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Resumo 
Neste artigo são analisados pensamentos de mulheres negras e velhas sobre feminismo e currículo. 
Para a realização da análise, utiliza-se o pensamento de Foucault e as interlocuções com 
pensamentos feministas das intelectuais da diáspora africana e com o debate atual sobre currículo. 
Este texto, com as devidas adaptações, é um recorte de uma dissertação de mestrado e de um livro 
sobre saberes de mulheres negras e velhas, residentes em Porto Alegre/Rio Grande do Sul. Os 
resultados apontam que, os pensamentos dessas mulheres dialogam e enriquecem o pensamento das 
feministas negras, trazendo discursos de resistência que desafiam discursos racistas e sexistas, além 
de contribuir para o feminismo negro em seus efeitos principais: – desestabilização do racismo; – 
desafio ao movimento feminista global; – identificação das mulheres negras contemporâneas, com 
destaque para as experiências de mulheres negras e velhas; e, –  confirma o silêncio sobre o homem 
negro, e a importância, para o feminismo negro, de estudos sobre a experiência de homens negros 
com o racismo. Em relação ao currículo, as experiências de mulheres negras e velhas apontam para 
a urgência de ações pedagógicas que contemplem a diversidade nos seguintes aspectos: – 
diversidade e conhecimento; – diversidade e ética; – diversidade e organização dos tempos e espaços 
escolares.  
Palavras-chave: pensamentos; negras velhas; feminismo; currículo. 

 
 

Abstract 
In this article we analyze the thoughts of black and old women about feminism and curriculum. 
Foucault's thinking, the interlocutions with the feminist thoughts of the intellectuals of the African 
diaspora, and the current debate on curriculum are used to carry out the analysis. This text, with the 
appropriate adaptations, is a cut of a master's thesis and a book about the knowledge of black and 
old women, living in Porto Alegre/Rio Grande do Sul. The results indicate that the thoughts of these 
women dialogue and enrich the black feminist thinking, bringing resistance discourses that defy 
racist and sexist discourses and contribute to black feminism in its main effects: – destabilization of 
racism; – challenge to the global feminist movement; – identification of contemporary black women, 
with emphasis on the experiences of black and old women; – confirms the silence about the black 
man, and the importance for black feminism of studies on the experience of black men with racism. 
Regarding the curriculum, the experiences of black and old women point to the urgency of 
pedagogical actions that contemplate diversity in the following aspects: – diversity and knowledge; 
– diversity and ethics; – diversity and organization of times and school spaces. 
Keywords: thoughts; black and old women; feminism; curriculum. 
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Introdução 
 

Tratar sobre mulheres negras e velhas continua a ser um grande desafio. Pouco se sabe 
sobre elas. Ao realizar a revisão bibliográfica, no ano de 2015, para a pesquisa sobre saberes 
de mulheres negras e velhas (SANTOS, 2016a; 2016b), verificou-se, na base de dados 
SciELO, em 19/10/2015, em um universo de 239 artigos, por meio dos descritores 
envelhecimento and mulheres or mulher and negra or negras, que somente um artigo1 
possuía os recortes de gênero, raça e geracional, que contemplava as mulheres negras e 
velhas. Com os descritores, mulher and negra and idosa or envelhecimento; envelhecimento 
or idoso or terceira idade or velhice or gerontologia or geriatria and mulher or mulheres or 
velhas or velha; e negras and velhas, nenhum artigo foi localizado. Ao utilizar os mesmos 
descritores, em 26/06/2019, em nova pesquisa, na mesma base de dados, foram localizados 
dois artigos2 que contemplam mulheres negras e velhas. 

A partir dessa constatação, observa-se que mulheres negras e velhas continuam ausentes 
como sujeitos principais das pesquisas, apesar de estarem presentes em muitos textos 
acadêmicos que tratam do envelhecimento, sem o recorte de gênero e raça, ou em textos que 
tratam de gênero, sem o recorte racial e geracional. A omissão desses sujeitos, como interesse 
de pesquisa, corrobora o quanto as mulheres negras e velhas estão excluídas, silenciadas e 
invisibilizadas em nossa sociedade.  

Sabemos que mulher, assim como as designações negra e velha, é uma construção social.  
Essas construções, muitas vezes, funcionam como pejorativos. À medida que crescemos, nós, 
mulheres negras, somos apresentadas a essas qualificações que classificam, limitam, 
condicionam e, muitas vezes, aprisionam, em marcas que se somam e podem ter como efeito 
uma somatização nos corpos – nas suas dimensões física, psicológica e emocional –, ao sofrer 
tensões por ocupar espaço triplamente desqualificado – mulher, negra e velha.  

O processo de envelhecimento, de acordo com Wahl e Heyl (apud DOLL, 2014, p. 7): 
 
[...] é um processo dinâmico entre ganhos e perdas, marcado por processos 
biológicos e médicos; ancorado na biografia, marcado socialmente e 
economicamente; resultado da interação da pessoa com seu ambiente físico, um 
processo específico de gênero, diferencial, multidimensional (com dimensões 
objetivas e subjetivas), multidirecional e que possui uma plasticidade, que é a 
capacidade de se adaptar às novas situações e ou limitações. 
 

O avanço na idade traz vulnerabilidades e pode acarretar em limitações, mas o momento 
em que se iniciam, bem como a sua intensidade, diferem de acordo com o gênero, raça, 
grupos sociais, entre outros aspectos. Essas desigualdades no processo de envelhecimento se 
devem, especialmente, às condições desiguais de vida e de trabalho, conforme aponta Portella 
(2004). Desse modo, depreende-se que, para as mulheres negras, o envelhecimento poderá 
reforçar as desigualdades, pois, além das discriminações de gênero, raça e classe social, uma 
vez que a maioria se encontra nas classes sociais de menor poder econômico e simbólico 
(BOURDIEU, 1989), agrega-se a condição de velha. 
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 No processo de desenvolvimento dos indivíduos, a sociedade vai tentando moldá-los, 
com mecanismos que exercem o domínio e a manutenção do status quo de grupos que, por 
condições financeiras e uso de poder, se veem e são tidos como a elite da sociedade. E, quanto 
mais os sujeitos se afastam dos moldes prescritos, mais precisam se reinventar, em relações 
de poder que se estabelecem e em tensões que se instalam, colocando-os no centro do palco. 
O palco da vida, em que, conforme nos ensina Foucault (2008, p. 42), “onde há poder, há 
resistência”.  

Portanto, mulheres negras e velhas têm muito a ensinar sobre resistência, pois nasceram, 
cresceram, se socializaram e continuam a se socializar em uma sociedade racista, machista e 
sexista. É nesse contexto que, muitas delas, foram precursoras do que se entende hoje por 
feminismo. Veja-se, por exemplo, Dandara, Tereza de Benguela, Luíza Mahin, Maria Felipa, 
entre outras, que foram lideranças de escravizadas em lutas por libertação. No pós-abolição, 
destacam-se Laudelina Campos Melo, Tia Ciata, Mãe Menininha do Gantois, entre outras. 
As mulheres negras fomentaram os ideais de liberdade e direitos, dando apoio, garantindo 
cuidado dos filhos e da casa, para que mulheres brancas, de classe média, pudessem lutar e 
disputar posições no mundo do trabalho. Enquanto isso, as mulheres negras, hoje negras 
velhas, assim como mulheres índias, mestiças, e mesmo brancas, das classes empobrecidas e 
das classes trabalhadoras, não consideravam o trabalho fora do lar como uma forma de 
libertação, e sim mais uma obrigação, conforme pondera Pedro (2005, p. 82): 

 
Mulheres negras, índias, mestiças, pobres, trabalhadoras, muitas delas feministas, 
reivindicaram uma ‘diferença’ – dentro da diferença. Ou seja, a categoria ‘mulher’, 
que constituía uma identidade diferenciada da de ‘homem’, não era suficiente para 
explicá-las. Elas não consideravam que as reinvindicações as incluíam. Não 
consideravam, [...] que o trabalho fora do lar, a carreira, seria uma ‘libertação’. Estas 
mulheres há muito trabalhavam dentro e fora do lar. O trabalho fora do lar era para 
elas, apenas, uma fadiga a mais. Além disso, argumentavam, o trabalho ‘mal 
remunerado’ que muitas mulheres brancas de camadas médias reivindicavam como 
forma de satisfação pessoal, poderia ser o emprego que faltava para seus filhos, 
maridos e pais. 
 

O movimento de mulheres do Brasil (CARNEIRO, 2003) é um dos mais respeitados e 
referência em certos assuntos do interesse das mulheres na esfera internacional, mas, do 
mesmo modo que outros movimentos sociais progressistas, esteve, por um longo período, 
cativo ao ponto de vista eurocêntrico e global das mulheres, impedindo o reconhecimento 
das desigualdades e diferenças, além do gênero, mantendo caladas e invisibilizadas mulheres 
vítimas de outras formas de opressão, como o racismo, a pobreza e a exploração no trabalho. 

Por isso, o feminismo negro possibilita que as feministas brancas voltem o olhar para as 
formas de opressão em que elas podem estar ocupando um lugar em que não são vítimas, e, 
sim, opressoras. Isso se verifica, pois, apesar de serem mulheres e sofrerem todas as pressões 
de gênero, elas têm o privilégio de possuírem o padrão humano estético valorizado e 
hegemônico, que é o padrão de pessoa branca. O fato de pertencerem a uma classe social de 
menor poder aquisitivo e prestígio social, não as desqualifica socialmente, pois elas ainda 
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mantêm os privilégios das pessoas brancas. O racismo subalterniza as questões de gênero 
(CARNEIRO, 2003) e posiciona os homens negros, no que diz respeito à renda, 
escolarização, oportunidades de emprego, abaixo das mulheres brancas, e, as mulheres 
negras, na última posição.  

O movimento de mulheres negras, de acordo com Collins (2017), no artigo em que 
analisa a situação de movimento de mulheres negras, está diante de um desafio com o qual o 
feminismo negro é obrigado a lidar. Esse desafio se caracteriza por uma agenda feminista 
branca, incapaz de ver o seu próprio racismo de um lado, e, do outro, por uma agenda 
nacionalista negra, resistente a enfrentar seu próprio sexismo. Encontrar o lugar do meio, que 
acomode essas agendas, é o grande desafio. E, nesse ponto, reside a contribuição de negras 
velhas – pelas narrativas dessas mulheres, acerca de ser mulher, ser negra e ser velha. Em 
uma sociedade na qual os privilégios são para os homens, brancos e jovens, encontrar o seu 
lugar no mundo é mais que um desafio, é uma questão de sobrevivência!  
 
 
Procedimentos da Pesquisa 
 

A pesquisa foi de caráter qualitativo, por trabalhar com valores, crenças, hábitos, 
atitudes, representações e opiniões, possibilitando a compreensão de fenômenos 
caracterizados por um alto grau de complexidade interna (MINAYO; SANCHES, 1983). 

Os sujeitos sociais da pesquisa são seis mulheres, na faixa dos 72 aos 86 anos de idade 
(dados de 2015), autodeclaradas negras (as pretas e pardas), de acordo com o critério do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), residentes em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul.  

A seleção das entrevistadas foi por meio das relações sociais da pesquisadora e, também, 
através de contatos ocasionais em que a pesquisadora se apresenta, informa sobre a pesquisa 
e consulta sobre o interesse em participar.  

O levantamento dos dados foi pela entrevista narrativa, que, segundo Jovchelovitch e 
Bauer (2002, p. 110) “[...] possibilita que as pessoas lembrem o que aconteceu, coloquem a 
experiência em uma sequência, encontrem possíveis explicações e joguem com a cadeia de 
acontecimentos que constroem a vida individual e social”.  

Na realização das entrevistas, foi utilizado um roteiro com as seguintes questões, entre 
outras: conte um pouco da sua história; fale sobre a sua infância; fale sobre a sua vida 
profissional; fale sobre o seu momento atual e haveria, ainda, alguma coisa que você 
gostaria de narrar? 

Para o exame das narrativas, toma-se como referência o pensamento de Foucault, as 
interlocuções das narrativas das negras velhas com os pensamentos de feministas da diáspora 
africana e com o debate atual sobre currículo, especialmente, a diversidade étnica-racial, 
cultural e social.  

Todas as entrevistadas teriam por pseudônimo Maria e seriam identificadas pelos 
números de 1 a 6. Essa proposta foi apresentada, mas todas optaram para que fosse utilizado 
seus próprios nomes. Elas se chamam Carmen, Marisa, Norma, Petronilha, Vera e Wilma. 
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No Quadro 1, abaixo, apresentamos, de maneira resumida, as qualificações das negras velhas 
participantes deste estudo, dados do ano de 2015: 

 
Quadro 1 – Participantes das Entrevistas 

NOME IDADE FILHOS ESTADO CIVIL ESCOLARIDADE PROFISSSÃO 

CARMEN 86 0 SOLTEIRA Segundo Grau 
Aposentada (Agente 

Administrativa) servidora 
pública municipal 

MARISA 76 1 DIVORCIADA Segundo Grau Aposentada RGPS* (Atendente 
Nutrição) 

NORMA 78 1 SOLTEIRA Segundo Grau Aposentada RGPS (Agente 
Administrativa) 

PETRONILHA 73 0 SOLTEIRA Pós-Doutorado Aposentada (Professora 
Universitária Federal) 

VERA 72 3 VIÚVA Segundo Grau Pensionista (Do Lar) 

WILMA 81 3 VIÚVA Quarto ano primário Pensionista (Do Lar) 
*RGPS: Regime Geral de Previdência Social – INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social 

Fonte: Elaboração da autora (2015). 
 
 
Quem são as negras velhas? 
 

As negras velhas, de que trata este artigo, são mulheres do século XX, nascidas até 1955 
(SANTOS, 2014, p. 1-2): 

 
[...] dar voz a essas mulheres, resgatar suas narrativas de vida [...] seu papel 
fundamental na construção da sociedade brasileira, assim como na educação afetiva 
das gerações que sucederam desde o período da escravatura e que, acredito, forjaram 
nossa forma brasileira de ser. A capacidade de resiliência do povo negro, suas 
condições criativas no enfrentamento das adversidades, são elementos determinantes 
do caráter afetivo e criativo de nosso povo. [...] seguramente nos trará uma riqueza 
documental sobre uma geração que não tem sido pesquisada, as sexagenárias e pós-
sexagenárias negras. 
 

Antes de continuar, cabe apontar que, no final século do XIX, os termos negro e preto, 
segundo Schwarcz (1987), eram usados em situações distintas: negro era aplicado aos 
insubmissos, capoeiras e quilombolas e àqueles que se recusavam à dominação branca e à 
adesão ao ideal de brancura imposto pela brasilidade; enquanto preto era reservado aos 
escravos e alforriados submissos, que se contentavam com a posição subalterna e se 
esforçavam para cruzar as portas do mundo dos brancos,  conforme consequências apontadas 
por Fernandes (1972). Neste artigo, fizemos a escolha de utilizar o termo negras para destacar 
recusa à dominação branca e à adesão ao ideal de brancura imposto pela brasilidade. 
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Quanto ao termo velho, cabe apontar que, no Brasil, há uma grande ambiguidade, 
podendo ter conotação afetiva ou pejorativa, identificada pela entonação de voz ou contexto 
em que é utilizado. Conforme Peixoto (2000), o termo velho implica um aspecto pejorativo, 
estando relacionado historicamente a pessoas que não conseguem garantir o seu sustento, 
ficando assim desprovidas de status social. Desse modo, ao termo negra velha pode-se 
atribuir conotação de marcador social e econômico inferior e, muitas vezes, poderá ser 
utilizado para ofender e desqualificar: além de negra, é velha!  

Para os negros, as negras velhas podem ser suas avós, tias, mães, irmãs, as mulheres 
velhas de sua família. Para não-negros, a expressão negras velhas pode estar relacionada a 
empregadas domésticas, faxineiras, babás, mulheres analfabetas, em razão da hierarquização 
racial que, no Brasil, impõe às mulheres negras posições subalternas. Em relação a essa 
hierarquização, temos o pensamento de Marques (2007, p. 19), ao referir-se à experiência de 
uma mulher quilombola: 

 
Refletíamos sobre os mecanismos sociais que teriam acarretado o congelamento dos 
sonhos da mulher quilombola. [...] A escolha voltou-se para compreender a escola e 
as representações presentes no seu interior e que, de alguma forma, organizam e 
constroem a vida dos sujeitos, determinando espaços privilegiados para pessoas e 
diferentes grupos sociais. Acreditávamos que aquela noção era esclarecedora porque 
demonstrava como as representações e os papéis sociais atribuídos aos sujeitos 
podem significar vantagens, desvantagens, ganhando concretude no cotidiano das 
pessoas e dos grupos sociais. 
 

A utilização do termo velhas, neste artigo, ratifica a força dessas mulheres, uma vez que 
a nossa visão de mundo percebe as mulheres velhas como ancestrais, as que vieram antes e 
prepararam o terreno para que nós, mulheres da contemporaneidade, pudéssemos ser o que 
somos e o que nos tornaremos. Beauvoir (1990, p. 108) nos ensina: 

 
Se um grupo procura apenas sobreviver ao dia a dia, tornar-se uma boca inútil é 
declinar. Mas se, misticamente ligado aos ancestrais, deseja uma sobrevivência 
espiritual, então, ele encarna o velho, que pertence ao mesmo tempo ao passado e ao 
além; [...]. É o sentido que os homens conferem à sua existência, é seu sistema global 
de valores que define o sentido e o valor da velhice [...]. 
 

Assim, a utilização do termo negras velhas confirma a positividade desses termos, 
constituindo-se em uma estratégia de combate aos preconceitos e discriminações 
relacionados a gênero, raça e idade. 

As negras velhas demonstram, por meio de suas existências, o potencial libertador que 
emerge de suas experiências históricas no seio de suas comunidades, que aqui denominamos 
sociedades negras de discursos. A sociedade do discurso, segundo Foucault (2013, p. 38-
39), tem a função de “[...] conservar ou produzir discursos para circular em um espaço 
fechado, distribuí-los [...] segundo regras estritas, sem que seus detentores sejam 
despossuídos por essa distribuição”.  



PENSAMENTOS DE NEGRAS VELHAS SOBRE FEMINISMO E CURRÍCULO 
 

 
503 

Então, as sociedades negras de discursos, constituídas por mulheres negras das classes 
trabalhadoras, filhas de ex-escravas, que manifestaram suas experiências diárias como mães, 
lavadeiras, empregadas domésticas, faxineiras, babás, líderes comunitárias, militantes, 
professoras, dentre outras funções e profissões, conforme o pensamento das feministas da 
diáspora africana (BAIRROS, 1995), contribuíram e contribuem intelectualmente para o 
avanço nas conquistas e empoderamento das mulheres negras.  

Cabe ressaltar que, na fase de socialização das negras velhas investigadas, as sociedades 
negras de discursos eram constituídas, majoritariamente, pelas intelectuais da vida, mulheres 
negras que não frequentaram a academia, muitas, analfabetas. Eram filhas ou netas de ex-
escravas, que viviam como libertas, ou que viviam, ainda, como se escravas fossem. Veja-
se, por exemplo, o enunciado da entrevistada Wilma, narrando sobre sua mãe: “Ela não 
chegou a ser bem escrava não, mas era como se fosse. A minha mãe foi filha de escrava”. 

Na atualidade, as sociedades negras do discurso são constituídas por intelectuais da 
academia e pelas intelectuais da vida, que continuam veiculando saberes que promovem a 
resistência e fornecem estratégias de enfrentamento às sujeições de toda ordem a que as 
mulheres negras são submetidas, desde a época da escravização. A título de ilustração, 
mencionamos Debra Gray White (1985 apud Collins, 2016, p. 13), ao descrever como 
mulheres negras escravas “[...] auxiliavam umas às outras no parto, como cuidavam das 
crianças umas das outras, [...] dependiam umas das outras quando casadas com homens que 
moravam em fazendas distantes”.  Da mesma forma, na atualidade temos, como exemplo, o 
feminismo negro diaspórico, conforme Santos (2007, p. 16): 

 
[...] na atualidade os intercâmbios geográficos e políticos entre as várias vertentes do 
feminismo diaspórico, [...] têm desenvolvido e compartilhado conhecimentos e 
práticas sociais e políticas acerca das formas de opressão que afetam a vida das 
mulheres negras. [...] Essas trocas geográficas e políticas são, em geral, organizadas 
por um número amplo e diversificado de irmandades (ou sisterhoods) de mulheres 
negras em nível local e global, tais como organizações não governamentais, alianças 
e networks. 
 

De acordo com Collins (2016, p. 15), as experiências das mulheres negras “[...] sugerem 
que essas talvez se conformem abertamente aos papéis sociais impostos a elas, mas 
secretamente se opõem a estes, oposição moldada pela consciência de se estar no escalão 
mais baixo da estrutura social”. Essa compreensão é compartilhada por Audre Lorde (1984 
apud COLLINS, 2016) “[...] as pessoas oprimidas podem manter escondidas uma 
consciência e podem não revelar o seu verdadeiro self por razões de autoproteção”. Ilustrando 
esse entendimento, apresentamos, a seguir, enunciados da negra velha Carmen, narrando 
sobre sua infância e adolescência, em que a mãe, que trabalhava como empregada doméstica, 
se opôs que as filhas se empregassem como domésticas e fez questão que elas não 
abandonassem os estudos; e a consciência da própria Carmen sobre a condição do negro 
(capacho), além de sua vontade, se pudesse voltar atrás, de prosseguir nos estudos (ela 
estudou até o ensino médio): 

 



 
NILSA MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
 
 

 
504 

Fragmento 1: [...] A minha mãe nunca deixou, nem eu nem minhas irmãs, se empregar em 
casa de família. Fiquei em casa até 18 anos, trabalhando em casa. Não fui trabalhar fora. [...] 
E sempre eu ia ao colégio, colégio Rui Barbosa, na Osvaldo Aranha. [...] e dali depois, quando 
eu tava com 18 anos fui trabalhar como servidora pública [...] onde que eu fiquei até me 
aposentar (CARMEN, 2015). 
 
Fragmento 2: Olha, seu eu voltasse atrás, pra fazer alguma coisa diferente é procurar 
aprender mais ainda [...] porque eu cheguei até aonde que na época dava pra eu chegar [...]. 
Eu cheguei até aonde que o nível que, naquela época, de acordo com a estrutura que tinha o 
Brasil era assim, porque o negro sempre tinha que ser meio capacho, e a gente sabia, então, 
foi indo assim (CARMEN, 2015). 
 

As sociedades negras de discursos, com intelectuais da vida e da academia, continuam 
fornecendo às mulheres negras, de qualquer idade, estratégias para o enfrentamento e 
resistência às submissões, aos discursos racistas e sexistas que tentaram, e ainda tentam, 
desqualificar as mulheres negras.  

Sobre a relação entre as intelectuais da vida e as intelectuais da academia, Collins (2017, 
p 51), no que tange à sociedade americana, questiona “[...] até que ponto o conteúdo temático 
de vozes emergentes de mulheres negras na academia fala para/com a massa de mulheres 
afro-americanas cuja alfabetização ainda lhes é negada?”. Adotando essa mesma indagação, 
e considerando já termos iniciado um percurso em que o feminismo negro busca coadunar a 
agenda feminista com a nacionalista negra, trazemos, para a pauta das discussões, o 
protagonismo de mulheres negras e velhas, seus pensamentos, materializados em seus 
discursos, em suas narrativas de vida. E, se nosso discurso não alcança todas as mulheres 
afro-brasileiras, temos a certeza de expressar conteúdos construídos com seis mulheres afro-
brasileiras, todas alfabetizadas e uma com pós-doutorado e experiência internacional na área 
da Educação e Relações Étnico-Raciais. 
 
 
Feminismo negro: desafios e contribuições 
 

De acordo com Collins (2017), existe uma agenda feminista global que se materializa 
em manifestações distintas, em diversas regiões e entre as diferentes populações. Assim 
sendo, o feminismo negro tem efeitos diversos, dentre eles: – a desestabilização do racismo, 
ao acrescentar o termo negro emerge, além da luta contra o sexismo sobre mulheres, crítica 
às ideologias que sustentam práticas racistas e discriminatórias; – a provocação, o 
questionamento e o desafio ao movimento feminista e às mulheres brancas em relação às 
demandas específicas das mulheres negras; – a convocação e o desafio às mulheres negras a 
um posicionamento; – a provocação e o questionamento ao papel do homem negro e dos 
movimentos sociais progressistas, relacionados ao combate às desigualdades raciais, de 
classe, gênero, idade, dentre outras.  

A seguir, apresentamos discursos das negras velhas, com as possíveis e importantes 
contribuições para o movimento feminista negro. Tais contribuições dizem respeito a:  – 
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desestabilização do racismo; – movimento feminista global; – quem são as mulheres negras 
contemporâneas? e – qual a situação dos homens negros?  
 
 
Desestabilização do racismo 
 

A ideologia do racismo tem, entre suas premissas, a inferioridade intelectual dos negros, 
o que justificou, inclusive, escravização de africanos. O movimento feminista, 
majoritariamente representando por mulheres brancas, dá visibilidade às intelectuais que 
começam a pensar as questões de gênero e no quanto diferenças legitimadas constituem-se 
em privilégios para os homens, especificamente, os homens brancos. Quando o movimento 
feminista começa a lançar sua luz sobre as sociedades, a situação dos homens negros era de 
abandono e muita discriminação. Essa situação dos homens era diferente da realidade das 
mulheres negras, que conseguiam ocupação, ainda que precária, como, por exemplo, 
empregadas domésticas, lavadeiras, constituindo-se nas principais mantenedoras das famílias 
negras que saíam do regime escravista para o capitalista, sem nenhum amparo para a sua 
inserção no novo modelo econômico. A população negra não recebeu nenhum apoio, nem 
mesmo alguns dos incentivos concedidos aos imigrantes europeus; muito pelo contrário, o 
que se tentou foi uma tentativa frustrada de extinção dos negros na sociedade brasileira, 
amparada pelo mito da democracia racial e por diversas teorias, como a do 
embranquecimento da sociedade brasileira, e outras, que têm seus efeitos até hoje 
(CARNEIRO, 1995; GUIMARÃES, 1999; SOUZA, 2017).  

Diante desse quadro, afirmar que existe um feminismo negro é reconhecer e legitimar o 
contrário do que a ideologia do racismo prega, ou seja, há uma intelectualidade feminina 
negra, que pensa a categoria mulher negra, ou melhor, o feminino negro que inclui outras 
categorias dentro do universo feminismo negro. Dessa forma, começa a se manifestar a 
insurreição de sujeitos que estavam, e ainda estão, invisibilizados na visão eurocêntrica e 
universalizante do movimento feminista global, atingindo uma das bases fundamentais de 
sustentação das teorias racistas. Como exemplo, citamos uma experiência dentro do 
movimento global feminista de Maria Aparecida Silva Bento (2002), que relata, em seu texto 
Branqueamento e branquitude no Brasil: 

 
É constrangedor o silêncio dessas mulheres sobre a situação da mulher negra. 
Recentemente, eu vivi uma experiência em um seminário internacional sobre a 
questão de gênero no mundo do trabalho: experiências e propostas, que aconteceu 
em São Paulo, no segundo semestre de 2000, em que mulheres de todas as centrais 
sindicais, assessoras do poder público, pesquisadoras de reconhecidos institutos de 
pesquisa, consultoras empresariais, debatiam as diferentes dimensões da 
discriminação da mulher no trabalho. Na verdade, foram dois dias inteiros de debates 
sem qualquer menção sobre a situação da mulher negra no trabalho. A grande 
incoerência é que, poucas semanas antes desse seminário, havia sido divulgado na 
grande imprensa do país o Mapa da população negra no mercado de trabalho no qual 
a mulher negra foi apontada como o segmento mais discriminado do mercado de 
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trabalho brasileiro, nas sete capitais pesquisadas. No entanto, as lideranças femininas 
conseguiram passar dois dias falando sobre a discriminação da mulher no trabalho, 
sem sequer tocar na discriminação da mulher negra (BENTO, 2002, p. 8-9, grifos 
nossos). 
 

Abaixo, a negra velha Petronilha relata um pouco da sua trajetória de estudos e atuação 
profissional, contrariando toda e qualquer teoria sobre a incapacidade intelectual das negras 
e negros: 

 
Fragmento 3: [...] recebi a bolsa do governo francês para estudar Literatura na França [...], 
na Universidade de Nice, em Nice. Foi a minha primeira grande experiência de viver no 
exterior. [...] Fui coordenadora pedagógica por bastante tempo em uma escola particular [...] 
e em uma escola pública. [...] me inscrevi no Instituto de Planejamento em Educação Paris e 
fui selecionada [...] como a gente é corajosa e quando quer alguma coisa [...]. Interrompi o 
mestrado. Fiz o estágio nesse Instituto. Uma experiência rica com pessoas do mundo inteiro, 
do mundo pobre, eu era a única brasileira, na ocasião. [...] quando eu fui nós estávamos 
justamente trabalhando, fazendo o diagnóstico, escrevendo o Segundo Plano Estadual da 
Educação do Rio Grande do Sul [...] e estavam me esperando para escrever. A 
responsabilidade da redação ficou comigo. Voltei fiz isso e defendi o Mestrado. [...] Quando 
acabou tudo eu fui chamada pela Presidente para ser do Conselho de Educação do Estado [...] 
da Assessoria do Conselho. [...] Uma coisa que era boa no Conselho é que tu eras de uma 
área, [...] mas se faltasse alguém em outra área tu tinhas que ter competência e formação, tu 
não era a especialista, então nós transitávamos nas diferentes áreas. [...] Fiz o concurso e 
fiquei em segundo lugar [...] eu comecei a lecionar redação técnica na universidade pública 
[...] e fui lecionar quase a mesma disciplina na universidade privada, até entrar no Doutorado. 
Trabalhei 12 anos na universidade privada. Depois eu me demito e fui pra Universidade 
pública em São Carlos (SP) [...] (PETRONILHA, 2015). 
 

Passemos, agora, à análise de possíveis contribuições das negras velhas, para o 
movimento feminista global. 
 
 
Movimento feminista global  
 

Cada vez mais os movimentos globais tendem a se regionalizar e a estabelecerem um 
diálogo permanente com as diversas expressões e manifestações do espaço geográfico 
mundial.  

Desse modo, o movimento feminista negro traz narrativas de experiências, resistências, 
dominações e vitórias de intelectuais negras de dentro e de fora da academia. As intelectuais 
de fora da academia, na perspectiva das feministas da diáspora africana (BAIRROS, 1995), 
são as intelectuais da vida, mulheres que atuam, por exemplo, como profissionais do trabalho 
doméstico (empregadas domésticas, faxineiras, diaristas) e outras trabalhadoras negras de 
qualquer ocupação/profissão, ou que não trabalham fora, somente em casa, as ditas mulheres 
do lar. Essas mulheres são as que, enquanto as intelectuais da academia escrevem artigos, 
publicam livros, participam de eventos e escrevem o último tratado sobre mulheres; elas 
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cuidam das casas, da família, do lar, apoiam, dão conselhos, ensinam, encorajam, trocam 
ideias e saberes (COLLINS, 2017), que o olhar atento das acadêmicas poderá ou não 
desvelar.  

Dentro desse contexto, o feminismo negro pode ensinar às feministas brancas, do 
movimento feminista global, sobre toda uma intelectualidade feminina branca, heterogênea, 
de gênero, classes sociais e sexualidade diversas; e que não estão contempladas como 
intelectuais, diferentemente do movimento feminista negro, que as consideraria, se negras 
fossem, intelectuais.  

Assim, o feminismo negro, ao enxergar as mulheres que estão fora da academia como 
intelectuais, traz para o movimento feminista global um mundo de possibilidades, de outras 
formas de se experienciar o feminismo, bem como demandas que não estão dialogando e/ou 
sendo contempladas pelo movimento feminista que se denomina como global. 

A seguir, examinaremos quem são as mulheres negras contemporâneas. 
 
 
Quem são as mulheres negras contemporâneas? 
 

O Brasil vive um momento singular para a população negra, especialmente para as 
mulheres negras. Há uma aceitação/exaltação/provocação/reivindicação por todos os lados 
desse sujeito que saiu, de uma quase invisibilidade, para uma superexposição e, com isso, 
uma avalanche de desafios a serem pensados e superados.  

Desse modo, neste momento, como em outros tão importantes, as estratégias de 
resistência, reinvenção, empoderamento, perseverança e crítica se fazem necessárias para que 
se possa continuar avançando com passos firmes e resolutos, rumo a uma sociedade mais 
justa e igualitária para as mulheres negras, que são as vozes do mundo. Seus discursos 
sintetizam todas as possibilidades de submissões, sujeições e violências e, do mesmo modo, 
as resistências, lutas e vitórias na e para a conquista da liberdade. 

Acreditamos que seja importante a contextualização da situação da mulher negra na 
sociedade, a qual, ainda, não valoriza a herança africana da cultura brasileira. É importante 
destacar que a identidade da mulher negra, como a de qualquer pessoa, está em permanente 
construção; e que a valorização de suas raízes étnico-raciais favorece a sua afirmação como 
pessoa negra e cidadã. Cabe lembrar que manifestações de racismo, no Brasil, acompanham 
as mulheres negras durante toda a sua vida: na fase infantil, na adolescência, na fase adulta e 
na velhice. A cor da pele não tem idade e, em que pesem os avanços no combate ao racismo, 
os efeitos de se ter uma cor de pele mais escura ou mais clara, ainda, faz toda a diferença, no 
Brasil. 

Diante disso, as mulheres negras e velhas, participantes deste estudo, possuem 
referenciais históricos sobre a sua condição racial, bem como sobre os efeitos do racismo, na 
sua trajetória de vida. Elas são de geração próxima à abolição da escravatura. Possuem 
experiências com o racismo bem presentes e podem fornecer dados importantes sobre suas 
estratégias de resistência, suas memórias de lutas e de seus embates para a sobrevivência 
física, emocional e cultural. Como exemplo, apresentamos o enunciado, abaixo, da negra 
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velha Carmem, sobre as estratégias que ela utilizou para enfrentar o racismo no ambiente de 
trabalho: 

 
Fragmento 4: Existia muito racismo porque o negro os brancos tinham medo. Medo que eu 
fosse pegar uma chefia, porque eu era de quadro e eles estavam naquela parte celetista. Então 
eu cansei de ver eles dizerem assim: não vamos ensinar ela, porque daqui a pouco ela vai tá 
de chefa e não me ensinaram mesmo. O pessoal do setor é que fazia isso e eu cansava de ver 
o diretor dizer pra eles; não podemos tirar ela, porque ela é de quadro. Mas eles não me 
deixavam trabalhar, se eu queria fazer uma coisa, então eu fiquei assim trabalhando [...], nas 
coisas mais fáceis. Eles não me deixavam fazer [...], que era pra eu não aprender, pra não 
pegar chefia. Eu passei tudo isso lá. Mas não me tiraram. Porque eles falavam: vamos mandar 
ela embora [...]. Não adianta porque eu não posso ela é de quadro. [...] E era bastante forte, 
só que não conseguiram me tirar. [...] o negro na época foi muito difícil. Eu nunca parei de 
trabalhar. Sempre ia todos os dias. Mesmo que eu tinha um chefe que era muito gozador. Em 
vez de ficar assim, não vou dizer que ele fosse ficar a meu favor, mas neutro. E ele não ficava, 
então quando começava aquelas galhofa de botar apelido, ele também era daquela panelinha. 
Mas eu nunca cheguei num diretor ou na chefia de lá pra fazer reclamação, porque era uma 
coisa assim geral. Eu mesma superei. Com muito sacrifício, mas eu superei. Força de 
vontade. Porque no serviço, quando entra uma pessoa nova, vai sempre alguém pra treinar 
aquela pessoa [...] e lá [...] não tinha, tu tinha que ser por ti. Se tu tinha que fazer uma pergunta 
eles não te diziam. Se eles te diziam, eles te diziam o contrário. Então tu fazia errado, voltava 
aquilo e aí começavam: ela não sabe nada, porque isso, porque aquilo. E era porque não me 
ensinavam [...] mas eu consegui. Demorou bastante um pouco, mas superei. [...] Eu tive 
chefes e chefas muito bons e um chefe muito grosseiro, que não tinha preparo [...] e as 
serventes diziam: bah Carmen como tu é legal. Porque elas viam tudo. A maioria daquele 
pessoal não existe mais (CARMEN, 2015). 
 

As mulheres negras, apesar de constituírem a maioria quantitativa na sociedade, 
permanecem como minorias no poder, na representatividade, nas universidades, nos 
empregos formais de maior salário e qualificação; nos melhores restaurantes, nos melhores 
bairros. Enfim, de tudo o que há de melhor no País, há poucas ou nenhuma mulher negra 
usufruindo. Mas, nos piores empregos, nos bairros mais carentes, no sistema prisional, enfim, 
em todos os espaços de menor prestígio, elas estão em maioria numérica, porque esse é o 
legado que o racismo nos oferece diariamente e isso explica o porquê da negação pelos 
próprios mestiços de sua herança africana e da rejeição da sua negritude, por parte das negras 
e dos negros, sejam crianças, jovens, adultos ou velhos. De acordo com Gonzalez (1982, p. 
15): 

 
O lugar natural do grupo branco dominante são moradias saudáveis, situadas nos 
mais belos recantos da cidade ou do campo e devidamente protegidas por diferentes 
formas de policiamento que vão desde os feitores, capitães do mato, capangas, etc., 
até a polícia formalmente constituída. Desde a casa grande e do sobrado até os belos 
edifícios e residências atuais, o critério tem sido o mesmo. Já o lugar natural no negro 
é o oposto, evidentemente: da senzala às favelas, cortiços, invasões, alagados e 
conjuntos ‘habitacionais’ [...] dos dias de hoje, o critério tem sido simetricamente o 
mesmo: a divisão racial do espaço. 
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Portanto, é mais fácil ser branco no Brasil, pois a herança negra no País, ainda, não é 
valorizada. As negras têm que matar um leão por dia na maioria dos espaços que ocupam, 
porque há desconfiança dos brancos e dos próprios negros acerca da sua capacidade em 
ocupar os lugares e as posições para as quais são qualificadas, em que pese que se tenha 
estudado nas mesmas escolas e universidades. A cor da pele, o cabelo, enfim, os traços 
fenotípicos falam, ou melhor, gritam mais alto do que as suas competências. Há inúmeros 
relatos de pessoas negras qualificadas que foram preteridas por serem negras. Disso resulta 
a importância do sistema de cotas, um tipo de ação afirmativa que, segundo o jurista Joaquim 
Barbosa Gomes, pode ser definida como: 

 
[...] um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo 
e voluntário, concebidas com vista ao combate à discriminação racial, de gênero, por 
deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos 
presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização 
do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como educação e o 
emprego (GOMES, 2012, p. 53). 
 

No que diz respeito aos avanços no trabalho, desde o dia 10 de junho de 2014 está em 
vigor a Lei nº 12.990/2014, que destina um quinto das vagas de concursos públicos para 
negros e pardos, nos certames em âmbito federal e para os cargos ligados ao Poder Executivo. 
Essa lei é de suma importância para a população negra que, de modo geral, enfrenta no 
mercado de trabalho o racismo como principal empecilho para a sua mobilidade e ascensão 
social, como bem demonstra o enunciado da negra velha Carmen (fragmento 4).  

Em relação à educação, os avanços para a população negra se efetivam a partir da 
Resolução CNE/CP 1/2004, parágrafos 1º e 2º, artigo 2º, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana (SILVA et al., 2018, p. 208): 

 
§ 1º A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 
produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem 
cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de 
negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e 
valorização da identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.  
§ 2º O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o 
reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, 
bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 
africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. 
 

Esses avanços na legislação podem contribuir para mudanças na situação da mulher 
negra brasileira, que já não mais ocupa apenas posições subalternas. Porém, de acordo com 
Carneiro (2003), embora proceda, sob certos aspectos, essa afirmativa possui uma conotação 
capciosa e perversa, que encobre as manobras de padrão já estabelecidas pela mídia. Sobre 
essa questão, Kellner (2001, p. 9) aponta: 
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Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a 
urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando opiniões, 
políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o material com que as pessoas 
forjam sua identidade. O rádio, a televisão, o cinema e os outros produtos da indústria 
cultural fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, bem-
sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. A cultura da mídia também oferece 
o material com que muitas pessoas constroem o seu senso de classe, de etnia e raça, 
de nacionalidade, de sexualidade; de ‘nós’ e ‘eles’.  
 

Desse modo, verifica-se que existem avanços importantes na temática do racismo, mas 
ainda persiste uma situação de precariedade para a maioria das mulheres negras, que 
implicam nas condições e oportunidades de trabalho, bem como na forma como a sociedade 
enxerga e (des)valoriza esse sujeito. Assim, em que pese os avanços, há muito ainda o que 
fazer para que esse sujeito, mulher negra, alcance uma situação de equidade na sociedade, 
independentemente da faixa etária em que estiver. 

As negras velhas são mulheres na contemporaneidade, que ajudaram a forjar com suas 
lutas, ferimentos, dominações e vitórias as mulheres negras da modernidade. As negras, 
velhas ou não, na condição de seres humanos, conforme Charlot (2000, p. 33-51): 

 
[...] um ser humano aberto a um mundo que possui uma historicidade; é portador de 
desejos, e é movido por eles, além de estar em relação com outros seres humanos, 
eles também sujeitos. Ao mesmo tempo, o sujeito é um ser social, com uma 
determinada origem familiar, que ocupa um determinado lugar social e se encontra 
inserido em relações sociais. Finalmente, o sujeito é um ser singular, que tem uma 
história, que interpreta o mundo e dá-lhe sentido, assim como dá sentido à posição 
que ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua própria história e à sua 
singularidade. 
 

De acordo com Charlot (2000), a possibilidade de o ser humano se constituir depende, 
além do seu desenvolvimento nas dimensões biológica, social e cultural, das relações que 
estabelece com o outro, no meio social concreto em que se insere.  

Portanto, o pleno desenvolvimento ou não das potencialidades que caracterizam o ser 
humano vai depender da qualidade das relações sociais do seu meio. Existem diversas 
maneiras de se construir como sujeito, e uma delas se refere aos contextos de desumanização, 
nos quais o ser humano é proibido de ser, privado de desenvolver as suas potencialidades e 
de viver plenamente a sua condição humana.  

O pouco acesso à educação foi um dos principais contextos de desumanização 
experimentado pelas negras velhas e que, de modo geral, ainda se reproduz para as mulheres 
negras. Ilustramos com o pensamento da negra velha Wilma, no fragmento 5, a seguir 
destacado: 

 
Fragmento 5: Depois eu já achava que os livros iam sair caro eu mesma já me agarrei desisti 
no quarto ano desisti, que eu achei. [...] agora vem a seleta, isso vai ser muito caro. Da seleta 
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todo mundo falava [...] que dali já ia pro Instituto de Educação. Depois quem fazia a quarta, 
quinta, ia pro Instituto de Educação, se quisesse seguir. Aí ali eu já encerrei por minha conta 
(risos). Dali era a quarta para fazer a quinta, daí eu não fiz a quinta. [...] Não, não falei com 
os pais. Disse que dizia tudo. As professoras perguntaram se a minha mãe não ficou brava. 
Respondi que não. A minha mãe não tinha tanta instrução, criada assim, quase como escrava. 
E quer dizer, daí eu disse que era caro. Sabia que ela não ia falar nada. Se eu não vou ir pro 
Instituto, não vou tirar curso de professora, nem nada. Achei que já não precisava, então 
daqui já vou parar. Parar para arrumar serviço (texto corrigido para facilitar a compreensão) 
(WILMA, 2015). 
 

Diante disso, o gênero, a raça, dentre outros aspectos, são dimensões que vão interferir 
na sua construção como sujeito social, independentemente da ação de cada uma. Dessa 
maneira, ser mulher, ser negra traz uma carga de adversidades densas que se constituem em 
marcas que irão acompanhá-las por toda a vida. Como mulheres negras, se a isso for somada 
a classe social de empobrecidas, tiveram e têm que enfrentar uma série de dificuldades para 
encontrar o seu lugar no mundo. Na maioria das suas experiências, não estará presente a 
dimensão da escolha, e sim as obrigações a cumprir ou as necessidades básicas a serem 
atendidas.  

As negras velhas da pesquisa expressam experiências e momentos de vida diferenciados, 
revelando mundos próprios. O envelhecimento, para elas, não é um momento de crise. As 
relações familiares são muito importantes em suas vidas. Das seis mulheres entrevistadas, 
três contaram com a presença do pai em suas vidas e relatam memórias dessa relação. Três 
delas não tiveram a presença significativa do pai em suas vidas, seja por morte ou por 
abandono. A mãe desempenhou um papel fundamental em suas vidas e é ela a referência de 
carinho, autoridade e valores. E a figura materna, da mulher, como mantenedora, continua a 
ser a principal figura nas famílias brasileiras negras, inclusive com aumento expressivo de 
mulheres chefiando domicílios, segundo o Informe Brasil para a III Conferência Regional 
Intergovernamental sobre Envelhecimento na América Latina e Caribe3. 

Pelas narrativas das negras velhas, observa-se que refletem acerca de suas condições e 
de suas experiências de vida, posicionando-se, expressando desejos e expectativas de 
qualidade de vida. E é nesse processo que elas se constituem e vão sendo construídas. 
Interpretando e dando sentido ao seu mundo e às relações que estabelecem, mostrando-nos 
um jeito próprio de viver: “[...] o meu aprendizado vem de mim mesma. [...] Eu gosto de eu 
saber a minha maneira de saber” (MARISA, 2015). 

E, por último, uma reflexão acerca do lugar do homem negro no feminismo negro e nas 
vidas das mulheres negras. 
 
 
Qual a situação dos homens negros?  
 

Em relação ao posicionamento de homens negros a respeito do feminismo negro, ou 
sobre as condições e reivindicações das mulheres negras, tem-se um silenciamento. O mesmo 
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ocorre com o movimento feminista global, que, como já mencionado neste artigo, não se 
preocupa com a questão da mulher negra, quiçá com a questão do homem negro.  

Em relação às negras velhas, também, temos um silenciamento nos discursos das 
entrevistadas acerca da figura masculina, que aparece somente nas figuras de pais, maridos, 
irmão e primos, ocasionalmente, ou seja, homens do círculo familiar, mas não são figuras 
marcantes em suas vidas e nem são fornecidos dados e/ou descrições para que se possa formar 
e/ou deduzir uma imagem desses homens, tanto nos aspectos físicos como subjetivos, 
coadunando com o pensamento feminista negro, segundo bell hooks (1989, p. 128 apud  
CONRADO; RIBEIRO, 2017, p. 80):  “[...] a compreensão das masculinidades negras a partir 
dos estudos feministas negros, desafiando um silêncio que tem sido um gesto de 
cumplicidade, especialmente o silêncio sobre os homens negros”. 

De acordo com Collins (2016), os homens negros podem jogar a carta duvidosa da 
masculinidade com o objetivo de neutralizar o estigma de ser negro. Em alguns casos, 
acredita-se que ela funcione, eximindo-os de situações de discriminações relacionadas ao 
pertencimento racial como negros. Contudo, em muitas outras situações, como se verifica no 
cotidiano dos noticiários, nem o fato de ser homem, mesmo que bem posicionado 
financeiramente, os isenta do racismo. O racismo, como já mencionamos neste artigo 
(CARNEIRO, 2003), subalterniza outras diferenças, conforme explicita Carneiro (1995, p. 
4-5): 

 
Qualquer homem negro no Brasil por mais famoso que seja ou por maior mobilidade 
social que tenha experimentado não tem poder real. Não é dono dos bancos não tem 
controle das grandes empresas não tem representação política ou reconhecida 
importância intelectual e acadêmica. Esses são os elementos concretos que investem 
de poder pessoas ou segmentos em nossa sociedade. Qualquer poder que o homem 
negro exerça ele o faz por delegação do branco de plantão que pode destituí-lo a 
qualquer tempo por isso e consentida a mobilidade individual de alguns negros ao 
mesmo tempo que é controlada e reprimida a mobilidade coletiva, posto que o negro 
em processo de ascensão individual está fragilizado e sob o controle do poder do 
branco, e uma das garantias exigidas pelo poder branco a este negro (para que ele 
não caia) é a sua lealdade. Portanto, o homem branco permite que alguns negros 
participem do poder, preferencialmente naqueles lugares que não têm importância 
para os brancos. Mesmo os negros que devem o seu sucesso aos seus próprios 
talentos pessoais são prisioneiros desta perversa dinâmica e veem-se impotentes para 
transferir o seu prestigio pessoal para o seu grupo racial. Embora desfrutem 
individualmente de uma situação privilegiada sabem que não representam nada que 
tenha relevância política, social ou econômica, porque os negros, enquanto 
coletividade, são considerados a parcela descartável de nossa sociedade e se bem-
sucedidos individualmente servem apenas para legitimar o mito da democracia 
racial. 
 

Assim, segundo Carneiro (1995), existe uma ferida no orgulho do homem negro pelo 
conhecimento dessa impotência social, política e econômica que perdura, independentemente 
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do sucesso que tenha ou possa alcançar; resultado da escravização que obrigou o homem 
negro, entre outras coisas, a: 

 
[...] assistir a apropriação sexual de suas mulheres pelo colonizador branco, a serem 
sustentados por elas quando saem da escravidão e são preteridos pelos imigrantes 
brancos no mercado de trabalho gerado pela industrialização nascente. Estas 
condições os incapacitaram de exercer o papel de provedores de suas mulheres e 
filhos, um dos pilares da ideologia patriarcal. Contraditoriamente os homens negros 
creditaram sua sobrevivência muitas vezes aos recursos auferidos pelas mulheres 
negras (CARNEIRO, 1995, p. 5). 
 

Desse modo, entender o homem negro prescinde de entender as “[...] diferentes 
masculinidades negras no cotidiano nas comunidades residenciais e nas redes de amizade, 
em espaços de lazer, na família, no espaço de trabalho e em relações afetivo-sexuais 
saudáveis” (SUMMERS, 2004 apud CONRADO; RIBEIRO, 2017, p. 81).  

O conceito de masculinidade engloba as masculinidades consideradas hegemônicas, 
tem, como suas marcas mais visíveis, entre outras, ser branco, heterossexual, rico e ocidental; 
e, as masculinidades consideradas marginalizadas ou subordinadas, por exemplo: ser negro, 
gay, pobre, não branco (CONNELL, 1997; 2000 apud CONRADO; RIBEIRO, 2017).  
Segundo Conrado e Ribeiro (2017, p. 91), no contexto brasileiro:  

 
[...] o racismo mata a população negra todos os dias. Os homens negros, 
principalmente os jovens, são os mais encarcerados, constituindo, no país, a quarta 
maior população carcerária no mundo, sendo que são os mais assassinados, atingindo 
um percentual de 73%, o que caracteriza o genocídio da juventude negra do país. 
 

Essa constatação vai ao encontro dos dados de que a fecundidade mais elevada da 
população negra tem compensado os óbitos entre a população de 15 a 29 anos, o que faz com 
que esta população tenha uma taxa menor que a população branca em relação ao avanço no 
envelhecimento (13,1% para a população branca e 9,7% para a população negra)4.  

Diante desses fatos, concluímos pela necessidade de mais estudos sobre o homem negro, 
sobretudo, o homem negro brasileiro, para que se possa compreender as estratégias que esse 
sujeito, também inserido em subjetivações e dominações, utiliza em suas experiências na 
resistência e enfrentamento do racismo, e se tais estratégias podem contribuir para o 
feminismo negro. Finalizamos, sobre o tema, com uma citação de bell hooks (1995, p. 15): 

 
Muitas vezes o trabalho intelectual leva ao confronto com duras realidades. Pode nos 
lembrar que a dominação e a opressão continuam a moldar as vidas de todos, 
sobretudo, das pessoas negras e mestiças. Esse trabalho não apenas nos arrasta mais 
para perto do sofrimento como nos faz sofrer. Andar em meio a esse sofrimento para 
trabalhar com ideias que possam servir de catalisador para a transformação de nossa 
consciência e nossas vidas e de outras é um processo prazeroso [...] Quando o 
trabalho intelectual surge de uma preocupação com a mudança social e política, [...] 
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quando esse trabalho é dirigido para as necessidades das pessoas nos põe numa 
solidariedade e comunidade maiores. Enaltece fundamentalmente a vida. 
 

Com esta reflexão, de que é prazeroso trabalhar com pensamentos que possam acelerar 
a mudança de nossa percepção e nossa existência, faremos, a seguir, a interlocução entre os 
pensamentos das negras velhas e o debate atual sobre currículo. 
 
 
Pensamentos de negras velhas sobre currículo  
 

Na análise das narrativas das negras velhas, temos pontos em comum, relacionados às 
suas experiências no ambiente escolar, específicos de sua condição de gênero, raça e classe 
social. Então, buscamos um conceito de currículo que leve em consideração essas 
particularidades. Neste texto, utilizamos a definição de Tomaz Tadeu da Silva (1995, p. 195), 
segundo a qual currículo pode ser considerado um discurso que materializa histórias 
particulares de sujeitos e sociedades, atuando no processo de formação dos indivíduos: 

 
[...] as narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente, corporificam 
noções particulares sobre conhecimento, sobre formas de organização da sociedade, 
sobre os diferentes grupos sociais. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qual 
é ilegítimo, quais formas de conhecer são válidas e quais não o são, o que é certo e 
o que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é 
belo e o que é feio, quais vozes são autorizadas e quais não o são. [...] as narrativas 
contidas no currículo trazem embutidas noções sobre quais grupos sociais podem 
representar a si e aos outros e quais grupos sociais podem apenas ser representados 
ou até mesmo serem totalmente excluídos de qualquer representação. Elas, além 
disso, representam os diferentes grupos sociais de forma diferente: enquanto as 
formas de vida e a cultura de alguns grupos são valorizadas e instituídas como 
cânone, as de outros são desvalorizadas e proscritas. Assim, as narrativas do 
currículo contam histórias que fixam noções particulares de gênero, raça, classe [...] 
(SILVA, 1995, p. 195). 
 

Por meio das narrativas das negras velhas entrevistadas, observa-se o quanto a não 
contemplação da diversidade, nos currículos escolares, implicou nos seus desempenhos na 
escola e contribuiu para repetência e evasão escolar. Uma delas, a Marisa, somente em idade 
adulta conseguiu retomar os estudos e concluir sua formação em nível fundamental e médio. 
Ela ainda acalanta o sonho de tornar-se professora.  

O retorno aos estudos, já na fase adulta, fez com que arcasse com todas as consequências 
que a baixa escolaridade e pouca ou nenhuma qualificação profissional imputam, que são os 
baixos salários em profissões socialmente desvalorizadas, círculo vicioso, que vem desde a 
escravização. 

Diante disso, em relação ao currículo o conceito de diversidade é fundamental, na 
medida em que contemplar a diversidade é dar representação e inclusão aos brasileiros e 
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brasileiras que não são brancos, que não pertencem à classe social privilegiada, que não são 
homens, que não são heterossexuais e todas as outras diferenças. Um conceito de diversidade, 
que apontamos neste texto, é o de Nilma Lino Gomes (2007, p. 22), para quem: 

 
[...] a diversidade precisa ser entendida em uma perspectiva relacional. Ou seja, as 
características, os atributos ou as formas ‘inventadas’ pela cultura para distinguir 
tanto o sujeito quanto o grupo a que ele pertence dependem do lugar por eles ocupado 
na sociedade e da relação que mantêm entre si e com os outros. Não podemos 
esquecer que essa sociedade é construída em contextos históricos, socioeconômicos 
e políticos tensos, marcados por processos de colonização e dominação. Estamos, 
portanto, no terreno das desigualdades, das identidades e das diferenças. 
 

Feitas essas considerações, passamos para as interlocuções entre os pensamentos das 
negras velhas, participantes deste estudo, sobre currículo, especialmente os aspectos 
indagados pela diversidade destacados por Gomes (2007): – diversidade e conhecimento; – 
diversidade e ética; – diversidade e organização dos tempos e espaços escolares. 
 
 
Diversidade e conhecimento 
 

De acordo com Gomes (2007, p. 30), existe uma “[...] dicotomia construída nos 
currículos entre o saber considerado como ‘comum a todos’ e o saber entendido como 
‘diverso’”. Assim, segundo a autora, saberes construídos pelos movimentos sociais e pelos 
setores populares na escola brasileira existem, mas, na maioria das vezes, são desenvolvidos 
como ações paralelas, projetos e experiências lúdicas ou de maneira estereotipada, ou seja, 
estão presentes de uma forma que a autora denominou currículo oculto, sem uma posição 
determinada no currículo oficial, podendo “[...] ser compreendidos como uma ausência ativa 
e, muitas vezes, intencionalmente produzida” (GOMES, 2007, p. 30). 

Nesse sentido, existe “[...] na educação brasileira uma monocultura do saber que 
privilegia o saber científico como único e legítimo” (GOMES, 2007, p. 30). Sobre a 
desqualificação de saberes não científicos, Foucault aponta (2008, p. 170): 

 
[...] uma série de saberes que tinham sido desqualificados como não competentes ou 
insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, hierarquicamente inferiores, 
saberes abaixo do nível requerido de conhecimento ou de cientificidade. Foi o 
reaparecimento destes saberes, que estão embaixo – saberes não qualificados, e 
mesmo desqualificados [...] que chamarei de saber das pessoas e que não é de forma 
alguma um saber comum, um bom senso mas, ao contrário, um saber particular, 
regional, local, um saber diferencial incapaz de unanimidade e que só deve sua força 
à dimensão que o opõe a todos aqueles que o circundam – que realizou a crítica. 
 

Esses saberes não qualificados, quando não desqualificados, são os saberes das 
comunidades, que os alunos já trazem de casa, do seu capital cultural, e que geralmente são 
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diversos do hegemônico, nesse caso, do grupo racial hegemônico e da classe social 
dominante. Assim, estabelece-se um vazio entre os saberes que serão aprendidos na escola e 
os saberes que o aluno já possui. Não há um aproveitamento e muito menos validação desse 
conhecimento, e, com o passar do tempo, o próprio aluno internaliza, silenciosamente, a 
hierarquização, como conhecimento inferior aquele oriundo de sua comunidade (família e 
grupo social), em favor do conhecimento aprendido na escola.  

A partir da extinção do exame de admissão ao ginásio pela Lei 5692/71, a escola pública 
começou a receber alunos com capital material, cultural e simbólico diverso daquele até então 
recebido, notadamente, alunos pertencentes à classe média ou alguns empobrecidos, que 
conseguiam romper os obstáculos e conseguiam o capital material, cultural e simbólico 
necessário para a continuação dos estudos. 

Assim, a escola se depara com o despreparo para acolher essas diferentes presenças, 
conforme fragmento abaixo do enunciado da negra velha, Professora Petronilha: 

 
Fragmento 6:  [...] quais eram dois pontos: um é que até hoje os professores são educados 
pra lecionar uma classe social. Não importa se tu é branco, se tu vem do fundão do meio rural 
[...] É muito recente essa conversa de diversidade cultural, combate ao racismo, é 
recentíssimo [...] e a Lei 5692 acaba com o exame de admissão ao ginásio, então o (colégio 
público) que recebia a classe média do quarto distrito passa a receber aluno da Ilha da Pintada, 
da Vila Farrapos [...] claro, as professoras todas com o melhor dos esforços pra fazer o melhor 
que se podia, mas era difícil, até porque a formação [...] colegas incríveis [...] a gente fez 
coisas muito interessantes, lembro de uma colega que queria, porque começou a aparecer 
assim: cheiro de suor. A professora com a melhor das intenções começa a dizer assim: olha 
a gente precisa de ter um desodorante, eu vou querer que todo mundo tenha. [...] aí o que a 
gente descobre que parte daquelas crianças viviam em um bairro que tinha um torneirão pra 
quatrocentas famílias. Aí como é que tu queria que essas crianças fossem perfumadas o dia 
inteiro. A gente começa a cair a ficha. A primeira grande atividade de português era Pedro e 
o lobo, uma atividade que não tinha nada a ver com as crianças (PETRONILHA, 2015). 
 

A partir da reforma do ensino mencionada, a escola se deparou com uma diversidade de 
alunos para a qual não estava preparada e, desde então, estabeleceu-se uma disputa em torno 
da educação, por diversos agentes, como os movimentos sociais relacionados às 
reivindicações das minorias, entre eles, o movimento negro. Essas lutas objetivaram romper 
com um tipo de postura pedagógica que não reconhece as diferenças resultantes do nosso 
processo de formação nacional, com alterações da legislação e política educacional, desde 
propostas curriculares até os processos de formação de professores. Como ilustração, temos 
em Silvério e Sousa (2010, p. 112): 

 
[...] os questionamentos transitam desde a imagem retratada nos livros didáticos, 
passando pelos termos pejorativos presentes nos textos, chegando aos conteúdos 
ministrados nos cursos de formação de professores e, de forma mais ampla, se 
dirigem à exigência de uma mudança radical na estrutura curricular dos cursos em 
todos os níveis, modalidades de etapas do ensino que desconsiderem ou 
simplesmente omitem a participação africana e afro-brasileira na construção do 
conhecimento em diferentes áreas das ciências.   
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Como resultado desse embate, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução 

01 de 17 de março de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, com 
orientações que discutem detalhadamente o teor da Lei 10.639/2003, com sugestões de 
trabalho e de práticas pedagógicas. Além dessa lei, foi aprovada também a Lei 11.645/2008, 
que determina a obrigatoriedade do estudo das histórias e culturas dos povos indígenas nas 
escolas brasileiras. Essas leis propõem novos caminhos para a superação de discriminações 
contra negros e indígenas e contempla outros marginalizados pela sociedade, como os 
ciganos, caiçaras, carvoeiros, empobrecidos, homossexuais, idosos e deficientes (SILVA, 
2010, p. 38-39). 

Os dispositivos legais, acima mencionados, tentam garantir o tratamento ético da 
diversidade, assunto que abordaremos a seguir.   
 
 
Diversidade e ética 
 

O aspecto da diversidade e ética implica em saber se o currículo contempla, nos 
processos de construção da identidade, representação e valores, a construção, também, de 
relações que respeitem as diferenças (GOMES, 2007, p. 32).  

Sobre o processo de construção da identidade, trago como exemplo, no fragmento 
abaixo, os enunciados da negra velha Marisa, relatando sua experiência ao participar na 
escola de uma dramatização em que representou a mãe negra. 

 
Fragmento 7: [...] como eu era a mãe negra, achei aquilo pra mim, parecia uma humilhação, 
mas eu era negra mesmo, né. A mãe negra elas falavam que eu tinha que citar que a mãe 
preta, foi talvez, a mais infeliz das três. Era o que a gente tinha na época pra citar, cada um 
vinha e falava seu pedaço sobre as mães. Eu não sei aquilo entrou na minha cabeça e ficou, 
né, [...] Isso aí eu não me esqueço, eu estava no terceiro ano primário [...] e eu não sei, sempre 
me achei, assim, inferior, achei que como eu sou negra parece que as pessoas não recebem a 
gente bem. Eu sempre fui assim, complexada (MARISA, 2015). 
 

Observa-se, no enunciado da Marisa, que a escola reproduzia o discurso racista 
hegemônico da época, sem nenhum questionamento ou preocupação em apresentar outra 
perspectiva que não fosse a de submissão e resignação (a mãe preta a mais infeliz das três).  
Sobre os efeitos desses discursos na constituição do sujeito infantil, Dornelles (2010, p. 31) 
afirma: 

 
Os saberes que perpassam as questões de gênero, sexo, geração, raça, etnia etc. 
permitem-me afirmar que elas não são um produto acabado, mas um processo 
contínuo, adquirindo diferentes conotações conforme o espaço e o tempo. Os sujeitos 
são, portanto, fluidos e se inventam no transcurso de complexas histórias, fundadas 
num sentimento de pertença que torna possível o funcionamento da vida, embora 
estejam sempre afeitos a mudanças e revisões, ou seja, são constituídos no interior 
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de jogos de poder. Certamente, essas múltiplas subjetividades apresentadas também 
pelos artefatos culturais, por meio dos brinquedos, das revistas infantis, filmes, 
vídeos etc., produzem efeitos na constituição do sujeito infantil. 
 

Em relação à importância do que a escola ensina para as nossas vidas, Gomes (2007, p. 
38) afirma “[...] a escola não é só um espaço/tempo de aprendizagem. Ela é também um 
espaço sociocultural e imprime marcas profundas no nosso processo de formação humana”, 
suficientemente ilustrado no enunciado da Marisa “Eu não sei aquilo entrou na minha cabeça 
e ficou, né, [...] Isso aí eu não me esqueço, [...] e eu não sei, sempre me achei, assim, inferior, 
achei que como eu sou negra parece que as pessoas não recebem a gente bem”.  

Assim, verifica-se o quanto um currículo elaborado sem uma reflexão e posicionamento 
ético, isento de preconceitos e discriminações, pode implicar em marcas que os alunos irão 
carregar por toda a vida, dificultando o exercício pleno de sua cidadania e desenvolvimento, 
ratificando o disposto no Artigo 5º da Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana: 

 
Art. 5º Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito 
de alunos afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino de 
qualidade, que contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em 
cursos ministrados por professores competentes no domínio de conteúdos de ensino 
e comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir 
posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação (BRASIL, 
2004b, Resolução CNE/CP 01/2004). 
 

Passemos, agora, a uma reflexão acerca dos tempos e espaços escolares e tempos e 
espaços de vida. 
 
 
Diversidade e organização dos tempos e espaços escolares 
 

Nesse aspecto, Gomes (2007, p. 37) questiona como a escola tem tratado o tempo e o 
espaço escolar. Leva-se em conta os alunos que dividem, por exemplo, seu tempo entre 
escola, trabalho e sobrevivência. Segundo Arroyo (2004), a relação entre tempos rígidos da 
escola e tempos não controláveis da vida estabelece uma tensão, notadamente com 
desvantagem, para os discentes pertencentes às classes sociais empobrecidas. 

Assim, conforme diversas pesquisas educacionais têm demonstrado que essa rigidez do 
tempo e espaço escolar se constitui em uma das causas do abandono escolar de alunos 
oriundos das classes mais pobres (GOMES, 2007, p. 38), a revisão desse ordenamento 
temporal passa a ser, por conseguinte, uma exigência para a garantia do direito à diversidade 
de vivência do tempo pelos alunos e comunidade na qual a escola está inserida.  

Sobre a tensão entre tempos rígidos do aprender escolar e tempos não controláveis do 
sobreviver, o enunciado da negra velha Marisa, sobre suas narrativas acerca da escola, 
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quando morava no interior, em área rural, ilustra bem a dificuldade das classes empobrecidas 
no Brasil em permanecer na escola. Destaca-se, contudo, a vontade dessa mesma classe em 
manter-se na escola, apesar dos tempos rígidos, não somente da escola, mas de suas vidas:  

 
Fragmento 8: Olha, no meu tempo de criança a gente iniciou, também, [...] com bastante 
dificuldade [...]. A gente ia pra escola, a gente não tinha alimentação suficiente, a gente não 
tinha vestuário suficiente, era tudo muito difícil, a vida no interior e a gente teve que viver 
essa vida, né, muito difícil pra tudo. E com oito anos eu entrei no primeiro ano, na minha 
terra, e aí ali eu já comecei rodando, devido às dificuldades do vestuário que não tinha 
suficiente por causa do frio. Na época era muito frio mesmo, não é que nem agora. A gente 
chegava na escola toda molhada. Elas, as professoras mandavam pra casa, então a gente já 
tinha dificuldade para o aprendizado. Ia pra casa, faltava, chegava o final do ano acabava 
rodando. E aí, quanto à alimentação também era tudo muito difícil, e pra gente fazer uma 
alimentação pra cozinhar tinha que ir no mato. Fazer lenha, antes de ir pro colégio. Fazer 
lenha, cortar, arrancar toco no mato, cortar graveto, trazer pra casa, na cabeça. Feixe de lenha 
na cabeça, pra chegar em casa, se arrumar e ir pro colégio. E os anos assim foram passando, 
quando cheguei lá pelos quatorze, quinze anos, aí comecei a lavar pra fora, pra ganhar algum 
dinheirinho. A gente lavava para pessoas que tinham condições de pagar. E aí a gente quando 
secava, na época de verão, quando secava as sangas, a gente tinha que ir pra beira da praia. 
Aí pegava uma trouxa de roupa, com vários lençóis e toalhas e tudo, bem pesado, ia lavar na 
beira da praia. Aí quando lavava, deixava secar um pouco no sangazeiro e botava aquela 
trouxa de roupa na cabeça e vinha pra casa pra passar aquelas roupas, entregar, pra no fim de 
semana ter um dinheiro pra ajudar a mãe, que o pai tinha problema de saúde, né. [...] Eu e a 
minha irmã mais velha. A mais moça não. Ela era uns cinco anos mais nova, não dava pra 
fazer esse tipo de trabalho. E aí, depois continuou a vida, né, fui trabalhar com os professores 
também. Professores da escola onde eu estudava e aos dezenove anos eu vim pra cá, pra Porto 
Alegre. Daí meu pai faleceu. Lá era tudo muito difícil [...] aí vim morar aqui pra poder 
trabalhar (texto corrigido para facilitar a compreensão) (MARISA, 2015). 
 

Pelo enunciado da Marisa, acima, observa-se a importância da reflexão e busca de 
respostas que possam solucionar a relação entre tempos de escola e tempos de sobrevivência, 
já que, para as classes que possuem capital financeiro e econômico, essa equação possui 
outros elementos que minimizam os efeitos da rigidez do tempo de aprender escolar, e tornam 
o tempo de sobrevivência em tempo de vida mesmo, diferentemente do que ocorre nas classes 
sociais carentes. 

Uma das respostas para a situação acima apresentada, de acordo com Gomes (2007, p. 
37), foi a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educação, das Diretrizes Operacionais para 
a Educação Básica nas Escolas do Campo – Resolução CNE/CEB n. 01, de 03 de abril de 
2002, resultado de reivindicações e lutas históricas dos movimentos sociais e organizações, 
entre elas Sem-Terra, Assalariados Rurais e Quilombolas. Esse dispositivo legal, em seu 
artigo 7º, oferece a possibilidade de flexibilização do calendário escolar, bem como o 
desenvolvimento de atividades em espaços pedagógicos diferentes: 

 
Art. 7º É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através de seus 
órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento escolar 
do campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, salvaguardando, 
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nos diversos espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da 
política de igualdade. § 1° O ano letivo, observado o disposto nos artigos 23, 24 e 28 
da LDB, poderá ser estruturado independente do ano civil. § 2° As atividades 
constantes das propostas pedagógicas das escolas, preservadas as finalidades de cada 
etapa da educação básica e da modalidade de ensino prevista, poderão ser 
organizadas e desenvolvidas em diferentes espaços pedagógicos, sempre que o 
exercício do direito à educação escolar e o desenvolvimento da capacidade dos 
alunos de aprender e de continuar aprendendo assim o exigirem (BRASIL, 2002, 
Resolução CNE/CEB n. 01, de 03 de abril de 2002). 
 

É óbvio que todas as legislações dependem de um posicionamento dos agentes que irão 
implementá-las nas instituições de ensino. Assim, o protagonismo da direção e dos 
professores é fundamental na harmonização do tempo de escola com o tempo de vida dos 
alunos e da comunidade, para que a escola consiga cumprir o seu importante papel, constante 
nos dispositivos legais, para o exercício, pelos alunos, da cidadania plena e para o 
desenvolvimento do País, tendo como paradigmas de referência: a justiça social, a 
solidariedade e o diálogo entre todos.   
 
 
Considerações Finais  
 

Mulheres negras e velhas, as negras velhas, detêm muito do que somos, nós mulheres 
negras e os homens negros, e, igualmente, muitas das mulheres brancas e homens brancos, 
que tiveram em suas mães pretas, babás e empregadas domésticas, as primeiras experiências 
de afeto e acolhimento, como bem ilustra o enunciado da negra velha Norma “[...] fui 
trabalhar numa casa, trabalhei 16 anos naquela casa; criei todos eles. [...] acho que eu tinha 
uns 20 anos [...] criei os guris tudo. Eles me chamavam de mãe”. Sobre a hierarquização 
racial, que coloca as mulheres negras em posições subalternas, em desvantagem em relação 
às pessoas brancas, que ocupam espaços e posições privilegiadas, já apontamos, neste artigo, 
a reflexão proposta por Marques (2007) sobre como os mecanismos sociais presentes no 
interior da escola determinam espaços para pessoas e grupos sociais, com desvantagem para 
as mulheres negras. E complementamos, sobre esse tema, com um enunciado da negra velha 
Vera, ao narrar sobre sua desistência de realizar a viagem de formatura, por imaginar que, 
por ser a única negra, poderia ser barrada de entrar em algum lugar, e os colegas também, 
por estarem com ela “até perdi uma viagem porque imaginei: a única negra e vá que vão 
querer entrar em algum lugar e vão ser barrados [...] aí na última hora com tudo pronto, 
tudo arrumadinho, eu disse não”. Essas vivências, que misturam compensações e 
sofrimentos, conferem às negras velhas uma riqueza de experiências tanto do mundo dos 
negros, quanto do mundo dos brancos. Elas transitaram e ainda transitam nesses dois mundos 
de maneira muito clara. Têm experiências com avós que foram escravas. Mães libertas, mas 
que trabalhavam como se escravas fossem. Outras, com realidades mais favoráveis em 
termos de capital simbólico e material, desafiaram, com estratégias diversas, o racismo e o 
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sexismo, e galgaram posições qualificadas na sociedade, demonstrando que as teorias que 
sustentam ideologias racistas e sexistas são falácias elaboradas para justificar a exploração 
do homem pelo homem, retirando dos explorados a sua humanidade, para que o explorador 
não se sinta, a nenhum tempo, culpado ou condenado a reparações.  

No diálogo sobre diversidade e currículo, as negras velhas contribuem com seus 
exemplos relacionados às tensões entre o tempo e espaço escolar, e o tempo e espaço de vida, 
tão díspares para um grande número de alunos, como para a maioria delas, com origem social 
nas classes mais empobrecidas. A dificuldade, também, de se verem positivamente 
contempladas: sua cultura, seus costumes e valores, bem como os conhecimentos de sua 
comunidade de origem, pois a história e cultura dos povos negros não constavam no currículo 
até o advento do Parecer CNE/CP 3/2004, Resolução CNE/CP 1/2004, Lei 10.639/2003, bem 
como de outros povos marginalizados, como os indígenas, que conquistaram a 
obrigatoriedade do ensino de sua história e cultura a partir da Lei 11.645, do ano de 2008. 
Antes do advento dessas leis, o currículo apresentava somente a visão eurocêntrica de mundo. 
A história dos colonizadores, do povo branco, sem nenhuma menção à importância dos povos 
negros e indígenas, que, ao lado dos povos europeus e asiáticos, foram e são fundamentais 
na história do Brasil. Portanto, a equação nos currículos desses conflitos, produzidos 
intencionalmente ou não, é a tarefa que todo educador e, antes disso, cidadão, deve buscar, 
para o desenvolvimento e progresso de nosso país, tornando realidade o texto do artigo 5ª de 
nossa Carta Magna, a Constituição Federal (BRASIL, 1988): “Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza”. Esse é o resultado que melhor soluciona a questão entre 
currículo e diversidade.  
Notas 

1  CAMARANO, Ana Amélia. Mulher idosa: suporte familiar ou agente de mudança? Estudos Avançados, São Paulo, 
USP, v. 17, n. 49, p. 35-63, set./dez. 2003. 

2  FERREIRA, João Paulo; LEESON, George; MELHADO, Vivian Ramos. Cartografias do envelhecimento em contexto 
rural: notas sobre raça/etnia, gênero, classe e escolaridade. Trab. educ. saúde, v. 17, n. 1, 2019; SILVA, Marluce Pereira 
da; MOURA, Carmen Brunelli de. Mídia e a figura do anormal na mira do sinóptico: a constituição discursiva de 
subjetividades femininas. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 16, n. 3, p. 841-855, dez. 2008.  

3  Disponível em: <http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/46849/Brasil.pdf>, p. 11. Acesso em: 01 jun. 2019. 
4  Disponível em: <http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/46849/Brasil.pdf>, p. 12. Acesso em: 01 jun. 2019. 
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