aposentada – X X 

Elaine Aparecida de P. 

Quintiliano 
42 anos  Casada 2 

Ensino superior 

completo 

Funcionária 

pública 
– X X 

Cléia de Souza Camargo 79 anos Viúva 2 
Ensino médio 

completo 
Aposentada – – X 

Nadir Damásio 87 anos Viúva  2 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

Aposentada – – X 

Luciana Aparecida A. 

Gonçalves 
37 anos Divorciada 2 

Ensino superior 

completo 

Funcionária 

pública 
X X X 

Ivone Camargo  67 anos Casada 4 

Ensino 

fundamental 

completo 

Cozinheira X X X 

Maria Nazaré Salvador 56 anos Solteira – 
Ensino superior 

completo 

Funcionária 

pública 
X X X 

Simone Aparecida de 

Carvalho 
32 anos Solteira 1 

Ensino superior 

incompleto  

Funcionária 

pública 
X X X 

Valéria Cristina de 

Oliveira 
42 anos Casada 3 

Ensino superior 

completo 

Funcionária 

pública 
X X X 

Valéria Cristina Fabiano  29 anos Solteira _ 

Ensino 

fundamental  

completo 

Costureira X X X 

Angela Maria dos Santos 56 anos Solteira  _ 
Ensino superior 

completo 
Secretária X X X 

Ivete de Almeida 

Capalane 
65 anos casada _ Magistério Cabeleireira _ X X 

Aparecida do Carmo 

Francisco Fellippe 
62 anos  Divorciada  3 

Ensino médio 

completo 
Aposentada _ X X 

Fonte: Elaboração própria.
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3 MULHER NEGRA: IDENTIDADE, MEMÓRIA E PARTICIPAÇÃO 

Sou negra ponto final 

devolvo-me a identidade 

rasgo a minha certidão 

sou negra 

sem reticências 

sem vírgulas 

sem ausências 

sou negra balacobaco 

sou negra noite cansaço 

sou negra 

ponto final 

 

Alzira Rufino 

 

3.1 Referência familiar  

A autobiografia que dá início ao texto desta tese faz parte de uma estratégia de 

caráter científico desenvolvido pelos trabalhos realizados na área de concentração 

Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola, da linha teórica Sociopoética, Relações 

Interétnicas e Cultura, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

A problemática e a busca pela compreensão dos fatos é o cerne da pesquisa. Compreender tal 

problemática a partir do local que ocupo foi a motivação para determinar de estudo. Trata-se 

de uma forma de pensar a pesquisa a partir da inserção do(a) pesquisador(a) na temática. As 

pesquisas nos moldes que tenho realizado exige este imbricamento entre a proposta da 

pesquisa e a vida da pesquisadora.  

Ao começar esta investigação tendo minha história de vida como abertura, estou me 

baseando no percurso metodológico de pesquisadoras como: Gomes (1995, 1996, 2001, 2003, 

2006), Moura (1997), Santos (2006) e Videira (2010) os quais trazem em seus trabalhos sua 

autobiografia, revelando que a pesquisa está intrinsecamente ligada à história de vida do 

pesquisador. 

Gomes (2006) fala de sua presença, isto é, do se colocar na escrita da tese como o 

fazer de uma educadora que é. Moura (1997) reforça essa prática ao incluir em sua tese sua 

história de vida e o seu envolvimento com o tema, além de ressaltar que hoje esta prática é 

vista como uma mudança de paradigma nas Ciências Sociais.  
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Com referência nessas pesquisadoras, conduzo minha memória pessoal através da 

metodologia afrodescendente para dialogar com este trabalho (CUNHA JÚNIOR, 2001), 

apresentando um panorama de minhas experiências de vida da infância à maturidade, 

perpassando o convívio familiar, a juventude, a militância e a formação acadêmica e 

profissional. É nesse cenário que me constituo enquanto mulher negra. 

Eu sou de uma família negra que sempre lutou e resistiu na vida, transmitiu seus 

ensinamentos para nos fortalecer e termos sempre uma autoestima positivada, uma identidade 

negra que mantém e preserva os costumes, valores e tradições de uma comunidade negra que 

foram passados de geração a geração.  

Meus familiares viveram momentos maravilhosos, proporcionados principalmente 

pela minha avó Quitéria, que através da oralidade nos reportava a seu passado para que todos 

pudessem, a partir de suas narrativas, conhecer um pouco de sua trajetória. O que recordo 

bastante são as comparações do modo de viver que meus familiares por parte de mãe 

passavam e falavam que vem desde a avó até os tios e tias. Não tenho nenhuma referência do 

meu avô Roberto materno.  

A origem de minha avó Quitéria e tios(as) Geralda, Lica, Sebastião, João e José é o 

Estado de Minas Gerais, e a família da minha avó era conhecida como as Bentas, por serem 

muito religiosas e cuidadoras da igreja católica local. Eram elas que faziam até as hóstias das 

missas; tinham outras funções também, recebendo a vizinhança em sua casa nos períodos dos 

festejos religiosos.  

Sobre isso minha avó contava que as famílias permaneciam durante dias em sua casa, 

porque chegavam antes do festejo religioso e partiam somente quando finalizavam todas as 

comemorações, as quais muitas vezes duravam até um mês inteiro. Nessa estadia, além do 

festejo religioso, aconteciam outras festas programadas pela família. Todo ano a casa contava 

com a assiduidade das famílias visitantes. As atividades religiosas ou não realizadas na casa 

das Bentas evidenciam uma pluralidade de fatos que constituem uma interação de indivíduos 

que fundamenta um modo de vida. É um envolvimento revestido de uma cumplicidade 

coletiva, que perpassa as identidades, a solidariedade, o companheirismo. A casa das Bentas 

era um lugar de encontros, uma referência de acolhimento. Um espaço de sociabilidade, como 

interpreta Maria Ângela D'Incao (1999), de diferentes grupos sociais, com diferentes modos 

de viver e de se relacionar. 

Ao ouvir as histórias de minha avó, ficava curiosa para saber se organizavam a 
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alimentação e a distribuição das pessoas para dormirem. E as respostas viam quando a avó 

Quitéria, ao relembrar momentos de sua vida, dizia: “Nós morávamos numa casa bem grande 

com plantação de grãos, vegetais, hortaliças, e gado suficiente para produzir queijos e 

manteiga para o consumo, e porcos. Tinha até um porão utilizado muitas vezes de esconderijo 

para espiar as pessoas dançarem, uma dança que batia barriga com barriga, umbigo com 

umbigo, e também os namoros escondidos.” Esta casa tinha uma fartura suficiente para poder 

proporcionar hospedagem tão conhecida na região e, por isso, pode ser considerada uma 

propriedade de subsistência cujos moradores – avó e tios e tias – eram pequenos proprietários 

rurais. 

Minha avó, tias e tios só saíram desta casa depois desta ser doada à igreja por 

intermédio de um membro da família. Eles deixaram este lugar e vieram para o Estado de São 

Paulo, trazidos pelo marido de uma de minhas tias para trabalharem como bóias-frias no 

cultivo e corte da cana-de-açúcar, e como empregadas doméstica.  

Ser negra neste contexto é saber o quanto sou importante para os familiares, ao 

concretizar um projeto de vida que de certa forma é parte deles, quando aposto na 

escolarização. É saber a importância de estarmos unidos em todos os momentos de nossas 

vidas, por nos fortalecer diante das adversidades do cotidiano. É saber os caminhos 

percorridos por nossos familiares. É saber ouvir e compreender que essas pessoas têm um 

acúmulo de vivências positivas que não foi ausente de conflitos familiares e estruturais 

mediante os preconceitos e as discriminações da sociedade brasileira.  

Através de situações de discriminações, presenciei as dificuldades das relações 

étnicas desde a infância, principalmente na escola. A escola não constitui um espaço em que 

as diferenças são trabalhadas e valorizadas; elas são motivos para inferiorizações e anulações, 

comprometendo a formação da identidade positiva do negro e da negra (SALVADOR, 2006). 

Além disso, era algo de grande preocupação de minha família. A evidência disso está na fala 

de minha avó e tia-madrinha, quando dizia: “Só o estudo é que poderá lhe oferecer alguma 

coisa melhor do que nós já passamos nesta vida. Não irá trabalhar na roça como nós ou ficar 

limpando casa de outras pessoas o resto da vida.” De certa forma, elas vivenciaram a exclusão 

escolar devido às dificuldades de acesso e permanência impostas pelo sistema educacional, 

negado através das várias legislações do final do século XIX, e o início do século XX 

(SANTOS, 2008), sendo tudo isso associado ao abandono da escola para contribuir com o 

sustento da casa.  
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Estas falas se legitimam porque desde muito cedo senti a rejeição de forma perversa, 

reagi e resisti. Nós, população negra, introjetamos os problemas sociais como sendo de cada 

um, mas são mecanismos elaborados que camuflam um problema estrutural da sociedade.  

O convívio com a família, com pessoas que já tinham aprendido o que é ser negra e 

negro nesse país, com a literatura, com os escritos que me foram apresentados primeiramente 

na militância e depois na academia, durante minha formação, mexeram com minha visão e 

levaram-me a uma nova maneira de ver o mundo. Com estes subsídios tracei meu caminho, 

apreendi novas significações e comprometimento político com o combate às formas de 

violência contra negras e negros.  

O processo de politização que perpassa todo nosso envolvimento em uma causa, faz 

com que muitas vezes nos deparemos diante das adversidades das relações sociais. Por mim, 

foi experimentado uma diversidade de contribuições a partir da oralidade e ensinamentos 

familiares; dos encontros políticos, em sua maioria organizados por afrodescendentes, na 

perspectiva de buscar caminhos e estratégias de combate ao racismo individual e estrutural 

D'ADESKY(2001); e, em particular, da inserção no movimento social negro na década de 

1980, mais precisamente em 1982, quando comecei a participar do Grupo de Divulgação e 

Arte da Cultura Negra (Grupo GANA), criado 1976, e a fazer parte na organização do 

Festival Comunitário Negro Zumbi (FECONEZU), existente desde 1978.  

Hoje, o FECONEZU é uma organização que nós participantes denominamos de 

quilombola, por referendar a figura de Zumbi e compartilhar com o a ideia de coletividade, tal 

como foi o Quilombo de Palmares, devido ao espírito comunitário e a resistência no combate 

ao racismo antinegro e às dificuldades sociais enfrentadas pela população negra. Só me afastei 

da organização do FECONEZU em 2002 para realizar o mestrado em Sociologia na 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita filho, campus Araraquara-SP, e agora para o 

doutorado. Toda minha juventude e início da maturidade foram dedicados para construção do 

FECONEZU, movimento negro do interior paulista que no ano de 2008 completou 30 anos de 

existência. Nessa organização obtive experiência e vivência em relação ao movimento social 

negro e ao sentido de coletividade, que serviram de subsídio e referência à minha formação 

em todos os sentidos. É em meio a estas múltiplas condições de socialização e sociabilidades 

que me entrelaço. 

Participar deste processo me permite compreender, assim como D'Adesky (2001), o 

racismo enquanto um comportamento social que atua na forma individual, através de práticas 
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discriminatórias de um grupo racial sobre outro, e também presente na esfera institucional, 

onde quem assume estas práticas é o Estados e suas instituições quando perpassa o processo 

de seleção de cargos e promoção dos mesmo nos diferentes setores públicos.  

Falar de mim e da minha trajetória não é algo fácil, pois corro o risco de saudosismo 

e de certa melancolia, mas é gratificante lembrar as alegrias ou tristezas que foram 

determinantes para minha edificação. 

A minha infância foi bem-aventurada, apesar de não ter a presença de minha mãe 

devido a seu falecimento quando tinha apenas 7 anos; nasci em 1959, na cidade de Tarumã, 

interior paulista, próximo de duas outras cidades em que moram meus familiares até hoje: os 

Assis (família materna) e os Palmital (família paterna). Essas cidades estão localizadas no 

sudoeste do Estado de São Paulo. Eu fui criada pela família de minha mãe na cidade de Assis, 

uma cidade de meio porte, com população majoritariamente branca, num bairro com uma boa 

estrutura escolar, com escolas públicas estaduais de ensino fundamental I e II, e uma escola 

estadual técnica, e com fácil acesso ao centro comercial. Neste bairro há uma presença 

pequena de famílias negras que possuem suas casas próprias e uma estabilidade de emprego.  

Nesse bairro morávamos meu irmão Luiz Antônio e eu com nossa tia Geralda, dona 

da casa, e seus dois filhos – Carlos e Veronice –, meu tio Sebastião e minha avó Quitéria. A 

casa tinha um quintal muito grande que comportava um pomar com mangueiras, goiabeiras, 

mexeriqueiras, bananeiras, mamoeiro, jabuticabeira, cana-de-açúcar, maracujá, fumo e uma 

bem cuidada e belíssima horta com diversas verduras e legumes: couve, alface, cheiro-verde, 

almeirão, beterraba, cenoura, quiabo, rúcula, chuchu; sem contar que no quintal também 

criávamos porcos e galinhas, e plantávamos ervas aromáticas, como: arruda, quine, alecrim, 

erva-cidreira, boldo e outras.  

O interessante é que o fundo deste quintal dava para a residência de meu outro tio; a 

ligação entre as casas era um portão, uma facilidade para o trânsito, e permanente 

comunicação dos residentes. Nessa casa tinha um pouco de cada coisa, e cabe denominá-la de 

casa-chácara. Era evidente em todos os moradores dessa casa uma felicidade de estarmos 

próximos, de poder contar um com o outro caso houvesse alguma necessidade ou 

eventualidade, e principalmente de termos um quintal que nos rendia uma fartura. No bairro, 

poucas pessoas possuíam casas com uma extensão de quintal como a nossa.  

Assim, vivi uma relação bastante próxima com a terra e a natureza, com esse modo 

de vida que resgata a origem da minha família e que está assentada na formação da identidade 
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construída nas contribuições de famílias negras de gerações passadas. A casa em que morei 

durante anos gera um capital social (BOURDIEU, 1996) próprio, isto é, estrategicamente 

investiram num modo de viver por acreditarem ser necessário para minimizar as diversas 

situações discriminatórias do cotidiano e, com isso, produz um capital simbólico 

(BOURDIEU, 2001) que permite compreender alguns acontecimentos como a credibilidade e 

até mesmo o prestígio gerado por esta família negra do passado. É um retrato identitário, uma 

extensão das casas das Bentas de Minas Gerais do século passado.  

Na cidade como um todo nunca tive interesse em saber se havia um número 

significativo de afrodescendentes, porque naquele momento não tinha consciência tão 

aguçada sobre negritude. A minha convivência, além dos familiares, se estendia aos amigos, 

mas sabia muito bem quais eram os bairros que apresentavam uma presença significativa de 

negros. Estes bairros estavam mais distantes do centro da cidade, eram caracterizados pelas 

pessoas como os mais perigosos, onde havia os maloqueiros, e a malandragem. Quando 

criança, cheguei a morar num bairro periférico. O meu tio José e conhecidos da família 

moravam num desses bairros, a quem íamos visitar em tempos de festas, principalmente nos 

casamentos. Era muito bom, uma fartura, um bom samba e bastante gente preta dançando; e 

mais divertido ainda era depois contarmos os causos da visita. Quem circulava mais nesses 

bairros era minha prima, por já ter maioridade.  

Nessa cidade de Assis é que minha família organizou e manteve seu modo de vida, 

conseguindo dar um norte à sobrevivência, diferente de alguns negros e negras assisenses, 

pois possui uma formação profissional acima da média. Dois de meus tios eram motorista e 

eletricista da Companhia Paulista de Energia Elétrica do Vale Paranapanema, o que lhes dava 

certo status e estabilidade; eles se aposentaram; por lá. Outro tio José, trabalhava na Viação 

Férrea Federal, a antiga “estrada de ferro”, no armazém, na função de “saqueiro” – hoje 

expressão classificada como chapa, significando trabalho de carregador sem vínculo 

empregatício. Este trabalho era temporário, por isso visto e comentado pelos irmãos como 

incerto, inseguro. Mesmo com esta certa “instabilidade” ele mantinha a família e se dava ao 

luxo de gastar com supérfluo. Além disso, alguns amigos e o compadre de meu pai José 

Sivirino eram funcionários da “estrada de ferro”, já de um escalão superior. 

Minha tia-madrinha Geralda era uma mulher que a maior parte de sua vida trabalhou 

como empregada doméstica na função de cozinheira até se aposentar nessa profissão. Na casa 

da patroa era “considerada da família” – expressão utilizada na relação patroa-emprega 

quando há um convívio de proximidade, por ter presenciado alguns momentos importantes 
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junto deles e por haver a confiança no cuidar da casa e dos filhos. Com seu trabalho foi capaz 

de adquirir três casas próprias. Lembro-me ainda, quando criança, que a primeira casa que 

morávamos ficava num bairro longe do centro da cidade; a segunda já foi no bairro Vila 

Xavier; e a terceira, em que hoje moram seus filhos e netos, fica na região central. Eu morei 

pouco nessa casa porque nessa época fui residir em Marília para fazer o cursinho pré-

vestibular. A referência que tenho são as visitas mês a mês, inicialmente, e depois algumas 

durante o ano, principalmente em datas comemorativas.  

Ser empregada doméstica e cozinheira foi uma especificação para ter o 

reconhecimento desta categoria com todos direitos de férias e 13º incluídos no registro da 

carteira profissional assinada. Ter garantias aos direitos trabalhistas sinalizava uma diferença 

em relação a outras mulheres nas mesmas condições. Embora o trabalho doméstico não seja 

informal, ainda hoje temos um problema no Brasil que é a ausência de carteiras assinadas de 

mulheres que exercem a função de doméstica. Por outro lado, esta categoria trabalhadora 

doméstica
11

 já construiu seu espaço de reivindicações a partir de sua organização através dos 

sindicatos.  

Paulatinamente, tias e tios foram construindo um alicerce econômico e social que 

possibilitou garantia de vida economicamente estável, desfrutando de bens básicos de 

consumo durável, ou seja, por serem possuidores de pequena propriedade e com muito 

trabalho, o que possibilitou sua própria dignidade. Todos eles estavam amparados com uma 

formação profissional que os colocavam em posição de relevância perante outros 

trabalhadores.  

Por terem essas condições, meus tios e tias, sempre foram grandes incentivadores de 

nossos estudos, por isso na família todos os sobrinhos e filhos têm o ensino médio completo, 

alguns com curso profissionalizante e outros com nível superior. Isso pode significar que a 

geração de negros do interior paulista da década de 1970 e 1980 que foram à universidade 

tiveram o respaldo de uma família com estrutura profissional de íntima relação com a “estrada 

de ferro”, companhia de energia e construção civil. Esse foi também o meu caso, e o de 

algumas das minhas depoentes. Eu e meu orientador constatamos em ocasiões diversas que 

esses fatos formam quase que um padrão de ascensão social da população negra do Estado de 

São Paulo (CUNHA JÚNIOR, 1987). 

                                                 
11

  As trabalhadoras domésticas foram reconhecidas como profissionais pela primeira vez no Brasil com o 

advento da lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, regulamentada pelo decreto nº 71.885/73. Porém, a 

categoria só teve seus direitos assegurados a partir de 1988, com a nova Constituição Brasileira.  
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Nesse contexto, convivi com avó, tias(os) e primas(os) maternos. Já o convívio com 

os familiares paternos ficou comprometido, pois eles moravam em outra cidade, Palmital-SP,  

e não conseguimos manter um laço de parentesco mais próximo, coisa que não aconteceu no 

passado, pois sei que a amizade dos meus tios maternos com meus tios paternos eram de 

cumplicidade, eles tinham uma ligação muito forte que transparecia nas muitas histórias que 

contavam de sua vida.  

Guardo poucas lembranças de meu avô paterno Benedito, e da avó Francisca 

nenhuma lembrança tenho. Do avô, lembro das suas visitas; era um homem de poucas 

palavras. Hoje tenho pouco contato com meus tios e primos. A família de meu pai tem como 

tradição a Folia de Reis
12

, que era puxada pelo tio de meu pai, o cantador. Todo ano a Folia de 

Reis saúda a casa da família; é muito bonito recebê-los e já houve vezes de a família pagar 

promessa, oferecendo o jantar aos foliões, e depois participar um pouco da caminhada e, 

principalmente da festa no dia de Reis, que geralmente acontece em uma fazenda. A Folia de 

Reis na cidade de Palmital-SP e entorno é uma tradição.   

José Sivirino, meu pai, tinha como escolaridade o ensino fundamental I, trabalhava 

na construção civil em São Paulo; era um grande pedreiro, tinha uma boa renda salarial 

porque participou do auge da construção civil no crescimento de São Paulo, entre 1950 e 

1970; chegou a fazer um curso de torneiro mecânico, mas nunca atuou nessa área. Nós 

tivemos várias casas construídas por ele, que chegou a se aposentar nessa profissão. Ele dizia 

que sua grande alegria era me ver estudando.  

Essas são as referências na minha vida, um suporte familiar construído em meio a 

trabalho, alegrias, tristezas, sucesso, prosperidade e reconhecimento, que me faz traçar como 

meta a formação educacional por acreditar na possibilidade de transformação e mudança 

social e política. E a escola foi palco de muitas realizações e conquistas pessoais. 

A escola esteve sempre muito presente na minha vida. O interessante é que tenho 

poucas lembranças dos(as) professores(as) do antigo curso primário, ginasial e 2º grau – hoje 

fundamental I, fundamental II e ensino médio –; na infância, a ansiedade era grande para 

                                                 
12

  “Festa popular de caráter religioso. Acontece entre o natal e dia 6 de janeiro, onde grupo de cantores e 

músicos trajando fardamento percorre as ruas de pequenas cidades brasileiras, entoando cânticos bíblicos que 

relembram a viagem a Belém dos três Reis Magos (Baltazar, Belchior e Gaspar) para dar boas-vindas ao Menino 

Jesus. Os Alferes da Folia, chefes dos foliões, seguido dos palhaços do Reisado e seus instrumentos, bate nas 

portas dos fiéis de manhãzinha para tomar café e recolher dinheiro para a Folia de Reis, oferecendo uma 

bandeira colorida enfeitada com fitas e santinhos. Do lado de fora, os palhaços vestidos a caráter e cobertos por 

máscaras, representando os soldados do rei Herodes, de Jerusalém, dançam ao som do violão, do pandeiro, e do 

cavaquinho, recitando versos. No dia de Reis, 6 de janeiro, o dinheiro arrecadado é gasto com comes de bebes 

para todos.” Fonte: www.edukbr.com.br. 
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poder começar a frequentar a escola e usar aquele uniforme e a lancheira. Tudo isso vivido em 

meio a muita felicidade (Figura 1).  

 

 

Figura 1 – Recordação escolar  
Fonte: Arquivo pessoal. 

Eu me recordo de duas grandes lembranças dessa escola que tanto esperei para 

frequentar. A primeira é o espaço que tínhamos para correr na hora do intervalo, e a segunda 

foi a dificuldade de relacionamento com alguns colegas que sempre me colocavam apelidos 

maldosos e discriminatórios por ser uma menina negra. Na escola eu era chamada de macaca 

e urubu, na maioria das vezes por meninos. 

É importante ressaltar que o primeiro contato com a discriminação étnico-racial que 

as crianças negras experimentam é no espaço escolar, porque não se tem a compreensão e 

nem respeito pelas diferenças. De acordo com Cavalleiro (2000, p. 98): 

No espaço escolar há uma linguagem não-verbal por meio de 

comportamentos sociais e dispõe de formas de tratamento, atitudes, gestos, 

tons de voz e outras que transmite valores marcadamente preconceituosos e 

discriminatórios, comprometendo, assim o conhecimento e respeito do grupo 

negro.  

No espaço escolar fiz grandes amizades. Marcou a amizade que mantive com duas 

amigas das quais nunca me separava, estudávamos e saímos juntas, além dos segredos que 
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guardávamos uma das outras. Ainda hoje nos encontramos. As paixões que vivíamos eram 

guardadas com muito segredo; fui apaixonada pelo colega de classe no ensino fundamental II, 

que só o reencontrei na universidade. Lembro-me dos cadernos de enquete
13

, que respondia 

em plena aula; eu mesma nunca elaborei um desses cadernos para circular entre as colegas e 

amigas, mas respondi muitos deles; dos segredos nunca revelados, que guardo até hoje de 

minhas amigas; das revistas de novelas, que eram mantidas embaixo da carteira; e dos desfiles 

civis, que sonhava ser a baliza
14

, ou carregar a bandeira da escola, carregadas por meninas 

brancas. A escola tinha vida; nela fui aproveitando cada momento, mesmo quando sofria 

discriminações raciais, como ser chamada de macaca, negra feia e ficar fora das brincadeiras. 

Aprendi a resistir e construir a minha identidade de mulher negra. Conforme Albano (1999, p. 

14):  

A construção da identidade e o pertencimento do grupo são uma forma de 

resistência, um fortalecimento para poder sobreviver a tantas discriminações, 

preconceitos e racismo. A identidade não é algo dado, mas construído por 

determinadas condições e elementos históricos e culturais, sua eficácia é 

tanto maior quanto mais estiver associada a uma dimensão emocional da 

vida social.  

Também tive momentos de experiências boas, ao participar como levantadora na 

equipe de voleibol da escola, o que proporcionava ir para outras cidades para jogar, e as 

excursões educativas na área biológica, pois meu ensino médio foi Técnico em Patologia 

Clínica, e sempre estava em contato com a faculdade na região que ministrava o curso de 

Biologia. Foram diversas as contribuições à formação científica e direito à cidadania. Como 

explica Fernandes (1999, p. 136): 

A formação para o exercício da cidadania é uma função clássica da 

educação. Ser cidadão significa estar capacitado a participar da vida da 

cidade e da sociedade. E a escola é um dos lugares no qual, pelo menos a 

princípio, se desenvolve e se estimula um determinado tipo de 

conhecimento, que ao mesmo tempo em que informa o aluno, pode despertá-

lo para uma visão mais crítica e participativa na sociedade em que vive, 

levando-o ao efetivo exercício da cidadania.  

Para mim, a escola foi, e é, de fundamental importância, como uma perspectiva de 

                                                 
13

  É um caderno organizado por meninas com uma variedade de perguntas numa sequência que vai d o 

nome até as intimidades. Normalmente, quem tem o privilégio de receber o caderno para responder faz parte de 

um círculo de amigos que querem compartilhar experiências. Este caderno acaba contribuindo para legitimar um 

grupo no espaço da sala de aula e da escola. A participação de meninos nesse compartilhar é pouco.  
14

  Nas comemorações cíveis quando há desfiles das escolas públicas e privadas nas ruas, para algumas 

meninas é dado o poder de conduzir os alunos no itinerário previsto, onde as mesmas por todo o trajeto realizam 

vários movimentos aeróbicos com bastão ao som da fanfarra escolar.  
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futuro e de mudança social. Na minha trajetória no ensino médio, o antigo 2º grau, meu 

engajamento político-social teve início com o movimento estudantil no Centro Cívico; 

participei intensamente de passeatas e de reivindicações por melhores condições para a nossa 

escola, além das organizadas pelos estudantes universitários. Ademais dessa participação 

estudantil, eu fazia parte de um grupo de estudo preparatório para o vestibular.  

Esse meu engajamento político que me formou como ator social, teve como 

referência um dos meus tios, Sebastião, que ao ser trabalhador rural, era considerado uma 

liderança junto aos fazendeiros ao reivindicar melhorias das condições dos trabalhadores da 

fazenda onde trabalhava – o que quase lhe causou uma prisão. Ele também era defensor do 

antigo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e é até hoje simpatizante do Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Essa sua posição política era motivo de 

grandes discussões com minha tia, sua irmã, correligionária da Aliança Renovadora Nacional 

(Arena). A figura e a atuação política de meu tio sempre me causaram admiração, e percebia 

nas suas conversas a importância desta atuação política; já travamos grandes discussões sobre 

nossa ideologia partidária. Hoje ele diz que sou seu orgulho por ser a única da família que se 

parece com ele, e o orgulho também é meu de poder ter contado com esse acúmulo de 

experiência familiar.  

Ainda me lembro que estudava com livros que tinham sido de meus primos; doados, 

emprestados de amigos ou de bibliotecas públicas. Li livros de autores como: Hermann 

Hesse, José Lins do Rego, Jorge Amado e outros. Por não ter condições de comprar todos os 

livros, deixei de ler muitos clássicos da literatura indicados pelos professores, e por vezes 

minhas colegas liam e contavam a história para que eu pudesse fazer as provas. 

A escola satisfazia minhas necessidades de adolescente, cada aprovação era um 

sucesso, uma alegria, um sentimento de importância perante meus familiares, vizinhos e 

primos. O sucesso era dividido com a família – a grande incentivadora – e representava uma 

vitória no campo social. O que mais os preocupava, era não poder me ajudar financeiramente, 

porque o lema era: somos pobres, portanto se quiser continuar estudando tem que ser na 

escola pública – e foi este o caminho o que trilhei. 

Eu vivenciei cada momento na escola, lugar em que tudo podia, porque além dos 

estudos, construíamos amizades, realizávamos passeios, praticávamos esportes, tínhamos uma 

agenda das brincadeiras dançantes nas casas dos colegas no fim de semana, além de 

marcarmos encontros de amizades, ou amorosos. A escola era o espaço em que podíamos até 
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amar. O fato de ter vivenciado um lado positivo do espaço escolar está relacionado em pensar 

este espaço não somente como lugar de saber, mas também de sociabilidades. Espaço este que 

nos oferece elementos importantes para a interpretação do cotidiano escolar enquanto produto 

de uma construção histórica. Como destaca Santos (2004), é preciso levar em consideração a 

perspectiva de um cotidiano escolar em que não se percam os corpos entre as mochilas, as 

decisões significativas que são tomadas nos corredores e nos bate-papos da lanchonete, enfim, 

o trafegar por outras modalidades de ser escolar.  

Até ingressar na universidade, fui trilhando vários caminhos. Antes de prestar 

vestibular para Ciências Sociais, passei pela experiência de tentar outros vestibulares para os 

cursos de Jornalismo, na Universidade Estadual de Londrina (UEL), e Artes Cênicas, na 

Universidade de São Paulo (USP), porque alguns amigos já estavam na 

faculdade/universidade e eu ainda não. O medo me rondava a ponto de pensar que não 

conseguiria colocar em prática o desejo de continuar estudando. Então conheci em Assis-SP, 

minha cidade de origem, uma mulher freguesa da loja de confecções em que eu trabalhava e 

que estudava na UNESP de Marília, no curso de Ciências Sociais. Conversando, ela me falou 

do curso e o quanto era importante que eu o fizesse, e acrescentou o nome da outra cidade: 

Araraquara, que oferecia o mesmo curso. Eu nunca me esqueci quando disse: “O curso de 

Ciências Sociais em Araraquara é o mais agitado e mais dinâmico” – acredito que estava se 

referindo à quantidade de atividades acadêmicas realizadas lá. Essa fala ficou na minha 

memória e fiquei interessada pelo curso, chegando até a ir a Marília para conhecer a 

universidade, que fica uma hora e meia da cidade em que residia. 

Eu percebi que era uma oportunidade de concretizar meu projeto de estudo e também 

projeto de vida, mas um problema se apresentava: como fazer o cursinho? Esta interrogação 

estava diante da dificuldade em pagar o cursinho e a nova residência, pois meu pai não teria 

condições financeiras de me manter em outra cidade por muito tempo. Além disso, não existia 

mais o grupo de estudo formado no ensino médio. Após dias pensando, decidi que a melhor 

maneira era mudar para Marília, arrumar um emprego e fazer o cursinho. Assim, eu estava 

novamente diante da tomada de decisão, e tinha a obrigação de dividir com meus familiares. 

Eles perceberam o quanto eu estava determinada a entrar na universidade e permitiram minha 

mudança para Marília; meu pai acompanhou-me para arrumar uma pensão, e eu fiquei 

sozinha, sentindo-me responsável, e com receio de ter que voltar se não conseguisse um 

emprego, isso porque meu pai disponibilizou-me uma quantia em dinheiro que dava para ficar 

lá por 3 meses. 
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A primeira reação que tive diante da situação foi ir aos cursinhos, inscrever-me para 

bolsa de estudo e depois saí à procura de emprego. Esses foram momentos de muita ansiedade 

e cheguei a pensar em desistir; tive medo de o dinheiro acabar e voltar pra casa decepcionada.  

Todos os dias eu saía para procurar trabalho, até que um dia a fábrica de bolachas 

Marilan me chamou para trabalhar. Na mesma semana recebi uma carta do cursinho pedindo 

que eu comparecesse para fazer prova e entrevista, tendo em vista uma bolsa de estudo. 

Obtive resultados satisfatórios no cursinho e consegui uma bolsa integral. Esses novos 

acontecimentos chegavam numa boa hora e a primeira reação foi logo mandar uma carta para 

a família, contando as novidades, já que não tínhamos telefone. Comecei a trabalhar e estudar 

sempre com preocupação no vestibular. Escrevi para casa dando as notícias maravilhosas, e 

avisando que na folga do trabalho ia para casa comemorar. Minha perspectiva de futuro e de 

formação profissional estava se concretizando. Quando chegou a época do vestibular me 

inscrevi. Como poderíamos optar pelo curso por ordem de interesse, escolhi em primeiro 

lugar o curso de Ciências Sociais de Araraquara, e em segundo, o mesmo curso em Marília. 

Naquele mesmo ano de 1981 passei no vestibular para Ciências Sociais 

UNESP/Marília-SP, iniciei o curso e comecei a fazer parte do Diretório Acadêmico, 

responsável pelas atividades culturais. Esse foi o (re)começo de minha atuação no movimento 

estudantil.  

3.2 A militância 

Durante o segundo semestre de 1980, período em que morei em Marília, convivi com 

a família negra maravilhosa que tinham todos seus empreendimentos voltados para a 

educação dos filhos. Na família de minha amiga Valéria Barbosa, era como se eu estivesse 

junto dos meus familiares. Esta família negra marilense viu os resultados de seus 

investimentos na educação familiar quando minha amiga passou a ocupar o cargo de 

professora efetiva do magistério superior na própria universidade em que se formou, a 

UNESP/Marília-SP.  

O meu primeiro contato com o movimento negro ocorreu através de outra amiga de 

curso, Teresa Cristina, até então residente em Marília-SP. Nós fazíamos discussões referentes 

à negritude e minha participação se deu através de um texto, contestando o dia 13 de maio, 
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publicado no jornal local o qual nome nesse momento foge a memória, tendo como referência 

intelectual Lélia Gonzáles. Essa experiência foi muito marcante por dois motivos: primeiro 

porque eu começava a expor publicamente meu repúdio quanto ao racismo, e segundo por 

anunciar meu ativismo junto às organizações negras. Este ativismo tomou forma, se 

concretizou e intensificou quando saí de Marília e fui morar em São Paulo. Estando lá, 

comecei a me relacionar com pessoas do movimento negro, passando a integrar o Grupo 

Negro da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), uma organização de estudantes negros 

desta universidade com o intuito de discutir e promover a cultura negra e o combate ao 

racismo.  

O grupo foi bastante ativo entre 1970 e o fim de 1986. Na década de 1980, colaborei 

na organização do III Congresso das Américas Negras, realizado na PUC-SP, do qual 

participei individualmente e enquanto grupo. O deslocamento de Marília-SP para São Paulo-

SP, ocorreu por intermédio de uma família de professores da universidade UNESP/Marília-SP 

onde eu estudava, para quem eu trabalhava de doméstica na função de babá e que retornaram 

para a capital. A possibilidade de transferência e estudar na USP-SP me levou a trancar o 

curso de Ciências Sociais na UNESP-Marília. Em contato com a USP tive a chance de 

transferência e só não o fiz por medo, pois me ofereceram vaga no curso de Ciências Sociais 

período da manhã e eu precisava trabalhar e, portanto, estudar à noite, mas ainda não tinha 

condições econômicas para deixar de trabalhar. 

Por intermédio de amigos, fiz parte do Grupo Negro da PUC-SP, inicialmente com 

timidez, mas depois participando das reuniões que aconteciam semanalmente, e no jornal 

produzido pelos integrantes do grupo. Pela primeira vez conheci um grupo formado por 

negros dentro de uma faculdade privada, e aprendi através do convívio com muitos que ali se 

encontravam, a importância de estarmos juntos, independente do espaço público ou privado 

para discutir, elaborar, planejar e concretizar ações que vêm ao encontro dos nossos interesses 

enquanto cidadãos. Junto a estes amigos, acrescento à minha formação intelectual, os amigos 

de Araraquara-SP, afinidades e amizades que se mantêm ainda hoje com a mesma solidez, 

desde quando nos conhecemos em 1982. 

Devido ao trancamento do curso de Ciências Sociais UNESP/Marília-SP, dei uma 

pausa aos estudos por um ano, o que me fez sentir falta do espaço acadêmico. Nesse intervalo, 

construí junto ao Grupo Negro da PUC-SP uma referência de aprendizado sobre negritude 

através de discussões e atividades realizadas com este intuito, que contribuíram para a minha 

autoafirmação identitária. Como não tinham intenção de ficar por muito tempo sem estudar, 
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retornei à universidade, mas com transferência para UNESP/Araraquara-SP, minha primeira 

opção do vestibular, e onde obtive o título de Licenciatura Plena e Bacharelado em Ciências 

Sociais, em 1989. Por fim, segui o conselho – que me soava como eco na memória – da 

minha antiga freguesa da loja de confecções onde trabalhei no período de escolha de curso: 

“Faça o curso de Ciências Sociais em Araraquara”. Esta escolha deixou-me mais próximo de 

São Paulo, o local de meus novos contatos de militância negra.  

A minha trajetória narrada até o momento foi construída pelas participações em 

projetos, sendo que um dos que me deu muito prazer foi o projeto de extensão O Jornal em 

Sala de Aula, realizado em 1992-1993, um vínculo da universidade com a escola pública de 

ensino fundamental I e II, desenvolvido na cidade de Matão-SP, em que atuava como 

professora e coordenadora da área de História e Geografia, interlocutora do projeto na escola 

e junto aos professores, estabelecendo a relação universidade/escola. Além disso, participei de 

eventos, como a mesa redonda intitulada Raízes Negras: imagens e lutas na Faculdade de 

Ciências e Letras de Araraquara (UNESP), promovida pelo Núcleo de Estudos, Pesquisas e 

Capacitação na área de Mulheres e Comunicação, no ano de 1999. Estar na universidade 

agora na condição de palestrante, foi um sentimento de vitória.  

Essas experiências, dentre outras, foram muito importantes, pois me forneceram 

subsídios para que eu ampliasse meus conhecimentos sobre a sociedade no que tange às 

desigualdades sociais, às discriminações, aos preconceitos e ao racismo, além de tornar-me 

mais atuante nos movimentos sociais de que participo.  

Depois de ter vivenciado a experiência militante no Grupo Negro da PUC-SP, 

chegando a Araraquara, senti a necessidade de participar de alguma organização negra, e fui 

convidada a fazer parte do Grupo GANA. Este grupo foi um dos idealizadores e 

organizadores do FECONEZU. Este festival se configurava num grande espaço de 

socialização e resistência que surgiu no final da década de 1970, e que foi realizado pela 

primeira vez em 1978 em Araraquara, juntamente com outras organizações do movimento 

negro do interior paulista e da capital. O FECONEZU é anual e itinerante nas cidades do 

interior paulista. Em média participavam 1.500 a 2.000 pessoas, sendo que apenas uma vez 

ele foi realizado em uma cidade litorânea, Ubatuba-SP, em 1996. 

O FECONEZU surgiu com a proposta de promover conscientização do orgulho de 

ser negro e negra, de ter autonomia e de contribuir para construir, através de todas as 

atividades realizadas no festival, a autoestima e consciência de estarmos nos organizando para 
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as discussões de políticas públicas para afrodescendentes
15

. No ano de 2000, o FECONEZU 

retornou à cidade de Araraquara com 2.500 participantes para comemorar seus 22 anos de 

existência  

O FECONEZU é referência no interior paulista, na capital, em outros estados e 

internacionalmente, através de pessoas que já participaram do festival e que hoje encontram-

se fora do país e que oportuniza seus contatos estrangeiros com informações sobre o mesmo.  

Com o intuito de referendar o grande herói negro, a figura de Zumbi dos 

Palmares, também é resgatada, com a organização do festival anual 

intitulado FECONEZU – Festival Comunitário Negro Zumbi, com o 

propósito de promover encontros de grupos de artes, escritores e atividades 

esportivas. (SANTOS, 2006, p. 42).  

O projeto FECONEZU mantém-se há várias gerações porque desde sua formação 

cumpre sua função histórica e política de contribuir e proporcionar à comunidade 

afrodescendente momentos de grande reflexões do que é ser negra e negro nesse país, sempre 

tendo como foco a importância das discussões e ações que primam pela negritude e identidade 

cultural e política da população negra (MUNANGA, 2002). 

Devido ao contexto ativista e à maternidade em minha vida, estive ausente da 

academia por mais de 10 anos, só retornando em 2002 para dar início a um novo ciclo da 

minha vida, uma nova etapa de formação acadêmica: o mestrado – formação permeada de 

participação em projetos, palestras, congressos e artigos publicados. Em 2007, comecei o 

doutorado em Educação Brasileira na Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Ter uma formação acadêmica ajudou-me a dar início à profissão docente, em 1990, 

na cidade de Matão, vizinha de Araraquara, onde lecionei por 4 anos consecutivos no ensino 

fundamental I, ensino médio regular e no antigo magistério, ministrando aulas de História, 

Geografia e Sociologia, e como coordenadora da área de História e Geografia da Escola 

Padrão, projeto da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. 

Só em 1995 exerci a profissão de docente em Araraquara e atuei no magistério até 

meados de julho de 2007, no ensino fundamental (6º ao 9º ano), ensino médio regular e ensino 

de jovens e adultos (EJA) pela Secretaria Estadual de Educação-SP; e também na Secretaria 

Municipal de Educação do município de Araraquara, na condição de professora da educação 

                                                 
15

  Defino aqui como afrodescendentes a população representada no censos demográficos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como pretos e pardos. O conceito tem por base a história e os 

processos de formação de identidade afrodescendente (CUNHA JÚNIOR, 2001).  
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complementar, realizando inúmeras atividades e oficinas pedagógicas, para os alunos.  

Em Araraquara foi que percebi a dimensão que tomou minha vida, fiz parte de todos 

os comícios no interior e na capital pelas Diretas Já!; tenho a clareza que ter vivenciado todas 

essas experiências, despertou em mim o interesse de ser professora. Mas o que tenho como 

referência dessa construção de ser docente é de ter contado com a ajuda e orientação da 

professora Maria Nazaré Salvador. Ela contribuiu significativamente na minha formação 

profissional e militante, por eu acreditar que o trabalho de educador tem como complemento a 

participação na vida social.  

Nessa trajetória, a presença da minha família sempre foi marcante no sentido de 

incentivar-me. Eles não puderam me ajudar financeiramente, o que os deixou muito 

chateados, mas estavam sempre do meu lado, me deixando muito à vontade para tomar as 

decisões que fossem melhores para mim. 

Conforme minha vida foi tomando um rumo de mudanças, meus familiares não 

entendiam, e acho que ainda não entendem, porque eu faço tudo isso. Na realidade, penso que 

eles esperavam e acreditavam que com a formação profissional eu pudesse ter uma ascensão 

social melhor, ou seja, ter melhorado financeiramente. Além disso, eles ficam sempre 

querendo saber quando vou parar de estudar. 

O que eles e muitos não entendem é que as oportunidades não são iguais e chegam 

para nós, negros e negras, em tempos desiguais, quando chegam. Eles sabem e têm 

consciência das várias discriminações presentes em nosso cotidiano, e o que não 

compreendem são as sutilezas de sua aplicabilidade. Não os culpo por isso, porque eu mesma 

com certo acúmulo de experiência me deparo quase sempre com situações de violência racial 

nos diversos meios sociais em que vivo. 

O importante é o orgulho que meus familiares sentem de mim, por ter conquistado o 

que eles não tiveram chance, e ser hoje a única da família, mulher e negra, com título de 

mestre, e cursando o doutorado. 



63 

 

3.3 Trajetória docente 

A minha trajetória docente tem início logo após o término, em 1989, do curso de 

graduação em Ciências Sociais, e em março de 1990, ao ingressar na rede estadual de 

educação como professora de educação básica II (PBII), na categoria ocupante de função 

atividade (OFA), com admissão na lei nº 500/74 (fundamento legal de nomeação ou 

admissão), da Secretaria Estadual de Educação. Nesta época trabalhei com as disciplinas 

Geografia e História para o ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e Sociologia para o ensino 

médio. Ainda nesse período desenvolvi atividades de coordenadora pedagógica das áreas de 

geografia e história na escola padrão. 

Mais recentemente atuei na EJA do ensino médio, lecionando Sociologia. Essa foi 

uma experiência nova, um encontro de gerações e experiências diferentes que requer do 

professor uma articulação na sala de aula de maneira que estas diferenças sejam de 

aprendizado e respeito.  

No início da minha carreira docente contei muito com a colaboração de amigos 

professores. “Os saberes experienciais têm origem, portanto, na prática cotidiana dos 

professores em confronto com as condições da profissão.” (TARDIF, 2002, p. 52). 

Em 2005, fui nomeada através de concurso público municipal na área de educação 

do município de Araraquara, como professora de educação básica II (PBII) para ensinar na 

educação complementar. Trata-se de uma proposta de prática pedagógica iniciada em 1994 na 

rede municipal com o objetivo de reconhecer cada criança e cada adolescente, como pessoa 

humana em processo de desenvolvimento, preservando sua imagem e identidade, sua 

autonomia, seu espaço e objetos pessoais, garantindo-lhe integridade física e psíquica.  

Nesse momento procurei desenvolver um trabalho voltado para o respeito às 

diferenças. Essas atividades eram lúdico-pedagógicas, utilizando a contação de histórias e 

dramatização, o que requer do docente um conhecimento prévio ao desenvolver as atividades. 

Para Therrien (2003, p. 5), “[...] a formação para a docência, sugere o perfil de um 

profissional atento para identificar e interpretar as múltiplas facetas e contornos que as 

situações de intervenção educacional apresentam no cotidiano de sua práxis.” Enquanto 

professora, minha atuação se deu até julho de 2007, quando tive que concretizar mais um 

projeto para o doutorado em educação brasileira. 
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Profissionalmente, o título de mestre em Sociologia pela Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho/Araraquara-SP, obtido em 2005 com a dissertação intitulada: 

Mulheres negras adolescentes no ensino médio: discriminação e desafio, teve muito 

significado no meu desenvolvimento funcional e pessoal. A valorização do trabalho 

acadêmico é o primeiro reconhecimento de capacidade enquanto pesquisadora e me permitiu 

sentir imenso prazer em colaborar para expansão do universo no qual sempre atuei, a 

educação. Além disso, o mestrado permitiu a minha socialização docente, através de 

experiências e referências que adquiri nessa trajetória profissional. Tive a oportunidade de 

realizar trocas de aprendizagens com os diversos alunos que com os quais me relacionei e 

desenvolvi o trabalho do educador que busca pela instrução e formação de sujeitos, com o 

objetivo da emancipação humana. 

A formação do profissional docente se insere num contexto subjetivo a priori, e se 

amplia à medida que sua prática requer elementos de aperfeiçoamento. O docente é aquele 

que no decorrer de sua trajetória adquire um acúmulo de experiências e saberes que se 

articulam no espaço escolar e com outras dimensões do ensino, como: formação, legitimidade 

do saber adquirido, prática ao ensinar, e a relação que ele estabelece do seu conhecimento 

com a sua prática. Segundo Tardif (2002 p. 16), “[...] os saberes de um professor são uma 

realidade social materializada através de uma formação, de programas, de práticas coletivas, 

de disciplinas escolares de uma pedagogia institucionalizada, etc., e são também, ao mesmo 

tempo, os saberes deles.” 

O saber docente está ligado ao trabalho realizado pelo professor nas atividades que 

realiza na escola ou sala de aula. Um saber adquirido no decorrer de seu trabalho docente, 

numa relação de reciprocidade entre o elaborar a melhor forma de transmitir conhecimento e a 

prática ao desenvolver as habilidades que irão desembocar no processo aprendizado. O saber 

parte de uma perspectiva que engloba uma diversidade de elementos simbólicos que são 

absorvidos, explorados, refletidos e transmitidos através do trabalho desenvolvido.  

Como diz Tardif (2002, p. 53):  

[...] a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através do 

qual os professores retraduzem sua formação e a adaptação à profissão, 

eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a 

realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de 

outra. 

Os saberes adquiridos na sociedade, através das experiências e vivências individuais, 
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são articuladas com outros atores e em situações diversas. O enriquecimento dessa relação 

proporciona cada vez mais o interesse de busca pelo saber como uma maneira de poder ter 

condições de mudanças sociais. Os saberes construídos ao longo da vida perpassam a 

formação e estão associados à carreira profissional como um dos determinantes para ascensão 

social, mesmo não sendo valorizados como tal. 

Ao idealizar o projeto de mestrado e desenvolver a pesquisa com adolescentes negras 

que resultou na minha dissertação (SILVA, 2005) foi interessante observar como elas 

deixaram explícito que têm um grande desafio diante das discriminações, e a resistência para 

alcançar este feito está na autoestima positivada e na construção de um projeto de vida. É 

importante expor aqui de forma resumida o resultado da pesquisa do mestrado para mostrar 

que a construção de vida de mulheres negras ativistas foco de meu doutorado em educação 

tem semelhanças no sentido de terem passado pelas mesmas situações discriminatórias e, 

como as adolescentes negras pesquisadas, construíram outra história. 

Nesse momento apresento as mulheres negras do ensino médio, quem são elas? A 

maioria pobre, de família que vive com uma renda de um a três salários mínimos, oriundos de 

bairros periféricos; encontram-se em número reduzido tanto nas escolas estaduais, quanto nas 

particulares; as situações negativas econômicas e sociais até então não minimizaram a sua 

autoestima positiva; colocam-se dispostas às mudanças que pretendem fazer em suas vidas 

quando pensam em um projeto de vida voltado para a escolarização, para a instrução e o 

aperfeiçoamento após o ensino médio. 

Essas adolescentes sinalizam uma insatisfação da atual situação em que vivem e não 

querem repetir a mesma trajetória de suas famílias que, na maioria, não tiveram as mesmas 

chances, mas que hoje são suas aliadas, procurando participar de sua vida escolar; estão se 

colocando com disposição de criar uma situação de questionamento de não aceitação dos 

lugares até então colocados para elas na sociedade.  

A problemática que envolve a população negra e as relações de gênero, ainda 

permanece como referência-problema para o contingente de mulheres negras adolescentes do 

ensino médio que pensam sobre seu futuro, acreditam que as discriminações estarão sempre 

presentes em suas vidas, mas estão se preparando para superá-las. 

Tanto no mestrado como agora no doutorado, momentos importantes em minha vida 

estão embutidos em um compromisso comigo mesma, mas também, e principalmente, com o 
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coletivo: a comunidade
16

 que me acolheu. Esse compromisso me dá condições e me 

oportuniza a mostrar histórias diferentes – mulheres negras adolescentes e mulheres negras 

ativistas – que não fazem parte das histórias do ensino oficial.  

 Eu não sou filha de Araraquara, não tenho nenhum parente na cidade, fui à cidade 

para estudar. Ao chegar a Araraquara no início da década de 1980, conheci pessoas com as 

quais construí até hoje uma vida e iniciei minha inserção no movimento social negro Grupo 

Gana e no FECONEZU. Esses foram momentos de muito aprendizado, adquirido através do 

enfrentamento às situações de discriminações e de diálogo com o poder púbico referente às 

especificidades da população negra local e formação sobre as formas e estratégias de combate 

ao racismo estrutural (CUNHA JÚNIOR, 2008b ). Estes ensinamentos transcorreram durante 

toda a minha juventude. 

E foi a partir do FECONEZU que desenvolvíamos oficinas com vários temas, grupo 

de trabalho (GT) como o de Educação, Mulher e Juventude, com objetivo de explicitar e 

fortalecer nossas ações ao combate às discriminações que perpassam a comunidade negra. 

Assim, fiz contato com várias gerações de pessoas ou de participantes nos momentos do 

evento, o que era muito significativo por ter um sentimento de compromisso coletivo ao 

verbalizarmos nossas angústias, fracassos, sucessos e felicidade. 

Essa vivência solidificou o meu pertencimento de grupo étnico, porque as 

informações adquiridas vieram a ser a base de uma formação identitária. Essa ação reforçou a 

compreensão que os espaços de sociabilidade são múltiplos e cada um tem suas 

peculiaridades. Meu interesse em construir este projeto foi poder mostrar como os espaços de 

sociabilidade podem ser delineadores de mudanças individuais ou coletivas que não se 

resumem apenas a instituições como a escola, a família e a igreja, mas também a outros, com 

seu grau de importância para a formação identitária. 

Como deixar de relembrar os encontros amorosos, que foram de alegrias, tristezas e 

felicidades; políticos, que proporcionaram várias discussões sobre a participação de negros e 

negras nas eleições, a viabilidade ou não da criação do Conselho de Participação da 

Comunidade Negra na cidade, a proposta afrodescendente para a Lei Orgânica do Município e 

o Centro de Referência Afro; o lazer, contagiado pelo Baile do Carmo, que ocorre uma vez ao 

ano sendo que em 2010 completará sua 120ª edição, é um local (espaço) para manutenção dos 

laços de sociabilidade entre os participantes. A história oral é um dos fortes símbolos da 

                                                 
16  

Estou chamando de comunidade o conjunto de pessoas pertencentes ao grupo social negro com 

interesses em comum no que se refere a todas as implicações que perpassam a população negra. 
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tradição, é um espaço/tempo de afirmação e de identidade dos negros araraquarenses.  

O clube social Academia do Samba, era um espaço frequentado aos finais de semana 

pela maioria afrodescendente, eu pouco ia lá, mas sentia a mesma emoção como se estivesse 

participado de todos. As reuniões do Grupo Gana, os ensaios da peça de teatro Negros que 

Riem, com apresentações locais e extramunicipais, de autoria de Henrique Cunha Júnior, 

escrita em 1977.  

 
Figura 2 – Ensaio da peça “Negros que Riem” do grupo GANA  

Fonte: Arquivo de Neuza Maria Luiz 

 
Figura 3 – Ensaio da peça “Negros que Riem” do grupo GANA 
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Fonte: Arquivo de Neuza Maria Luiz 

 
Figura 4 – Ensaio da peça “Negros que Riem” do grupo GANA 

Fonte: Arquivo de Neuza Maria Luiz 

Em 1983 foi fundado o Bloco Carnavalesco União de Palmares, como estratégia de 

conscientização da comunidade negra araraquarense para desenvolver um trabalho local de 

inclusão do negro na sociedade em que fôssemos sujeitos de fato. Idealização e 

conscientização. No carnaval de 1984, pela primeira vez o Bloco Carnavalesco União de 

Palmares participou do desfile de escolas de samba de Araraquara-SP e ganhou; em 1985 

passou a ser Escola de Samba União de Palmares, que teve seu fim em 1986. A Academia do 

Samba e a Escola de Samba União de Palmares foram dois grandes espaços históricos e 

culturais dos afrodescendentes.  

Ao propor que mulheres negras falem de sua juventude busco exatamente, através do 

processo de rememorar, que se possa perceber quais foram seus espaços de sociabilidades 

mais significativos e que tenha contribuído de alguma forma em suas vidas. Viver minha 

juventude na comunidade negra araraquarense e toda a experiência com a intensidade com 

que vivenciei, foi um ciclo único para mim, pois essa comunidade mostrou-me o lado 

perverso de uma sociedade racista e machista, mas também revelou para mim as estratégias de 

resistência e superação.  

Usufruir de todas essas experiências coletivas só foi possível porque encontrei no 

meu caminho pessoas que construíram, na sociedade araraquarense, formas de resistência que 
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possibilitaram aos jovens um fortalecimento no sentido de ter uma autoestima positiva – o que 

refletiu na minha juventude e no que sou hoje. Nesse relato procurei expor minha trajetória 

para a construção dos saberes que nos alimentam individualmente e socialmente a cada 

contexto vivenciado, e também para justificar meu interesse em desenvolver este projeto que 

se transformou na minha tese de doutorado.  

A seguir, a subjetividade dá lugar a uma pluralidade de elementos que servirão de 

subsídios para um diálogo que amplia o leque de questões referentes à mulher e negra para 

explicar as implicações deste embricamento. Portanto, tomei como ponto de partida 

encaminhar as discussões de gênero e população negra por serem parte de um conjunto de 

discriminações e estereótipos negativos que sustentam um sistema opressor, o qual tem 

contribuído para delimitar os espaços de atuação de mulheres negras.  

Por acreditar na necessidade da reflexão sobre o embricamento racial e de gênero 

como um indicador discriminatório, mas também articulado à mobilização de mulheres, em 

especial mulheres negras, que apontam estratégias sociais como forma de organização as 

superações e empoderamento, trago nesta tese esse momento ao tratar de população negra e 

gênero.
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4 MOVIMENTOS DE GÊNERO E POPULAÇÃO NEGRA  

 
A mulher negra atuando, participando, 

reivindicando e conquistando, tem 

hoje uma certa visibilidade em alguns 

espaços através da luta. 

 

Maria Nazaré Salvador               

 

O motivo de encaminhar este estudo, tendo como norte a discussão sobre relação de 

gênero e população negra a partir de questões relacionadas às relações de poder, é uma 

maneira de compreender sua atuação e operacionalidade sobre o grupo social mulher negra. 

Sendo este poder identificado na hierarquização de diferentes posições sociais que tendem a 

classificar mulher e negra como inferior. Além disso, a intenção é refletir sobre as 

especificidades e singularidades que perpassam esse grupo, e como este reage para afirmar-se 

com autonomia e trilhar o caminho da organização e formação. É uma maneira de pensar o 

gênero em sua pluralidade e considerar as particularidades da mulher negra araraquarense. 

Essa discussão é subsidiada por Scott (1990), feminista e estudiosa na construção do conceito 

de gênero enquanto relação de poder, e também por Carneiro e Santos (1985), pesquisadoras e 

estudiosas da questão de gênero e raça, referência na abordagem sobre mulher negra.  

4.1 Um olhar sobre as relações de gênero  

O conceito de gênero surgiu no contexto anglo-saxão, passando a ser utilizado no 

sentido de caracterizar uma relação. Foram as feministas de diferentes tendências políticas nas 

suas diversas formas de manifestações para assegurar direitos a mulheres, que deram 

visibilidade a essa discussão em termos epistemológico e teórico. O recorte analítico ganhou 

espaço gradativamente, e as feministas realizaram análises consistentes nos campos da 

sociologia, da história, da literatura e da educação.  

Os estudos de gênero estão ligados à história do movimento feminista 

contemporâneo, que além da denúncia da opressão, das preocupações sociais e políticas, 

colocam em pauta a discussão das problemáticas que envolvem o gênero. Por isso, a busca 

pela igualdade de gênero que se faz através do reconhecimento das disparidades que afetam as 
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mulheres em relação aos homens, sentidas no âmbito familiar, social, econômico, político e 

cultural, tem sido a caminhada das mulheres para sua eliminação. É necessário falar em 

igualdade para ampliar as discussões que envolvem direitos, a compreensão conceitual do 

gênero e contextualizar as mudanças e práticas do movimento de mulheres na 

contemporaneidade. Isso significa ampliar para conseguir visibilidade.  

A invisibilidade e a marginalidade a que estava submetida a figura da mulher ao 

longo da história foi o que impulsionou o movimento feminista, dando-lhe fôlego para re-

significar essas concepções e reivindicar mudanças mais efetivas para as mulheres. É preciso 

notar que essa invisibilidade – produzida a partir de múltiplos discursos que caracterizam a 

esfera do privado, o mundo doméstico, como o “verdadeiro” universo da mulher – já vinha 

sendo gradativamente rompida por algumas mulheres. Sem dúvida, desde muito tempo, as 

mulheres das classes trabalhadoras e camponesas exerciam atividades fora do lar, nas fábricas, 

nas oficinas e nas lavouras (LOURO, 2007).  

Embora a literatura de gênero aborde as mulheres em geral e as mudanças ocorridas 

quando estas começaram a sair do espaço privado para público, cabe ressaltar que esta não é a 

experiência de parte das mulheres negras brasileiras que também já estavam no espaço 

público como domésticas, vendedoras ambulantes, quituteiras e cozinheiras. Nos estudos 

sobre gênero, uma das tendências mais promissoras indica que devemos pensar o feminino 

não como uma essência natural, mas como sendo constituído em consonância com uma 

estrutura que só pode ser compreendida se for contextualizada e se forem consideradas outras 

categorias classificatórias como classe, raça e etnia (PRAXEDES, 2003). 

As mudanças em nível sociais e políticos decorrentes do processo de democratização 

no país, desencadeadas na década de 1970, possibilitaram que mulheres começassem a ocupar 

o espaço público e a construir uma identidade de movimento político, estruturando cada vez 

mais o movimento feminista e suas repercussões defendidas em prol das mulheres em 

diferentes culturas e sociedades do mundo.  

Carneiro (2003a) apresenta um panorama do movimento de mulheres no Brasil, que 

é respeitado e referência internacional. Tem um peso enquanto movimento social e 

significativa representação nos órgãos de decisão, um ganho que viabilizam propostas 

específicas às mulheres. Em sua trajetória o movimento de mulheres destaca-se pelas 

decisivas contribuições no processo de democratização do Estado com importantes inovações 

no campo das políticas públicas. Exemplo considerável é a criação dos Conselhos da 
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Condição Feminina, preocupação com as políticas públicas de promoção da igualdade de 

gênero e combate a discriminação contra as mulheres.  

Outras lutas também ganharam visibilidade, como contra a violência doméstica e 

sexual – que passou a ser uma discussão do espaço público –, e a luta pelos direitos sexuais e 

reprodutivos.  

O movimento feminista criticou as desigualdades no mercado de trabalho, e cabe 

salientar que teve uma identificação com as lutas vinculadas aos direitos humanos, uma 

necessidade de formação de novos atores políticos que busquem por novos direitos, novos 

espaços para reivindicações e que obtenham o reconhecimento legal da sociedade; além das 

lutas pela anistia, por creche, legalização do aborto e tantas outras.  

No entanto, o movimento feminista em sua trajetória não conseguiu perceber as 

diferenças e desigualdades no seu universo, pois outras violências que perpassam a vida de 

mulheres, em especial de mulheres negras, não ecoaram, mas foram ressaltadas 

veementemente a ponto de exigir um novo posicionamento das feministas, que pouco refletiu 

sobre a situação da mulher negra. Depois de duro embate é que repercutiram propostas dos 

interesses de mulheres negras.  

Conforme a abordagem de Carneiro (2003b) quem aponta a necessidade de outro 

olhar para outras opressões com alteração de perspectiva é o movimento de mulheres negras 

sobre o ideário e práticas feminista no Brasil que não eram contempladas no movimento 

negro e nem no movimento feminista. 

No Brasil, como em outros países, a discussão de gênero está associada ao 

movimento feminista e ao surgimento dos estudos sobre gênero. O termo “gênero” começou a 

ser utilizado no Brasil no final dos anos 1980, com o objetivo de compreender o gênero como 

constituinte da identidade do indivíduo e mais, não tomar o termo gênero, significando 

sexualidade. 

O feminismo desenvolveu-se com força e organização que pareciam lhe garantir 

continuidade. Esse movimento, a partir de 1980, toma novo direcionamento, enveredando 

para a formação de um novo conceito, o de gênero. Ao voltar-se para si próprio, as estudiosas 

do feminismo de modo geral – Carneiro (2003), Hooks (1995), Bento (2005), Saffioti (1995), 

Scott (1990), Butler (2003), entre outras – tentaram construir um conceito de gênero 

desvinculado do sexo, que se referia à identidade biológica de uma pessoa. Gênero é 

construção social do sujeito masculino ou feminino.  
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As relações de gênero, como relações de poder, buscam se afirmar na dominação do 

homem sobre a mulher e sua superioridade em relação a ela. E que explica as diferenças 

sociais internas às classes. Senão, como explicar as diferenças nos indicadores de 

empregabilidade e o grau de instrução baixo que são oferecidos às mulheres, em comparação 

aos homens.  

O desafio de romper o esquema binário, em que o masculino e o feminino se 

constroem na oposição um ao outro, tem sido desafiante para o movimento feminista, que se 

propõe a desmontar um esquema construído numa lógica patriarcal que dificulta a percepção e 

construção de mundo de outras formas. Algumas das estudiosas do feminismo, a exemplo de 

Scott (1990), se apropriam de teorizações pós-estruturalistas da desconstrução, para pensar as 

relações de gênero.  

Se a categoria gênero traz à tona o que de relacional há entre o masculino e o 

feminino; se a mulher deixa de ser observada isoladamente e passa a ser compreendida como 

participante de um tecido social em que interage com o homem; se o gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, ele é 

também “[...] o primeiro modo de dar significado às relações de poder.” (SCOTT, 1990, p. 7). 

Na verdade, em se tratando de mulheres negras, talvez fosse mais indicado dizer ser o gênero 

um primeiro modo, já que dificilmente a cor da pele poderá ser abstraída. 

Atribui-se às relações de gênero um caráter sociocultural, pois legitimam e edificam 

as relações sociais, articuladas pelo poder através de símbolos, metáforas que formulam 

subjetivamente o ser masculino e o ser feminino. Nessa construção subjetiva, o indivíduo 

estabelece representações acerca dos papéis do homem e da mulher, inicialmente na família, 

mas, também, na escola e, ao entrar em contato com o sistema simbólico, o incorpora, 

contribuindo para a sua disseminação entre os demais indivíduos e instituições sociais. 

Nas sociedades ocidentais, a produção social e reprodução da existência implicam na 

representação dos gêneros, masculino e feminino, que se constrói socialmente com base na 

diferença sexual. Esta construção social funciona como um dispositivo que é utilizado para 

coagir tanto mulher como homem no que tange às oportunidades.  

Essas sociedades criam modo de ser homem e de ser mulher e essas ideias culturais 

se colocam como empenho de cada sexo, revestido de proibições simbólicas que 

regulamentam a existência humana, interferindo nas atividades e na conduta que não se 

restringe somente ao individual, mas também na organização da vida social.  
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Para Bourdieu (1999), a divisão do mundo baseada nas diferenças biológicas atua na 

organização social tanto no que se refere ao espaço, tempo e divisão social do trabalho, como 

também nas estruturas cognitivas inscritas nos corpos e nas mentes como o habitus. Para este 

autor, o habitus é um conjunto de relações históricas “depositadas” nos corpos individuais 

sobre a forma de esquemas mentais e corporais de percepção, apreciação e ação. Esses 

esquemas são de gênero, e por sua vez, engendram gênero.  

As relações sociais são permeadas pela dinâmica da construção dos gêneros que 

marca o social, o político, o religioso e o cotidiano na desigual distribuição de 

responsabilidade nas sociedades. A desigualdade está pautada no estabelecimento de 

atribuições sociais aos gêneros.  

Para Izquierdo (1994), o espaço social do gênero é diferente no que tange à produção 

da existência e se coloca em duas esferas: a esfera da sobrevivência (doméstica) e a esfera da 

transcendência (público). Cada uma destas esferas constitui o espaço social de um dos 

gêneros, a esfera doméstica própria do gênero feminino, e a esfera pública, do masculino. 

Cabe ressaltar que esta lógica não se aplica, por exemplo, à sociedade brasileira antes da 

abolição, porque o espaço público dos mercados eram dominados pelas mulheres, e no 

continente africano ainda o é. Isso vem reforçar que a concepção de gênero se faz presente nas 

sociedades, mas cada uma com suas particularidades e especificidades. 

As relações de gênero se situam num sistema de hierarquia que produz relação de 

poder marcada por obediências e desigualdades em que estão presentes conflitos, tensões, 

negociações, alianças, seja na manutenção dos poderes masculinos, seja na luta das mulheres 

pela ampliação e busca de poder.  

Nesse contexto, Scott (1990) integra gênero ao patriarcado, ao machismo, e à 

psicanálise para explicar a subordinação da mulher e a dominação dos homens. A autora 

analisa o gênero como elemento das relações sociais, e como o primeiro modo de demonstrar 

poder a partir de quatro dimensões inter-relacionadas: simbólica, organizacional, normativa e 

subjetiva, fundamentando suas abordagens nos seguintes eixos teóricos:  

As relações de gênero possuem uma dinâmica própria, mas também se 

articulam com outras formas de dominação e desigualdades sociais (raça, 

etnia e classe); a perspectiva de gênero permite entender as relações sociais 

entre homens e mulheres, o que pressupõe mudanças e permanências, 

desconstruções, reconstruções de elementos simbólicos, imagens, prática, 

comportamentos, normas, valores e representações; a categoria de gênero 

reforça o estudo da história social, ao mostrar que as relações sociais 

referências de que as pessoas dispõem, de maneira particular, em suas 
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relações concretas com o mundo. Homens e mulheres elaboram 

combinações e arranjos de acordo com as necessidades concretas de suas 

vidas. (SCOTT, 1990, p. 10). 

A relação de gênero serve para refletir as relações sociais, enquanto relações 

reguladoras, e reforça as desigualdades entre homens e mulheres, perpassando a sexualidade 

feminina centrada na reprodução vista como responsabilidade atribuída à mulher – divisão 

sexual do trabalho que as coloca em inferioridade ao trabalho masculino –; o espaço público 

acaba por ser liderado por homens e a elas o espaço doméstico, sem contar as dificuldades 

para se fazer valer o direito à cidadania. De acordo com Prá (2004, p. 47):  

[...] o termo divisão sexual do trabalho é acionado pelo feminismo para 

examinar a construção sociocultural que sustenta a dicotomia entre o público 

e privado. Essa divisão, fruto de processo histórico sedimentado com o 

passar dos séculos, delega esferas distintas de competência para os dois 

sexos e restringe, radicalmente, o âmbito de influência das mulheres à 

família, ao lar, ao doméstico. A esfera pública, considerada da razão, 

portanto competência masculina e a esfera privada, dita da natureza, 

identificada como feminina. 

Às mulheres, portanto, se atribui o espaço doméstico que não é valorizado na 

sociedade, deixando-as com menos acesso à educação, à informação, à formação profissional, 

ao espaço público e ao não reconhecimento de sua cidadania. As mulheres se veem 

prejudicadas, mesmo sendo elas trabalhadoras e, na sua maioria, chefes de família. 

Diante desta situação existe uma reação organizada e política do grupo social de 

mulheres que investe em mudanças na estrutura da sociedade brasileira, e há um número 

significativo de mulheres ingressando no mercado de trabalho, porém, as desigualdades ainda 

permanecem. Em geral, as mulheres ganham menos que os homens em todos os campos, e 

têm menos acesso a cargos diretivos, principalmente a mulher negra (CARNEIRO, 2003a; 

SILVA, 2003; PRAXEDES, 2003; ). 

A desigualdade de gênero é estrutural e se estabelece nos âmbitos social e cultural, 

estando presente no cotidiano, e sendo reproduzida por instituições sociais como escola, 

família, igreja, entre outros, além de perpassar a classe social, etnia-raça, geração, com a 

finalidade de manutenção do poder. O que ocorre com a mulheres negras pesquisadas é que 

elas procuram romper esta lógica ao realizarem as mais diversificadas atividades junto aos 

afrodescendentes. 

As atividades e envolvimentos nos movimentos sociais negros estão sendo 
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considerados nesta tese como estratégias sociais que sinalizam suas trajetórias de organização 

e liderança. 

4.2 Nós mulheres negras: organização e liderança  

Partindo do pressuposto de que a desigualdade de gênero é estrutural, cabe a reflexão 

sobre as implicações desta para as mulheres negras a partir da compreensão da diversidade 

como aquilo que não requer o estabelecimento de um padrão para se apoiar como referência e 

não relativização.  

A relativização tem entre outras coisas, impossibilitado a explicação de 

conteúdos originais presentes em parcela expressiva das mulheres 

brasileiras, e estabelece para nós negras a necessidade de privilegiar a 

questão racial sobre a sexual, ainda porque a opressão sobre a mulher negra 

na sociedade brasileira não advém originariamente de diferenças biológicas, 

e sim raciais. (CARNEIRO; SANTOS, 1985, p. 41). 

As diferenças de gênero são culturais e sociais e se inserem nas relações sociais, 

como muito bem aponta a pesquisada, ao se referir à relação de gênero: 

Eu acho que a sociedade ainda é muito machista, muito classista e 

principalmente racista. As barreiras vão ficando cada vez maiores, a cada 

degrau que ela sobe. Eu acredito que, a partir do momento que vai tendo 

visibilidade sua bagagem, sua história, sua vida, seu histórico de luta – e a 

mulher negra tem como característica ser guerreira. Eu acho que cabe à 

mulher, a cada uma de nós, desconstruir esse estereótipo que nos foi 

embutido e mostrar que podemos sim ser independente e fazer nossa 

diferença. A mulher negra está para lutar para conquistar seu espaço. 

(Alessandra). 

Tratar da discussão acerca da mulher negra com suas especificidades, com sua 

história, perspectivas e empoderamento frente às implicações estruturais da sociedade 

brasileira, significa incorporar a diversidade de modo e estilo de vida construído pela 

população negra. É como olhar para o seu processo de organização e formação, sinal de 

desconstrução do imaginário social de inferioridade atribuído a etnia, raça e gênero 

mantenedores de desigualdades.  

Sabe-se que cada uma das situações expressas através das formas de exclusão social, 

alimenta e é alimentada por certa compreensão de quem são as mulheres negras. Esse foi um 
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pressuposto teórico desta pesquisa: o fato de que estamos lidando com imagens estereotipadas 

que absorvem o feminino, a raça, como verdadeiros estigmas. São imagens que estão ligadas 

a dois fatores de fundo. Por um lado, porque são representações “[...] construídas a partir de 

elementos de um imaginário que está aí, disponível.” (SANTOS FILHO, 1993, p. 84) Por 

outro, por remontarem, de alguma forma, ao corpo do estigmatizado: a categorização social 

conta com o fato de o indivíduo não poder deixar de carregar o atributo que o torna 

estigmatizado. 

Ser mulher negra no Brasil representa resignação frente a uma realidade que 

impossibilita o futuro, ou luta, resistência, indignação, dor, emoção, contra as constantes 

discriminações associadas ao gênero, étnico-racial e sexual. No terreno dos embates pela 

cidadania que envolvem direitos, não é gratuito que os movimentos sociais tenham se 

preocupado em denunciar situações de violência e discriminação contra as mulheres negras. 

Nos dias de hoje, não são poucos os grupos que primam por direitos humanos, as 

organizações governamentais e, mesmo, instituições do poder público que denunciam o fato 

de estarmos lidando com o segmento social que “[...] tem sido, ao longo de sua história, a 

maior vítima da profunda desigualdade racial vigente em nossa sociedade.” (CASTRO, 1999, 

p. 5). Isso sem falar nas várias formas de violência
17

 como corpos mutilados, corpos 

escravizados e corpos deplorados a que foram e que são submetidas. 

Retratar a diversidade feminina negra para edificar outra história, traz uma certa 

dificuldade devido à homogeneidade presente nas relações sociais que escamoteiam a 

existência de outras formas de vivências e experiências. Essa é uma questão que obriga a 

estabelecer o reconhecimento do outro, pela diferença e diversidade. Portanto, ao falar em 

igualdade me remeto às condições em que esse grupo étnico-racial se encontra e quais foram 

as oportunidades à sua disposição, porque a igualdade só é possível mediante o 

reconhecimento da diferença étnico-racial e de direitos. Ocorre que, na homogeneidade, não 

existe o reconhecimento da diferença. Esse parece ser o grande impedimento para a 

compreensão efetiva das relações sociais existentes que perpassam as categorias 

reconhecimento e identidade no plano subjetivo da compreensão do que é ser negra nessa 

                                                 
17

  É conhecida a dificuldade de chegarmos a um entendimento e a uma definição de violência. A 

quantidade de conceitos a que podemos chegar é tão grande quanto a quantidade de autores que já lidaram com o 

assunto. Assim estão disponíveis as diferenças entre violência, poder, força ou vigor (ARENDT, 1994); a 

violência estrutural (COSTA; WERLE, 1997); o poder simbólico e a violência simbólica (BOURDIEU, 2001) e 

o tratamento em forma das situações de violência (SANTOS FILHO, 1993). A abordagem aqui está voltada para 

o não reconhecimento do outro, e mais especificamente, à violência como negação da mulher negra como 

singularidade a ser reconhecida.  
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sociedade e na sustentação da autoestima.  

De acordo com Taylor (2000, p. 241): 

[...] o reconhecimento pode ter uma relação com a identidade, na medida em 

que é algo a ser compreendido a partir de respostas ao quem somos, quais 

nossas características fundamentais como seres humanos. O reconhecimento 

apresenta também duas faces: uma que pode ser muitas vezes tomada com 

uma forma de menosprezar o indivíduo, e a outra, a de uma visão distorcida 

deste. Partindo dessas possibilidades, podemos ter como consequências o 

não-reconhecimento ou reconhecimento errôneo, que podem causar danos, 

podem ser uma forma de opressão, aprisionando alguém numa modalidade 

de ser falsa; distorcida e redutora.  

Essas duas faces do reconhecimento estão muito presentes na trajetória de vida de 

negras e negros no Brasil e se remete apenas a um passado negativo, a uma construção 

coletiva por parte de quem fala pelo outro. É um imaginário coletivo que não conseguiu ou 

não quis perceber o indivíduo negro como um todo.  

O reconhecimento e a identidade têm um vínculo e para que possamos percebê-lo há 

necessidade de compreensão de duas mudanças. O colapso das hierarquias sociais 

estabelecidas nas sociedades pré-modernas geradoras de desigualdades provocadas pelos 

colonizadores e a autenticidade como demarcador de identidade individual que tem seu 

surgimento na sociedade moderna, sendo reconhecido então como o de ser fiel a mim mesmo 

e à minha própria maneira particular de ser. Conforme Taylor (2000, p. 245): 

[...] ser fiel a mim mesmo significa ser fiel à minha própria originalidade, 

que é algo que somente eu posso articular e descobrir. Ao articulá-la, estou 

também definindo a mim mesmo, realizando uma potencialidade que é 

propriamente minha. Essa é a compreensão de pano de fundo do ideal 

moderno de autenticidade, e das metas de autocomplementação e 

autorrealização em que o ideal costuma se assentar.  

Isso significa que estamos lidando com mudanças inseridas no plano da 

universalidade, que destitui a diversidade e da individualidade, que vem contribuir na 

afirmação da identidade. O reconhecimento acontece tanto no plano íntimo, que é o contato 

com outros significados num diálogo de afirmação em que a identidade precisa de um 

reconhecimento, como também no plano social, que está vinculado à esfera pública de igual 

reconhecimento. As identidades tornaram a política de reconhecimento igual, um instrumento 

que coloca todos os seres humanos com igualdade de direitos, não levando em consideração a 

sociedade cuja mobilidade e a estratificação social estão colocadas para os grupos sociais e 
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étnico-raciais diferencialmente. Por isso, as políticas universalistas são vistas pelo movimento 

social negro como insuficientes por existir o campo das especificidades. 

Ao indagar sobre o reconhecimento igual, é preciso estabelecer parâmetros para 

discussão do reconhecimento às diferenças, às especificidades e às identidades. Quando se 

pensa no reconhecimento igual, se está contemplando uma política do universalismo de 

direitos, privilégios e equalização, uma política com a ideia de que todos os seres humanos 

são igualmente dignos de respeito e que devem ser estabelecidas igualdades para todos – o 

que leva a compreender que a igualdade só pode ser geradora de reciprocidade, isto é, direitos 

ampliados no sentido de compreender as especificidades e diversidades. Porém, não é isso 

que a população negra tem visto.  

Para Munanga (1996b), é possível pensarmos em uma política da diferença em que o 

reconhecimento perpassa a identidade peculiar do indivíduo ou grupo, transcendendo aquilo 

que o distingue de todas as outras pessoas, aquilo que forma e define a própria identidade, 

tanto como indivíduo quanto como dimensão cultural. De acordo com Munanga (1996b, p. 

36): 

A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades 

humanas. Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico sempre 

selecionou alguns aspectos pertinentes de sua cultura para definir-se em 

contraposição ao alheio. A definição de si (autodefinição) e a definição dos 

outros (identidade atribuída) tem funções conhecidas: a defesa da unidade do 

grupo, a proteção do território contra os inimigos externos, as manipulações 

ideológicas por interesses econômicos, políticos, psicológicos [...]. 

Conforme explica Taylor (2000), no cotidiano, o que ocorre é que a diferença é 

ignorada, distorcida, assimilada a uma identidade dominante que insiste falar pelo outro, 

tendo como conseqüência um reconhecimento errôneo, percebido através dos preconceitos e 

discriminações como forma de impedimento à real autenticidade, produzindo uma cidadania 

de segunda classe. Com isso, o reconhecimento é algo que só é legitimado quando se estende 

ao espaço público, sendo esta uma das suas garantias de manter-se. Assim, reconhecer a 

importância de um grupo racial só é possível quando traçamos sua trajetória e criamos dentro 

do espaço público a formação de opinião a respeito desse grupo. O reconhecimento tem que 

ser explícito.  

Vários estudiosos da problemática racial como Gomes (1995, 1996), Guimarães 

(2001, 2002), Munanga (1996b), Schwarcs (1999), e Taylor (2000) confirmam que na 

formação da sociedade brasileira a discussão étnico-racial está inicialmente voltada para 
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análise do aspecto cultural de nossa sociedade. Esse olhar apenas cultural dá margem para um 

pensamento que incentiva a miscigenação como forma de homogeneidade e legitima um 

padrão de branquitude através do mito da democracia racial
18

. Para desmistificar essa análise, 

a presença dos movimentos sociais nesse sentido é de suma relevância, por apresentar outra 

visão sobre a questão racial de cunho estrutural que, para além da discussão cultural, explica 

as relações raciais no processo de constituição diversificada deste país. Para dar conta dessa 

demanda, várias estratégias culturais e políticas foram construídas e utilizadas pelos 

movimentos sociais ao longo do tempo, que lhes confiaram um reconhecimento público do 

que seja a identidade étnico-racial. As trajetórias estabelecidas por esses movimentos nas 

últimas três décadas obrigaram o enfrentamento do racismo como realidade constituída, ao 

terem colocado em nível de igualdade as diversidades. 

Nesse contexto, uma significativa literatura situando a posição de negras e negros na 

sociedade brasileira, sendo a mulher negra a sua centralidade, ganha maior visibilidade. 

Trabalhos como os de Carneiro e Santos (1985), que analisam a evolução da situação 

socioeconômica da mulher negra no trabalho intitulado Mulher negra brasileira na década da 

mulher, mostram a profunda desigualdade em relação às oportunidades da população negra, 

em especial à mulher negra. Tal situação, agregada ao silêncio do movimento feminista, é 

determinante para o surgimento do movimento de mulheres negras – resposta à indiferença de 

compreensão de outras expressões na sociedade. 

A década de 1980 marcou o ressurgimento dos movimentos sociais. Ao se falar de 

movimentos sociais, é necessário um recorte para os movimentos de maioria afrodescendente, 

particularmente para o movimento de mulheres negras, que demarca a história da população 

negra e a sua trajetória política, e que esteve e continua sempre muito presente nesses 

movimentos ou nos movimentos feministas, devido à discussão de gênero e raça, com 

objetivo de ampliar essa discussão para poder denunciar, reivindicar e tomar decisão por 

autonomia
19 

e visibilidade das suas singularidades; as mulheres negras apontam um outro e 

novo caminho. A organização do Movimento de Mulheres Negras no Brasil tem seu pontapé 

inicial em Bertioga, São Paulo, em 1985, por ocasião da realização do III Encontro Feminista 

Latino-Americano e do Caribe (EFLAC) (SILVA, 2011).  

                                                 
18

  Os movimentos negros no combate ao racismo antinegro contestam a existência de igualdades sociais 

de oportunidades entre os grupos sociais negros e brancos. A existência das igualdades de oportunidades faz 

parte da ideologia da mestiçagem, que devido à mestiçagem negra e branca tem a mesma oportunidade. Este é 

denominado como mito da discriminação racial. 
19

  Estamos nos referindo à autonomia enquanto independência política e organizacional. 
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Pensar em organização de mulheres negras é delinear uma trajetória em que 

ressaltamos a presença feminina nas diversas organizações da população negra, sempre 

objetivando a mudança social. As mulheres negras organizaram-se por uma necessidade de 

satisfazer suas demandas sociais e, ao mesmo tempo, fomentar uma articulação no seu lugar 

de origem, como forma de estabelecer um diálogo entre movimento e comunidade. Ao ter 

essa atitude, elas começam a atuar cada vez mais nos espaços públicos, organizações não-

governamentais (ONG), sindicais, partidárias, para poderem construir políticas públicas que 

as contemplassem. E assim, elas redefiniram seu papel social nos movimentos sociais e 

iniciaram timidamente um caminho de importantes ações, tendo como meta as reivindicações 

prioritárias. O depoimento da pesquisada vem reforçar a importância da organização e 

participação da mulher negra para a superação das mais variadas discriminações: 

O que se tem hoje não veio de graça, foi a participação, por conta de muita 

luta, de muitas reivindicações. Tem muito a conquistar, mas eu vejo a mulher 

negra participando, eu vejo a mulher negra atuando, eu vejo a mulher negra 

reivindicando e conquistando alguns espaços. (Nazaré). 

A participação da mulher negra, por todas as questões históricas do país, 

elas têm uma situação diferenciada, enquanto segmento. Existe a situação 

de repressão de estereótipo, de diferença de tratamento, enquanto 

profissional. Eu acho que a mulher negra tem que saber que existem essas 

situações. Identificá-las e situar. Hoje tem estudos bastante completos em 

relação a isso, estudos substanciais que trazem muita informação a respeito. 

Acho que é importante, a partir daí, construir um caminho de superação. Eu 

acho que a mulher negra, hoje, ela tem muito mais uma atitude de 

enfrentamento da discriminação racial. A mulher negra está mais preparada 

pra se defender da discriminação. Acho que dentro do movimento negro a 

mulher negra sempre assumiu muito mais a questão da luta e do 

enfrentamento. (Neuza). 

Neste depoimento ficam claras quais são as implicações de ser mulher negra e como 

são identificadas as mudanças que resultam na superação através do envolvimento no 

movimento social negro. Com o passar dos anos, essas organizações traçaram um plano de 

metas que pudesse ser desenvolvido a curto, médio e longo prazo; um amadurecimento que as 

fortaleceu para um diálogo democrático com o Estado. Iniciou-se o processo de 

empoderamento de algumas mulheres negras do movimento – marco e conquista que trouxe à 

tona a presença de mulheres marcantes e significantes na história das comunidades negras. 

Mulheres negras e organizações afrodescendentes fazem parte de nossa memória, pois deram 

visibilidade à luta. É possível dizer que os movimentos de mulheres negras são 

emancipatórios. Conforme Moreira (2007, p. 6):  
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A conquista da representação no campo político é uma possibilidade para 

que então as feministas negras formulem políticas que atendam às suas 

demandas. Nesse sentido essa conquista encerra parte do processo – da 

identidade e representação do feminismo negro frente ao feminismo 

tradicional e o movimento negro – ao mesmo tempo em que se inicia no 

interior do feminismo negro uma luta para a compreensão das singularidades 

que se inserem na identidade das mulheres negras. 

E a trajetória das mulheres negras pesquisadas retrata a identidade, a sociabilidade, o 

pertencimento étnico, o ativismo e a exclusão a qual são expostas enquanto grupo. Por meio 

do recurso teórico-metodológico da memória e da história oral foi possível identificar sua 

atuação política, seus espaços de sociabilidade, e delinear no decorrer deste trajeto, a história 

da população negra e do movimento social negro em Araraquara-SP. 

Nessa conjuntura, identifico na década de 1980, a mobilização de mulheres negras 

que não se restringiu apenas aos grandes centros, pois é também significativa para as 

mulheres negras araraquarense. Este foi o período em que algumas iniciaram seu percurso 

ativista.  

Quando nós começamos com o grupo em Araraquara, as pessoas não 

entendiam, principalmente os brancos; eles não entendiam e eles nos 

acusavam de querer formar, tipo assim, um apartheid, aqui em Araraquara, 

que pregava o racismo. Então eles não estavam entendendo qual era nossa 

atuação, qual era o nosso objetivo. Nós enfrentamos esse embate aqui em 

Araraquara. E alguns negros também não entendiam qual era o nosso 

objetivo. Aí, depois, nós fomos mostrando o nosso trabalho. Não que tenha 

tido assim uma aceitação em nível geral, mas o trabalho tinha uma 

visibilidade. (Nazaré). 

Olha, a década de 1980 foi um aprendizado. Foi lá que tudo começou. 

Comecei a aprender a me valorizar como pessoa negra. Força... Porque 

como a gente começou a mexer na ferida – ferida é mexer no racismo – de 

muita gente, e provar nossa capacidade, então a gente tinha que ter força e 

união pra não deixar com que a gente se esmorecesse. Porque até as 

pessoas entenderem que negro é capaz e tem inteligência... Isso mexeu muito 

na ferida de muita gente. Pra mim foi, assim, uma vitória, até uma vitória de 

fazer com que as pessoas enxergassem que realmente a gente tem valor, tem 

valor e muito. Então, pra mim é bom. (Ângela).  

Em 1980 a frase é “a nossa luta é constante”, porque é o início da luta 

contra o racismo. Na década de 1990, “lutar e encorajar”, para que se 

ganhe cada vez mais pessoas contra o racismo. “Valeu Zumbi” que é o grito 

forte dos Palmares, que é para sempre termos que lutar, porque a nossa luta 

é constante. (Simone). 

Por um lado, percebemos no primeiro depoimento supracitado uma dificuldade de 

entendimento por parte dos não afrodescendentes sobre o surgimento da organização negra, 
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deixando explícito como isso um sentimento de incômodo com a nova maneira de negras e 

negros araraquarenses atuarem para defender-se das situações de preconceitos, discriminações 

e racismo nesta sociedade. Esse é mais um dado que vem mostrar a negação à população 

negra do espaço público legitimado pela relação de poder, que faz uso deste para determinar o 

lugar que esta população deve ocupar e permanecer na sociedade. Quanto à reação dos 

afrodescendentes, pode ser explicado pelo fato dos mesmos até então terem em mente apenas 

os espaços de sociabilidades, como o clube
20

 e o Baile do Carmo (TENÓRIO, 2004), voltados 

para uma atividade cultural; já o grupo representa uma estratégia política do ponto de vista 

das reivindicações por cidadania, por não compreenderem a dimensão diferenciada contida na 

questão étnico-racial, tem dificuldade de aceitação imediata desse novo processo de 

manifestação. 

Mesmo diante dessas adversidades as mulheres negras não se abateram, e em 1988 

foi organizado o I Encontro de Mulheres Negras do Interior de São Paulo, ocorrido na cidade 

de São Carlos-SP, que contou com uma parcela significativa de mulheres de diversos setores e 

várias cidades. Estas mulheres negras não mantiveram um grupo específico de mulheres, mas 

enquanto integrante do FECONEZU, trouxeram a discussão sobre a situação da mulher e as 

atividades a partir desta organização, dando a elas condições de estabelecerem um diálogo 

com várias organizações. Na perspectiva de maior interação e aprofundamento das questões 

referentes à mulher negra, foi realizada uma reflexão sobre nossa interferência na sociedade 

através do I Seminário de Mulheres Negras do FECONEZU, que ocorreu na cidade de 

Campinas-SP, em 1994, e em 1997, o 2º Seminário de Mulheres, na cidade de Boituva-SP. 

Essas construções e atividades são indicativo de uma diversidade em termos de organização, e 

a representação simbólica é de extremo significado, por remeter a uma liderança que, de certa 

forma, vem “dividir” poder, ou melhor, empoderá-las:  

Bom, eu não gosto muito de separar o movimento negro em homens e 

mulheres negras. Eu acho que é uma comunidade. Mas, infelizmente, assim, 

pelo tipo de experiência que nós temos, as mulheres são mais atuantes. 

Principalmente porque levam a responsabilidade desde o começo ao fim. Eu 

acho que foi bem importante a participação de mulheres aqui em 

Araraquara. Tenho certeza que as mulheres que atuaram naquele período da 

década de 1970, 1980, ainda, de alguma maneira, continuam contribuindo 

para que aquele tipo de trabalho não morra, para que aquele tipo de 

atuação tenha uma continuidade. Isso foi importante. Tanto a nível da parte 

de educação, da parte social, da parte de relacionamento profissional. 

Existem pessoas preocupadas ainda em marcar nossa presença, e isso é 

                                                 
20

  Estou me referindo nesse momento à Academia do Samba, conhecida como um espaço afrodescendente 

de grande importância social para a população negra araraquarense. 
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muito importante para nós; na parte religiosa também. Então, nós mulheres 

negras, nós temos um peso muito grande aqui dentro de Araraquara. (Maria 

do Carmo). 

As mulheres negras pesquisadas, ao se organizarem, começam a perceber a 

necessidade de discussões e ações que intersecionem as problemáticas raciais com as relações 

de gênero, por sentirem junto aos seus companheiros negros de militância, diferença de 

tratamento, identificado como dominação masculina.  

Se a gente for falar só das mulheres que atuavam no movimento negro, elas 

sempre se apresentaram com a maior responsabilidade na condução do 

movimento. Agora, no geral, na cidade as mulheres negras elas sempre 

tiveram um papel, ficavam mais em casa. Depois houve uma mudança. E... 

Até pensando mesmo nas mulheres que frequentavam a Academia [do 

Samba]– embora atuassem também ali em algumas situações – elas ficavam 

sempre na retaguarda; os homens negros sempre foram muito dominadores. 

Eu acho que 1990, 2000... As mulheres assumiram bem. A mulher passa a 

sair mais fora de casa. A mulher negra assumia, assumiu, aqui em 

Araraquara, mais o comando de se preparar mais, em relação aos homens. 

A gente vê muitas mulheres, muitas meninas, procurando estudar mais, 

enfim. Acho que elas tiveram assim um caminho de evolução, de 

qualificação, de procurar, vamos dizer assim: sair do lugar-comum das 

mulheres, para assumir mais o comando mesmo da própria vida. (Neuza).  

Os vários símbolos de valorização do masculino enquanto o detentor do espaço 

público é afirmado na fala de Neuza, e amenizado quando Maria do Carmo acha que é uma 

relação comunitária. Em ambos os depoimentos, a impressão que deixa transparecer é que a 

mulher negra até então aparece como “tarefeira” do movimento. Por não se acomodarem 

nessa condição, este papel não impera por muito tempo, sendo um dos motivos que as levam a 

conduzir a discussão das relações de gênero dentro da própria organização. O resultado são as 

mudanças percebidas pela pesquisada em relação à mulher negra, proporcionado pela atuação 

mais efetiva no movimento social negro e na escolarização. Essas mudanças surgem 

agregadas ao propósito de reverter os atributos de cuidadora do lar, de ficar na retaguarda para 

o sucesso do homem em suas atividades de cunho político, e a responsabilidade de conduzir a 

luta. O desencadeamento dessa postura vai favorecer outro norte para sua atuação junto aos 

militantes afrodescendentes, que é ver na mulher negra também a sua dimensão política.  
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Figura 5 – Encontro de Mulheres Negras  

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 6 – Seminário de Mulheres Negras 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Portanto, quero ressaltar que vários foram os enfrentamentos encarados por essas 

mulheres negras em meio aos resquícios de uma sociedade saída da ditadura. 

O que eu me lembro: os movimentos de mulheres foram... Se estruturaram. 

Aqui em Araraquara a gente não tinha nem notícias dos outros movimentos. 

E a gente fazia a coisa meio na ignorância, até por não saber da repressão 

que havia, em termos de organizações, de qualquer movimento. Tanto que a 

gente foi convocado algumas vezes para prestar depoimento e nunca fomos, 

nunca demos bola pra isso. A gente sabia que era uma época de repressão, 

mas não sabia o grau de tortura. (Neuza). 

Essas mulheres demonstram que inicialmente nem todos estavam no mesmo patamar 

de discussões acerca da proposta do movimento social negro dos grandes centros. Elas 

incorporaram à sua realidade, o entendimento a respeito das denúncias sobre o racismo e 

sexismo veiculadas por outros membros do grupo e outras pessoas que já estavam mais 

familiarizadas com a discussão étnico-racial, servindo de referência no surgimento do 

movimento. O seu engajamento se fortalece à medida que vão criando outros espaços de 

atuação e de diálogo com a comunidade negra local, regional e nacional, isto é, um sistema de 
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intercâmbio que demarca a década de 1980, não somente a do ressurgimento dos movimentos 

sociais, mas principalmente o aparecimento de outros no caso de Araraquara, vivenciado pela 

pesquisada, ao dizer: 

Década de 1980... Comunicação! Porque foi aquela fase de intercâmbio, de 

você conhecer pessoas de outro movimento. Tipo assim: nós convivíamos 

muito com o movimento de São Carlos, o Congada... 1990 foi o teatro... 

Fazer teatro foi uma coisa, assim, que marcou bastante na minha vida, me 

fez crescer, me fez, assim, descobrir muito as coisas. Nós tivemos contato 

com pessoas excelentes: Ismael Ivo, a peça Navio Negreiro... Foi uma 

cultura assim excelente, foi um aprendizado da cultura, assim, que eu jamais 

esperava. Aprendi muita coisa na época de 1980, 1990. (Ana).  

 
Figura 7 – Apresentação teatral no FECONEZU de 1978 

Fonte: Arquivo de Ana Maria Nascimento Pinheiro. 

O importante é que elas organizaram e socializaram experiências, o que veio 

possibilitar cada vez mais uma articulação no movimento social negro, e especificamente no 

movimento de mulheres negras, indicativo de configurar-se como mulher negra, que participa 

com perspectiva de mudança social. Assim, elas conseguem avaliar que conquistas 

aconteceram e que alguns espaços já foram ocupados, o que não significa que estejam isentas 

de lutas contra o racismo e sexismo. Suas falas expressam a necessidade de constante 

militância em prol da causa para demarcação de superação: 

A mulher negra, ela deixa de ficar apenas na cozinha e começa a atuar. 

Porque eu percebo a luta das minhas tias. Porque na década de 1970 e 

1980, a mulher era vista como doméstica, então, eu vejo uma forte atuação 

das mulheres negras para o fortalecimento e a quebra do racismo. A mulher 

já é discriminada por ser mulher e, enquanto negra, a discriminação é 

dobrada. Mas devemos enfrentar as barreiras, continuar sempre na luta. 

Saber é poder, né? Devemos ganhar os espaços. (Simone). 
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A participação, em nível de luta... Se você comparar hoje com a década de 

1970 e 1980, minimamente, você vê: a mulher negra tem uma certa 

visibilidade. Não são só empregada doméstica, de filha de empregada 

doméstica, de filha de trabalhadoras rurais. Nós temos hoje as mulheres 

conquistando outros espaços através da luta. (Nazaré). 

Hoje, a mulher negra tem mais elementos e mais segurança. Eu vejo, até 

mesmo na questão dos jovens, uma atitude muito mais firme das mulheres 

negras mais jovens, mais firmeza, mais combativa; até na questão de 

identidade, na questão do visual, mudança em relação a décadas passadas, 

a aceitação do visual negro, da identificação do negro. Então, eu acho que 

leva ela, a mulher negra, à superação. (Neuza).  

A organização dessas mulheres negras em torno da causa racial implica numa 

trajetória feminista, pois elas deixaram para trás o espaço doméstico e traçaram um novo 

caminho que perpassa a conquista do espaço público; são mulheres com um cotidiano 

marcado de racismo, discriminações e opressão de gênero e raça, que mesmo com todas as 

dificuldades juntam-se para contribuir e construir para si, para outras, para nós, mulheres 

negras, nossa própria história. Para Silva (2011, p. 4):  

Essas duas formas de opressão, de gênero e a da raça, atravessadas pela 

classe, tem impedido, ou melhor, relegado às mulheres negras um papel 

social de muito menor prestígio na esfera social. Concorre ainda o aspecto 

ideológico que alimente o imaginário social e atrela à mulher negra a 

imagem de subserviente, menos capaz, “mãezona”, “boazinha” e resignada à 

sorte.  

As mulheres negras entrevistadas encontraram várias formas de engajamento político 

no movimento social negro de Araraquara e cada uma delas marca a sua formação. Suas 

experiências explicitam sua luta, e independente de seu espaço de atuação não ser específico 

de mulheres negras, realizaram atividades voltadas para mulheres negras que se 

concretizavam no encontro anual do FECONEZU no GT-Mulher. Essa experiência 

caracteriza-se por estarmos juntas para falarmos sobre nós, mulheres negras. Nossas histórias 

se entrelaçam num experimento que nos remete com particularidades a um período marcante 

para nossa formação. Longe de ser um relato individual, as depoentes demarcam o significado 

dessa participação, situado num terreno político e de representação acerca do ser mulher 

negra: 

Eu acho que é importante porque é um exemplo pra nós, e é gostoso você 

ver uma pessoa da gente, ali, participando. É uma representante nossa. 

Então, eu acho que pra mim, pra nós, quanto mais gente negra estiver nos 

representando, vai ser importante. Eu fico contente com isso. (Rosimeire). 
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Eu acho que todas elas foram muito importantes, eu acho que hoje a gente 

vê um cenário de muito mais professoras, muito mais espaços ocupados por 

mulheres negras. Mas que ainda é muito pouco perante a realidade, perante 

o percentual que a gente tem de negros em Araraquara. Acho que tem um 

histórico muito grande do envolvimento dessas mulheres e dentro do seu 

papel, dentro do seu jeito. Ou seja, você faz a sua trajetória buscando no dia 

a dia valorizar nosso povo, valorizar nossa etnia. Que é bonito ser negra, 

que é bonito você ter uma história nesse movimento. E que é bonito você 

mostrar a capacidade que o negro tem pra tudo. (Alessandra). 

Ao se colocar frente à militância, algumas dessas mulheres negras adquirem papel de 

liderança na própria organização e junto com seus pares. A liderança é um processo de 

encaminhamento do empoderamento aliado à legitimidade da organização. Falar dessa 

liderança negra feminina é, sem dúvida, demarcar a trajetória de lutas e resistências que o 

povo negro já vivenciou e vivencia no seu cotidiano para a superação do racismo e de outras 

discriminações. “Somente nós mesmas podemos nos definir. Somos as fontes mais genuínas 

de conhecimento sobre nós; exigimos que estudos que nos tomem por temática tenham como 

centralidade nossos pontos de vista de mulher negra.” (SILVA, 1998, p. 21). 

Essas narrativas são delineadoras da história e potencialidade dessas mulheres 

negras, considerando as particularidades do trajeto de suas experiências. Seus relatos reforçam 

sua liderança e representação quando dizem:  

É muito bom a gente saber que contribuiu de alguma maneira. Evento 

importante foi o Dia da Consciência Negra aqui em Araraquara. Esse ano 

as crianças levaram para praça os trabalhos escolares deles relacionados 

com a data, e foi assim muito bonito porque a consciência... Foi um 

despertar de consciência da criança em relação a Zumbi, a todo movimento 

negro, a todos nós que participamos do movimento negro. Eu acho que foi 

uma pedrinha pra o começo de tudo isso, de toda essa conscientização. 

(Maria do Carmo). 

A gente está cumprindo com o que a gente pensou, enquanto projeto social. 

Está recebendo e colocando jovens na faculdade. Você olhar hoje as salas, 

apesar de não ter um número maciço de negros, tem bastante, 

principalmente nas salas que a gente tem dentro da ONG, no bairro. E aqui 

é o lugar onde a gente enxerga mais a juventude negra. Deu pra perceber 

que a gente trabalha com seriedade, que a gente pensa nas questões raciais. 

A gente faz discussão dentro da sala de aula. Eles faziam cursos, no final da 

semana, relacionados à questão racial, sobre história da África, cultura. 

Eles participavam de oficinas. A gente levou eles para o Museu Afro. Eu 

acho que mudou sim. A gente conseguiu fazer a diferença, fazer a mudança 

com a juventude que a gente trabalha. (Valéria Oliveira).  

Cabe ressaltar que a importância dessas mulheres negras está no fato de terem 

espalhado em Araraquara, junto à comunidade de maioria afrodescendente, uma 
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“sementinha”, como fala uma das entrevistadas, que tem germinado a cada geração. Elas têm 

comungado dessa travessia, que se traduz numa autoestima positiva, ao reconhecerem sua 

negritude, e que passam por todo um processo incansável de busca para firmar sua identidade 

enquanto sujeito, isto é, construir um projeto que não é individual, mas coletivo, embasado na 

família, na militância e nas experiências vivenciadas nos locais de atuação. São mulheres 

negras que trazem nas suas trajetórias de vida decepções e vitórias, que se indignam com a 

situação da população negra nesse país. São mulheres negras que têm como desafio 

desconstruir do imaginário coletivo da sociedade brasileira a ideia de inferioridade da 

população negra, e para isso não medem esforços, porque buscaram a superação dos 

obstáculos e obtiveram um salto qualitativo ao demarcarem sua identidade.  

  
Figura 8 – Abertura do Encontro de Mulheres 

Negras 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 9 – Oficina de Mulheres Negras 
Fonte: Arquivo pessoal. 

O ingresso nos movimentos sociais negros é o diferencial no estabelecimento da 

compreensão de como o processo de socialização e a relação de poder configuram-se como 

indicativo de enfrentamento diante da construção estereotipada sobre as mulheres negras. Por 

isso, ao tratar deste assunto a intenção é desconstruir a visão negativa e demonstrar que 

existem outras construções em que as mulheres negras são protagonistas.
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5 MULHERES NEGRAS: SOCIALIZAÇÃO E RELAÇÕES DE PODER  

A minha consciência enquanto 

primeira infância e juventude sempre 

foi de uma pessoa negra e isso que me 

deu condições de mudanças na vida 

para estabelecer uma diferença entre o 

que foi a vida de minha avó, da minha 

mãe e do que é a minha.  

Luciana Gonçalves 

 

 

Desenvolver este capítulo é pensar na perspectiva de discutir o processo de 

socialização de mulheres negras araraquarenses com ênfase em dois aspectos que para mim 

são o ponto de partida para a reflexão sobre o encaminhamento de seu aprendizado e 

resistência. O primeiro aspecto é a referência familiar, que de maneira salutar tenta, na medida 

de sua compreensão da problemática racial, preparar os seus para os enfrentamentos, e o 

segundo, são os grupos de atuação cultural e política, e os espaços considerados de 

sociabilidades, fonte rica de história e memória, subsídios que explicam o envolvimento com 

as diversas atividades desenvolvidas durante todos esses anos. Ambos os aspectos de 

interação são, portanto, elementos importantes de identidade que demarcam pertencimento e 

reconhecimento de que o coletivo foi e é a diferença na constituição individual de cada uma. 

Esse processo teve um acolhimento dentro do grupo de familiaridade, mas fora deste as 

relações sociais são detentoras de várias formas de discriminações que atuaram e foram 

percebidas por estas mulheres negras durante suas vidas. 

5.1 O que nos une: ativismo e experiências sociais 

O processo de socialização são as relações sociais de harmonia ou de conflito que os 

indivíduos estabelecem na sociedade. Para as mulheres negras, esse processo na esfera das 

relações familiares, do grupo identitário, é percebido com uma harmonia, sem deixar de 

pensar que nesse universo existem também conflitos. Fora desses espaços, onde há 

explicitação das relações étnicas, surge o conflito, por ser um espaço em que as relações estão 
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permeadas por um conjunto de elementos que têm a finalidade de uniformizar, homogeneizar, 

padronizar comportamentos, atitudes e oportunidades que muito cedo se fazem presentes em 

suas vidas, o que não é algo tranqüilo.  

A presença marcante de situações de constrangimentos e discriminações vivenciadas 

na sociedade pela população negra é uma constante, e para a mulher negra é um complicador 

que se concentra na percepção da diferença, alicerçada nos estereótipos que lhes são 

atribuídos. Ao longo de seu processo de socialização, as mulheres negras vêm criando 

estratégias de sobrevivência para se defenderem de todas as formas de violência, como o 

racismo, o machismo e sexismo presentes nos espaços da escola, do trabalho, da política e do 

lazer. É uma construção que permeia o inconsciente coletivo da sociedade na tentativa de 

inferiorizar negras e negros.  

Na realidade, a história da população negra no Brasil é reconhecidamente marcada 

por condições perversas nos níveis: social, econômico e político. Em todos eles as relações de 

convívio são de enfrentamento, “camufladas” pela democracia racial. Isso gera uma profunda 

desigualdade, afetando a população negra, em especial, as mulheres negras.  

No que se refere à saúde, Batista (1997, p. 3) ressalta que há “[...] diferenças entre 

negros, pardos e brancos nas taxas de mortalidade, nupcialidade, fecundidade, nas questões 

que envolvem as práticas de amamentação, na prevalência de doenças como hipertensão 

arterial, anemia falciforme e diabetes.” De fato, a falta de informações, o atendimento digno, e 

uma política que leve em consideração as doenças que afetam especificamente a população de 

mulheres negras se confrontam com a discriminação também na área da saúde, é o racismo 

institucional imperando. 

As desvantagens à mulher negra são percebidas quando lhes são reservada apenas as 

piores tarefas e, conseqüentemente, um salário nada digno por seus esforços. No cotidiano, a 

pouca escolaridade, num quadro de diferenças raciais, é expressiva, mas já se apresenta uma 

significativa mudança na estatística sobre os avanços no que tange à escolaridade da 

população negra. O quesito discriminatório da “boa aparência”, construído na sociedade como 

elemento de coerção, impacto e retração da mulher negra, impossibilita uma ocupação-

trabalho de valor. Ser mulher negra no Brasil tem uma representação estigmatizada. 

Além de estarem em posição inferior na pirâmide social, as mulheres negras têm que 

arcar com o ônus de terem seus corpos expostos a um estereótipo de sedução que não deixa de 

ser outra imposição da dominação masculina. Conforme Lopes, Meyer e Waldow (1996, p. 
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31-32): 

Um dos maiores efeitos desta imposição do funcionamento da dominação 

simbólica é a imposição de uma certa representação dos órgãos sexuais, uma 

construção social das diferenças anatômicas visíveis. O mundo social 

constrói esta diferença anatômica, e esta diferença anatômica socialmente 

construída se torna o fundamento da diferença social que a fundamenta. Dito 

de outra forma, existe uma inversão de causas e de efeitos.  

Marcadas pelo estigma da escravidão, responsável por moldar e veicular a imagem 

da mulher negra às funções servis, como natural ou designado, ainda há na sociedade 

brasileira um contingente desse grupo social que realiza trabalhos sem qualificação, do tipo 

que dispensam inclusive a educação e a instrução. Mesmo em realidades diferentes, “[...] a 

representação iconográfica da negra que imprime na consciência cultural coletiva, a ideia que 

mulher negra está neste planeta principalmente para servir aos outros.” (HOOKS, 1995, p. 

19). 

Sobre elas pesa, além das diferenças de gênero, também as de raça. O que se observa 

é que com papéis sociais, que são criados ou definidos aos indivíduos na sociedade como 

“naturalmente” e como adequados, os nexos explicativos da condição da mulher negra 

remetem, primeiramente, à sua condição de escrava e recaem nas representações em relação 

ao uso de seu corpo enquanto objeto sexual, e como adequado ao trabalho doméstico. O corpo 

da mulher negra desde o período do escravismo está associado “[...] como símbolo 

quintessencial, de uma presença feminina „natural‟, orgânica, mais próxima da natureza, 

animalística e primitiva.” (HOOKS, 1995, p. 468). Representações que dificilmente poderiam 

ser explicadas historicamente sem que consideremos “[...] a condição de propriedade privada 

da mulher na sociedade patriarcal.” Uma condição que “[...] explicaria a lógica determinante 

da opressão específica da escrava.” (GIACOMINI, 1988, p. 66). 

Na sociedade brasileira, a categoria “mulher negra” tem a representação real de um 

lugar, um grupo, uma posição dada. Cabe ressaltar que outras representações têm sido 

construídas à luz de outras vivências, como é o exemplo das mulheres negras que estou 

retratando.  

Antes mesmo da escola, é por meio da família que a criança começa a manter os 

primeiros contatos com o mundo exterior, é ali que a construção de sua realidade se inicia. Os 

pais são seu ponto de referência, e são eles que irão lhe transmitir a primeira impressão do 

mundo no qual estão inseridos. Na criança essa construção acontece durante as atividades de 
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imitação, e os primeiros a serem imitados são os próprios pais. Assim, as representações 

construídas dessa realidade orientam julgamentos e pautas de conduta. Estes, por sua vez, 

orientarão comportamentos para o resto da vida, ditarão condutas sociais a serem seguidas e 

pautadas como modelos. Para Durkheim (1990), a socialização se consolida através da 

transmissão das regras pelas gerações adultas à criança que ainda não possui o preparo para 

vida social.  

Quando falo que os padrões sociais são aprendidos pela criança dentro de seu próprio 

lar, em sua família, afirmo que a construção da realidade social da criança durante o processo 

de subjetivação é, de certa forma, permeada pela maneira de pensar o mundo como seus pais 

o pensam. É, por exemplo, o que ocorre com as relações de gênero, que se tornou intrínseco 

ao pensamento social, definindo os papéis sociais de homens e mulheres. O que deve ser visto 

é que os pais podem transmitir aos filhos os comportamentos sociais marcados concomitantes 

com a ideologia do patriarcado, ou seja, com a dominação-exploração. Isso vem confirmar 

que a reprodução da ideologia de gênero leva à perpetuação de práticas de violência baseadas 

na crença da desigualdade entre homens e mulheres. Desigualdade que reforça a relação de 

dominação do homem sobre a mulher e as diferenças sociais internas às classes, percebidas 

nas diferenças dos indicadores de empregabilidade e no baixo grau de instrução que é 

oferecido às mulheres, em comparação aos homens.  

O processo de socialização inicia-se, contudo, após o nascimento, e através, 

primeiramente, da família. Ao estudar a família brasileira, Machado (2006, p. 40) observa que 

estudos recentes indicam que a um só tempo a família se constitui de uma coletividade de 

indivíduos e um indivíduo coletivo, nas diferentes formas de sociabilidade que têm sido 

engendradas nas experiências dos enfrentamentos cotidianos. Neste sentido, a família é uma 

instituição, e como tal, os seus valores culturais são transmitidos de geração a geração através 

das releituras que fazem das ações deixadas pelos antepassados. A família forma-se numa 

complexa coesão: entre indivíduo e a sociedade. Por isso, é regida por uma lógica que permite 

a cada membro do grupo familiar ser portador de uma tradição específica, como testemunho 

vivo de uma identidade, que demarca e simboliza as condições sociais de parentesco. Nas 

relações familiares, registra-se uma itinerância entre o presente e o passado, nas práticas e nas 

representações, decorrentes das relações de parceria compartilhadas nas diferentes formas de 

convivência no cotidiano doméstico. 

As mulheres negras araraquarenses pesquisadas encontram em suas famílias o 

amparo que necessitam para o enfrentamento às discriminações, preconceitos e racismo 
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presentes no cotidiano. É o que diz esse depoimento:  

A autoafirmação dentro de casa, minha mãe... Acho que sempre foi muito 

importante pra enfrentar o mundo lá fora. Porque era um jeito de nos 

poupar do que, de certa forma, a gente ia enfrentar quando a gente saísse da 

redoma do lar; e nos preparar pra enfrentar o mundo de cabeça erguida, 

independente de qualquer coisa. Então, essa coisa de valorizar a 

autoestima, enquanto criança, foi fundamental. Então, eu acho que minha 

família realmente é tudo assim. (Alessandra). 

A partir do momento que o depoimento ressalta a importância da família é porque 

esta se tornou especial em sua vida, por isso a necessidade de apontá-la com extremo 

otimismo. Mostrar esta visão da família significa que esta também pode ter seus problemas, 

mas mesmo assim ela preparou essas mulheres minimamente, e à sua maneira (sem grandes 

elaborações), para encarar as dificuldades das relações raciais. 

Sem contar que a família negra apresentada tem uma característica peculiar, aquela 

em que o convívio não se restringe apenas aos laços consangüíneos, extrapola a forma 

construída em nossa sociedade. É possível dizer que a sua constituição está para a forma 

“comunal” quando se estende aos seus agregados. Isso pode ser explicado pela forma como os 

nossos antepassados experimentaram esse tipo de organização familiar negra e que nos foi 

transmitido muitas vezes através da oralidade, como uma maneira de reforçar o convívio 

coletivo, manutenção de costumes, tradições, identidades que são elementos de uma 

solidificação e resistências, além de manter uma circularidade dinâmica. A demonstração 

desta feitura está na fala a seguir sobre a família: 

Pessoas que são a base pra condução da vida da gente, sempre é a base 

familiar: os pais, os avós, irmãos. Minha casa era assim: uma base 

matriarcal; tava centrada na minha avó, era na realidade quem conseguia 

dominar as pessoas em torno dela. Então, a casa era assim o núcleo familiar 

muito grande. Costumo falar que a família em casa tinha dezessete pessoas; 

embora fôssemos o pai, e a mãe, e quatro filhos, nós nunca vivemos em seis 

pessoas. Nós éramos o total de dezessete pessoas em casa, então. Minha 

avó, que era uma figura muito forte, meu pai e a madrinha que mora com a 

gente. Então essas figuras foram muito importantes na formação de todas 

aquelas pessoas que habitavam ali; era uma fonte de informação 

inesgotável construindo uma microssociedade ali. Era a possibilidade de 

compartilhar, de solidariedade, de apoio, de viver aquilo, e tendo todas as 

experiências de conhecer as mais diversas personalidades que chegavam; o 

que era muito, muito louco. Assim, tinha gente de todo o jeito. (Neuza).  

As características apresentadas por esta família contraria o modelo da elite: família 

chefiada e dominada pelo homem-pai e a família nuclear. O modo de organização familiar 
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exposto pelas mulheres negras pesquisadas, certamente difere daquela já conhecida, pois foge 

ao padrão estabelecido. A sua história tem uma multiplicidade cultural reforçada através da 

convivência familiar, comunitária e a extrema valorização da mulher negra que figura em 

destaque nessa organização familiar, liderando essas famílias, além de terem importância na 

formação das mulheres negras que participaram desta pesquisa: 

Minha avó e meu avô foram, assim, de uma importância muito significativa. 

Perdi meu pai muito cedo, meu avô e minha avó adotaram a gente. Ficamos 

com a minha avó. Ela teve uma postura assim muito mais rígida que minha 

mãe. A casa dela era um lugar que a gente gostava de estar e eles passavam 

muito essa história de família... (Valéria Oliveira). 

A minha avó, com toda a sabedoria dela, minha mãe, a minha tia, sempre 

presentes quando a gente encontrava alguma dificuldade... (Simone). 

Quando eu morei com a minha avó eu estava sempre junto às minhas tias, 

tia Ju e a tia Esperança. (Ivone). 

É principalmente sobre o olhar da mulher negra avó que se mantém os laços 

familiares. Nesse contexto, considero que esta relação é uma estrutura de forte representação 

em termos de valores, condutas, normas e identidades, dinamizado pelo processo de 

oralidade, expressão significativa entre a população negra. Os vínculos sociais e afetivos são 

mantidos como forma de permanecerem sustentados pela identidade étnico-cultural que não 

deixa de ser o primeiro modo de manter a tradição ancestral que tem sido ao longo dos anos 

reelaborada, para que a referência de modo de vida permaneça, dando sustentabilidade para 

negras e negros.  

A socialização aqui pensada como as experiências e o aprendizado adquiridos no 

decorrer de nossa trajetória de vida, nos leva a investir em relações sociais que correspondam 

às expectativas no sentido de construirmos laços de afinidades, sendo a identidade étnica 

determinante no processo de socialização. A extensão deste processo é identitário à medida 

que as mulheres negras são frequentadoras de espaço de maioria afrodescendente. O que 

caracteriza aproximação e amplitude de vivências é o falar mais forte da identidade, pois esta 

pode ser pensada como uma âncora, referência que fixa um eu, para o qual é exigido 

permanência, mesmo ante as variações de circunstâncias, de lugares, de tempos e de espaços. 

O sujeito pode representar-se nos mais diferentes espaços com aquela identidade [...] “[...] é 

um atributo social, de reconhecimento e pertencimento a certos grupos ou segmentos de 

atividade.” (SOUSA, 2007, p. 37). 

Para essas mulheres negras, alguns lugares-espaços tiveram e ainda continuam a ter 
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fundamental importância para seu convívio, cada um deles com um sentimento, pois trazem 

lembranças de sua juventude até a maturidade.  

Da juventude até a fase adulta eu frequentava a Academia do Samba, eu 

gostava demais de ir na Academia com meu grupo; o território em que a 

maioria era negra e eu me sentia muito bem, eu sentia que era o meu 

território, né?[...] A minha família frequentava o Baile do Carmo, meu pai 

participava da comissão, da estrutura, aí eu frequentava. E hoje tenho que 

ir, pelo menos no sábado, no baile do Carmo. (Nazaré). 

Alguns desses lugares mantém-se com uma certa fidelidade, numa relação de 

apropriação geográfica na medida que é um local de referência para os encontros e um espaço 

identitário, por ser freqüentado por uma maioria de afrodescendentes, de geração a geração, 

por exemplo: 

A partir dos 12 anos frequentava a Academia do Samba; era aquela coisa de 

estar em casa, porque as pessoas mais velhas conheciam meus avós, 

conheciam minha mãe, então tem toda aquela questão de resgate de história 

de família e a questão das danças. Eu acho importante e interessante se 

manter alguns espaços de frequência de negros, para se manter essa questão 

do resgate de cultura; e também a escola de samba Anjos da Vila, que meu 

tio era presidente. O Anjos da Vila, que eu saía todo ano, saí até a última vez 

que a escola desfilou. Participo, às vezes, do Baile, já fui jurada no baile do 

Carmo, o baile de gala. (Luciana). 

Essas vivências que não foram somente individuais são fontes de enriquecimento das 

relações sociais entre os afrodescendentes e são expressas nos depoimentos dessas mulheres 

negras:  

Comecei a ir na Academia do Samba. A ir participar mais ativamente do 

Baile do Carmo, assim, das festas que a gente tinha, assim, de negros, aqui 

na cidade. Na Academia era o local que a gente podia ir, realmente, ali, eu 

me identificava como eu sou mesmo. (Valéria Oliveira). 

Frequentava muito a Academia do Samba, me sentia muito bem, me sentia 

na minha segunda casa; conhecia todo mundo, conversava com todo mundo. 

Era um espaço maravilhoso, muito gostoso, que nós íamos no domingo 

encontrar o pessoal pra dançar. Atualmente tem muito Baile do Carmo, onde 

se reúne todo o pessoal que vem de fora. (Ana). 

Diante destes relatos, é possível observar que a Academia do Samba e o Baile do 

Carmo são, sem dúvidas, marcadamente vistos como elementos de pertencimento. Na 

perspectiva de Tenório (2005), o Baile do Carmo é conhecido, tinha e ainda tem, um espaço, 

um lugar que o negro tem como seu, e a Academia do Samba tinha como finalidade 
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proporcionar vários momentos de lazer aos seus associados. Os lugares-espaços são 

relembrados como parte da comunidade, portanto, a memória coletiva de um universo 

identitário de negras e negros da cidade. Segundo Halbwachs (2006, p. 170 ):  

[...] não há memória coletiva que não aconteça em um contexto espacial. 

Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem umas 

às outras, nada permanece em nosso espírito e não compreenderíamos que 

seja possível retornar o passado se ele não estivesse conservado no ambiente 

material que nos circunda [...]. 

Os lugares elencados são de memória, de história, de identidade, de significados, de 

representação, de tempo, de formação e de estruturação dessas mulheres negras, alicerçadas 

pelo respaldo da família e da comunidade. São espaços inscritos na expressão da negritude 

que indica a maneira de se relacionar dentro do grupo de familiaridade, sendo este parte 

constituinte da socialização primária destas mulheres negras.  

5.2 Relações de poder e população negra 

Fora do grupo de familiaridade, o processo de socialização toma outra dimensão 

porque as relações sociais estão estruturadas com ênfase nas relações de poder. O poder é uma 

relação (FOUCAULT, 1988) determinante no estabelecimento de diferenças, 

consequentemente causadoras de desigualdades sociais. Nesse processo, a diversidade étnico-

racial não é levada em consideração, tendo como resultado uma sequência de situações de 

discriminações. Em relação às mulheres negras, ao serem introduzidas nos setores da 

sociedade, como a escola – um dos espaços de transmissão de cultura através da educação –, 

no convívio cotidiano – que perpassa o trabalho e os lugares-espaços frequentados –, 

encontrei posições que revelam constrangimentos, discriminações, enfim, racismo. Como as 

situações discriminatórias se fazem presentes em vários espaços, procurei agrupá-las para 

análise. Na medida em que buscam pela memória, as lembranças das discriminações vão 

sendo relatadas por elas: 

 Discriminações na cidade 
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De certa forma, Araraquara pra mim é uma cidade preconceituosa. Na Vila 

Xavier – todo meu convívio, meus filhos, eu, todos estudaram na Vila – tinha 

uma concentração maior de negros que foram indo para a periferia. Então, 

às vezes, por ter essas características, eu me sinto, às vezes, discriminada no 

mercado, num ônibus... Porque as pessoas olham de maneira... Achando 

estranho, né? Acho que a cidade tem esse traço um tanto preconceituoso. 

Então... Mas tem meus filhos... Já queixaram, né? (Luciana). 

Eu sou do período em que passeava, fazia o passeio em alguns lugares 

demarcados da cidade, em que a gente sentia o preconceito. Principalmente 

no centro da cidade. Quando ia aos sábados e domingos, ficava subindo e 

descendo. Então, tinha assim a demarcação. No período das minhas irmãs 

era muito mais forte: que era a calçada dos negros e a calçada dos brancos. 

Na minha época já havia essa circulação brancos e negros. Mas você sentia: 

ou era macaca ou era... Mas mesmo assim a gente ia naqueles locais. 

(Nazaré). 

Esses relatos que interligam passado e presente, vêm confirmar como Araraquara 

mantém no imaginário coletivo a representação de inferioridade, de exclusão da população 

negra ao se incomodar com sua presença, seu deslocamento, enfim, o seu transitar pela 

cidade. Essa delimitação de espaço existente, é uma maneira de predominar a forma de poder, 

conseqüentemente a permanência da dominação, característica que não é recente, mas 

presente desde sua fundação. A invisibilidade sugerida é parte de um contexto histórico e 

estrutural da sociedade brasileira que deixaram marcas, como mostram os depoimentos, com 

resquícios do racismo. 

 Discriminações na escola  

Bom, na escola... Desde os primeiros anos escolares. De 1ª à 4ª série, 

também, era um colégio de elite. Quem estudava lá eram os filhos dos 

grandes da cidade. Então, havia sim, havia discriminação, não só por parte 

dos alunos como por parte dos professores também. Os alunos, assim, nas 

brincadeiras, eles faziam. Eu era a exceção. “Olha, vamos deixar ela entrar 

porque ela é pobre.” – essa frase eu não esqueci. Então, algumas vezes, 

deixavam eu me inserir nas brincadeiras. As professoras também. Eu trago 

recordações positivas de pouquíssimas professoras de 1ª à 4ª série. Muita 

imagem na minha memória tem muitos aspectos negativos por conta da 

discriminação. A gente sentia a rejeição, e era a fase mesmo de xingamentos 

e havia a reação. (Nazaré). 

A escola onde estudei do pré até a 8ª série é uma escola central. Eles 

selecionavam realmente os alunos que iriam frequentar a escola. Se tinham 

alunos negros que moravam perto da escola eles faziam de tudo para não 

estudar lá, mandavam para outras escolas. Isso era evidente, principalmente 

com os professores. (Simone). 
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O que estas falas apontam, é que o espaço da escola sempre contribuiu para 

manutenção das discriminações. Nesse sentido, percebe-se que um trabalho para a superação 

deve ser mais efetivo e ampliado para todos os setores da escola. Esta é uma proposta, 

entendida como o primeiro passo para a compreensão das relações raciais dentro do espaço 

escolar, isto porque sabemos e os relatos nos oferecem dados para esta reflexão do quanto é 

difícil os embates que se travam desde o momento que adentramos neste espaço. Em 

concordância com Gomes (2003), na escola as representações negativas sobre o negro são 

difundidas, por isso mesmo, ela também é um importante local onde estas podem ser 

superadas 

 Discriminações no trabalho 

Na minha escola eu sou praticamente a única negra que dá aula. Então, 

sempre tem aquele: “Hã?” Aquela pessoa que diz ser meu amigo; na frente 

né? Mas que por trás está querendo te ferrar. Eu sinto sim discriminação, 

nessa parte, na escola. (Ana). 

Às vezes, alguns lugares que eu ia me sentia retraída. No trabalho, então, a 

gente se sentia meio que... As pessoas parecem que ficavam meio assim. 

(Elaine). 

Na questão do trabalho, eu digo que existiam pessoas com atitudes 

discriminatórias. Mas isso não me afetou no meu desenvolvimento 

profissional e nem na minha postura enquanto profissional. Essas pessoas, 

que tinham essa atitude, era assim possível de identificar, e a gente fez 

como? Elas seguiram o caminho delas e eu segui meu caminho. (Neuza). 

Ao se tratar do mercado de trabalho brasileiro não devemos perder de vista que este 

está associado às transformações ocorridas no século XIX, bem observadas por Theodoro 

(2008), quando aponta a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre no decorrer dos 

anos 1800, de forma excludente e que vem de uma maneira mais “sofisticada”, se repetindo 

ainda hoje. Pensar por este contexto histórico, significa identificar neste processo que a 

questão racial é um dado para explicar as desigualdades existentes na população brasileira. A 

exclusão percebida e sentida enquanto mão de obra barata, funções e cargos sem grandes 

probabilidade de ascensão, sinaliza a crença da menor capacidade do trabalhador negro face 

ao branco.  

A ocupação exercida por essas mulheres negras, primeiro contraria as estatísticas 

porque estão em cargos de visibilidade e de comando. Em segundo, suas funções 
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desestabilizam as relações de poder, embasadas na visão de que a disputa está somente para 

determinado segmento da sociedade, esquecendo que por mais excludente que o mercado de 

trabalho seja, a presença feminina e negra tem superado barreiras e tem ocupado alguns 

espaços até então dominados por homens e mulheres não negros. O que explica, por exemplo, 

o desconforto dos não afrodescendentes de ter que dividir espaço e a superação das 

discriminações no cotidiano para se manter no espaço do trabalho como de direito.  

 Discriminações no lazer 

Na época nunca tive vontade. Talvez até por certa temeridade de frequentar 

Vinte e Dois, Araraquarense... Sempre tive receios mesmo. Achava que eram 

espaços que não eram pra mim. Depois de um tempo, que eu comecei a ter 

acesso aos outros clubes, mas a gente sempre ia. Meu primeiro choque foi 

em São Carlos. Eu lembro que eu fui numa atividade; nós chegamos... 

Parecíamos um casal de extraterrestres chegando. Todo mundo olhou pra 

porta. Tipo: “O que esses negros estão fazendo aqui?” Aqui mesmo, em 

Araraquara, em alguns clubes, a gente sentia olhares atravessados e sempre 

ser vista não como uma negra... Na primeira vez que fui ao Náutico, eu me 

senti uma extraterrestre. São espaços de maioria branca, eles nos vêem 

como invasores, não só por não sermos sócios, mas a cor também 

predomina. Porque é muito raro alguém que é associado vir conversar. Eles 

acham que a gente está invadindo o espaço. Eu ouvi vários falando: “Essa 

gente se acha gente quando chega época de carnaval só porque está 

frequentando o Náutico”. (Alessandra). 

Aqui em Araraquara sempre teve aquele negócio que no Araraquarense não 

entrava negro. Agora que o povo entra. Naquela época nossa não entrava e 

acabou. E a gente sabia que não era pra entrar. E a gente nem tinha 

necessidade de ir nesses lugares. (Maria do Carmo). 

Bom, no Vinte e Dois eu achava muito gozado porque as meninas não 

falavam assim, que eu era negra, elas falavam que eu era coco queimado, 

queimadinha de sol, mas teve outros clubes que eu ia, o Gramofone, peguei 

até um pedacinho da Guaraná, aí parecia que eu era o feijãozinho preto no 

meio do feijão branco, e eles não reconheciam a gente como negra de jeito 

nenhum. (Valéria Oliveira). 

Em Araraquara existem três grandes clubes – o Araraquarense, o Vinte Dois de 

Agosto e o Náutico –, majoritariamente frequentados por brancos de classe média. Os 

episódios decorrentes das discriminações que foram relatadas oferecem condições de 

interpretar as relações étnico-raciais a partir da negação do direito de ir e vir, legitimado pelos 

direitos humanos e pela invisibilidade construída acerca da população negra como elemento 

de não reconhecimento desta. Essa atitude “segregacionista” confirma mais uma vez a 

permanência na cidade de espaços frequentados por brancos e espaço de afrodescendentes – 
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parte do repertório de constituição do racismo brasileiro. Tais acontecimentos no espaço de 

lazer também permitem a compreensão do porque negras e negros investiram na construção 

de suas próprias organizações e clubes.  

Diante desses relatos, é possível observar a presença das discriminações à população 

negra araraquarense, que deixa uma nítida imagem na memória dessas mulheres negras. Elas 

vão traçando situações vivenciadas de discriminações, que denunciam o racismo; percebo que 

a escola vai discriminá-las da infância à maturidade, quando estas passam a ocupar e atuar 

enquanto professoras. A escola e o clube são os espaços apontados por elas com maior 

incidência de situações discriminatórias, por serem espaços indicativos de ascensão social, 

permeados pelas disputas de status; são espaços de poder, conseqüentemente de exclusão, 

onde a presença negra é negada. O reconhecimento dessa prática é importante para que elas 

busquem ocupar estes espaços como de direito. 

Nas trajetórias das mulheres pesquisadas, fica evidente que investiram em seus 

próprios espaços de socialização e sociabilidades, já que a sociedade brasileira não construiu 

um padrão de sociabilidade onde a reciprocidade sustente o reconhecimento do outro como 

indivíduo igual perante a lei e sujeito legítimo de direitos (TELLES, 2003), sem deixar de 

lado a formação educacional, o que proporcionou significativa mobilidade na sociedade, 

especialmente na sociedade araraquarense em termos de serem referências para outras pessoas 

e criarem outras histórias enquanto sujeitos do vivenciado: 

Eu consegui uma posição entre as outras pessoas, entre o meio. Eu me sinto 

bem porque eu me sinto contribuindo de vez em quando. Eu construo coisa 

pra criança. Eu adoro ver as crianças sorrindo quando pega um bebê, uma 

boneca... Então, eu acho muito legal. Eu trabalho com escola... Tudo... Um 

cenário pra uma peça, fantasia... Então eu acho, assim, nessa posição, eu 

consigo ver diferente. Assim, não inútil, mas como o ser humano que está 

sempre buscando. (Maria Ângela).  

Eu queria mudar porque não queria o mesmo, de estar numa cidade 

preconceituosa. Não se deixava desvalorizar. Essa condição é que eu queria 

mudar. Uma mudança de vida; que dá para estabelecer uma diferença entre 

o que foi a vida da minha avó, da minha mãe, e do que é a minha história. 

Eu acredito, assim, que teve um sucesso, está tendo um sucesso. Eu acredito 

que dá pra ter um marco que diferencia da geração das mulheres 

antepassadas. Então, eu acho que consegui ter uma ascensão social em 

relação ao que foi o meu núcleo familiar. (Luciana). 

Os depoimentos apontam que essa condição de ser referência é dada pela 

necessidade de mudança, a qual resulta na positividade da autoestima, contribuindo na 

concretização de novas perspectivas. Acreditar que é possível construir outra história é um 
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sinal de posicionamento frente às situações de negação de oportunidades. Quando há 

valorização enquanto ser humano, reconhecimento profissional tão bem demarcado por elas, 

geram novas forma de atuarem perante a sociedade. O processo de mudança as coloca diante 

de desafio de ampliar junto aos afrodescendentes esta estratégia de superação. 

Cada uma delas tem histórias pautadas na perspectiva social enquanto coletivo e 

comunidade: 

Minha aspiração é de mudança, de igualdade, de conquista – do que eu 

venho trabalhando – e de reconhecimento de tudo que eu fiz e venho fazendo 

com a minha comunidade. De estar ajudando, resgatando, de estar 

conseguindo salvar pessoas. É estar trabalhando nesse sentido mesmo. 

(Valéria Fabiano). 

O coletivo e a comunidade são os elementos basilares que dão sentido à consciência 

étnico-racial: 

A história de todo mundo, quer dizer, das pessoas minimamente engajadas é: 

ver um mundo diferente, ver um pouco mais de igualdade, trabalhar com a 

questão da equiparação, tanto salarial, de brancos e negros, de homens e 

mulheres, sabe? Sair daquela pirâmide onde o homem branco está em cima, 

depois a mulher branca, o homem negro, depois a mulher negra. Então, é 

tentar realmente fazer a diferença e inverter esse quadro. Então, eu penso 

diante disso, esse é o nosso objetivo: tentar brigar pra equiparar um pouco 

mais. E eu não digo só financeiramente, mas como representatividade de 

pessoa mesmo, sabe? Das pessoas não te verem simplesmente como uma 

neguinha querendo aparecer, e sim como alguém que pode fazer uma 

contribuição e fazer a diferença. Principalmente pra essa juventude que tá 

chegando aí. (Alessandra). 

Consciência negra... Tudo isso quer dizer o quê? O que significa pra nós? O 

que é a consciência negra? O que resulta da pessoa ter ou não essa 

consciência negra? O que é importante pra nós, enquanto negros, ter essa 

consciência negra? Eu acho que tudo isso resume a nossa trajetória, 

enquanto negro, no Estado de São Paulo e no Brasil. Então, vai depender de 

nós. Se você tem essa consciência, se você tem esse sentimento, essa 

avaliação de você, enquanto negro, enquanto membro da sociedade, 

enquanto uma pessoa que poderia lutar pela melhoria – não só a sua, mas 

da comunidade negra –, então, tudo é válido, tudo é muito bom. (Maria do 

Carmo).  

Diante dessas falas, percebo que as pesquisadas têm uma posição em relação à 

questão racial
21

 que é pertinente, pois se trata de direitos. A suas falas remetem a questões 

                                                 
21

  Assim como o movimento social negro uso a expressão “questão racial” como forma coloquial e de 

entendimento para referir as problemáticas sociais, reivindicações sociais e econômicas e as expressões culturais, 

compreendidas no contexto econômico, sociológico e cultural da sociedade brasileira.  
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estruturais relacionadas ao setor econômico, social e político. Dessa maneira, mostram as 

desvantagens de acesso da população negra nesses setores. Ter conhecimento dessa situação é 

importante porque oferece condições de uma reflexão mais direcionada, o que, aliás, favorece 

as reivindicações por eqüidade. A consciência étnico-racial constitui-se a partir dos 

enfrentamentos das discriminações no cotidiano; ela se manifesta e age para denunciar as 

desigualdades sociais, sendo em sua maioria, resultado do envolvimento no movimento social 

negro. Consciência e movimento negro podem ser entendidos como mecanismos de 

resistência para uma mudança social: 

Bom, eu acho que a gente vem construindo uma história, tanto assim em 

nível individual, quanto em nível coletivo. Eu acho que a contribuição 

durante essa trajetória – o envolvimento no movimento negro –, acho que é 

uma contribuição significativa; porque daí você pauta, dá um 

direcionamento na sua vida, no meu campo de atuação. Eu tenho essa 

possibilidade de trabalhar bastante essa questão, e você trabalhando, de 

uma certa forma, o jovem, a criança, o adolescente para que ele se integre 

nessa sociedade com uma visão crítica, uma visão ampla, no sentido de se 

posicionar – “Quem sou eu, quem é o outro” –, também no sentido de 

valorizar a si próprio e valorizar o outro, acreditar no seu potencial e 

perceber também que ele está inserido no contexto... Então, eu acredito que 

essa minha trajetória no movimento negro, acho que me deu um 

embasamento, uma experiência para contribuir com outras pessoas, para 

também estar olhando essa sociedade, esse mundo, criticamente. (Nazaré). 

Olha, eu vou dizer que aprendi muita coisa com o movimento, com o 

movimento social. E eu digo assim pra quando as pessoas começarem 

alguma coisa, pra que elas nunca desistam; acho que a gente tem que 

insistir. É um desafio pra gente. Mas acho que a gente tem que ir em frente, 

jamais parar – pra mim – o movimento negro, sabe? Aprendi muita coisa 

boa. E aí eu vejo esse pessoal que participou... Fica como herói pra gente. 

Teve presente na vida da gente. (Rosimeire). 

A representatividade do movimento social negro em Araraquara está exatamente no 

reconhecimento que essas mulheres negras indicam enquanto horizonte das suas mais 

variadas experiências que pode ser compartilhadas. O surgimento do movimento na cidade é 

uma instância de denúncia que muda a visão de subalternidade em relação à população negra, 

proporcionando a esta o direito de reação a qualquer forma discriminatória de tratamento. O 

movimento é aprendizado, crescimento e conquista de uma ação política efetiva que consegue 

dar conta de disseminar junto aos afrodescendentes a ideia de posicionar-se, ou seja, reagir 

enquanto atores sociais que são diante da sociedade racista.  

Nesses relatos ficam claras as múltiplas representações em termos de perspectiva 

social que traçaram, e que foi possível devido ao acúmulo das experiências. Com isso 
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obtiveram acesso à participação política, ocasionando uma abertura para estarem mais no 

espaço público. [...] “as mulheres negras brasileiras encontraram seu caminho de 

autodeterminação política, soltaram as suas vozes, brigaram por espaço e representação e se 

fizeram presentes em todos os espaços de importância para o avanço da questão da mulher 

brasileira hoje.” (CARNEIRO, 2003, p. 57). É possível perceber que as mulheres negras 

pesquisadas tiveram um propósito e aos poucos foram adentrando nas instâncias de poder, 

através da escolarização, e ocupando espaços e cargos diretivos em que anteriormente nem 

pensavam ou poderiam estar: 

Acho que estamos aqui sempre pra aprender. Eu me coloco no papel sempre 

da eterna aluna; de estar somando, de estar querendo trocar experiência. 

Porque eu acho que se a gente não tiver essa cabeça pra aprender e pra 

observar o outro, a gente jamais vai conseguir caminhar pra frente. Então, a 

gente tem que saber de onde veio, saber o nosso passado, valorizar o 

presente, pra gente poder projetar o futuro. (Alessandra). 

Muita paciência de estar aprendendo, trazendo esse aprendizado pra dentro 

do meu grupo, do grupo social que eu convivo, dentro da ONG, dentro desse 

projeto social. Não sei, acho que é isso perseverança. É acreditar que existe 

uma mudança, que todo mundo pode mudar, que todo mundo pode ter uma 

meta. (Valéria Oliveira). 

Portanto, essas mulheres assumiram uma postura para fazer valer o direito à 

cidadania, condição necessária ao enfrentamento nas relações sociais e para a compreensão da 

diversidade que compõe a população negra e o conjunto de mulheres negras. 

A partir dessas narrativas foi se constituindo o perfil do que foi a trajetória dessas 

mulheres negras no decorrer das décadas (1970-2010), que criaram estratégias sociais a partir 

de seu ativismo para se desvencilharem dos mecanismos de poder presentes em cada situação 

de discriminação. Na realidade são mecanismos que permeia sua interação na sociedade. O 

interessante é perceber como elas se movimentam nessa rede de relações que ao mesmo 

tempo vão tecendo outras construções, outros significados que as caracterizam com a sua 

diversidade de envolvimento junto à comunidade de maioria afrodescendente. Suas falas 

traduzem o significado e sentido dessa trajetória: 

Uma frase, assim, que eu ouvi no começo do movimento negro – até em uma 

reunião preparatória do FECONEZU –, eu acho que passou a demarcar a 

minha trajetória, não só em Araraquara, mas na vida. Não sei exatamente 

quem disse, mas eu lembro quem trouxe; foi numa reunião do FECONEZU, 

foi o Cuti que falou essa frase; eu não sei se tem um autor ou se essa frase 

surgiu na reunião, é: “É preciso saber de onde se vem para saber para onde 

se vai.” Então, isso me trouxe uma reflexão muito grande na minha vida, no 

movimento, enfim, em toda trajetória. Eu acho que isso demarcou meu 
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caminho e me fez valorizar mais a questão das raízes e procurar saber pra 

onde eu ia, ou pra onde eu queria ir. (Neuza). 

Valorização e orgulho de ser negro e experiência. Porque foi o período em 

que eu estava, que me inseri realmente no movimento negro, que fiz parte do 

movimento negro, que atuei, que eu fui sujeito do movimento negro. E esse 

período me deu experiência pra que eu pudesse pautar a minha vida – tanto 

em nível individual, tanto profissional, tanto social – de tudo que foi 

acumulado das décadas, do final da década de 70, 80 e 90. Então, é o 

período que eu estou, vamos dizer, refletindo, repensando e trabalhando, de 

acordo com essa experiência acumulada. (Nazaré). 

A tradução das trajetórias dessas mulheres negras pode ser explicada pelo 

compromisso com o movimento social negro e o vínculo com a organização negra. Duas 

instâncias de relevante significado de formação, utilizadas por serem exatamente um espaço 

de luta política. Na condição de atores sociais, tiveram a preocupação de criar estratégias para 

mobilizar, organizar, dialogar com outras instâncias e empoderar. A condução dessa trajetória 

é de resistências e de lutas. 

Ao exporem a representação deste percurso, é porque elas acreditam num trabalho 

coletivo contínuo com diversas releituras de contexto para atuação. Desafiaram e romperam o 

silêncio no espaço privado e público e conseguiram, não na sua totalidade, importante avanço 

no sentido de mudança da imagem da mulher negra servil nos âmbitos doméstico e sexual.  

A luta por igualdade e respeito; acho que marca minha trajetória. Até nos 

meus e-mails eu tenho isso: “Luciana Gonçalves, na luta por igualdade e 

respeito.” Mesmo tendo essa igualdade dentro das diferenças. (Luciana). 

É determinação, luta, perseverança, paciência. São palavras fortes, né? A 

gente sente o poder delas. Eu digo de trabalhar, de continuar, de passar por 

cima de obstáculos. (Ângela). 

 

Essas mulheres negras são guerreiras, conseguiram elevar sua autoestima, 

conseqüência de uma luta individual, mas também fruto de seu envolvimento nas atividades 

junto à comunidade de maioria afrodescendente. Elas apostaram na educação como via de 

ascensão social, visando mudanças nas condições de vida para minimizar as dificuldades. 

Essas atitudes, com suas particularidades, concedem a elas o título de agentes da história da 

população negra da cidade de Araraquara. 

Como uma maneira de compreender o coletivo araraquarense de mulheres negras, 

procuro retratar seu percurso ativista construído de sociabilidade e experiências nas mais 

variadas formas de atuarem em prol da população negra local e que extrapola para o âmbito 

nacional. 
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6 HISTÓRIAS DAS MULHERES NEGRAS ATIVISTA DE 

ARARAQUARA 

 
Quando a gente fala de movimento 

social negro em Araraquara, eu só 

consigo enxergar mulher, eu não 

consigo ver homem assim muito ativo 

tanto quanto foram as mulheres.  

 

Valéria Oliveira 

 

 

6.1 Caminhos de sociabilidade 

Simmel (1983, p. 169) “[...] designa a sociabilidade como a forma lúdica da 

sociação.” Para Cetrulo (1999, p. 21), a sociabilidade: 

[...] pode ser entendida também como o sentimento do indivíduo por 

participar desses vários grupos não se tratando, entretanto, de uma 

designação para um outro tipo de grupo social. A sociabilidade pode existir 

mais fortemente na comunidade do que na sociedade. A sociabilidade é a 

satisfação sentida na relação social de um indivíduo com outros em grupos 

sociais os mais diferenciados. Não pode ser confundida com grupo social.  

É à sociabilidade da comunidade negra a que me refiro. Ao me dedicar à pesquisa, às 

vezes me deparei tentando compreender o que me aproximava e/ou que me distanciava desse 

assunto. Por isso, escolhi falar das mulheres negras araraquarenses ao longo das décadas de 

1970 a 2010, tendo a preocupação, quando possível, de relacionar o vivido sobre a influência 

interna e externa da comunidade de origem, estabelecendo um diálogo com os acontecimentos 

políticos desses períodos. No entendimento de que a memória e a história estão ligadas pela 

periodização dos fatos (LE GOFF, 2003), procurei traçar a trajetória de mulheres negras a 

partir das décadas citadas para registrar a participação de mulheres negras no contexto dos 

movimentos sociais negro em Araraquara-SP.  

Para isso, apropriei-me da memória e da história oral como ferramentas que articulam 

memória e subjetividade para ter a oportunidade de traçar e relatar a trajetória de vida de 

mulheres negras ativistas da cidade de Araraquara. De acordo com Alberti (2004), a história 

oral nos dá acessos a experiências e interpretação do passado que não são necessariamente 

aquelas de uma “história nacional”. A intenção foi poder entender o encaminhamento que elas 

deram às suas vidas para além do espaço doméstico.  
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A importância de apoiar na memória está no fato de esta possibilitar o resgate do 

passado. Passado, que ao ser lembrado não se constitui com a mesma percepção porque 

também as pessoas não são as mesmas, mas ainda permanecem com a capacidade de 

reconstruir algumas passagens como: sentir as sensações de alegria, tristeza, decepção, 

euforia, ansiedade, que em alguns momentos nos foi tão marcantes. Assim, é possível dizer 

que é a intermediação, isto é, o relembrar, retornar e sentir das sensações vividas que 

estabelece entre o passado e presente.   

Diante das diversas possibilidades de poder falar dessas mulheres negras, a questão 

apontada é: sob que prismas uma história de vida deve ser contada? (BORGES, 2009) – tomo 

como narrativa a demarcação do modo de vida e a perspectiva de mudança social por elas 

vivenciadas. 

A partir de pressupostos da história oral que definem a história de vida – o relato do 

narrador sobre sua existência através do tempo, contando livremente sua vida, imprimindo ao 

relato suas próprias categorias, impondo um ordenamento e selecionando ele mesmo o que 

quer relatar LANG(1998) –, procurei seguir o caminho de seu percurso individual e coletivo, e 

demonstrar qual foi o alicerce construído para sustentação de seu ativismo. 

Para adentrar às suas histórias, proponho apresentar quem são as mulheres negras 

ativistas araraquarenses escolhidas para esta pesquisa. Oriundas de família de trabalhadores, 

umas com ligação com a ferrovia, alguns de seus membros sem escolaridade, mas que lhes 

ofereceram uma educação familiar com base na consciência racial e uma formação escolar, 

pois objetivavam uma ascensão econômica que permitissem maiores oportunidades aos seus 

filhos através dos conhecimentos adquiridos. A família se apresenta como a grande e mais 

importante referência para o que são hoje, pois se apresenta como o suporte de sua formação e 

grande incentivadora.  
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Figura 10 – Família negra 

Fonte: Arquivo de Neuza Maria Luiz 

 
Figura 11 – Família negra 

Fonte: Arquivo de Neuza Maria Luiz 
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Figura 12 – Família negra 

Fonte: Arquivo de Simone Aparecida de Carvalho 

Esta é uma das características da família negra que procura superar a condição social 

presente, o grande aporte, o suporte de nossas experiências, que de uma maneira simples nos 

prepara para os enfrentamentos nas relações sociais enxertadas de discriminações, 

preconceitos, racismos, machismos, enfim, violências sociais de modo geral. O acolhimento 

familiar é o fortalecimento para resistir às adversidades no caminho. 

Essas mulheres negras ativistas são do meu grupo de familiaridade e, portanto, irei 

desenvolver esta narrativa a partir da suas sociabilidades na juventude até sua inserção no 

ativismo negro. Como estou trabalhando com gerações diferentes, isto não me impediu de 

colocá-las no mesmo patamar de importância, já que de uma forma ou de outra, elas dão o 

pontapé inicial para outras gerações, em termo de cuidar de sua comunidade no que se refere à 

cultura, lazer, estética, religiosidade, gastronomia, política, e pensar e ajudar a organizar o 

movimento social negro que gerou uma formação e teve como consequência maior 

participação e atuação de negros nos diversos e diferentes espaços da cidade.  

 As mulheres negras ativistas araraquarenses, minhas pesquisadas, são pessoas com 

reconhecimento público na cidade de Araraquara-SP pela suas participações em movimentos 

culturais e políticos de população negra. Narrar a história destas mulheres é demonstrar o 

quanto é necessário visibilizá-las cada vez mais para elencar as superações e vitórias, e 

construir a história das mulheres negras e da população negra e, por que não, dessa população. 

Enveredo na paisagem de suas memórias e as conto a partir de sua juventude, aqui entendida 

como algo social não padronizado que se insere numa faixa etária específica, mas sim como 

momentos particulares ou coletivos do processo de sociabilidade na vida das pessoas. Não se 

trata com isso em realizar uma discussão sobre juventudes. O desejo, nesse momento, é 

observar como foi a juventude das mulheres negras sujeitos desta tese, e como as exclusões 
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geradas pela discriminação racial, não foram obstáculos para elas desfrutarem diferentes 

maneiras de vivenciar essa fase juvenil.  

O período juvenil é aquele em que as sociabilidades estão latentes: 

A juventude sempre foi alguma coisa, assim, alegre. Na juventude, a gente 

queria mesmo era se divertir. Então, eu me divertia mais na casa de amigos. 

A gente ia muito, assim, pra pizzaria, pros lugares, assim, danceterias, por 

aí. (Maria Ângela).  

Eu não posso reclamar, porque eu acho que na minha juventude brinquei 

muito e me diverti bastante, a gente curtia mais a idade. Na minha juventude 

eu passeava muito, curtia muito os bailes. (Valéria Oliveira). 

É o momento em que se delineiam trajetórias: 

Quando jovem, a gente – no meu caso eu – não tinha consciência de que 

seria aquela juventude uma coisa tão passageira, tão rápida na vida da 

gente. Então, a gente tem muito sonho e acha que tudo vai se realizar e que 

aquele futuro vai ser maravilhoso. De repente a vida ensina que as coisas 

não são bem do jeito que a gente pensa. Agora, hoje em dia, eu sei que a 

juventude foi assim a época melhor da minha vida, só que já passou. A gente 

tem que procurar conservar esse espírito jovem que a gente ainda tem. 

Tentar viver da melhor maneira possível. (Maria do Carmo). 

Olha, juventude na minha época era uma coisa sadia, como posso dizer, uma 

diversão mesmo. Você saía pra se divertir, pra conhecer pessoas diferentes, 

conversar, bater papo; os jovens antigamente eles estudavam, você 

conversava sobre tal livro, como Machado de Assis ou Eça de Queiroz, fazer 

uma peça de teatro, estudar um texto de peça de teatro; nós tínhamos 

conhecimento. (Ana).  

Na juventude se constroem expectativas:  

Pra mim, juventude é estar ativo sempre, querendo mais, querendo aprender, 

ter expectativa de vida, trabalhando, fazendo qualquer coisa que complete as 

expectativas de vida. Eu tinha mais objetivo na vida, eu sabia ou pelo menos 

achava que sabia, o que queria quando eu tivesse 30, 40 anos e fosse deixar 

de ser jovem. (Luciana). 

Quando jovem o desafio e a ansiedade para conhecer uma série de coisas 

por saber o que estava pela frente, qual o caminho, querer construir uma 

série de questões a partir do que a gente julgava que seria bom não só 

pessoalmente, mas para família e a comunidade. (Neuza).  

E se demarcam espaços próprios, afirmando, assim, interação:  

Quando você é jovem você quer um monte de coisa: você quer passear, você 

quer dançar. Pra mim, era mais, assim, dançar. Ia passear, ia pra Academia 
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[do Samba], ia em brincadeira que tinha nas casas. Tinha a escola também. 

Mas acho que a parte que a gente tinha, assim, se divertia, era de sair, ir pra 

Academia, pras brincadeiras que encontrava todo mundo. (Rosimeire).  

Na minha juventude era estudar, era estar junto com o grupo de amigas que 

morava bem próximo e em outros bairros também, nós estávamos sempre 

juntas nas festas, nos bailinhos em casa de família e no baile na Academia 

do Samba. (Nazaré).  

Esse cenário nos oferece condições de refletir sobre juventude negra a partir da 

vivência feminina, caracterizada pela maneira de circular em diferentes espaços de maioria 

afrodescendentes e, com isso, enriquecer e fortalecer laços necessários para manter e dar 

significado ao seu modo de vida, com base em vínculos de pertencimento étnico-racial, ou 

seja, identitário. O jeito que caminharam por esta fase demonstra o quanto esse período da 

vida foi valioso para seu crescimento, mas principalmente, importante para sua autoestima 

positivada. Seus relatos trazem a intensidade de sua juventude, o significado para suas vidas e 

os acontecimentos que marcaram esse período ímpar, composto de positividades, de muitas 

energias e vitalidades, mas também de algumas ansiedades, e decepções. Elas vão narrando 

com cuidado para não se esquecerem de nada: alegrias, felicidades, erros e acertos e até 

mesmo tristezas estampadas nos rostos de emoções que chegam emocionar. Desta maneira 

podemos pensar a interação como canal para a diversão, o baile e a dança no clube ou nas 

casas, reveladores e referências enquanto elementos de sociabilidade na e para a juventude 

destas mulheres negras. Portanto:  

[...] a dança é uma forma de mediação em que corpo e espírito são um estado 

único sobre o ser do indivíduo e do grupo, fundamentais na estruturação da 

identidade humana. E assim é que a música, dança, baile, pode na vida diária 

representar, através de seu processo mágico, uma forma de rompimento com 

o convencional que, se resolver o problema, fornece à consciência, pelo 

menos temporária, um sentido de acomodação a opressão que o incomoda. 

(LOPES, 2002, p. 134). 

Ou ainda:  

[...] na dança que caracteriza a festa, reatualizam-se e revivem-se os saberes 

do culto. A dança, rito e ritmo, territorializa sacramente o corpo do indivíduo, 

realimentando-lhe a força cósmica, isto é, o poder de pertencimento a uma 

totalidade integrada. Além disso, graças à intensificação dos movimentos do 

dançarino na festa, espaço e tempo tornam-se um único valor (sacralização), 

e assim autonomizam-se, passando a independer daquele que ocupa o espaço. 

A dança é propriamente integração do movimento ao espaço e ao tempo. 

(SODRÉ, 2005, p. 136). 
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O baile e a dança, como é salientado pelas mulheres negras, é memória, e sobretudo é 

identidade construída ao longo tempo com o grupos de pessoas, com o lugar de encontro, 

espaço de emoções individuais e, ao mesmo tempo, coletivas. A importância do baile está no 

fato de ser uma forma de resistência à exclusão exposta na sociedade araraquarense e 

brasileira, podendo ser entendido também como o modo de organização social e cultural da 

população negra. “A construção da identidade é uma referência em torno da qual a pessoa se 

constitui e é feita a partir de modelos como a família, grupos de amigos, comunidade, escola, 

religião, mídia, entre outros. Então, não é algo construído de dentro para fora.” (SANTOS, 

2006, p. 33). 

[...] era a interação que a gente tinha com os amigos. A gente tinha um 

grupo muito grande, tanto aqui da vizinhança, quanto de outros bairros. 

Eram grupos, assim, só e, especificamente, de negros. Então, era um grupo 

que a gente saía junto, ia para os bares, a gente ia pras brincadeiras e 

bailes, a gente se reunia na minha casa ou na casa de outras meninas pra 

estar conversando. Então, isso marcou muito e, inclusive, até hoje, depois de 

30 anos, 40 anos, a gente tem amizade, a gente mantém um vínculo muito 

forte, pelo menos com algumas pessoas que faziam parte do grupo. (Maria 

Nazaré).  

De acordo com Munanga (2004, p. 14):  

[...] a identidade é sempre um processo e nunca um produto acabado, não 

será construída no vazio, pois seus constitutivos são escolhidos entre os 

elementos comuns aos membros do grupo: língua, história, território, cultura, 

religião, situação social, entre outros. Esses elementos não precisam estar 

concomitantemente reunidos para deflagrar o processo, pois as culturas em 

diáspora têm de contar apenas com aqueles que resistiram, ou que elas 

conquistaram em seus novos territórios. 

E Oliveira (2004, p. 57): 

[...] conceitua identidade como o sentimento de pertencimento a um grupo 

racial ou étnico, decorrente de construção social, cultural e política. Ou seja, 

tem a ver com a história de vida (socialização/educação) e a consciência 

adquirida diante das prescrições sociais ou étnicas, racistas ou não, de uma 

dada cultura.  

Para reforçar esta ideia, Martins (2007, p. 202):  

[...] explica que a identidade é definida pela relação da pessoa com os outros 

que estão a sua volta. Sendo um processo, se estrutura nas relações vividas 

no cotidiano, podendo-se dizer que sua construção ocorre conforme o 

indivíduo – seja ele criança, jovem e adulto – tem a possibilidade de se ver 

como uma pessoa que participa de um grupo com características próprias, e 
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procura nesse grupo uma identidade enquanto ser social, mas que também 

constrói sua individualidade como ser único. 

Sendo assim, estes elementos de sociabilidade para as mulheres negras é o que marca 

e dimensiona sua juventude. Elas também falam da preparação escolar como indicativo de 

almejar uma perspectiva de futuro, isso significa que conciliavam estudos e diversões. Nas 

lembranças a emoção é tão presente que chega a ressaltar o sentimento de querer viver de 

novo aqueles momentos:  

Saudades de ter as pessoas de volta. Nós tivemos uma época muito boa, dos 

encontros, de tudo que nós, que eu passei. Esse movimento que nós 

conhecemos, que hoje está com menos gente. Uma saudade que voltasse 

tudo, pra gente poder viver tudo de novo; que foi muito bom tudo isso. 

(Rosimeire). 

Em meio às lembranças juvenis, elas aproveitam para fazer comparações entre o que 

foram suas juventudes com as juventudes na atualidade. Dessa maneira, as mulheres negras 

pesquisadas expõem enfoques diferentes sobre juventude, com uma crítica que perpassa 

negatividade e positividade, deixando transparecer um sentimento de terem vivido melhor esse 

período, mas também direcionam um olhar sobre novas perspectivas que a juventude traz.  

 Aspectos negativos da juventude 

Hoje, o jovem sai pra ficar; que eu sou extremamente contra esse tal de 

beijar, por que não bate um papo, não conversa? A intenção deles é ficar pra 

depois ficar comentando um pro outro, ficar falando o que aconteceu, quem 

beijou, quem não beijou. Na nossa época, não, a gente saía pra se divertir, 

pra dançar, pra conversar. Eu vejo uma diferença, porque os jovens, 

antigamente, eles estudavam. Hoje não, os jovens não gostam de ler, não têm 

assunto, o aluno vai para escola por obrigação, não têm conhecimento 

nenhum. (Ana).  

Hoje, a juventude, o pessoal, não tá pensando em objetivos. Eles tão mais é 

bagunçando, aprontando... Hoje, a juventude não é mais como há 10 anos 

atrás. 10 anos atrás a gente se divertia sem incomodar as outras pessoas. 

(Valéria Oliveira).  

Essas visões nos levam a fazer comparações de experiências, em consideração ao 

contexto da juventude na contemporaneidade. As mudanças no comportamento da juventude 

nada mais são do que reflexos das permissões e inovações inseridas no conjunto de 

transformações ocorridas nas relações sociais. Em alguns casos, as perspectivas não são as 
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mesmas, por isso, o significado da sociedade, do mundo, da vida para a juventude atual difere 

das anteriores, ou seja, é um outro olhar. Esta é a explicação para as críticas.  

 Aspectos positivos da juventude 

Hoje acho que a juventude tem uma perspectiva muito maior, um leque de 

opções muito maior do que havia décadas atrás; muito mais informação e, 

por outro lado, pelo fato de ter tanta disponibilidade, parece que alguns 

jovens – não todos, mas alguns – ficam meio perdidos nesse leque, não se 

encontram muito, não têm muito claro o que eles querem, que caminho 

trilhar; às vezes, até pela facilidade de conseguir as coisas. (Neuza). 

Eu não sou tão jovem assim, né? Mas eu vejo a juventude como um sinônimo 

de renovação, eu vejo como esperança, eu vejo grupos de jovens reunidos, 

com ideais que para os adultos já não têm tanta importância, já passaram 

por essa fase. Mas na juventude a defesa é tanta que eu vejo como realmente 

renovação. Ideias novas, coisas que vêm pra somar positivamente, e dar 

diretrizes, até pra quem acha que já que sabe muito. De repente os jovens 

começam a apontar caminhos que você para pra pensar e fala: “Opa! Acho 

que tem como mudar algumas realidades também.” (Alessandra). 

Desse ponto de vista, a juventude está acompanhando o que está colocado na 

sociedade na contemporaneidade, isto é, tendo mais acesso às informações e, portando, 

ampliando sua visão diante de questões sociais, econômicas e culturais. Cabe ressaltar que a 

juventude reage e se mobiliza a cada contexto histórico, não pode ser vista apenas como a 

passagem para o mundo adulto, pois é muito mais do que isso. Esse viver da intermediação 

pode constituir-se de uma linguagem própria de comunicação, o projetar o futuro que engloba 

grandes sonhos, desejos e prazeres, um sentimento de poder (realização), sucessos e busca de 

transformações na sociedade que vêm muitas vezes através da contestação, transgressão ou da 

participação ativa nas questões sociais e políticas, ou seja, manifestações enquanto atores 

sociais.  

Nascimento (2007) traz um convite a pensar as juventudes na perspectiva de seus 

contextos e adversidades, observando ser fundamental que a compreensão dessas juventudes 

esteja ancorada em significados que se inscrevam no reconhecimento de que acima de tudo 

esse é um momento de construção de sujeitos. Logo, as juventudes não se reduzem a 

mudanças biológicas, e não dependem exclusivamente da inserção no mundo do adulto; 

dependem também do reconhecimento e do lugar que lhes é dado enquanto sujeito pela 

sociedade. A autora ainda sugere a compreensão das juventudes como um todo, ao mencionar 

que:  
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[...] situamos a juventude da contemporaneidade entre a realidade vivida e a 

representação social desta realidade. A realidade vivida é circunscrita por 

uma sociedade dividida em classes, nas quais residem inúmeras diferenças: 

desde a econômica, a social e a cultural até as diferenças de gênero, etnia, 

religião, regionais entre outros. Nesse contexto, a juventude é uma categoria 

que transita pelas diferentes classes sociais.” (NASCIMENTO, 2007, p. 314). 

Muito embora as mulheres negras deixem transparecer um certo sentimento de 

saudosismo em relação às suas juventudes, expressando alegria, saudade e tristeza, elas 

explicitam uma preocupação diante do encaminhamento que hoje os jovens dão às suas 

juventudes, e principalmente da postura que têm diante da vida, dos valores e ética, 

observados nos seus cotidianos, preocupações que têm sido veiculadas até mesmo nos meios 

de comunicações.  

Em seus relatos não pude deixar de observar que na juventude tiveram uma atuação 

política marcante ao se posicionarem e agirem frente aos acontecimentos nacionais, 

desenrolados na década de 1980. Uma postura que contribuiu e fortaleceu uma consciência 

política: 

As diretas [Diretas Já] foi marcante pra mim. Eu acho que marcou a vida de 

todos os brasileiros; pra minha vida marcou muito, porque me levou pra 

militância. Como mulher negra pude me sentir mais participante dessas 

mudanças e até mudar mesmo o núcleo pequeno onde vivo, através da 

atuação política. (Luciana). 

Nossa! o “Fora Collor”; eu fiz parte dos caras-pintadas, estudava no EEBA 

e acabei liderando o movimento estudantil na época. A gente saiu do EEBA, 

fomos pra porta de várias escolas do centro, chamando todos os alunos e aí 

chamamos o pessoal do Pedrão, do Industrial e fizemos um grande ato de 

“Fora Collor”. Acho que pra Araraquara também foi novo. Não fui a única 

que liderei, mas fiz parte do grupo que organizava e, pra gente, é o primeiro 

sinônimo da liberdade, de mostrar que o jovem realmente podia fazer o 

diferencial numa cidade tão conservadora quanto era Araraquara. 

(Alessandra). 

Esses dois acontecimentos – “Diretas Já”, EM 1984, e o impeachment do presidente 

Collor, em 1989 – mostram que essas mulheres negras também experimentaram outras formas 

de atuação que não somente a relacionada à étnico-racial, e que sua militância está 

contextualizada numa periodização. Isso foi possível porque tinham como referência o 

ativismo no movimento social negro, especificamente nas organizações GANA e 

FECONEZU, que surgiram em meados da década de 1970. E são as próprias mulheres negras 

que elegem estes como movimentos de representação, incentivadores à militância e de 

importância para suas vidas de modo geral, ao dizerem:  
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Olha, o que marcou muito na minha juventude foi quando fazia teatro no 

GANA. A peça que nós fizemos “Negros que riem”, me marcou muito. 

Também um trabalho que nós fizemos com o pessoal do Bexiga – era um 

grupo de teatro –, eles vieram pra cá e fizemos uma peça de teatro com eles. 

(Ana).  

Agora, pra uma vida, enquanto militante do movimento negro, acredito que 

seja o FECONEZU o ápice; onde eu comecei a frequentar as reuniões, as 

atividades que era fora de Araraquara; ter uma outra vertente que eu não 

conseguia ver só no âmbito familiar. Era ouvir outros negros, ouvir outras 

histórias nas quais eu me identificava muito, e ver que as histórias se 

cruzavam sempre. Então, o FECONEZU, nesse ponto, foi fundamental, como 

espelho mesmo, no sentido de me concretizar como negra de fato; me 

espelhando, me identificando com essa questão racial; eu acredito que tenha 

sido meu maior espelho. (Alessandra).  

Nesse contexto pude compartilhar algumas sensações que a memória aflora com um 

sentimento de reconhecimento às organizações do movimento social negro de Araraquara, 

como o Grupo GANA e o FECONEZU, e a alegria e satisfação de ter feito parte da história do 

país ainda enquanto jovem, através das manifestações sociais e políticas da cidade. Os relatos 

vêm demonstrar que o processo de sociabilidade dessas mulheres negras não se reduz apenas a 

um grupo para o lazer, ao contrário, elas, já na juventude, manifestaram interesse em 

participar e organizar atividades que vêm ao encontro de questões relacionadas ao movimento 

social negro, e que serviram de referência à identidade e à formação educacional e política de 

cada uma delas. Elas deixam transparecer o quanto esses momentos foram marcantes; é como 

se eles tivessem sido uma forma de estágio para poderem elaborar a melhor maneira de 

estarem atuando na sociedade. Isso significa que, na juventude, elas tiveram a oportunidade de 

ter contato com vários conhecimentos, como a compreensão da dimensão das relações sociais, 

que perpassa os espaços de luta através do jogo de interesses.  

Nos diversos momentos e atividades realizadas, as pesquisadas puderam ampliar as 

possibilidades de discussões com seus pares no movimento social negro, estabeleceram 

contato com outros espaços de atuação política e se fortaleceram para as novas empreitadas no 

seio da sociedade. Assim, creio que estes foram alguns dos subsídios que receberam para a 

investida no desenvolvimento das várias atividades socioculturais e políticas que já 

realizaram. Aqui foram vistas as direções e os encaminhamentos que as pesquisadas deram 

para edificar o projeto de identificação negra, isto é, atividades que referendaram o orgulho 

negro junto à comunidade de maioria negra. O próximo passo é poder demarcar como e 

quando ocorre o envolvimento no movimento social negro.  
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6.2 O percurso ativista  

Como mensurar a dimensão de uma militância? O que motiva alguém a se tornar 

ativista de uma causa? Quando tudo começa? – essas indagações são o ponto de partida para 

traçar os caminhos que conduziram as mulheres negras ao ativismo. Não é algo que chega 

pronto, pois é composto de um ponto de referência de que vamos nos apropriando, de acordo 

com o sentido que faz para nossas vidas. O que está em jogo neste caminho é o reconhecer 

enquanto negras e negros, o que pode vir a acontecer em sua grande maioria, a partir das 

várias situações de constrangimentos e discriminações. Até de se envolverem de fato e 

chegarem a ser ativistas, as mulheres negras trazem consigo um entendimento da sua condição 

na sociedade brasileira, ou melhor, têm ou constroem uma consciência para compreensão dos 

mecanismos do racismo. Por exemplo:  

A consciência de que ser negro na sociedade brasileira significava ser 

diferente e ter tratamento diferente. Então, existia a consciência de ser negro 

e que o negro podia ser discriminado, que era discriminado. (Neuza). 

O modelo não era negro, o ideal não era negro. O negro era em tudo 

relacionado a coisas negativas. Então, você se olha, mas não se olha, assim, 

com aquele orgulho. Então, você não tem aquela consciência que é diferente. 

Agora, após a essa tomada de consciência em que você se insere no 

movimento negro, aí vem à tona. É uma coisa que parece que estava dentro 

de você, estava ali, guardado. (Nazaré). 

É difícil a gente se enxergar como negro nesse Brasil. Eu falo assim porque 

demorou muito pra eu me ver como negra. E, realmente, você trazer esse 

passado de escravidão, esse passado ruim; ninguém gostava de falar que era 

negro. Hoje, não. Mas acho que foi muito difícil até pra mim, assim, que 

tinha uma família de negros, que sempre frequentou bailes negros, que 

sempre teve em lugares em que a maioria era negros. Hoje, eu sei que eu sou 

uma mulher negra e consegui buscar meu espaço. Então, hoje em dia, pra 

mim, foi muito importante pra eu me descobrir afrodescendente. (Valéria 

Oliveira). 

A partir dessas falas, é interessante levar em consideração que o ativismo é um 

processo e surge como uma formação aos enfrentamentos cotidianos que desencadeiam 

mudanças de várias naturezas e mexem com sentimento, convencimento e superação, 

ingredientes que experimentam várias reações diante de uma causa. É a busca de respostas às 

indagações que surgem na trajetória da vida para entender a hegemonia existente. Um 

processo de tentativas e contradições, em meio aos fatores sociais que interferem na 

compreensão da luta. Por isso, não é um processo linear que não flui sem embaraços, sem 
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obstáculos, no qual encontramos avanços e também retrocessos. Vide o exposto nos relatos, de 

um lado, a presença da consciência e de outro, a ser suscitada.  

Nessa reflexão, os preceitos que demonstram o desencadeamento da consciência 

social e política, ou seja, o próprio ativismo faz parte das experiências que representam um 

acúmulo de saberes que dimensiona o modo como são direcionadas as mudanças de visão e 

atitudes perante a sociedade: 

Eu me lembro de uma coisa que eu fiz no trabalho: eu recebi um cartão de 

natal de uma agência de publicidade, tinha uma mensagem lá que dizia a 

respeito da discriminação racial e aí eu coloquei isso atrás da minha mesa, 

na secretaria da universidade do Instituto de Química. Então, era uma coisa 

muito estranha, a pessoa que era secretária de uma diretoria colocar lá 

atrás da sua mesa um cartaz sobre discriminação racial. Isso lá em 1982, 

por aí. Era uma atitude que eu não teria se não estivesse no movimento 

negro. Uma atitude, vamos dizer assim, mais aberta de discussão da questão 

racial, vamos dizer, atitude de enfrentamento. E eu passei a discutir mais 

abertamente isso, num ambiente em que não se discutia, em que as pessoas 

nem pensavam em questão racial. Bom, a partir do ingresso no movimento 

negro e o contato com questões discutidas no movimento negro e questão 

racial, a gente tem uma mudança de atitude em relação a isso. (Neuza). 

[...] depois que você conhece o movimento, você vai ficando mais velha, você 

vai ver que mudam as coisas. Você tem que erguer a cabeça e enfrentar as 

pessoas. Que a gente pode ser igual a qualquer outra pessoa. E acho que 

isso é importante, porque de tudo isso que eu comecei e participei – as fases 

da vida da gente – a gente vê que tem uma mudança. Hoje eu sou outra, hoje 

eu ergo minha cabeça e vou. Onde eu tiver que entrar, eu entro numa boa e 

mesmo no meu serviço eu vejo que tem uma questão de respeito pela gente 

também. (Rosimeire). 

As experiências indicam a repercussão que tiveram as organizações negras 

araraquarenses perante o desafio de constituir-se um organismo de formação sobre consciência 

negra que abarque a denúncia, mas também, e principalmente, o fomento por igualdades de 

oportunidades. A sustentabilidade desse compromisso amplo, encontra no ativismo a forma de 

romper com a marca da invisibilidade, que no caso das pesquisadas, acontece com a inserção 

no movimento social negro.  

A sua trajetória ativista ocorreu primeiramente nos espaços de lazer frequentados por 

maioria afrodescendentes e, depois, na criação de organizações negras na cidade, que têm sido 

mencionadas ao longo da tese, e que datam da década de 1970, mais precisamente o ano de 

1976, antes mesmo do surgimento do Movimento Negro Unificado (MNU), um período 

também reconhecido pelo surgimento de muitas entidades (SANTOS, 2006). Portanto, sua 

militância nasceu neste interior e se expandiu ao manter contato com outros grupos de negros 
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de São Paulo, no momento em que o país passava por mudanças com a intensificação das 

reivindicações sociais e políticas no âmbito da redemocratização. Tudo isso aconteceu na 

década de 1970, em que o protesto negro contra a discriminação racial foi intenso, com metas 

de mobilizações das organizações negras. Na reflexão de Santos (2006, p. 42-43): 

Nesse contexto político e de profunda agitação cultural no seio dos vários 

grupos e entidades negras, surgiu o Movimento Negro Unificado contra a 

Discriminação Racial, que teve sua criação impulsionada por uma atitude de 

discriminação racial do Clube Tietê de São Paulo contra quatro atletas 

negras, e também pela morte de Robson Silveira da Luz, um negro operário, 

assassinado durante sessão de tortura em um distrito policial da capital. [...] a 

primeira atividade política aconteceu em 7 de julho de 1978: um ato público 

nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Essa atividade, programada 

para protestar contra os atos de violências supracitados, acabou 

representando um marco da inserção do movimento negro no contexto da 

luta pela redemocratização do país. 

O MNU, como também outros setores do movimento social negro na época, aliou-se 

politicamente à esquerda revolucionária, sendo ideologicamente um racialismo radical. 

Segundo depoimento de Cunha Júnior (2003), o MNU sofreu influências importantes de 

Beatriz Nascimento, Teresa Santos, Clovis Moura, Joel Rufino, Aristides Barbosa, Correia 

Leite, Abdias Nascimento, Hamilton Cardoso, Odacir de Matos e Ciro, além do movimento 

negro americano, da luta de libertação dos povos da África Meridional, do movimento 

feminista internacional, do novo sindicalismo brasileiro e dos novos movimentos urbanos. 

O MNU dos anos de 1980 foi um movimento cindido entre liderança de esquerda e 

liderança de resistência cultural, além de ter inspiração ideológica no “quilombismo”. O 

quilombismo era influenciado pelo afro-centrismo e pelo marxismo. 

Nos anos de 1980, outras organizações surgiram, e todas tinham em comum a luta 

contra o racismo. De acordo com Guimarães (2001, p. 134): 

[…] movimento negro recente trouxe para a cena brasileira uma agenda que 

alia política de reconhecimento (diferenças raciais e culturais), política de 

identidade (racialismo e voto étnico), política de cidadania (combate à 

discriminação racial e afirmação dos direitos civis dos negros) e política 

distributiva (ações afirmativas ou compensatórias).  

Em contrapartida: 

[…] o estado brasileiro foi ágil em responder (a Fundação Palmares, por 

exemplo), criação de conselhos estaduais da comunidade negra, incorporação 

de símbolos negros (como a transformação de Zumbi em diapasão, através da 
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criação de fundações culturais do herói nacional e o reconhecimento oficial 

do 20 de novembro como o Dia do Negro); desenvolvimento de legislação 

mais apropriada de combate ao racismo (a Constituição de 1988 as leis 7.716 

e 9.459, que regulamentam o crime de racismo; modificação do currículo 

escolar, em alguns municípios onde pressão e a presença negra são mais 

fortes, para permitir a multiculturalidade. (GUIMARÃES, 2001, p. 135). 

É nesse cenário nacional da década de 1980, que a participação das mulheres negras 

araraquarenses se insere pela causa da população negra através de práticas culturais, como 

forma de conscientização do segmento negro, e que contou com o apoio de várias pessoas e 

outros grupos, como relatam:  

 Você amplia sua visão de mundo, com relação à contribuição do negro. Não 

só em nível de escravização, mas outros aspectos considerados relevantes 

pra trazer à tona, realmente, o orgulho que vem desde a África – a África, 

antes da colonização – até as contribuições no país. Bom, nesse contexto, 

houve o enriquecimento; porque você passa a se conhecer melhor, passa a se 

valorizar mais e, também, a contribuição que você dá no sentido de 

despertar outras pessoas, de contribuir pra a retomada de consciência de 

outras pessoas, de se olhar e se valorizar, enquanto ser humano, se valorizar, 

enquanto negro. Então, também achei muito rico, a contribuição das 

pessoas. De outras pessoas, de outras cidades que vinham pra cá pra estar 

discutindo com a gente, pra estar fazendo palestra, como o Cunha, o Ismael, 

o Isidoro, o Nego Veio, o Ciro... Foram pessoas que já tinham passado, 

assim, por uma discussão. Já tinham conhecimento, vamos dizer, profundo 

sobre a cultura negra, a contribuição do negro. Aí que eu vejo, assim, que foi 

nesse período um trabalho muito rico, porque era um trabalho, vamos dizer 

assim, um trabalho coletivo, um trabalho em que as pessoas se despojavam 

do individual, pensando no coletivo, pensando num trabalho que era: dar 

visibilidade ao negro, trazer à tona toda a questão do orgulho de ser negro. 

(Nazaré). 

Na década de 80, então, era o auge do movimento negro. Então, a gente era 

muito atuante, a gente era, assim, bem ativo no movimento. E era muito bom 

porque a gente participava de grupo teatral, de reunião, de debates; era o 

grupo do GANA. Era esse nosso grupo, formado por nós, negros. Eu me 

vejo, assim, como uma pessoa atuante, bem ativa, dentro desse movimento. 

Na década de 90 também continuamos com todas essas atividades. Aí a 

gente amadurece mais, se fortalece mais, aprendendo mais, se valorizando 

mais; aí amadurece mais a nossa identificação como pessoa, como ser 

humano. (Ângela).  
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Esses depoimentos oferecem um panorama do início da trajetória ativista das 

mulheres negras e também a manifestação das organizações negras na década de 1980, 

período que favorece o exercício da cidadania. Houve uma mudança na forma de enfrentarem 

as discriminações, e compreendo como sendo mais uma estratégia, tendo em vista o contexto 

histórico do país. Na realidade, foi o momento propício para a promoção das organizações 

negras e, consequentemente, a ampliação do quadro de ativistas. Partir dessa ótica significa 

dizer que essas mulheres negras foram protagonistas no combate de um problema concreto 

que é o racismo brasileiro e, diante disso, construíram ações que contemplassem discussões e 

troca de ideias com o desafio de visibilizar a população negra enquanto sujeitos históricos. O 

protagonismo dessas mulheres negras está na sua representatividade para as organizações 

negras que atuaram e atuam, através da força política que desenvolveram em direção à 

transformação social. 

A partir desses relatos é possível traçar os precedentes que colaboraram com o 

movimento social negro em Araraquara. É importante observar como elas se referem aos 

momentos, acontecimentos e pessoas de referência na sua formação. O que estas mulheres 

negras apresentam são suas próprias construções militantes através do surgimento, em 

primeiro lugar, do Grupo GANA e, na sequência, do FECONEZU – duas organizações-

referência da população negra araraquarense e que proporcionaram transformações de modo 

de vida, de mentalidade e de comportamento em relação à discriminação racial. Para mostrar a 

dimensão dessas organizações, trago a sua história a partir do olhar de uma das suas 

precursoras:  

Na década de 70 Kiko Luís [Francisco Luís Salvador], residia em São Paulo 

e uma de suas atividades, além daquela ligada à sobrevivência material era 

participar de discussões no Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN
22

) 

relacionadas à valorização do ser negro e, consequentemente, à 

desconstrução dos estigmas e estereótipos em relação ao nosso grupo étnico. 

Como a família do Kiko reside em Araraquara, nas visitas relatava as 

discussões e debates travados no CECAN, e tais relatos foram se ampliando 

para outros locais além do grupo familiar, contribuindo dessa forma para 

viabilizar discussões calorosas e culminar com a formação do GANA – 

Grupo de Arte e Divulgação da Cultura Negra de Araraquara. Seguindo a 

linha das discussões do movimento negro que ressurgia nos anos 70, o nosso 

grupo trabalhava a autoestima em que o orgulho de ser negro se manifestava 

na estética (cabelo normal carapinha, roupas coloridas), na leitura de 

autores comprometidos com a temática negra no sentido de transcender o 13 

de maio e revalorizar a resistência negra e levar as discussões e debates 

tanto para a periferia – historicamente, local em que se concentra o nosso 

                                                 
22

  O CECAN foi fundado por Teresa Santos, na cidade de São Paulo, é fundamental para o FECONEZU e 

tem grande influência na organização do movimento negro unificado. 
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povo –, como também para outros setores da sociedade. A comunicação com 

os vários grupos do interior, da capital, como também de outros estados era 

uma constante, e tal comunicação se dava através de trocas de materiais 

considerados importantes para o crescimento dos integrantes dos grupos, 

jornais muitas vezes elaborados artesanalmente com conteúdos riquíssimos 

sobre nós, negros, e também a participação em almoços comunitários, 

palestras, manhãs de recreios nas apresentações de peças teatrais cujo 

conteúdo se relacionava ao negro. Assim sendo, a década de 70, período em 

que a repressão se expressava das mais variadas formas como também o 

conservadorismo, o preconceito, a discriminação e o racismo, ressurge em 

Araraquara um movimento de resistência, como nos demais estados e 

cidades brasileiras, mas tal resistência foi ao encontro daquelas 

manifestações que desde a diáspora negra se fazem presentes ora explícita 

ou na clandestinidade, no sentido de desnaturalizar os preconceitos que 

permeiam o imaginário social, e demarcar o respeito e a valorização das 

diferenças. (Maria Nazaré Salvador). 

 
Figura 13 – Atividade do grupo GANA – Manhãs de recreio 

Fonte: Arquivo de Rosimeire Clemente 
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Figura 14 – Atividade do grupo GANA – Manhãs de recreio 

Fonte: Arquivo de Neuza Maria Luiz 

 
Figura 15 – Atividade do grupo GANA – Manhãs de recreio 

Fonte: Arquivo de Neuza Maria Luiz 
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Figura 16 – Atividade do grupo GANA – Manhãs de recreio 

Fonte: Arquivo de Neuza Maria Luiz 

Quanto ao Festival Comunitário Negro Zumbi (FECONEZU), sua primeira 

realização data de 1978. Segundo Salvador (2000) e Silva (2000), o FECONEZU é um 

encontro que reúne afrodescendentes herdeiros de nossos ancestrais africanos que viveram em 

Palmares e nos Quilombos, reais vivências de Nação. A resistência, autodeterminação 

palmarina se apresenta para os brasileiros como a única resposta viável a este modelo de 

sociedade vigente. 

O FECONEZU foi idealizado como movimento de resgate à história dos negros e 

negras que lutaram em seus quilombos e que com a sua vivência serviram de modelo para que 

tomássemos uma atitude de militância que se concretizou e encaminhou-nos para uma busca e 

uma prática alternativa, de poder discutir as relações sociais vividas pela população negra 

enquanto sujeitos atingidos pelo racismo. 

Esse festival está apenas registrado na memória de cada um que acompanhou e 

acompanha a sua caminhada, seja enquanto integrante da organização ou participante 

itinerante de seus três dias de realização. As narrativas das mulheres negras desta pesquisa 

resgatam a trajetória do FECONEZU, permitindo saber sobre sua proposta inicial de 

movimento e no que este se transformou. É importante num futuro próximo a realização de 

uma pesquisa especificamente sobre o FECONEZU para se ter a dimensão de sua influência 

no processo de conscientização racial no interior paulista.  
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O FECONEZU iniciou sua trajetória um pouco tímido diante da responsabilidade de 

ser um movimento que teria respostas para a organização da comunidade negra. A criação do 

FECONEZU acabou sendo uma referência para os grupos do interior paulista. Nesse festival 

os grupos demonstram e apresentam os trabalhos que vêm desenvolvendo em suas 

organizações. No início, o FECONEZU manteve-se apenas priorizando a questão cultural. 

Com passar dos anos, tomou outra dimensão e começou a discutir as questões sociais que 

afligem negros e negras, criando um espaço cultural e político no qual todas as questões 

étnico-raciais e sociais passaram a ser discutidas nos grupos de trabalhos (GT).  

Como legítimo movimento do interior de São Paulo, o FECONEZU ousou na sua 

organização e ainda obtém resultados positivos e significativos, no sentido de conseguir em 

seus encontros aglutinar negras e negros de várias faixas etárias, e com uma ressalva: vão para 

se divertirem, mas principalmente, discutirem nos GTs a trajetória de suas vidas nessa 

sociedade racista. 

Por isso, todos os anos o FECONEZU tem uma grande preocupação na escolha de 

um tema que norteará todas as discussões nos grupos de trabalho. A cada ano, o tema leva a 

discussões que vão se afunilando até o momento que determinará o tipo de sociedade que 

queremos e também permite aos seus participantes uma reflexão de sua origem e atuação 

enquanto negras e negros. Como maneira de mostrar os temas já realizados pelo FECONEZU 

coloque em anexo alguns cartazes do mesmo com seus respectivos temas e aproveitamento 

também para apresentar sua iniciativa de divulgação através dos jornais e da organização das 

mulheres negras participantes do FECONEZU com o informativo A Quilombola. Essas são 

algumas das produções desse festival.  
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Figura 17 – Cidades onde aconteceram as edições do FECONEZU 

Fonte: www.tupa.sp.gov.br 

No ano de 2000, a preocupação com tema redobrou porque, naquele ano o 

FECONEZU retornou à cidade onde se iniciou. Portanto, o tema escolhido teve uma 

obrigatoriedade de resgatar a nossa ancestralidade e demarcar os pontos críticos que 

deveríamos centralizar. Quando damos importância à ancestralidade isso representa a 

valorização de nossa origem que traz consigo sabedoria e ensinamentos que mostram o 

caminho que devemos trilhar para construir com sabedoria, também hoje, o quilombo do 

século XXI. Esse quilombo será concretizado por nós através das relações comunitárias, 

solidárias e fraternas, onde a confiança é a base dessa construção. 

Essa mudança comportamental implica em atitudes quilombolas, que é transportar 

para nosso cotidiano a proposta do Quilombo do Século XXI. Uma mudança subjetiva em 

nossas vidas, mesmo sabendo que não é fácil. Em 2000, a amplitude deste tema para o 

FECONEZU estava por compreender a necessidade de a comunidade afrodescendente estar 

interagindo numa cooperação, tal qual foi o Quilombo de Palmares. 

O FECONEZU do ano 2000 na sua 22ª edição faz uma homenagem ao grande 

homem negro Hamilton Cardoso (in memoriam) ao reeditar seu texto intitulado “ZUMBI: 
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Memórias de São Paulo” para distribuição no evento. Trago aqui um trecho deste texto para 

mostrar o significado e a representação do FECONEZU em diversas vidas:  

São Paulo, vinte e quatro de novembro de 1978. Há quatro dias atrás 

completou-se o ano 283 da morte de Zumbi, último e principal dirigente do 

Quilombo de Palmares. Quando trabalhadores do Brasil tiverem em suas 

mãos a direção do país, o direito de escrever as histórias, talvez dividam as 

lutas populares em dois períodos: antes e depois de Palmares. Por hora, tudo 

não passa de especulação. De concreto, apenas lutas populares que 

caminham; trabalhadores que procuram organizar-se nas formas possíveis: 

nos sindicatos, nas fábricas, nas igrejas. Lutam em diversas frentes: contra o 

arrocho, contra o aumento do custo de vida, por salários, contra o 

desemprego, contra o subemprego, contra o racismo, pelo direito à 

organização, por seu partido. Estes negros, mais de sessenta, alegres, cheios 

de tranças, com atabaques, tamborins, pandeiros, violão, com roupa blacks 

ou africanas tradicionais (túnicas), com beiços largos ou com traços finos, 

falando alto, dando gargalhadas ou não (não é Xuxão!), refletem mais um 

setor, mais uma frente do movimento popular. Agora tratam de embarcar 

num trem rumo a Araraquara. Vão participar do I FESTIVAL 

COMUNITÁRIO NEGRO ZUMBI, o FECONEZU. No trem, cachaça e 

viola; piadas e ironias ao “poder branco” (quem diria que dezessete anos 

depois Los Angeles queimaria nos EUA). Fala-se mal das discoteques exalta-

se e constata-se o declínio do soul. Há quem faça trejeitos de brancos, 

enquanto a viagem prossegue... Cunha, Ismael Ivo, Quiko e mais alguns 

estão correndo por todos os lados. Vão à casa de alguém, à quadra de futebol 

de salão, fazem mini reuniões, terminando os preparativos para a grande 

festa. De São Paulo, Santos, Ribeirão Preto, Orlandia, vários pontos do 

Estado para participar do FECONEZU [...]. (FECONEZU, 2000, p. 4-5).  
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Figura 18 – Cartaz FECONEZU 2000 (Araraquara-SP) 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Organizações são importantes na formação da consciência negra, que buscaram 

informar e formar sobre os acontecimentos referentes às lutas das populações negras na 

diáspora e nos protestos do movimento negro unificado. De acordo com Lima (2009, p. 26): 

A retomada dos movimentos sociais, a partir dos anos 1970, abre caminhos 

para que nos anos 1980 se estruture uma grande mobilização do Movimento 

Negro, que se espalha de norte ao sul do país, para questionar os mecanismos 

de discriminação que levam à reprodução das desigualdades na sociedade 

brasileira.  

A expansão dessas mobilizações somam as já existentes desde 1976 na cidade de 

Araraquara-SP. Santos (2009, p. 50) lembra que:  

[...] com o surgimento do movimento negro, na década de 70, iniciava-se um 

discurso singular na história em busca de espaço e efetiva participação 
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política. A singularidade estava na oportunidade que o momento criava de 

redemocratização política, bem como na existência de uma pequena classe 

média negra que, embora vendo frustrados seus anseios de igualdade, tinha 

no movimento negro o elemento novo. A sociedade civil se organizava e 

clamava por redemocratização, e o negro buscava ter reconhecida sua luta 

contra a discriminação racial, sem abrir mão de sua identidade como negro.  

No período inicial da estruturação do GANA, em 1976 e do Festival Comunitário 

Negro Zumbi (FECONEZU), em 1978, a discussão de gênero não era a pauta principal, a 

preocupação é basicamente com o processo de conscientização. Essa discussão dentro do 

FECONEZU começou a ocorrer na medida em que se desenvolveram as atividades em forma 

de grupo de trabalho (GT), do qual a pesquisadora foi uma das protagonistas. A discussão 

perpassava sobre o papel da mulher no movimento negro com o objetivo de desmistificar a 

ideia de que o público é privilégio do homem, e o privado é espaço de mulher. Essas 

discussões tiveram eco junto às mulheres negras frequentadoras do FECONEZU, 

oportunizando a partir desta prática a articulação em redes, a criação e organização de outros 

grupos na cidade, enfim, empoderando-se. Isso não se constituiu numa competição entre 

homem e mulher no movimento. 

Decorrente da influência do GANA e do FECONEZU, algumas das mulheres negras 

pesquisadas criam novos espaços políticos para a mobilização da comunidade negra no 

decorrer das décadas periodizadas nesta tese, conforme mostram as seguintes falas:  

Nas décadas de 1980 e 1990, eu estava, participei de muitos congressos, 

fazia questão de estar por dentro do que realmente estava acontecendo de 

política pública pra população negra. Vou falar pra você que o último 

FECONEZU que eu fui, que foi em Itapetininga, que aconteceu discussão, 

que pra mim foi um dos melhores, pois me deixou entusiasmada em fazer 

alguma coisa em prol da juventude negra. E eu fui, assim, pra escutar. Foi 

quando a gente criou um grupo chamado JONESCO, que era de juventude 

daqui de Araraquara. Eu acabei trabalhando com essa juventude. E daí 

começar a pensar sobre um cursinho que trouxesse essa população pra 

dentro da faculdade. Foi quando eu fui conhecer o EDUCAFRO. Eu fiquei 

apaixonada com a proposta do Frei Beto na década de 90. Foi quando a 

gente começou a montar essa ideia de cursinho aqui. A primeira turma, 90% 

da sala era negro. Aí ficou quase que marcado de um cursinho pra negro. 

Acho que 1990 quando começou a parceria com a prefeitura; a gente 

começa assim, trabalhando efetivamente com a política pública para a 

população negra. Hoje em dia, a gente tem vários alunos que voltam pra me 

agradecer. Já tiveram quem voltou pra trabalhar com a gente. (Valéria 

Oliveira).  

Eu lembro que eu participei da organização do FECONEZU aqui, em 2000; 

também ajudei a organizar o JONESCO, jovens negros conscientes, que era 

uma postura muito interessante de um grupo de jovens que se organizou em 

Araraquara pra tentar fazer a diferença, a gente queria uma mudança. E eu 
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ajudei também na organização do primeiro fórum que teve em Araraquara, 

foi o fórum municipal da temática, da igualdade, da temática étnica. É! I 

Fórum Municipal das Temáticas Étnicas, em que a gente trabalhou com 

recortes de todas as secretarias, saúde, desenvolvimento urbano, econômico, 

educação e chamando profissionais da época. Saiu a ideia da gente montar 

depois uma ONG Fonte, que era pra trabalhar também essas vertentes. Aí eu 

participei da ONG Fonte durante 3 anos, no período de implantação. Depois 

eu acabei também sendo eleita presidente do Conselho Municipal de 

Combate ao Racismo, por 2 anos em 2001. Sempre tentando pontuar a 

questão da questão racial; minha militância dentro do partido político, 

também sempre voltado pra tônica questão racial. Fui coordenadora da 

setorial de combate ao racismo dentro do PT e acredito que isso foi dando 

uma certa bagagem pra gente ver a realidade de todos que nos cercam e a 

respeitabilidade. Eu sempre falo: Se a gente está aqui hoje é porque lá atrás 

teve o GANA, teve a Nazaré, teve você, que sempre lutaram, apoiaram, lá 

atrás, pra gente estar aqui hoje. São essas batalhas que nos inspiram, hoje, a 

acreditar que vale a pena sempre essa luta, independente de idade, 

independente de ideologia, independente de siglas partidárias. O que 

importa é o movimento, são os negros em movimento. Isso é o que me dá 

força mesmo pra tentar fazer um pouquinho de diferença hoje. (Alessandra). 

Na verdade eu nasci em 80. Então, desde 97 eu faço um trabalho social no 

bairro, com jovens; na maioria são negros, são negros no Toque de Irê. Lá 

no bairro, são crianças onde o pai ou a mãe – ou era criada pelos avós – 

tinha problemas de prostituição. Formei esse grupo e continua até hoje. Eles 

conseguiram tomar sentido, assim, andar com as próprias pernas. Eu 

comecei a visar um outro movimento que movimentasse não só a criança, 

mas também o adolescente, o jovem de modo geral, e os idosos. Então foi 

quando eu formei uma escola de samba lá no bairro e estou como presidente 

da escola. Então, na verdade, eu faço isso porque eu gosto. Pra mim é 

maravilhoso poder ajudar, poder cooperar com outra pessoa. Então, pra 

mim é isso. (Valéria Fabiano).  

Fica explícito que durante as suas trajetórias ativistas, o Grupo GANA e o 

FECONEZU formam âncoras dessas mulheres para o envolvimento com as questões sociais e 

políticas. Cada uma delas tem seu grau de representatividade junto aos afrodescendentes, e no 

decorrer de suas narrativas, vão demarcando cada lembrança de sua atuação tão ativa em suas 

memórias, guardadas com um sentimento de prazer, de conquista por se encontrar em um 

estado de superação às discriminações, e ter podido construir um alicerce identitário através de 

várias discussões, tendo como pauta a seguinte questão: o que é ser negro neste país?  
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Figura 19 – Jornal O Imparcial, Araraquara, 13 de maio de 1998 

Fonte: Arquivo de Maria Nazaré Salvador 

Por tudo isso é que as estratégias de mobilização negra não se canalizaram apenas por 

uma via e as mulheres negras ativistas são exemplo disso, quando têm ações em diversos 

espaços sociais, que são reveladas nas suas falas: 

Hoje a gente tem a Escola de Samba com uma atividade muito grande, muito 

boa. Gosto muito. É a Escola de Samba Estrela da Vila Santana cujo o 

presidente é Osvaldo da Silva. E eu como gosto muito de samba eu saía 

como componente, depois Rainha da Bateria, então fui entrando, entrando 

até fazer parte da diretoria, tomando conta da escola. Olha, nos anos de 

1980 era mais difícil para a Escola de Samba com poucos recursos. Agora 

dos anos de 1990 pra cá a gente começou a melhorar. Nos anos de 1980 a 
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Escola de Samba saiu com o enredo “Adão e Eva no Paraíso” e em 1994 

nós fomos campeão, a Escola de Samba, trabalhamos com o enredo a 

“Lavagem da escadaria do Senhor do nosso Bonfim” – enredo bonito 

mesmo, maravilhoso. Nesses últimos anos nós trabalhamos com arrecadação 

de fundos para a Escola de Samba. Tem o Bogê que é meu filho, ele faz um 

baile uma vez por mês: o baile “Túnel do Tempo” – um baile muito bom que 

vem essas pessoas que gostam de voltar ao passado. E nesse momento nós 

estamos fazendo o botequim do samba, o Botequim da Estrela. A comunidade 

vem no domingo à tarde... As crianças podem vir. Tem roda de samba. Os 

convidados são aqueles que chegam e tocam o cavaco, o outro o surdo, e 

todos fazem a sua apresentação e é muito bom. (Ivone). 

 
Figura 20 – Atividade carnavalesca na Escola de Samba Estrela da Vila Santana 

Fonte: Arquivo de Ivone Camargo. 

Ou ainda:  

Olha, nos anos 1980 eu era bem jovem, as festas eram tudo na minha casa, 

né? Quando chegou nos anos 1990, continuamos a fazer festas. Só que com 

pessoas um pouco mais velhas, mexendo mais assim com comida, com 

samba. E isso foi ampliando até que chegou no final de 1998 para o ano 

2000 que a gente começa a fazer esses almoços. Antes de fazer a feijoada eu 

só fazia almoço mesmo, aí resolvemos nos outros anos voltar a fazer a 

feijoada pra ver se as pessoas iam realmente gostar ou não, e demos 

continuidade. E essas festas foram na minha casa, na casa da minha mãe. 

(Maria Aparecida).  

 
Figura 21 – Encontro afrodescendente – Feijoada da Maria 

Fonte: Arquivo de Maria Aparecida Mateus 
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Figura 22 – Encontro afrodescendente – Feijoada da Maria 

Fonte: Arquivo de Maria Aparecida Mateus 

 
Figura 23 – Encontro afrodescendente – Feijoada da Maria 

Fonte: Arquivo de Maria Aparecida Mateus 

Nota-se como a história do envolvimento dessas mulheres negras, as colocam como 

protagonistas do processo de conscientização do segmento negro em Araraquara, explicitado 

no depoimento a seguir:  

Na década de 1980 não havia bonecas negras. Em 1990, foi quando eu abri 

a primeira loja ali na João Batista de Oliveira com uma fabricação pequena, 

agora de 2000 pra cá que começou a fabricar bonecas negras realmente em 

maior quantidade porque está tendo assim uma boa aceitação. Eu já fiz 

Papai Noel negro, aquela coisa toda, que já mudou a consciência. A 

consciência mesmo do nosso povo está aparecendo, mas estamos lutando 

contra a discriminação. Não cruzamos os braços. Dentro das décadas de 

1980, era complicado ser negro. Em 1990 começo a vender as bonecas 

negras nos espaços dos movimentos negro. O pessoal foi fazendo convites e 

foi expondo meu trabalho. As bonecas negras já foram pra vários lugares, 

até mesmo pra fora do Brasil já levaram, sabe? Pra Espanha, já levaram 

para o Japão. E aqui também. Tem lugares aqui do Brasil que a gente manda 

via Correios, via transportadora. Confeccionar as bonecas negras vai 

resgatando a infância das crianças, eu digo da nossa cor mesmo, e as nossas 

crianças negras que chegam, agora já podem brincar com uma bonequinha 

negra, já se pondo mais no lugar assim como negra, se aceitando não como 
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na minha época que brincava com boneca loirinha e tal. Você faz hoje em 

dia aquela boneca negra com o tererê no cabelo, igual nós somos, pra gente 

se ver naquela boneca. Então eu acho que a minha contribuição é nesse 

patamar aí. As crianças estão se vendo mais como negras, se aceitando mais 

como negras. (Maria Ângela). 

Diante deste cenário, é possível ter a visão do que cada uma fez e ainda faz para 

contribuir junto à comunidade afrodescendente:  

Mais ou menos na década de 1980 eu comecei fazer as tranças. Trançava 

quem vinha em casa. Pra mim eu gostava tanto que faço tranças ainda hoje 

por prazer. É uma coisa bonita também. Agora minha filha trança também. 

Minha sobrinha trança. Está passando... Tem as primas também que 

trançam. Olha, e com tudo isso, eu acho que fui a primeira que começou 

trançar aqui. (Rosimeire).  

 

Figura 24 – Atividade carnavalesca na Escola de Samba Estrela da Vila Santana 

               Fonte: Arquivo de Ivone Camargo. 

 

E mais, seus relatos apresentam as particularidades de cada ação adquirida nas 

experiências vividas no coletivo, que para algumas tem início precisamente no fim da década 

de 1970, para outras nas décadas de 1980 e 1990, com um jeito próprio, mas com o mesmo 

objetivo: ressaltar a identidade através dos elementos da cultura negra em suas diversas 

maneiras.
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7 REPRESENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA ESCOLA PARA AS 

MULHERES NEGRAS PESQUISADAS DE ARARAQUARA 

 Quando Nazaré e eu começamos na 

educação com a nossa pesquisa: 

Discriminação racial na escola e a 

Discriminação no livro didático e ao 

serem apresentadas na Primeira 

Conferência Brasileira de Educação, 

realizada em Belo Horizonte, na 

década de oitenta, fomos contestadas, 

mas o importante foi que 

contribuímos para outros trabalhos na 

área da educação sobre a temática. 

 

Maria do Carmo 

 

 

 

7.1 Educação e escola: uma abordagem crítica 

Ao falar sobre educação, vários entendimentos e compreensões perpassam o tempo e 

o momento histórico de cada sociedade. A exemplificação disso é o conceito de educação que 

se encontra na Lei de Diretrizes e Bases (LDB nº 9.394/96), em seu artigo 1º, ao reconhecer 

que o espaço educativo não se limita apenas às instituições escolares: “A educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da 

sociedade civil e nas manifestações culturais.” 

Portanto, a educação é um processo que não ocorre apenas no âmbito escolar, pois a 

vivenciamos de várias maneiras, como observado nos depoimentos das pesquisadas:  

Eu acho que a educação é fundamental, mas eu acredito muito também que 

o conhecimento seja fundamental. Então, nós temos aí duas vertentes, que é 

o conhecimento prático, dentro da sala de aula, de uma universidade, e o 

conhecimento, o embasamento teórico mesmo, que é a vivência dentro do 

movimento, fundamental pra vivência. Acho que uma coisa não caminha 

sem a outra. (Alessandra). 

Olha, a educação que eu tive na minha vida, na minha infância foi muito 

importante pra mim porque foi uma educação ótima que eu tive pra minha 
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formação, pro que eu sou hoje. Eu guardo até hoje as palavras que ouvi do 

meu pai e minha mãe pra minha formação. (Ana). 

Acho que educação é de suma importância no âmbito geral e pra minha vida 

também. Tanto no aprender... Em aprender a lidar com as situações no 

aspecto de conhecimento... Aprender no geral, né? Tanto no trato com 

pessoas... Acho que socialmente... Acho que tudo é muito importante, né? 

Sem educação como é que vai fazer? (Maria Ângela). 

Pra mim foi muito, muito importante. Na escola a gente aprende a ser mais 

esperto. É tão importante, inclusive, que eu tô aí, ainda estudando. Também 

é muito importante porque eu devo graças à educação dos meus pais que 

fizeram com que eu acreditasse também em mim e participasse de tudo que 

eu participei. Então pra mim foi muito importante. (Ângela). 

Acho que é tudo, né? A educação... Tudo... Acho que a educação faz parte da 

nossa vida. (Elaine). 

Percebo que os relatos revelam algumas concepções de educação. Aquela adquirida 

na escola, na vida e no movimento, sendo estas associadas aos espaços onde possam ser 

concebidas, considerados legítimos de aprendizagem, como: a escola, com um ensino 

estruturado e sistematizado; a família, com os saberes das experiências e vivências; e os 

movimentos sociais, que despertam para uma consciência da realidade cotidiana. Nas falas há 

uma evidência à educação, assemelhando-a a um rito de passagem, no sentido de ser 

adquirida em algum momento ou período da vida, como o passar do senso comum à 

consciência, que no decorrer do tempo se tem conhecimentos suficientes que permitem 

formular uma concepção de educação articulada à dinâmica de cada sociedade e indivíduo. 

Esta seria uma condição necessária para eleger a educação como primordial aos interesses 

emancipatórios, ou seja, a aquisição de direitos políticos os quais permitem que os sujeitos 

possam reivindicar a cidadania plena. 

Nessas perspectivas, a educação chega a cada um de nós através de um desejo 

individual, e a partir daí criamos o prazer de desenvolver o conhecimento das coisas, isto é, 

por intermédio das experiências próprias ou das buscas constantes, por estar sempre querendo 

saber mais. Partindo desse pressuposto, a educação pode ser considerada a construção de um 

saber que vai além do sentido escolar, porque de um lado conforta as inquietações de cada um 

com respostas independentemente satisfatórias ou não, e por outro lado, dá sentido à escola, 

este espaço onde deve existir uma relação dialógica, o processo de construção e reconstrução 

contínua de paradigmas e uma aprendizagem que aponta para avanços de diferentes 

magnitudes, resultando num projeto permanente na vida de algumas pessoas, visto que nem 

todas as pessoas têm as mesmas chances de trilhar o caminho da escolaridade. 
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Qual é afinal o significado da educação? Algo que tanto desejamos e nos impulsiona 

a uma dedicação para cada vez mais adquiri-la e torná-la parte de nossas vidas nem que seja 

por um período limitado? O suficiente para sentir o gosto e prazer de possuí-la? A este 

respeito, Libâneo (2007) apresenta algumas definições sobre educação com uma variedade de 

autores e correntes que se diferenciam nas suas concepções. As correntes apresentadas são: 

naturalistas, pragmáticas, espiritualistas, culturalistas, ambientalistas, interacionistas e 

histórico-sociais. Para o autor, o acontecer educativo corresponde à ação e ao resultado de um 

processo de formação dos sujeitos ao longo das idades para se tornarem adultos, pelo qual 

adquirem capacidades e qualidades humanas para o enfrentamento de exigências postas por 

determinado contexto social. Portanto, cabe pensar o aspecto socializador da educação.  

Durkheim (1990) compreende o papel socializador da educação como o meio de 

socialização do jovem para a posterior fase adulta: quanto melhor acontecer este 

desenvolvimento, melhor se dará seu reflexo na comunidade em que a escola está inserida. 

Esta é uma concepção cujas consciências individuais são formadas pela sociedade na 

construção do ser social.  

A partir dessa visão, a socialização, através de regras e normas procura transmitir um 

saber ao indivíduo que vai ao encontro dos padrões estabelecidos pela sociedade para se 

tornar um cidadão. Ao passarmos pela escola, aprendemos como nos comportar em sociedade 

porque essa é uma de suas funções: o seu poder de socialização. De acordo com Oliveira 

(1997, p. 202): 

A socialização é um processo social global, através da qual o indivíduo se 

integra ao grupo em que nasceu, assimilando o conjunto de hábitos e 

costumes característicos do grupo social; é o ato de transmitir, de inculcar na 

mente do indivíduo os padrões culturais da sociedade; pela socialização o 

indivíduo, naturalmente social, torna-se sociável.  

Quando trata da questão da educação, e mais propriamente da ação educativa que é 

estendida às crianças, jovens e adultos, Libâneo (2007, p. 73) faz a seguinte observação diante 

da educação que aparentemente tem como finalidade um caráter comunitário: “Educa-se para 

que os indivíduos repitam os comportamentos sociais esperados pelos adultos, de modo que 

se formem à imagem e semelhança da sociedade em que vivem e crescem.” 

Além de a socialização ser um dos pilares da escola, percebe-se que também a 

sociabilidade, tendência natural para viver em sociedade, está presente na escola através dos 

vários grupos que se formam a partir de uma identificação – a exemplo dos grupos de negros, 
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dos grupos de Emos
23

, e até mesmo dos praticantes de bullying. Esses grupos não são 

homogêneos e interagem cada um com sua história, trajetórias de vidas diferentes, criando 

laços de amizade, de companheirismo e solidariedade, que muitas vezes pode extrapolar o 

espaço escolar por haver afinidade entre as pessoas que nele convivem.  

Diante disso, é possível dizer que a socialização e a sociabilidade acabam sendo 

complementares, porque são elementos que completam o indivíduo enquanto um ser social, e 

ampliam a visão de mundo, colaborando para o estabelecimento de perspectivas de futuro 

para algumas pessoas. A função da escola é proporcionar que os dois alicerces: socialização e 

sociabilidade ocorram num ambiente de qualidade para que os indivíduos possam ter de fato 

uma formação humana com base no respeito e atenção às diversidades, para melhor 

compreenderem as relações sociais e raciais estabelecidas nesse espaço. 

Nesse sentido, as discussões têm avançado em relação à educação e à escola 

enquanto instituições influentes na formação dos indivíduos. Estão sendo realizadas 

observações sobre a importância social da educação frente à pluralidade das culturas, em 

relação às vivências e necessidades sociais da população negra. Tanto que, não é por acaso 

que existem vários estudos sobre a relação da escola e o estudante negro (MOURA, 1997; 

CAVALLEIRO, 2000; SANTOS, 2006). Há reflexões e questionamentos relevantes como este 

de Cavalleiro (2000, p. 124):  

O silêncio da escola sobre a questão racial tem permitido que seja ensinado 

aos alunos uma falsa superioridade branca. A omissão dos profissionais da 

educação sobre esse problema, que atinge diariamente o cotidiano escolar e 

se mostra eficazmente prejudicial ao grupo negro, deve ser questionada. 

Silenciar diante do problema não apaga magicamente as diferenças, mas 

permite que cada um construa, a seu modo, um entendimento do outro que 

lhe é diferente, um entendimento pautado nas vivências sociais de modo 

acrítico conforme a divisão racial e os papéis desempenhados pelos 

indivíduos. Esse problema no cotidiano escolar não pode ser posto de lado, 

nem se resolve por si mesmo. É imprescindível reconhecê-lo, identificá-lo e 

combatê-lo no espaço escolar, promovendo o respeito mútuo, o respeito ao 

outro, o reconhecimento das diferenças, a possibilidade de falar sobre as 

diferenças sem medo e sem preconceitos. 

Dessa maneira, há uma trajetória traçada até o momento, em direção a uma escola 

plural que decorreu dos organismos institucionais de educação e das políticas de ações 

afirmativas que foram criadas a partir da necessidade sentida no movimento social negro. No 

entanto, ainda hoje a escola precisaria estar estruturada, através do seu projeto político 

                                                 
23

  Jovens que se definem como sujeitos emotivos e se caracterizam de forma semelhante: roupas pretas ou 

listradas, cabelos alisados com franjas cobrindo o rosto, entre outros.  
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pedagógico
24

 para ter um diálogo com as diferenças e diversidades que seus estudantes 

trazem, e ter explícito que o espaço escolar também é um campo de conflito, em que as 

situações de violência ocasionadas pela questão étnico-racial podem ser manifestas e/ou 

simplesmente silenciadas através de vários mecanismos, sendo o mais recorrente deles, a 

assertiva de que “somos todos iguais”. 

Compartilhando com a ideia de Cavalleiro (2000, p. 118), “[...] o entendimento do 

problema racial no cotidiano escolar é condição indispensável para se arquitetar um projeto de 

educação que possibilite a inserção social e o desenvolvimento igualitário de todos os 

indivíduos”, para que possamos de fato promover uma educação antirracista e 

antidiscriminatória.  

Diante dessas reflexões, se faz necessário realizar uma retrospectiva histórica de 

como a educação brasileira passou a ser valorada, e como negra e negro adentraram a escola.  

A educação no Brasil passou a ser encarada como uma necessidade a partir do 

momento em que se pensavam em mudanças na ordem econômica, com a passagem de um 

país agrícola a industrial. “Investir” na educação era sinal de modernidade, o que passou a 

ocorrer no final do século XIX, mais precisamente no período que vai da abolição à 

República. De acordo com Cunha (1999, p. 85): “[...] a educação passa, então, a ser vista 

como o instrumento de mudanças sociais acompanhando o quadro de modernização do país e, 

para tal, era necessário haver um maior investimento nesta área.”  

Envolto a esse processo, Cunha (1999, p. 93) continua, afirmando que: 

[...] o negro somente vai conseguir ter acesso à escola com o final da 

escravidão e a instalação da República, mesmo assim, por vias transversais. 

primeiro, ocupando as escolas profissionalizantes, demonstrando claramente 

o interesse das elites numa mão de obra barata e, posteriormente, 

ingressando nas escolas primárias públicas que, como sabemos, sempre 

impuseram, mesmo que camufladamente, muitos obstáculos à continuidade 

desses alunos pelos anos escolares. 

A escola foi criada, em primeiro lugar, para satisfazer as necessidades de uma elite 

dominante, e tinha como fio condutor uma educação voltada para os jovens que não tinham a 

necessidade do trabalho. Ela manteve por muito tempo, na sua essência, as características 

seletivas, preconceituosas e autoritárias como forma de ser. Para Oliveira (1995, p. 16): 

                                                 
24

  O projeto político pedagógico percebe a escola como um todo, e por isso norteia os documentos que 

irão conduzir: o processo ensino-aprendizagem, o currículo, a organização, a gestão do trabalho e as relações 

pessoais. Para aprofundamento dessa discussão, indico a leitura de Veiga (2002). 
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A escola era – e assim permaneceu por séculos: o local separado, apartado, 

especializado da sociedade, justamente designado para preparar o jovem a 

essa sociedade, tal como constituída e organizada por seus pais, membros 

“fundadores” dessa mesma sociedade. A escola foi, portanto, um “clube” 

para sócios selecionados. 

Num segundo momento, com as transformações voltadas para o desenvolvimento, a 

escola esteve voltada para uma população subalterna, essa que vê as portas da escola se 

abrirem para eles, mas com a finalidade de prepará-los para o trabalho e, muitas vezes, 

reproduzir a posição de trabalhadores assalariados e mal pagos, como seus pais. Por mais que 

tenha passado por transformações de escola tradicional à escola nova com novos atores, a 

escola não deixou de corresponder aos interesses de uma elite dominante.  

Até hoje, por exemplo, a escola não conseguiu adquirir sua plena democratização, de 

maneira que as discussões das relações étnico-raciais pudessem fluir com tranquilidade entre 

os seus membros, mesmo sendo esta uma proposta dos.Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997
25

) e da lei federal nº 10.639∕2003
26

 como uma forma de proporcionar aos 

professores e alunos o contato com uma discussão importante para a compreensão dessas 

diferenças.  

De acordo com Cavalleiro (2000, p. 98): 

No espaço – escolar – há toda uma linguagem não-verbal por meio de 

comportamentos sociais e disposição-formas de tratamento, atitudes, gestos, 

tons de voz e outras –, que transmite valores marcadamente preconceituosos 

e discriminatórios, comprometendo, assim, o conhecimento a respeito do 

grupo negro. 

Nesse sentido, fica difícil para a escola cumprir o seu papel – transmitir 

conhecimentos necessários aos indivíduos, para a transformação da real condição de vida – se 

questões como essas não são levantadas com a devida importância e visibilidade: o espaço da 

escola é repleto de diferenças sociais, políticas, étnico-raciais e de gênero. A escola, enquanto 

instituição tem objetivo e prioridade no desenvolvimento intelectual do ser humano. E quando 

falo em escola, me remeto aos anos em que nos dedicamos ao aperfeiçoamento. 

A escola é o lugar em que se iniciam as interações sociais mais globais e em que a 

                                                 
25

  Proposta pedagógica do Ministério da Educação (MEC) com objetivo de contribuir para o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica com uma pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Para maiores 

informações consultar o site do MEC (Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php>) e o artigo A 

inclusão da História Africana no tempo dos Parâmetros Curriculares Nacionais, de Cunha Júnior (2008b). 
26

  Institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira nos currículos da Educação 

Básica, alterada pela lei federal nº 11.645/2008 que acresce a Educação e Cultura Indígena como obrigatórias. 
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sociabilidade se faz presente e marcante. A cada vivência dessa experiência de adquirir o 

saber, em que o indivíduo guarda na memória um registro de todo um conjunto de 

acontecimentos que marca essa sua trajetória no espaço da escola, podendo ser positivo e 

negativo, acaba por ser um despertar para construir a sua vida. Ele é positivo na medida em 

que alcança, a partir dos conhecimentos adquiridos, posição de estabilidade, principalmente 

econômica, através da qual irá demonstrar o seu aproveitamento. É negativo quando o 

indivíduo percebe que, mesmo obtendo um grau de escolaridade elevado não consegue ter 

uma ascensão social, porque muitas vezes pertence a uma camada da sociedade desprovida de 

oportunidades. 

Apresentando pontos positivos e negativos, a escola demonstra uma de suas faces. 

Primeiro, o discurso de “escola para todos” não é real, haja vista as dificuldades que uma 

significante parcela da população negra encontra para estudar, ainda mais quando me reporto 

à situação de meus avós e até mesmo de meus pais. Segundo, a ideia de que todos os que 

passam pela escola têm oportunidades. Nessa questão, como se explicaria a insegurança da 

juventude, veiculada pela mídia, quanto a seu futuro? Não estariam se espelhando no grande 

número de desempregados no país? Finalmente, a concepção segundo a qual a escola tem 

dado atenção e desenvolvido um trabalho mais sólido em relação à multiplicidade cultural dos 

que a frequentam. De fato, há muito que fazer, já que a escola reforça as desigualdades, na 

medida em que dá ênfase a um modelo de educação que prima pela igualdade, assentada no 

molde burguês, não levando em consideração as diversidades que perpassam seu interior. O 

sentido de igualdade está para igualdade de condições, respeito mútuo, representações 

positivas, aceitações e valorização do outro e sua cultura. Sendo assim:  

A escola não gera desigualdades, estas são originadas fora da escola. Mas ela 

também não está atuando no sentido de favorecer a inserção no mercado 

formal de trabalho das crianças das camadas menos privilegiadas. “Ainda 

que não exista uma garantia de que à maior escolaridade corresponda maior 

remuneração, cada vez mais diminuem as chances de se obter bons 

empregos sem „1º grau completo‟.” Os excluídos da escola, via de regra, vão 

formar o contingente da “mão de obra não qualificada”, os subempregos ou 

os marginais. (ROSENBERG, 1997, p. 72). 

Assim pode-se identificar o poder simbólico impregnado no espaço escolar quando, 

na tentativa de democratizar as relações sociais existentes, a escola trata as diferenças como 

igualdade universal, ocultando a realidade de direitos e oportunidades diferentes. Por isso, o 

espaço escolar pode ser considerado um espaço em que se reproduz o campo do poder, em 

que as relações sociais permitem uma hierarquização que culminará na consistência da 
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estrutura escolar. A aparência democrática da escola apenas esconde seus verdadeiros 

vínculos, o que faz operar uma seleção social, segundo critérios culturais das classes 

dominantes, a escola como reprodutora, quando não, geradora das desigualdades 

(BARCELOS, 1992).  

É possível, nesse sentido, relacionar também o espaço escolar como um espaço 

social constituído de agentes ou grupos com dois princípios de diferenciação: o capital 

econômico e o capital cultural. Eles terão uma influência vital para a formação de mulheres 

negras já que, são as famílias e as escolas as reprodutoras do capital cultural. E o sucesso 

escolar e social pode estar vinculado ao capital cultural na medida em que esse está enraizado 

na ordem social.  

Se a “[...] instituição escolar contribui para reproduzir a distribuição do capital 

cultural e, assim, a estrutura do espaço social” (BOURDIEU, 2001, p. 98), as mulheres negras 

poderiam através da instituição escolar, criar um espaço de legitimidade que garantisse uma 

ascensão social. Na verdade, o “efeito do destino” (BOURDIEU, 2001) mostra que a 

instituição escolar está estruturada para a hierarquização e homogeneidade, tornando-se 

assim, uma facilitadora de violências
27

 com aqueles que não se encaixam nessa hierarquia. No 

caso específico das mulheres negras, as dificuldades podem estar mais presentes porque a 

determinação de seu lugar social e cultural é feita de forma desigual e diferenciada. 

Para nós, se a escola se impõe é porque dificilmente podemos vê-la neutra em 

relação ao problema étnico/racial e de gênero. Mais ainda: o fato mesmo da existência de uma 

instituição que não enfrente os sinais evidentes de relações sociais alicerçadas na 

dissimulação do verdadeiro sentido de ser mulher negra, alimenta efeitos que se manifestam 

“materialmente” nas oportunidades de vida. 

O projeto de vida destas mulheres negras com ênfase na educação é pertinente, frente 

a um conjunto de incertezas e desigualdades que tem sido uma constante na população negra. 

A escola, a universidade e o mundo do trabalho – que são classificados como um demarcador 

de sucessos – foram para elas desafios enfrentados e conquistados que serviram para 

fortalecê-las e colocá-las em pé de igualdade nas disputas sociais, econômicas e políticas das 

quais até então estavam fora, mesmo sabendo que ocorre uma intensa medição de forças e 

poder.  

                                                 
27

  Entendo-a não somente como força física que se exerce sobre o outro, mas como todos os mecanismos 

que impeçam os indivíduos de atuarem com segurança e sem constrangimento, falo aqui de violência revestida 

de símbolos e significados. 
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A educação e a escola de alguma forma sempre estiveram ligadas ao cotidiano destas 

mulheres negras, e seus planos de futuro começaram a ser elaborados com maior intensidade 

no momento em que estavam diante da oportunidade de estudar. Estimuladas pelas famílias, 

elas puderam se sentir seguras e maduras para decidirem sobre sua própria vida a partir das 

escolhas que fizeram, sem que as dificuldades das discriminações, dos preconceitos, enfim, do 

racismo, tomassem uma dimensão negativa sem superação a ponto de ficarem pelo caminho, 

sem nenhuma perspectiva de futuro.  

Evidenciado mais uma vez o “suporte familiar” (SALVADOR, 2006), é relevante 

observar como a família negra acompanha o processo de formação de seus filhos, sendo 

escolar ou não, em todas as fases de suas vidas. Na minha dissertação de mestrado, cujo título 

é: Mulheres negras adolescentes no ensino médio: discriminação e desafio (2005), uma das 

análises foi em relação à família como fio condutor na elaboração de projetos de vidas de 

adolescentes negras no ensino médio.  

As adolescentes negras do ensino médio se descobrem, se percebem 

enquanto negras, primeiro no seio da família. Aqui, são “preparadas” para os 

momentos desagradáveis que terão de enfrentar em relação às 

discriminações. A elas são transmitidas as experiências dos mais velhos. Só 

eles sabem o quanto já sofreram. É uma aprendizagem, é um preparo que dá 

a elas forças e estímulos para sobreviverem a tal violência. (SILVA, 2005, p. 

54). 

Nesta pesquisa de doutorado, percebo correlações com o estudo de mestrado quando 

se trata da família como pilar de formação. Mesmo em situação diferente, agora com 

mulheres negras já com um projeto construído, elas também apontam a família como sendo a 

grande aliada na sua formação.  

Você sair do nível médio hoje de educação e ingressar na universidade é 

muito importante, muito marcante. Porque aliados à questão da formação 

familiar, da educação familiar, eles possibilitaram ver, vivenciar outras 

questões. É um crescimento nas áreas de educação, de profissão e 

relacionamentos e atuação social. (Neuza). 

A influência da família para estudar, fazer uma faculdade. (Nazaré). 

A partir das considerações feitas pelas pesquisadas sobre a família com seus 

inúmeros significados para cada uma, ela se encontra no topo da nossa seguridade; um 

conjunto de pessoas que se propõe a nos encaminhar para qual for o caminho que 

escolhermos, para que possamos nos sentir realizados, satisfeitos e completos diante da vida. 
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Os laços familiares podem ser considerados a forma mais forte e consistente de nos manter 

vivos. Tem sido assim com as adolescentes negras, e com as mulheres negras, dentre as quais 

me incluo. Os relatos encontram eco na reflexão de Aranha (2006, p. 96), quando diz: 

[...] a família constitui local privilegiado para o desenvolvimento humano. 

Do ponto de vista biológico, o ser humano é o mais frágil dos animais e não 

sobrevive sozinho; psicologicamente, são importantes as relações afetivas 

para sua saúde mental; socialmente, a presença de adultos confiáveis e o 

exercício da autoridade asseguram a solidariedade necessária para o convívio 

democrático. 

É a família que percorre conosco cada passo que damos, nosso sucesso é sua vitória e 

nas nossas dificuldades é ela que nos socorre. Não esquecendo, que esta visão não se estende 

às famílias de modo geral. Nesse momento, ao falar de família, parto das impressões que 

minhas pesquisadas trazem, e com base também na minha trajetória. Quantas imagens nos 

vêm à memória quando paramos para falar dos acontecimentos que fizeram ou são parte deste 

coletivo. A saudade chega, a alegria se estampa ao nosso semblante, mas creio que o que mais 

nos marca são as lembranças de nossos antepassados e da forma de tratamento-ensinamento 

que nos chega através da oralidade. Quem de nós não se lembra de algum valor-aprendizado 

que nos foi transmitido por eles; podendo ser moral, religioso, gastronômico, ou de diversão, 

como as danças, músicas, cantigas, os causos e bailes. Enfim, uma infinidade de sabedoria 

que dá sentido ao que construímos até hoje. 

Por tudo isso é que a instituição família é tão ressaltada pelas pesquisadas, e sempre 

com uma ressalva, aliada à educação. Com todas as implicações que a educação e a escola 

têm para população negra, ela continua sendo e tendo grande importância, como já apontado 

aqui inúmeras vezes. Este é o espaço que estamos modificando a duras penas e que tem feito a 

diferença, porque se a oralidade é legitima para nós negros, hoje é parte desta educação, já 

estarmos conseguindo retratar através de vários escritos nossa própria memória comunitária e 

de vivências, nossa história a partir dos sujeitos que somos. Se por um lado, num momento da 

história deste país nos foi negada a educação escolar por medo de nos valermos deste 

benefício, por outro lado, conquistamos este direito e podemos reivindicar, mobilizar, e 

interferir em assuntos de interesse da população negra.  

A tríade família, educação e escola foi analisada a partir dos sentimentos expostos 

pelas pesquisadas; procurei observar qual o sentido dessas instâncias sociais e em que 

contexto esta tríade tem uma maior intensidade em suas vidas. Analisando os relatos, pude 

observar uma referência à educação escolar no ensino fundamental I, especificamente, 
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relacionado ao período da pré-escola em situação de discriminação: 

Tem uma passagem, que eu nunca esqueço, e que foi na minha formatura do 

pré: eu tenho a foto – depois eu vou te mostrar – que a moça, que está do 

meu lado, está a um metro de distância; não queria sair junto na foto; e eu 

lembro que foi a primeira reclamação que eu fiz à professora, logo no final 

do ano. Foi o meu primeiro contato com a discriminação, de fato, não tão 

fácil aceitar. É onde você começa questionar o que é realmente certo e o que 

é errado. E eu sabia, desde aquela época, que era errado. Então, era em 

cima disso que eu senti que eu tinha que brigar. (Alessandra). 

 
Figura 25 – A sutileza da rejeição 

Fonte: Arquivo de Alessandra de Cássia Laurin 

No mais, a referência é de um período que deixa entender a adolescência, portanto, 

podendo relacionar com o ensino médio. E por que isso? Sobre isso, apresento algumas 

considerações de acordo com a análise feita. Em primeiro lugar, a família demarca este 

momento e inicia juntamente com os seus uma expectativa para um futuro, já que não se vale 

da imposição, mas da pretensão, desejo, realização, enfim, artifícios que fazem parte na 

elaboração de um projeto de vida.  

 Em segundo lugar, está a ênfase da família sobre o incentivo escolar, o qual está 

relacionado intimamente ao mercado de trabalho, a um poder aquisitivo, a uma estabilidade e 

ao status social.  

Quando jovem ainda, a gente era estudante, o negócio da gente era estudar. 

A gente ouvia falar que, assim, principalmente pra nós negros, que a gente 

tinha que estudar pra conseguir um serviço, pra poder ter uma vida melhor. 

Melhor do que nossos pais. (Rosimeire). 

Em terceiro lugar, para a família, a educação é vista como resposta sobre a 
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inferioridade da população negra, para mostrar que somos capazes tanto quanto qualquer 

branco. E em quarto lugar, percebi que a educação faz a diferença; não é verbalizada, mas 

pode ser vista através de atitudes e ações. É possível perceber também que as famílias das 

entrevistadas não pensaram a educação escolar em termos de quererem se espelhar ao branco, 

mas em termos de equidade, isto é, pensaram, planejaram uma educação em que elas 

pudessem ter os mesmos direitos de oportunidades, por isso foram incentivadoras nesse 

sentido. E para finalizar este momento de análise, o que chama atenção é outro dado que essas 

famílias trazem: sabem que a qualquer momento os seus devem estar com a autoestima 

elevada para o enfrentamento ao racismo. É a família que constitui um referencial importante 

para a elevação da autoestima e constituição de suas identidades (SALVADOR, 2006). É isso 

que anuncia a fala da pesquisada:  

As famílias negras procuram educar seus filhos... Questão de formação 

familiar, tinha até uma questão em casa que a gente deveria ter sempre um 

comportamento correto, que as pessoas não pudessem atribuir qualquer 

falta que a gente cometesse ao fato de ser negro. Então acho que a gente 

tinha essa consciência de que nós tínhamos direitos tanto de estar em 

qualquer lugar, quanto de pleitear qualquer direito, mesmo sendo negro. 

Então era isso que a minha família procurou passar pra gente. Então: 

“Olha, você não faz tal coisa, senão vão dizer que no meio de tantos 

brancos que vocês estavam na escola, na rua ou em qualquer lugar, vão 

dizer que foi um negro que fez. Não adianta não ser você, vão dizer que foi 

você que fez.” Existia é claro uma consciência de ser negro, que o negro 

podia ser discriminado, que era discriminado, e que tinha essa grande 

possibilidade de ser responsabilizado por coisas que acontecem e que ao 

mesmo tempo você era incentivado pela família a ter uma vida normal como 

qualquer outro. (Neuza). 

Talvez isso possa servir de justificativa para as mulheres negras ao lembrarem a 

intensificação escolar por parte da família na fase da passagem da adolescência quando 

iniciaram o ensino médio e a fase adulta. Para Silva (2005), a escola de ensino médio é a 

ponte com a universidade e com o mundo do trabalho, que está constituído de maneira que 

não apresenta para seus estudantes, e principalmente para o estudante negro e negra, a real 

circunstância das relações sociais e raciais que se estabelecem como demarcador de sucessos. 

O adolescente e, no grupo, a mulher negra adolescente, nessa fase, começa a sentir o prazer 

em estar caminhando para uma nova etapa de sua vida. É aquele que está saindo do mundo 

infantil para o mundo adulto. É uma passagem que requer do adolescente uma postura de 

responsabilidade. Tanto é assim que o que está em jogo é sua vida como um todo. Falar sobre 

o adolescente é levar em consideração suas características físicas, psicológicas e sociais. De 

acordo com Osório (1989, p. 10): 
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[...] a adolescência vem sendo considerada o momento crucial do 

desenvolvimento indivíduo, aquele que marca não só a aquisição da imagem 

corporal definitiva como também a estruturação final da personalidade. É 

uma idade não só com características biológicas próprias, mas com uma 

psicologia e até mesmo uma sociologia peculiar.  

Pode-se dizer que seus planos de futuro começam a ser elaborados com maior 

intensidade nesse momento. E a questão é saber de que maneira a escola pode atuar para que 

eles possam se sentir seguros e maduros para decidirem sobre sua própria vida a partir das 

escolhas que fizerem. E estar frequentando o ensino médio regular ou profissionalizante com 

todos os problemas de compreensão, estruturação e aplicabilidade ainda continua sendo uma 

alternativa e serve de estímulo para os(as) adolescentes na construção de seus projetos de 

vida.  

Diante disso, as pesquisadas deixam transparecer em suas falas que é na fase da 

adolescência que a educação escolar é cobrada por suas famílias com uma maior 

intencionalidade, justamente por ser este o momento de transição que requer atenção na 

medida em que começam a pensar em esboçar um projeto de vida. O aparato familiar vem no 

sentido de incentivar, mas também no preparo para o enfrentamento com o racismo, uma 

maneira de minimizá-las das discriminações étnico-raciais e de gênero, preconceitos, 

incertezas e desigualdades que terão que enfrentar no cotidiano.  

A educação escolar é muito citada enquanto uma perspectiva de ascensão social, 

porém não deixam de ser percebidas na sua estrutura homogeneizante, as discriminações 

presentes no espaço da escola.  

Fui fazer o colegial numa escola que naquela época era da elite 

araraquarense, o EEBA, e o impacto foi muito grande porque aquela turma 

que eu estudava, daqueles negros no Industrial não foram praticamente 

nenhum, só eu, né? Então, pra você adentrar naquele território, tanto em 

nível dos alunos quanto em nível de professores, também foi um embate, mas 

enfim eu consegui fazer toda a trajetória do ensino médio, mas sempre com 

muitos momentos de conflito por conta da questão racial. Aí eu tive que me 

inserir em outros grupos, que não eram grupos tipicamente negros, poucos, 

então a gente acabava se inserindo. (Nazaré).  

Isso significa o quanto a educação e a escola são seletivas em beneficio de alguns, 

para a manutenção da hegemonia – isso pode ser um agravante para a evasão escolar de 

jovens, por não se sentirem incluídos adequadamente nesses moldes. Por isso, o que está em 

jogo para as mulheres negras além dos conflitos nas relações raciais na escola, é a superação 

vide as orientações familiares que receberam a respeito desse cotidiano. Portanto, o estudo é 
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para elas e seus familiares uma das formas de desconstruírem a imagem de inferioridade de 

negros e negras. 

Ao apostar na educação e escola como estratégia de luta é porque elas tem um 

projeto de vida elaborado a partir da representação que estas instâncias têm para que o mesmo 

seja concretizado. Sendo assim, procuro compreender como ocorre esse trajeto.  

7.2 A representação da educação e da escola no cotidiano de mulheres 

negras  

A representação social é tema de vários estudos (DURKHEIM, 1990; CARDOSO; 

MALERBA, 2000; MINAYO, 1995; GOFFMAN, 1985) que elaboram diversas definições e 

compreensões sobre esse tema. Portanto, faço a compreensão de representação como a 

indicação e legitimidade de agir em prol do indivíduo ou grupo social, dando sentido às suas 

reivindicações para servir de parâmetro na condução de mudanças no cotidiano. De acordo 

com Golffman (1985, p. 29): “[...] o termo representação é toda atividade realizada pelo 

indivíduo num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular 

de observadores e que tem sobre estes alguma influência.” 

Diante dessa compreensão, a mulher negra na sociedade brasileira é reconhecida a 

partir de um lugar, de um grupo e de uma posição de subalternidade ao olhar de uma 

sociedade machista e sexista. Salvador (2006) e Gomes (1995) demarcam esta situação ao se 

referirem da seguinte forma à mulher negra: 

A mulher negra enfrenta uma agravante maior pelo fato de ser mulher e ser 

negra. Além das representações presentes no imaginário social com relação 

ao negro recai também sobre ela a discriminação na renda, na educação, na 

saúde e no trabalho, enfim em todos os momentos e espaços da vida 

cotidiana ela é vista como objeto sexual ou como protagonista de um 

trabalho doméstico sempre menosprezado. (SALVADOR, 2006, p. 45). 

Ser mulher negra no Brasil representa um acúmulo de lutas, indignação, 

avanços e um conflito constante entre a negação e a afirmação de nossas 

origens étnico-raciais. Representa também suportar diferentes tipos de 

discriminações. (GOMES, 1995, p. 115).  

Concordando com as autoras supracitadas, este é o imaginário coletivo sobre a 
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mulher negra; agora se sabe que outras verdades se apresentam, tanto que esta pesquisa foi 

feita para demonstrar e retratar histórias que não são contadas a partir do outro, mas de nós 

mesmos. Tais histórias desvelam vivências e representações de modo de vida que dão vazão a 

outras construções identitárias. Este é o caso específico das mulheres negras, objeto desta 

análise.  

Estou me referindo a mulheres negras que superaram, ou melhor, contornaram o 

racismo e obtiveram, através do suporte familiar e de sua inserção nas mais variadas 

atividades desenvolvidas junto à população de maioria afrodescendente uma positivação de 

sua autoestima. Nesse contexto, a educação/escola está presente como um projeto pensado 

que irá subsidiar o crescimento individual e coletivo na medida em que a necessidade de 

aperfeiçoamento para o mercado de trabalho e aprofundamento intelectual das questões 

referentes às relações raciais são de extrema importância para o significado de coletividade e 

negritude que construíram ao longo do tempo. 

Para essas mulheres negras, a educação está na representação de ser condição para 

mudar de vida, isto é, a ideia está vinculada à ascensão social e à escola como lugar onde 

depositam expectativas de sucesso; local em que ocorre o despertar dos interesses culturais, 

profissionais, e também um dos espaços de socialização e o de sociabilidade. 

Educação... Para a vida né? Educação pra você descobrir o seu potencial, 

pra você trabalhar o seu potencial, pra você fazer as suas escolhas, pra você 

fazer o seu projeto, pra você elaborar o seu projeto de vida e lutar, pra você 

fazer as suas conquistas, ou seja, aquilo que você projetou. (Nazaré). 

A educação é essencial. Então vamos dizer assim, eu acho que a educação 

como todo é um processo que começa quando a gente nasce e acho que nem 

quando morre termina, né? Porque dizem que a gente continua evoluindo 

quando morre – eu espero que seja verdade. Então é assim, uma coisa muito 

estimulante... Educação... Você aprender com tudo, e tanto na vida, no dia a 

dia, quanto na educação formal, num curso, em alguma coisa. Então acho 

que isso faz parte da evolução do ser humano, eu acho que é essencial. 

Então na minha vida, é assim, eu acho que é uma procura constante da 

educação, do conhecimento, da evolução. (Neuza). 

A educação e a escola na vida das mulheres negras pesquisadas sempre foi pensada 

como o pontapé inicial na elaboração de um projeto de vida; na realidade, uma perspectiva de 

trilhar um caminho rumo a um futuro de sucesso escolar almejado. Se respaldar da educação 

é, para essas mulheres negras, colocar em prática um projeto elaborado, idealizado por seus 

familiares para ver concretizado um desejo que deixou pra trás por falta de oportunidade, 

devido à necessidade de trabalhar para o sustento da família, não tendo como conciliar estudo 
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e trabalho. Por isso, todo o desempenho da família na realização de seus projetos tem um 

significado, é a base de seguridade e orientação para superação das discriminações 

vivenciadas por cada família negra.  

O fato de a família negra também idealizar uma educação escolar não significa que é 

deixada de lado a oralidade que recebemos de nossos antepassados, traduzida nas 

manifestações como: as festas religiosas ou não, os bailes, as irmandades, os terreiros, as 

escolas de samba, e outros, que são resgatados ainda por algumas famílias negras e que são 

formas de educação que retratam um modo de vida, um jeito de viver construído como forma 

de resistência Pode-se dizer que a família vê a educação e a escola com um sistema de 

aprendizado sistematizado e estruturado, um pré-requisito na disputa para o mercado de 

trabalho. Esta situação é tão bem apontada pelas entrevistadas, quando elas dizem: 

Na época, o que eu pensava era que ingressando no mercado de trabalho... 

Então eu não queria ser cozinheira, eu não queria trabalhar de serviço 

doméstico, como empregada doméstica. Então eu sabia que pra eu fugir de 

ser empregada doméstica, de ser cozinheira, lavadeira, todas essas coisas, 

eu teria que estudar. Por conta dos antepassados da minha mãe, das minhas 

irmãs terem ido pro mercado de trabalho, e principalmente para serem 

empregadas domésticas, me fortaleceu com relação a isso. Eu tinha, assim, 

uma preocupação em estudar porque segundo a minha mãe, nós negros 

tínhamos que ter conhecimento pra ter a mínima oportunidade para 

ingressar no mercado de trabalho. Então a frase dela era: “Vocês têm que 

saber três vezes mais”. (Nazaré).  

Na necessidade do conhecimento, de uma estruturação de vida, de 

condições de vida, né? E também que propiciaram que a gente fizesse uma 

vida simples, mas uma vida com condições de alimentação, de estudos, de 

saúde, que permitiram que a gente pudesse se esforçar pra conseguir e 

atingir, vamos dizer assim, uma situação de estabilidade. Eu considero que a 

situação que nós atingimos hoje é a básica. Deveria ser a situação básica 

pra todos: que é ter um trabalho, ter tido condições de estudar, ter uma casa 

pra morar, enfim, ter alimento, ter a certeza do alimento, ter essa condição 

de que todos possam usufruir desse mínimo. Então eu acho que a pergunta 

que é sobre como que a gente atingiu isso, eu acho que é a partir mesmo de 

uma educação familiar que apontou na direção dessa necessidade e de uma 

consciência de que era necessário esse esforço, e o trabalho nesse sentido, o 

trabalho para consolidar uma situação de estabilidade. (Neuza). 

Se eu não tivesse me aprimorado nos estudos eu não conseguiria chegar 

aonde eu cheguei. Com 18 anos, 19 eu já trabalhava e morava em São 

Paulo – isso independente de pai e mãe –, já pagava minhas contas, pagava 

meu aluguel. Quer dizer, se eu não tivesse estudado, aprendido, eu não teria 

tido essa chance, com certeza. (Maria). 

A gente era muito pobre. Então eu tive que largar os estudos pra trabalhar, 

pra começar a trabalhar cedo. Eu tive que amadurecer muito cedo, 

trabalhar cedo. (Elaine). 
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Estas falas vêm reforçar que para a família negra, estudar é primordial. O que de 

certa forma assegura mudanças no modo vida, pois a escolarização é almejada com um dos 

intuitos para ascensão social, é uma das maneiras de se planejar um projeto de vida, conseguir 

algumas melhorias de condições financeiras, o favorecimento a estabilidade. Infelizmente, 

esta não é realidade de todas as pessoas que possuem escolaridade. De alguma forma, a 

educação/escola fez parte da vida destas mulheres negras, com maior ou menor intensidade, 

por perspectivas de futuro relacionada à questão econômica, ou por ser um projeto de 

realização pessoal. Diante disso, a educação informal ou formal foi de suma importância para 

elas, pois foi um acréscimo às suas pretensões futuras, tanto que em sua maioria possuem uma 

escolaridade acima do que é apresentado para este grupo afrodescendente. 

Até chegarem à elaboração de um projeto de vida, foi necessário que elas criassem 

estratégias de sobrevivência, isto é, maneiras de se organizarem junto à população de maioria 

afrodescendente, participando e discutindo sobre o movimento negro local e nacional, 

desenvolvendo atividades culturais/recreativas como as feijoadas, a confecção de bonecas 

negras, o momento de preparar uma estética negra através das tranças, os ensaios das escolas 

de samba, o cuidar da religiosidade, o preparo para baile na Academia do Samba e Baile do 

Carmo; e, principalmente, em seus espaços de atuação profissional na área da educação 

enquanto professoras, em cargos administrativos na universidade, de representação da 

comunidade negra junto ao centro afro e referência da mulher, e como uma das fundadoras da 

ONG Fonte.  

Essas estratégias serviram de subsídios às depoentes para poderem conviver em meio 

aos mecanismos de exclusão, se posicionarem diante das relações raciais com argumentação e 

disposição para os embates no tocante à questão étnico-racial, e mais do que nunca para 

ampliação das abordagens que tinham como tema central a população negra em nível local ou 

nacional, através de reuniões junto a afrodescendentes em locais de familiaridade. Com isso, a 

cumplicidade que une essas mulheres negras ao grupo de maioria afrodescendente constitui 

uma força de resistência suficiente para se fortalecerem e serem capazes de fazer deste 

acúmulo de aprendizado ações e atitudes, chamadas a desempenhar um papel histórico na 

edificação do movimento negro em Araraquara. 

Quando essas mulheres negras priorizam a educação, consequentemente apostam na 

escola como meio de aprimoramento e os seus sucessos estendem a seus pares. Querem e se 

manifestam à disposição de outras pessoas para que possam tanto quanto elas, utilizar da 

educação e da escola como parâmetro de sucesso para uma coletividade (vide a conquista da 
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lei nº 10.639/03). Um trabalho e vários esforços de pessoas que acreditam que a educação e a 

escola é o primeiro passo no que diz respeito à mudança de mentalidade. Cada uma dessas 

mulheres negras tem a dimensão do que a educação e a escola representam para sua projeção, 

isto é, vem quebrando as estatísticas de baixa escolaridade de mulheres negras e de terem 

vivenciado as discriminações de um lado, e por outro lado, guardam na memória os prazeres 

dos encontros, conversas, enfim, felicidades. 

Ao atingir a escolarização ou não, estão dando voz a um conjunto de símbolos, isto é, 

representam um grupo, uma geração de negras e negros. Ao almejarem a escolarização e 

concretizarem esse sonho, estão dando uma resposta que não é meramente individual, mas a 

um conjunto de pessoas que sempre estiveram incentivando para que essa meta se 

concretizasse na retaguarda dessa direção: seus familiares. Diante dessas pessoas, a 

representação se faz porque muitas não conseguiram tal feito. A educação e a escola são 

compromissos que elas assumiram pra si, com objetivo de procurar encaminhar outras 

pessoas. Acreditar na educação e na escola foi determinante para que algumas delas se 

dedicassem a este campo, desenvolvendo um trabalho de formação sobre a questão racial com 

seus pares. A representação da educação e da escola para essa mulheres negras é pensada na 

perspectiva da elaboração de mudanças a todo o momento frente à diversidade. Quando estas 

mulheres negras apontam na educação e na escola com um grau de importância é porque se 

utilizaram da oralidade dos ensinamentos familiares e associaram aos conhecimentos 

adquiridos na escola, construindo assim, um patamar para o sucesso. 

O retrato que traço sobre estas mulheres negras é de muita determinação, 

perseverança, sempre compartilhando e socializando o aprendido. Uma interação que 

converge para as atividades que cada uma delas desenvolve, tendo o cuidado ao transmitir as 

experiências de que o processo de negritude, de conscientização não é imediatista, isso quer 

dizer que colhemos os frutos no decorrer das vivências no ativismo. Por isso, visualizar a 

formação está ligada ao tempo de cada pessoa. Essas mulheres negras conseguiram ver a 

dimensão desse processo, contribuíram e viram consolidar na cidade alguns espaços de 

identificação afrodescendente fundamentais para se concretizarem em espaços de luta como: o 

Grupo Gana, o FECONEZU, a escolas de samba União dos Palmares, Vila do Santana e 

Toque de Irê, o Centro de Referência Afro, a ONG Fonte, Centro de Referência da Mulher, 

Conselho da Comunidade Negra, o Grupo 20 de Novembro, os terreiros de matriz africana, o 

“salão” das trançadeiras de cabelos e o ateliê das artesãs de bonecas negras. Um percurso que 

nomeio de reservatório de experiências, isto é, um acúmulo de vivências e experiências que 
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serviram para mudar sua realidade cotidiana e ser referência na memória e história dos negros 

araraquarenses.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, o projeto desta tese estava centrado na reflexão sobre a representação 

da educação e da escola na vida das mulheres negras. Então, passei pela primeira qualificação 

do projeto e as contribuições da banca reforçaram que o foco eram as mulheres negras. À 

medida que a pesquisa foi se desenvolvendo e tomando um formato, percebi, através dos 

depoimentos, que as mulheres negras – minhas interlocutoras – tinham uma ligação forte com 

a militância e que realizavam diversas atividades nas comunidades de maioria 

afrodescendente, o que as colocavam na condição de liderança. A partir de então, tomei esse 

caminho para interpretação: desvelar a trajetória histórica de mulheres negras no movimento 

social negro da cidade de Araraquara, a partir da década de 1970 até 2010. É a confluência de 

vivências e experiências de 21 mulheres negras nas mais diferentes formas de ativismo.  

Para mim, realizar este estudo é algo gratificante, pois foi um desafio poder, a partir 

das narrativas colhidas, delinear o modo de vida das mulheres negras araraquarenses e, com 

isso, reconstruir sua história social, econômica e política, reconhecendo a importância de sua 

militância para conscientização racial, percebendo o quanto se destacam com seu 

envolvimento social, político e cultural – o que permitiu-me considerá-las líderes e referência 

de gerações afrodescendentes. Compreender a liderança dessas mulheres significa lembrar, 

registrar, e incluí-las na história da população negra local e nacional.  

A liderança dessas mulheres negras pode ser interpretada pelo respaldo na forma de 

movimentação e articulação que suas famílias tiveram num passado recente. Nas suas 

narrativas encontrei referências de que sempre estiveram organizando atividades na 

comunidade negra. Creio que tiveram onde se espelhar e deram, de certa forma, continuidade 

à militância de seus familiares. As narrativas vão se concentrando no tempo vivido no grupo, 

no movimento, e revelando através das lembranças onde e quando tudo começou, que data do 

final da década de 1970, no Grupo GANA e no FECONEZU, transcorrendo até os dias atuais. 

É um tempo vivido de alta significância nas relações de gênero, entendida como relações de 

poder, que desencadeia em debate político para assegurar participação, formação e 

empoderamento. É um norte que favorece todo o seu engajamento político.  

A partir dessa década, o posicionamento dessas mulheres em Araraquara, referente à 

população negra tomou outra dimensão quando começaram a realizar atividades com 

relevância para o fortalecimento da consciência de negritude. Ao interpretar os relatos das 
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entrevistadas, percebi que a inserção delas nos movimentos sociais negros foi algo pensando 

no coletivo. Nesse momento, as discussões sobre a relação de gênero foi introduzida aos 

poucos para sinalizar o tratamento desta no que tange às mulheres negras e homens negros 

ativistas da causa afrodescendente. Tais discussões tomaram corpo e se consolidaram com a 

concretização de encontros e participações em seminários. Este foi um período de formação e 

organização que contou com a contribuição da comunidade negra local e externa, formando 

um quadro de liderança feminina negra nos movimentos sociais da cidade. Elas sabem o peso 

social desta referência e estampam o prazer de durante estes anos terem proporcionado um 

fazer diferente no contexto da população negra. 

Para compreender como elas foram construindo as resistências frente às 

discriminações, propus fazer uma discussão acerca do processo de socialização – condição 

básica da interação dos sujeitos na sociedade – e sobre as relações de poder como delimitador 

de oportunidades e de não reconhecimento das diversidades. Para perceber os efeitos da 

socialização nessa trajetória, minha ação foi pensar a socialização primária enquanto ponto de 

resistência, e encontrei aí a âncora de sustentabilidade da luta dessas mulheres negras no 

contexto familiar e nos lugares-espaços frequentados por maioria afrodescendente, no qual se 

dão o fortalecimento da identidade e enfrentamento ao racismo. Quanto à relação de poder, 

identifiquei na abordagem sua socialização secundária, identificada no espaço escolar e em 

alguns clubes cuja presença negra era negada – o que vem justificar a discussão da relação 

socialização e poder. 

Os relatos dessas mulheres negras foram substanciais para eu que pudesse trazer à 

tona suas experiências que se misturam às histórias de gerações; procurei demarcar os espaços 

de sociabilidades expostos através de lembranças e emoções no relembrar da juventude à 

maturidade. Um momento revelador em minha construção sobre a liderança dessas mulheres 

foi quando focalizei o percurso de seu ativismo: a presença marcante de pessoas, lugares, 

situações, organizações; as lembranças assentadas na memória coletiva de um grupo de 

mulheres negras que apostaram na superação das dificuldades e que criaram estratégias de 

modo de vida. 

Um dos marcos dessas estratégias nas vidas dessas mulheres negras foi a ênfase que 

deram à representação da educação e da escola para si, muito incentivadas pela família e 

como proposta do movimento social negro. Elas se utilizaram dessa representação na 

elaboração de seus projetos de vida – que não foram somente individuais – ampliando-os para 

a comunidade de maioria afrodescendente, na medida em que se fizeram presentes nos 
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espaços escolares, ou quando criaram condições para que outras pessoas da comunidade negra 

pudessem compartilhar dessa mesma perspectiva através da criação de um espaço de 

conhecimento.  

Essas mulheres negras são os agentes de suas próprias histórias, inseridas na história 

da população negra de Araraquara-SP, porque firmaram identidade, desconstruíram 

estereótipos, desafiaram a invisibilidade e romperam o silêncio. A liderança delas se inscreve 

na história com destaque na perspectiva de mudança social iniciada na década de 1970 até os 

dias atuais. É fato que no transcorrer deste escrito há lacunas, mas estas futuramente poderão 

ser preenchidas já que o trabalho abre um leque para outras investigações que poderão ser 

realizadas por mim ou por outros pesquisadores.  

Ao exercerem diversos papéis de lideranças e sustentação dos movimentos sociais na 

esfera cultural, política e educacional, concluímos que as mulheres negras entrevistadas têm 

uma ação de socialização; são promotoras da cultura, como o teatro negro; são agentes de 

politização; tem papéis na discussão de educação; são referências sociais de comportamento 

de contestação social; dão visibilidade à existência da população negra enquanto cultura e 

como problemática social sobre os temas da desigualdade social produzida pelo racismo 

antinegro; e tratam de procurar caminhos coletivos para a população negra. As mulheres 

negras foram o fator principal de implementação do projeto de mudança das mentalidades em 

Araraquara. Acrescido o feminismo, elas foram fundamentais no projeto do grupo negro local, 

e na ligação com Estado de São Paulo.  

O protagonismo das mulheres negras foi fundamental para a existência dos 

movimentos sociais negros em Araraquara no período de 1970 a 2010. Nós, mulheres negras, 

participando desses movimentos, fizemos história, estabelecemos metas e, como personagens 

principais, realizamos mudanças no histórico da população em Araraquara e no Estado de São 

Paulo.  
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Anexo A 

Jornais do Grupo de Arte e Divulgação da Cultura Negra de Araraquara (GANA) 

 
Fonte: Arquivo de Maria Nazaré Salvador. 
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Fonte: Arquivo de Maria Nazaré Salvador. 
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Anexo B 

Edições do Festival Comunitário Negro Zumbi (FECONEZU) 

 
Fonte: Arquivo de Maria Nazaré Salvador. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Anexo C 

Jornais do FECONEZU 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Anexo D 

A Quilombola: informativos do FECONEZU 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 


