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As proposições de Gayatri Chakravorty Spivak
1
 (2010; 2002; 1989), pensadora 

indiana (Calcutá, 1942) que se destaca no âmbito dos estudos subalternos e pós-coloniais, 

nos inspirou a pensar a performance de intelectuais insurgentes em diferentes contextos. 

Não obstante, o tema da discriminação seguida de violência, contra as mulheres pretas e 

pardas
2
 no Brasil, emergiu como um dispositivo para problematizarmos nuances de um 

locus que nos levasse a entender aspectos fundantes sobre a subserviência atribuída ao 

Outro feminino – um modo de fixação dos diferentes grupos humanos vitimados pelo 

processo colonial/patriarcal, nessa periferia. Nos interstícios que conformam as matrizes 

teóricas e/ou ideológicas do Movimento Negro do Brasil (MN), foi possível observar um 

ponto de inflexão onde as intelectuais afro-brasileiras - as pretas e pardas -,  atuaram de 

modo decisivo. Não obstante, envolvemos, nesse estudo, o segmento (de mulheres) 

pertencente a estratos que não conseguem denunciar a sua condição de autora e de leitora 

de sua própria história e inserção, por não alcançar maior penetração sociopolítica. A 

análise de Spivak (2010) sobre as especificidades da subalternização do sujeito feminino 

emerge como a chave analítica nesse trabalho. Em Can the Subaltern Speak (1989), se 

apropria de um estudo de caso para mapear a condição da mulher indiana e desenvolve sua 

tese mais proeminente: o subalterno não pode falar. Consideramos ser, esse, o aspecto que 

inspira nosso argumento sobre o papel de mulheres negras ativistas a partir de sua 

experiência como sujeito coletivo em espaços tais como as organizações do MN ou, ainda, 

a partir de sua inserção no campo da pesquisa acadêmica.  

                                                 
1
Gayatri Chakravorty Spivak faz parte de um cenário internacional como a mais proeminente das intelectuais 

situadas no eixo dos estudos subalternos e pós-coloniais. Desenvolve estudos com ênfase no lugar das 

narrativas, nas condições (ou falta) de participação feminina fomentando uma abordagem crítica quando 

pergunta se o subalterno pode falar. Sua obra Can the Subaltern Speak?(1989) está inserida no quadro de 

proposições de referência onde se localiza as seguintes obras: Discourse on Colonialism (1950) de Aimé 

Césaire, Black Skin, White Masks (1952), The Wretched of the Earth (1961) de  Frantz Fanon, The Colonizer 

and the Colonized (1965) de  Albert Memmi e Orientalism (1978) de Edward Said. No Brasil, a obra foi 

traduzida para o português em 2010 e tem provocado outras leituras coletivas como ocorre em nosso caso, por 

sermos estudiosas interessadas em examinar a presença das intelectuais negras no MN a partir dessas críticas. 
2
 Para esse trabalho seguimos a definição de população negra para o conjunto de pretos e pardos, conforme a 

definição adotada  também pelo Movimento Negro do Brasil e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_C%C3%A9saire
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_C%C3%A9saire
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_C%C3%A9saire
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frantz_Fanon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Memmi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_Said
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A cultura de imolação das viúvas
3
 na Índia e os processos simbólicos acionados 

para garantir sua desumanização, são aspectos definidores do quadro teórico esboçado no 

texto de referência da autora indiana. Caberia recuperar o seguinte aporte sobre os efeitos 

desse tipo de subalternização: 

A questão não é a da participação feminina na insurgência ou nas regras básicas da 

divisão sexual do trabalho, pois, em ambos os casos, há “evidência”. É mais uma 

questão de que, apesar de ambos serem objetos da historiografia colonialista e 

sujeitos da insurgência a construção ideológica de gênero mantém a dominação 

masculina. Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem 

história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais 

profundamente na obscuridade (SPIVAK, 2010, pp. 66-67).   

 

Spivak sugere que nos constituamos – nesse caso, o segmento formado por 

intelectuais negras
4
 -, como cúmplices daquelas que precisam subverter o status quo e a 

ordem existente, por ser, esse, um grupo subalterno que não desfruta do acesso às esferas 

nas quais se permite a participação. Ou seja: "falar e ser ouvido". Ao destacar a experiência 

da intelectual indiana acentua o quão difícil foi enfrentar os arranjos coloniais – aspecto 

bem delineado em sua produção teórica e nos demais trabalhos desenvolvidos por 

pensadoras de seu país. Um traço significativo aparece quando dá ênfase ao fato de que no 

espaço definido como ocidente, o belo é ser branco, o bom é estar identificado com o 

"conquistador", já que o europeu tornou-se o modelo de ser humano. No caso específico do 

sujeito subalterno feminino, parte do pressuposto de que não há qualquer forma de 

agenciamento, não há como falar. Sob essa orientação, vimos que o deslocamento de 

intelectuais originárias de países periféricos, tais como o Brasil e a Índia, constitui-se em 

um modo de insurgência pela ausência da dimensão dialógica que agrega sua agência. 

Trata-se de um projeto que visa o compromisso com a emancipação do grupo de origem, 

mas, que oferece uma oportunidade de localização dos diferentes tipos de Outros 

produzidos na violência colonial/patriarcal. Pode ser também, uma tática a ser adotada pelo 

segmento que desfruta, em certo sentido, de espaços onde suas narrativas têm penetrado 

                                                 
3
 Os rituais definidos como  sati (ou sattee), na Índia, implicavam um ato de desumanização de mulheres que 

se convertiam em “viúvas” e, consequentemente, deveriam atirar-se à fogueira da chamada pira 

crematória daqueles homens com quem estiveram casadas. Desde 1829 o país decidiu banir esses atos que 

ocorriam sobretudo no meio rural. 
4
 Nesse trabalho, o esforço é de interpretarmos o sentido dado para “intelectuais negras” e/ou “afro-

brasileiras” como “intelectuais insurgentes” no âmbito do ativismo negro-feminino no Brasil e em outros 

contextos da Diáspora Africana.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sati
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pira_cremat%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pira_cremat%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pira_cremat%C3%B3ria
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ainda que por frestas transformadas em atalhos potenciais. Ao agregarmos esse pressuposto, 

reconhecemos a importância dos estudos de Sueli Carneiro
5
 (2011; 2005; 2002), feminista 

negra de grande projeção nacional e internacional. Como intelectual ativista, situa a luta do 

MN a partir de uma crítica radical. Para ela “não esgotamos as possibilidades políticas, por 

exemplo, aberta pela experiência extraordinária do Quilombo dos Palmares ou até mesmo 

da Frente Negra Brasileira (FNB)” (CARNEIRO, 2002, p. 214). Ao problematizar as 

insuficiências que afetam a intervenção política do MN acrescenta a seguinte ideia: 

Nunca fizemos um exercício efetivo de avaliar a potencialidade política do 

Quilombismo de Abdias do Nascimento. Esquecemos as lutas de liberação dos 

países africanos, não nos inspiramos nas teses de Kwame N’Krumah, de Amilcar 

Cabral, de Agostinho Neto, de Patrick Lumumba. Perdemos a perspectiva expressa 

na tradição pan-africanista.  

 

Por outro lado, e a partir dessas formas de “encarnação/desencarnação epistêmica”, 

é possível localizarmos alguns atalhos por onde as intelectuais afro-brasileiras forçaram sua 

passagem. Evidenciam-se alguns achados políticos e ideológicos que emergiram da 

intervenção fílmica realizada por Beatriz Nascimento (1942-1995) e que resultou no 

documentário “Ori”, de 1989. A obra está atravessada pela vivência da própria autora e 

revela etapas decisivas do MN bem como suas interfaces com outros movimentos em 

marcha na Diáspora Africana, como é caso, por exemplo, do Pan-africanismo. Do mesmo 

modo, ganha relevo, o valor atribuído, pelo próprio MN, ao livro Tornar-se Negro (1983) 

de Neusa Santos Souza (1948-2008). Desse modo, o pensamento social negro pôde 

desfrutar de um mapeamento sobre as formas de reinvenção identitária, sobre a percepção 

das Negritudes
6
 e das dinâmicas adotadas para esse propósito afirmativo. A autora se volta 

para um estudo onde sua formação como psicanalista refina os dados apreendidos. Ao 

mesmo tempo em que figurou como partícipe de processos engendrados nas lutas 

antirracistas, Souza enfatizou as agruras que marcam o fenômeno de “tornar-se negro/a” no 

âmbito das instituições que promoveram alguns dos princípios fundamentais da agenda 

                                                 
5
 Sueli Carneiro doutorou-se em Educação e é fundadora da primeiro instituto da mulher negra – o Geledés -, 

sendo essa uma das organizações reconhecidas pela sua força representativa sobretudo no movimento de 

denúncia das formas de violência contra a mulher negra e sendo, por isso, uma instância de referência contra 

o racismo. 
6
 Em seu livro Negritude: usos e sentidos , Kabengele Munanga (1988, pp.6-7) afirma que a Negritude pode 

ser definida como uma legítima defesa ou racismo anti-racista sem deixar de ser uma resposta racial negra a 

uma agressão branca de mesmo teor. Por isso ela “nasceria em qualquer país onde houvesse a presença de 

intelectuais negros, como também nas Américas ou na própria África”. 
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político-ideológico, como foi o caso do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras
7
 (IPCN), 

entre tanas outras organizações negras. E nesse sentido, é possível dizer que a Negritude é 

fruto da estigmatização sofrida pelos pretos e pardos e, “se os negros foram outrora 

estigmatizados e ganharam um status inferior ao dos brancos, então se torna necessário não 

negar a Negritude e não aspirar a ser branco, mas aceitar e celebrar, dar-lhe a dignidade do 

status poético e metafísico” (SAID, 2003, p.181).  

Podemos supor que Souza (1983) acertou nos modos de tradução das identidades 

em pleno processo de fortalecimento do MN como sujeito coletivo além de reunir um 

conjunto de histórias de vida que fazem parte da memória de uma saga que se deu em 

distintos momentos do enfrentamento à violência colonial/patriarcal, no Brasil. Vimos, em 

todos esses modos de tornar-se negro/a, a marca da insurgência de sujeitos coletivos 

constituídos pelo compromisso ético-político das intelectuais afro-brasileiras. Caberia 

ressaltarmos e promovermos o trabalho intelectual produzido no contexto das lutas 

antirracistas mesmo antes das rupturas realizadas em períodos mais recentes, e que 

Carneiro (2011, 2005; 2002) analisou com riqueza argumentativa para entender as 

urgências do enegrecimento do feminismo. Por outra parte, o que se observa acerca da 

conformação de novas associações criadas à sombra do legado deixado pelo MN e, portanto, 

pela intervenção dessas intelectuais, é uma plataforma discursiva que revela a defesa dos 

direitos da população negra, na sua totalidade. Ou seja: são intelectuais que participaram 

efetivamente do encaminhamento de um conjunto de propostas que fundamentaram as 

políticas de ações afirmativas, as políticas para um maior acesso à educação, de 

reconhecimento dos direitos quilombolas, entre tantas outras conquistas relacionadas com a 

mobilidade das populações negras. Vimos, em suas obras, argumentos que influenciaram as 

pautas defendidas no interior das associações e que permanecem como parte da agenda 

reivindicatória de coletivos tais como a Associação Brasileira de Pesquisadores/as 

Negros/as (ABPN) e os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEABs) - espaços 

consolidados e de promoção de pesquisas e de intercâmbio nos âmbitos nacional e 

internacional. De certo, esses modos de participar das lutas são diversos, tendo em vista as 

idiossincrasias que caracterizam as relações intragrupais. Interessa-nos, todavia, localizar 

                                                 
7
 Criado no ano de 1976, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras passou a ser uma das referências para os 

coletivos formados naquela década. Sua conformação, no Rio de Janeiro, fez parte do fortalecimento do poder 

político do movimento negro na sua totalidade. 
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essa performance - das intelectuais negras - como uma das especificidades que definiram a 

agência política do MN e, por conseguinte, a construção do pensamento social negro. É 

mister que possamos traduzir, por assim dizer, sua produção a partir daquilo que sugerem 

Spivak (2010) e Carneiro (2011; 2005; 2002). Em consonância com os estudos 

desenvolvidos por Diaz e Correal (2008, p.1) observa-se que “o feminismo tem sido uma 

das apostas políticas mais subversivas da sociedade moderna”. Portanto, trata-se de 

“expresión de los movimientos que buscan cambios en los arreglos de poder entre hombres 

y mujeres, lo cual incluye transformaciones en la vida cotidiana y la cultura, en los ámbitos 

privado y público, tendientes a la construcción de la equidad entre mujeres y hombres” 

(DÍAZ & CORREAL, 2008, p.1). Notadamente, são esses alguns dos posicionamentos 

político-ideológicos que permeiam aquilo que entendemos como um aspecto fronteiriço no 

interior da militância negra no Brasil. Para além de intervir, o segmento feminino negro 

formado por intelectuais se posiciona como tal e se impõe para promover agendas que não 

abarcam puramente suas demandas específicas. Passa a ser imperativo enfrentar as 

urgências relacionadas com processos mais interpenetrados pelas formas de desigualdade 

social. As idiossincrasias e as questões de fundo que perpassam os lugares de 

subalternização revelam as formas de resignificação permanente dessas subjetividades, mas, 

ao mesmo tempo, exigem amplas visões sobre o que é ser, cotidianamente aprisionado/a 

como o Outro colonial. 

 

Protagonismo de intelectuais afro-brasileiras na agenda política do MN  

O documentário Cinderelas, lobos e um príncipe encantado
8
, do cineasta Joel Zito 

Araújo, nos leva a refletir sobre o que moveu e, ainda move, um número considerável de 

mulheres pretas e/ou pardas, sobretudo da região Nordeste do país, quando ingressam na 

aventura com o “estrangeiro”. Como já mencionamos em outro lugar (MIRANDA, 2013), o 

que se vê é um tipo de “consumidor” que vem em busca de turismo sexual e de outras 

formas de exploração. Nas primeiras cenas, o diretor faz a seguinte declaração: "Há quem 

                                                 
8
Com um roteiro de Joel Zito Araújo e José Carvalho, o documentário foi lançado no Festival Internacional de 

Cinema do Rio de Janeiro (2008) tendo recebido os seguintes reconhecimentos: a) menção honrosa no 

Festival Internacional de Cinema de Brasília (2008), b) melhor filme e melhor direção na 9ª edição do 

Festival Ibero-americano de Cinema de Sergipe, melhor longa-metragem e melhor documentário do III Bahia 

Afro Film Festival (2010), de melhor documentário menção honrosa do júri do VII Mostra Vidas na Tela 

(Natal, 2009). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Internacional_de_Cinema_de_Brasilia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Iberoamericano_de_Cinema_de_Sergipe&action=edit&redlink=1
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diga que o navegador puritano do período colonial é o turista sexual de hoje assim como há 

quem diga que depois da crise da Razão o europeu descobriu o corpo". Com esse recurso, 

o/a espectador/a passa a acompanhar as formas criativas e utópicas, que, inicialmente, 

serviriam para justificar o investimento realizado pelo conjunto de mulheres entrevistadas 

pelo cineasta. Com o fim de encontrar seu “príncipe encantado”, o segmento feminino 

definido por Araújo no referido documentário, passa a confiar nos supostos mecanismos 

para conseguir “arrumar a vida”, ou “ter uma família e vencer”. Em outros termos, busca-se 

um sonho que inclui uma maior ascensão social ao alcançar um novo vínculo com um 

“gringo”. Em um cenário de luta pela mudança de status social, essas mulheres se 

autoidentificam como “mulatas” como uma forma de responder aos anseios que nascem 

com a vinda do homem estrangeiro. E sobre tal fenômeno, estudos recentes apontam como 

estratégico a promoção de espaços coletivos de combate a “fetichização” do corpo feminino 

e negro.   

O desafio eminente que nos toca é justamente reconsiderarmos nossa performance a 

partir daquilo que entendemos com Spivak (2010) como um modo insurgente de atuar com 

os segmentos em desvantagem representativa. Nesse sentido, as "cinderelas negras" de Joel 

Zito Araújo, são protagonistas de uma cena onde conforme Spivak (Ibidem) caberia uma 

ação efetiva implicando a adoção de suas demandas por parte do primeiro grupo – as 

intelectuais negras. Desse modo, é essencial que possamos acender os contornos de um 

processo de amplo investimento em espaços de luta pela humanização ainda que isso seja 

viabilizado a partir de uma espessa inserção política das intelectuais. São, portanto, amplas 

vias de análise da dinâmica organizacional presente no interior do MN e que impulsiona 

uma agenda fortalecida no “coletivo” e que tem como inspiração intelectuais ativistas como 

Beatriz Nascimento, Neusa Santos Souza, Sueli Carneiro e tantas outras. Por esses atalhos, 

reconduzimos alguns elementos pouco ressaltados, no âmbito das pesquisas sobre a 

presença dessas intelectuais no MN. Observamos, assim, as especificidades contidas na 

saga de um segmento que desenvolveu (e segue desenvolvendo) projetos bem sucedidos no 

que se refere à adoção de estratégias políticas que potencializam distintas esferas de 

intervenção social no Brasil. Uma dinâmica que influenciou as lutas e buscou o diálogo 

com instâncias governamentais e com diferentes agentes nos âmbitos nacional e 

internacional. 
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Haja vista os relatórios da Organização das Nações Unidas, os inquéritos que 

evidenciam a violência seguida de morte, os levantamentos realizados por ONGs de 

mulheres negras e que aparece, mais uma vez, no Manifesto da Marcha das Mulheres 

Negras 2015
9
 contra o Racismo e a Violência e pelo Bem Viver (25 de julho de 2014), faz 

sentido o que sugere Carneiro (2001) sobre o enegrecimento do feminismo. Sua tese ganha 

mais densidade pelas interfaces que localizamos, quando aproximamos seus argumentos 

dos estudos realizados por Spivak sobre a condição do sujeito subalternizado feminino, 

sobretudo, o papel das intelectuais no Brasil e na Índia. Salta aos olhos, nesse contexto, o 

que pode ser definido como “contranarrativas de intelectuais negras”, conforme realçou 

Spivak (2010, p.126). Faz sentido, portanto, observarmos o desenho proposto quando 

afirma ser indispensável o compromisso com o segmento feminino subalternizado - uma 

tarefa circunscrita que não podemos rejeitar com um “floreio”. Carneiro (2013, p.1), por 

sua vez, entende que, “as mulheres negras fazem parte de um contingente de mulheres que 

não são rainhas de nada, que são retratadas como antimusas da sociedade brasileira, porque 

o modelo estético de mulher é a mulher branca”. No caso do Brasil, estamos falando de um 

contingente composto por cerca de 49 milhões de pessoas (mulheres). Daí aparece de modo 

enfático, o ponto de partida que se constitui na proposta do enegrecimento do feminismo: 

[...] É possível afirmar que um feminismo negro, construído no contexto de 

sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas – como são as sociedades latino-

americanas – tem como principal eixo articulador o racismo e seu impacto sobre as 

relações de gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em 

nossas sociedades (CARNEIRO, 2013, p.2).  

 

 

Antes da luta feminista foi preciso aprender – sob uma agenda unificada -, as formas 

de ser duplamente inferiorizada. Com esse “transitar” por dentro do MN, aprende-se sobre 

processos que podem orientar outros horizontes favorecendo o enegrecimento do 

feminismo, tendo em vista que a intervenção das intelectuais negras - no sentido dado por 

Spivak -, pode ser via o trabalho de denúncia que problematiza a manutenção dos lugares 

                                                 
9
Por ocasião das comemorações em torno do Dia da Mulher Afrolatinoamericana e Afrocaribenha, em 

Brasília (25 de julho de 2014), é lançado o Manifesto da Marcha das Mulheres Negras 2015 contra o 

Racismo e a Violência e pelo Bem Viver, assinado pelo Comitê Impulsor Nacional da Marcha das Mulheres 

Negras contra o racismo e a violência e pelo bem viver. O documento denuncia “as estruturas de desigualdade 

de raça e de gênero” e aponta uma série de itens a serem enfrentados em sua agenda para o ano de 2015.   
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“fixos” onde se desumaniza mulheres negras. Com seus pares (homens e/ou mulheres), 

reconhecem esses processos por conta de um duplo modo de sofrer a inferiorização. 

 Conforme a agenda das instituições que, se organizam para a Marcha das Mulheres 

Negras - prevista para 2015 -, os itens que motivam essa dinâmica são os seguintes: 

 

 

1. Pelo fim do femicídio de mulheres negras e pela 

visibilidade e garantia de nossas vidas;  

2. Pela investigação de todos os casos de violência 

doméstica e assassinatos de mulheres negras, com 

a penalização dos culpados; 

3. Pelo fim do racismo e sexismo produzidos nos 

veículos de comunicação promovendo a violência 

simbólica e física contra as mulheres negras;  

4. Pelo fim dos critérios e práticas racistas e 

sexistas no ambiente de trabalho;  

5. Pelo fim das revistas vexatórias em presídios e 

as agressões sumárias às mulheres negras em casas 

de detenções;  

 

 

 

6. Pela garantia de atendimento e acesso à saúde de 

qualidade às mulheres negras e pela penalização de 

discriminação racial e sexual nos atendimentos dos 

serviços públicos;  

7. Pela titulação e garantia das terras quilombolas, 

especialmente em nome das mulheres negras, pois é de 

onde tiramos o nosso sustento e mantemo-nos ligadas à 

ancestralidade;  

8. Pelo fim do desrespeito religioso e pela garantia da 

reprodução cultural de nossas práticas ancestrais de 

matriz africana;  

9. Pela nossa participação efetiva na vida pública.  

 

 

�  

Acompanhamos, no Rio de Janeiro, um coletivo de feministas negras criado em 

2007 que tem na sua liderança, universitárias e pós-graduadas para dinamizar suas 

iniciativas. O desdobramento das ações políticas realizadas, sobretudo, ações conjuntas 

com outros coletivos que trabalham a partir de pautas que incluem temas como o racismo, o 

sexismo, a homofobia e a lesbofobia. São jovens lideranças vinculadas à universidade, 

organizações não governamentais, funcionárias públicas, artistas e que atuam em diálogo 

com outras ativistas de projeção internacional. Participam de conselhos representativos, de 

formações oferecidas por órgãos públicos e de atividades compartilhadas com institutos da 

sociedade civil. Por trás dos itens acima recuperados, nota-se o agravamento dos problemas 

que afetam as mulheres negras. De alguma forma, Beatriz Nascimento e Neusa Santos 

Souza dialogaram com outras importantes ativistas como, por exemplo, Mãe Stella de 

Oxóssi, Virgínia Leone Bicudo, Thereza Santos, Lélia González, Alzira Rufino, Conceição 

Evaristo, Neusa das Dores Pereira, Iolanda de Oliveira, Joselina da Silva, Ana Célia da 

Silva, Vanda Ferreira, Sebastiana Arruda, Makota Valdina Pinto, entre tantas outras 

mulheres do MN. São essas algumas personalidades igualmente importantes para a 



9 

 

historiografia e que, seguramente, também sustentam o quadro de reivindicação 

impulsionado para a Marcha das Mulheres (2015).  

Outras apreensões sobre a intelectualidade negra feminina no MN e sobre os 

avanços que fomentaram as lutas por justiça social, podem adensar a composição da 

referida lista de intelectuais que se tornaram referência para os coletivos de ativistas negras. 

Reconhecemos, - com base no texto fílmico de “Ori” e no livro “Tornar-se negro” -, uma 

ética durável e representativa das arenas de disputa na qual o MN mergulhou. A nosso ver, 

Souza (1983) realiza um delineamento da questão psíquica a ser enfrentada pelos/as 

filhos/as de africanos/as na diáspora tendo em vista a retroalimentação que cristaliza os 

processos de subalternização, pensando a partir de sua experiência cotidiana com os/as 

interlocutores/as nas associações nas quais desenvolveu sua pesquisa. Adotou como método 

o estudo de caso e como técnica de coleta de dados, a história de vida para levantar 

questões em uma tentativa de “elaborar um gênero de conhecimento que viabilizasse a 

construção de um discurso do negro sobre o negro, no que tange a sua emocionalidade” 

(SOUZA, 1983, p.17). 

Observamos o esforço para cobrir lacunas relacionadas com aquilo que definiu 

como sendo um traço da precariedade de “estudos sobre a vida emocional dos negros e da 

absoluta ausência de um discurso, a esse nível, elaborado pelo negro, acerca de si mesmo” 

(Ibidem). Quando nos ocupamos de realizar levantamentos sobre a produção já existente 

acerca dos trabalhos que se dedicam ao tema das relações raciais, vimos como os referidos 

textos passam a influenciar na orientação de inúmeros organismos que são criados a cada 

período. Destaca-se o lugar de importância das proposições que adornam os textos (fílmico 

e escrito) de Nascimento e de Souza; vê-se a atualidade dessas produções e ao mesmo 

tempo as denuncias sobre o fosso que revela a existência de um espaço a ser preenchido por 

outros trabalhos de cunho etnográfico, por exemplo, com o fim de contribuir para novas 

investigações sobre a performance das intelectuais negras ao longo da história das lutas e 

das conquistas do MN. Ao considerarmos essas intervenções a partir daquilo que Spivak 

(2010; 2002) analisa como sendo um modo insurgente de atuar com, no caso dos 

segmentos que se organizam em prol de uma agenda marcada pelo ethos da Negritude, a 

identidade coletiva ganha o status de “Quilombismo”, de “Comunidade Negra”, de 

“Território Ancestral”, sobretudo no trabalho de Beatriz Nascimento.  
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A literatura mais recente divulgada em formato de teses, coletâneas, dossiês e 

relatórios de pesquisa, cumpre o papel de reposicionar historicamente a produção e os 

referenciais da luta e da dinâmica organizacional apontando para a ampliação dos lugares 

de resistência que definem essa militância em sua totalidade. Ainda que a presença da 

intelectuais negras não tenha sido enfatizada nas análises realizadas sobre as configurações 

internas do MN, o documentário “Ori”, tem como foco, uma agenda sociopolítica bem 

delineada e que, ao longo da história recente, ganhou novos contornos, pelos estudos sobre 

a participação da intelectual Beatriz Nascimento. Como obra de referência, trata-se de uma 

das fontes que registra a diversidade da intervenção do MN e que foi produzido por uma 

liderança feminina nesse contexto da luta antirracista. De certo, esse coletivo orientou-se 

visando maior escolarização/certificação dos/as afro-brasileiros/as bem como a necessidade 

de reconhecer-se como sujeito de direito. É possível observar em “Tornar-se Negro” 

(SOUZA, 1983), aspectos do ideário da Negritude adornando sua narrativa acerca das 

expectativas de mobilidade de setores que ascenderam socialmente. Acrescentamos, por 

isso, as formas das intelectuais negras se fazerem presentes, traço esse que, deve ser 

apontado como legado do feminismo negro. Notadamente, as análises de Souza (Ibidem) 

tem como aporte, a interlocução da autora com a obra de Frantz Fanon (1925-1961) para 

discutir as disjunções das estratégias adotadas nos percursos dos sujeitos políticos que 

permitiram que suas agruras e expectativas fossem reveladas em seu livro. 

A realidade experenciada por essas intelectuais influenciou e foi influenciada por 

formas de incremento das lutas por maiores oportunidades de inserção e garantia de direitos 

básicos tais como educação, saúde, empregabilidade e moradia. Reafirmou a urgência dessa 

agenda. Antes de tudo, podemos supor que a resistência e as repetidas tentativas de 

superação dos obstáculos promovidos pelo ideário colonial/patriarcal, já se constituem 

como uma das mais importantes contribuições dessas intelectuais para uma “performance 

decolonial” conforme o que apreendemos dos argumentos de Spivak (2010) e de Said 

(2003). A autora insiste com o pressuposto de que “o subalterno como sujeito feminino não 

pode ser ouvido ou lido” (SPIVAK, 2010, p.124) já que considera a pluralidade dos/as que 

estão representados/as como “subalternos/as” conforme o quadro analítico desenvolvido 

pelo Grupo de Estudos Subalternos.  
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Sabe-se que as minorias estigmatizadas, mesmo quando agrupadas nos estudos 

sobre o tema, devem ser analisadas a partir das confrontações intragrupais. No caso dos 

segmentos negros, passa a ser estratégico quebrar tabus consolidados e enfrentarmos as 

diferenças que inferiorizam e que estabelecem, por outro lado, supremacias ideológicas 

como o patriarcado e a colonialidade. A nosso ver, esses achados teóricos resultam das 

imbricações relacionadas com faces da visão crítica dos estudos pós-coloniais que realiza 

Spivak (Ibidem). A atuação performática bem como a produção realizada por intelectuais 

negras se constituem em uma tradução do abalo de fronteiras rígidas impostas pelo regime 

patriarcal/colonial. Sobre o modo de indagar acerca das reais contribuições que essas 

pensadoras podem oferecer aos grupos correlatos – nesse caso mulheres negras com pouca 

mobilidade socioeducativa, -, Spivak (2010, p.119) considera urgente entender que: 

  

Entre o patriarcado e o imperialismo a constituição do sujeito e a formação do 

objeto, a figura da mulher desaparece, não em um vazio imaculado, mas em um 

violento arremesso que é a figuração deslocada da mulher do Terceiro Mundo, 

encurralada entre a tradição e a modernização. 

 

  

Essas questões podem ser incorporadas no exame proposto sobre as disputas por 

lugares sociais envolvendo homens e mulheres nos espaços de confrontação de projetos 

político-ideológicos. Tornou-se inadiável o investimento em ambiências que favorecessem 

os processos de tomada de consciência sobre a legitimidade da participação e a garantia da 

emancipação dos segmentos constituídos por mulheres negras em distintas partes da 

Diáspora Africana. Vimos, nessas confluências, a relevância de uma análise que recupera a 

performance de intelectuais negras que se comprometeram com a agenda sugerida por 

Spivak (2010) provocando uma ambiência e/ou configuração de aderência da questão 

feminina apresentada no documentário "Cinderelas, lobos e um príncipe encantado". Daí 

reforça-se a questão sobre como podem construir, as pesquisadoras do Stablichsment 

agendas coletivas com os grupos outsiders de mulheres negras? São questões que visam 

alimentar o debate sobre a multidimensionalidade da ação mais espessa no momento 

colocada, além de formular outras propostas de criação de espaços colaborativos. Por isso, 

a produção realizada a partir de um locus reconhecido como espaço de legitimidade ganha 

volume no âmbito das lutas dos segmentos insurgentes. 
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 Caberia considerarmos que a construção da margem colonial/patriarcal 

experimentou seu maior êxito quando as instituições idealizadas no processo de expansão 

do domínio europeu sofisticaram as suas bases. E a configuração social refletida na 

experiência de distintos países incluídos neste desenho desenvolvido pela Europa – a 

colonização - é dependente de um fosso que separa miseráveis onde situamos, de um lado, 

um tipo de conformação social excludente que pode ser interpretada como uma África 

interna no Brasil e, de um outro lado, elites, grupos herdeiros da brancura da pele, sendo 

esta última, uma vantagem que resulta do acúmulo de bens públicos, da vigência de 

processos de patrimonialização unilateral engendrados por grupos que se beneficiaram com 

a cultura do estreitamento da noosfera estatal.  

As formas encobertas de subalternizar segmentos inteiros, por conseguinte, são 

ainda tabus sociais e, no bojo de uma análise mais decolonial sobre o Brasil, ganha relevo o 

modo sofisticado de desumanizar, mulheres de ascendência africana em contextos como o 

brasileiro, que chegou, no século XXI, com mais de 50% da população negra, se 

autodeclarando como tal, conforme os dados oficiais divulgados pelo Instituo Brasileiro de 

Geografia e Estatística.  

Nesse sentido, não seria exagero considerarmos as formas de violência 

colonial/patriarcal que ainda promovem a banalização de práticas inferiorizadoras no que 

diz respeito ao tratamento dado às mulheres pretas e pardas. E, se assim pudermos 

considerar, torna-se um imperativo focarmos nossos esforços interpretativos, mas também 

políticos para formularmos um quadro que considere a existência de uma espécie de 

desequilíbrio provocado pela colonização e pelo patriarcado que resultou do fenômeno da 

desumanização empregada nesses processos que promovem a degenerescência dessas 

mulheres como um ponto chave da condição do desequilíbrio.  

Os trabalhos interpretativos de Beatriz Nascimento e de Neusa Santos Souza podem 

ser vistos como um ponto de partida para incorporarmos outros lugares epistêmicos. 

Caberia perguntarmos sobre como essa opção inaugura um modo diferenciado de 

participação político-epistemológica das intelectuais negras. São essas as inserções que se 

efetivam no enfrentamento colonial/patriarcal. A “negação” e o “silêncio” promovidos por 

esse ethos perpassam a experiência de “narradoras” negras na luta como partícipes nas 

formas de resistência, inclusive, nas mais significativas agendas do MN do Brasil e de 
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outros países. Podemos supor que suas histórias fazem parte das experiências de segmentos 

das diferentes Diásporas presentes no mundo e, que, por conseguinte, são mulheres que 

enfrentam processos de desumanização adotando estrategicamente novos formatos de 

ativismo negro, como vimos no argumento de Carneiro (2013 2005).  

Interessou-nos considerar aspectos que perpassam as histórias de subalternização 

versus as estratégias de subversão a partir das provocações contidas nos trabalhos de 

Beatriz Nascimento (1942-1995) e de Neusa Santos Souza (1948-2008), bem como 

destacar o lugar de importância das táticas de insurgência com base em uma visão que 

atravessa um modo de participação que afeta sujeitos constituídos como mulheres negras 

intelectuais que desafiam o “fora do lugar” e o silenciamento da sua presença. Tornou-se 

um imperativo - no diálogo com Spivak - incorporar a produção de mulheres negras que 

influenciaram sobremaneira a dinâmica organizacional do MN na contemporaneidade. Ao 

enfrentarem a ordem estabelecida quando incrementam estratégias de colaboração e de 

solidariedade, essas agentes impõem sua pauta reivindicatória em espaços historicamente 

reservados para os grupos herdeiros do legado colonial. Ao mesmo tempo, promovem um 

tipo de disputa inovadora visto que, para aqueles/as que foram inseridos/as através da 

privatização consentida no âmbito da dominação européia, o ordenamento social é 

suficiente. Uma sociedade inteira pode vir a naturalizar o mal das formas de abandono, da 

violência física e simbólica e assim, das práticas de subalternização e extermínio de grupos 

em situação em situação de vulnerabilidade social. Por outra parte, a insurgência entendida 

como uma novidade é o elemento desestabilizador desse modo de naturalizar o mal do 

racismo. 

 

Intelectuais deslocadas: por outras interseções 

Nossa pegada “decolonial” é assim definida tendo em vista nossa aposta em 

valorizar o escopo advindo do experimento de recomposição da gênese do MN onde, a 

contranarrativa feminista negra passa a ser, dentre os seus traços, o mais acentuado. 

Mesmo em um confinamento do seu próprio self, em lugar próprio, em um território 

habitado por ela como sujeito histórico, a mulher negra resiste com base em diferentes 

modos de recompor suas identidades.  
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Ao situar a importância das intelectuais, Spivak (2010, p.69-70) destaca um 

desequilíbrio importante onde “a mulher se encontra duplamente na obscuridade” (p. 70): 

 

[...] Do outro lado da balança, aqueles que se encontram mais afastados de qualquer 

possibilidade de aliança considerando-se “as mulheres, os prisioneiros, os soldados 

recrutados, os paciente de hospitais e os homossexuais” (FD, p. 216), são as 

mulheres do subproletariado urbano. No seu caso a negação e o impedimento do 

consumismo e a estrutura de exploração são constituídos pelas relações sociais 

patriarcais.  

 

Nesse argumento, enfoca os arranjos presente na invenção de um “Outro 

homogêneo” e reconhece uma “apropriação benevolente do Primeiro Mundo e a reinscrição 

do Terceiro Mundo como um Outro”. E essas são “as características fundamentais de 

grande parte de terceiro mundismo nas Ciências Humanas nos Estados Unidos hoje” 

(SPIVAK, 2010, p.72). Com isso, caberia um exemplo sobre as lutas de intelectuais 

pioneiras em situações, notadamente, desfavoráveis para a sua performance teórico-política 

e que, portanto, alcançaram destaque. Conforme a ênfase de Sandra Regina Goulart 

Almeida (2010, p.16), Spivak “está aliada às posturas teóricas que abordam o feminismo 

contemporâneo”.  

Nesse engendramento, Spivak situa a mulher intelectual como “sujeito 

performático” com a tarefa de fomentar ambiências de denúncia, de crítica, de resistência e 

de outras enunciações. Portanto, exige-se da mulher intelectual a cumplicidade com a 

experiência da mulher subalterna. Em sentido mais amplo, tem abordado aspectos centrais 

para a crítica pós-coloniais sobre as formas de subversão do Outro inventado e que ocupa 

um lugar de enunciação privilegiado:  

 

En el caso de los desplazamientos del subalterno, la razón que más frecuentemente 

se da para este fracaso es el muy superior alcance, organización y fuerza de las 

autoridades coloniales. En el caso del movimiento nacionalista por la independencia, 

se señala claramente que el rechazo "interesado” de la burguesía a reconocer la 

importancia de (y la necesidad de aliarse con) un campesinado politizado, da cuenta 

del fracaso del desplazamiento discursivo que puso en marcha la politización de los 

campesinos (SPIVAK, 1989, p.3).  

 

Está em relevo os caminhos da insurgência, da enunciação daqueles fixados pelos 

processos de subalternização e o seu momento seguinte. Quer saber como é possível 

dialogar com argumentos sólidos defendidos pelo pensamento social e sugere: 
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¿Cómo debemos abordar la sugerencia de Marx de que el hombre debe procurar a 

autodeterminación y la práctica desalienada, y la de Gramsci de que "las clases 

bajas" deben "lograr la autoconciencia mediante una serie de negaciones"? 

Formular una respuesta a estas preguntas puede conducir a efectos prácticos de gran 

alcance, si se acepta el riesgo de irreductìbilidad del "fracaso" cognoscitivo y de la 

"alienación" (SPIVAK, 1989, p.6). 

 

Isso nos leva a situar a mulher inventada como não-homem do mesmo modo que a 

Índia é o “resto”, aquilo que não é a referência, que pode ser facilmente eliminado. No 

âmbito das lutas femininas engendradas na região da América Latina, a título de exemplo 

sobre as diversas diásporas instituídas pelo mundo, o caso brasileiro ganha centralidade.  

O olhar de Beatriz Nascimento (1942-1995) sobre o Brasil está refletido no ideário 

do projeto “Sistemas alternativos organizados pelos negros: dos quilombos às favelas”, em 

sua presença no grupo de trabalho André Rebouças (Universidade Federal Fluminense) e, 

ainda, refletido no sentido estético que perpassa o documentário “Ori” (1989). Ao 

deixarmos de lado essas especificidades já apontadas pelas referidas intelectuais ativistas, 

perdemos a centralidade do registro fílmico realizado pela historiadora, poetisa e ativista, 

Beatriz Nascimento. Como mulher pobre, negra de origem nordestina, a autora ganhou 

projeção como intelectual/ativista de forte expressão e sua inserção como pesquisadora e 

artista tem sido renomeada como uma referência quando investigamos os mapas produzidos 

sobre os agentes sócio-políticos da luta antirracista. Em “Ori”, opta por narrar aspectos 

históricos inserindo dados de sua própria biografia com ênfase na dinâmica social dos 

segmentos “afros”. Beatriz Nascimento afirma sua filiação como intelectual partícipe do 

movimento social e conceitua a dinâmica organizacional negra delineando uma ética 

quilombola que emerge com um escopo elucidativo, ávido e transgressor, sobretudo 

quando admite que a história dos negros no Brasil, está por vir.  Com essa orientação, 

poderíamos indagar sobre o lugar de importância do pensamento feminino negro no 

Movimento Negro e sobre como este, por sua vez, correu o risco de manter-se apenas como 

uma “presença-ausência”.  

O relato de Spivak, em Can the Subaltern Speak ? (1989) destaca sua pertença 

indiana e os reflexos desse aspecto - uma mulher educada naquele país – no modo de 

interpretar o mundo da vida: “volto-me ao material indiano porque na ausência de um 

treinamento disciplinar avançado esse acidente de nascimento de educação me proveu de 



16 

 

um sentido do cenário histórico, um domínio das linguagens pertinentes que são 

ferramentas úteis para um bricoleur”. Essas seriam as bases que podem nos orientara 

pensar a existência de lacunas a serem reconhecidas na caminhada coletiva/familiar de 

resistência permanente do outro inventado: 

Diante da possibilidade do intelectual ser cúmplice na persistente constituição do 

Outro como a sombra do Eu [Self], uma possibilidade de prática política para o 

intelectual seria pôr a economia “sob rasura”, para perceber como o fator 

econômico é tão irredutível quanto reinscrito no texto social- mesmo este sendo 

apagado, embora de maneira imperfeita – quando reivindica ser o determinante 

final ou o significado transcendental (SPIVAK, 2010, p. 48-49). 

  

A luta pela sobrevivência dos/as negros/as ganha importância em “Ori” 

(NASCIMENTO, 1989) quando se destacam episódios da força organizacional de coletivos 

identificados com a relação comunitária adotando, como espinha dorsal, o Quilombo. 

A experiência comunitária aparece como o mote para a elaboração de diretrizes 

analíticas presentes, também, nos argumentos subliminares presentes no texto de Neusa 

Santos de Souza em sua obra “Tornar-se negro” (1983). Ao que tudo nos indica, o quadro 

de referências dos/as pensadores/as negros/as tem, necessariamente, que retomar a 

centralidade do pensamento feminino ao longo de sua história bem como a performance de 

mulheres inseridas nos processos de resistência desde a experiência primeira que se 

efetivou nos Quilombos. São influências consolidadas ao longo da história das lutas anti-

racistas que orientam outras tantas fortalecendo gerações sucessivas para imprimirem 

outras performances como é o caso, por exemplo, de grupos feministas como “Coletivo de 

Mulheres Negras”, “Criola”, “Geledés”, “Coletivo de Mulheres Negras Esperança Garcia”, 

“Nzinga”, “Bamidelê”, “Coisa de Mulher’, Aqualtune, entre tantas outras”. 

Neusa Santos Souza (1983) apresenta uma introdução afirmando que “uma das 

formas de exercer autonomia é produzir um discurso sobre si mesmo”. Ao defender sua 

proposta de teorização da questão emocional que afetou o processo identitário dos negros, a 

autora acrescenta:  

A justificativa histórica deste trabalho se fundamentou na constatação inequívoca 

da precariedade, no Brasil, de estudos sobre a vida emocional do negro e da 

absoluta ausência de um discurso, a esse nível, elaborado pelo negro, acerca de si 

mesmo. A outra justificativa, presença insólita ou grande ausente dos trabalhos 

acadêmicos, é de caráter emocional. A descoberta de ser negra é mais que a 

constatação do óbvio. (Aliás, o obvio é aquela categoria que só aparece enquanto tal, 

depois do trabalho de se descortinar muitos véus). Saber-se negra é viver a 

experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas 
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perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas (SOUZA, 

1983, p.77). 

   

A nosso ver, seu interesse como médica psicanalista envolvida nas lutas anti-

racistas foi de colaborar com uma proposição onde fosse possível reinscrever as análises 

acerca do sujeito racializado que alcança “torna-se negro” pela tomada de consciência, da 

apropriação da mesma, reconhecendo o processo ideológico que engendra uma estrutura de 

desconhecimento que o aprisiona em uma imagem alienada na qual se reconhece. Assim,  

[...] a construção de uma nova identidade é uma possibilidade que nos aponta essa 

dissertação gerada a partir da voz de negros que, mais ou menos contraditória, ou 

fragilmente, batem-se por construir uma identidade que lhe dê feições próprias, 

fundadas, portanto, em seus interesses, transformadora da História – individual e 

coletiva, social e psicológica (SOUZA, 1983, p.77). 

  

A circulação dos corpos não-autorizados, nessas esferas - instituídas com as 

políticas de branquidade -, com suas imagens provocativas e carregadas da fenotipia 

africana, se constitui como uma possibilidade de desafiar o ethos acadêmico, os cânones 

científicos. Por isso, não se trata de uma experiência individual. São possibilidades de 

promover alternativas de experiências fronteiriças para todo um segmento. Desafios a 

serem assumidos e, conseqüentemente, indispensáveis para penetrar em territórios que 

tradicionalmente não agregaram as formas de conhecimento de sujeitos da Diáspora 

Africana como sendo uma alternativa de avançarmos incluindo outro lócus de enunciação. 

Como fruto de aflições coletivas, essas experiências podem ser analisadas tendo em conta 

as condições nas quais os/as intelectuais estigmatizados/as pelo pertencimento étnico/racial 

estiveram submetidos/as. Na dinâmica organizacional do Movimento Negro como um todo, 

recuperar discursos contra-hegemônicos sobre a “deformação” colonial-patriarcal tornou-se 

um imperativo já que buscamos ferramentas para enfrentar os obstáculos de uma razão 

centrada nas relações cordiais entre grupos fixados como colonizadores por um lado, e 

fixados como colonizados, por outro. Evidenciamos as razões pelas quais o processo que 

tem como engrenagem o enegrecimento do feminismo ganhou densidade. Fará diferença 

recuperarmos o tipo de agencia política em destaque no depoimento de Ana Célia da Silva 

quanto ao lugar de importância de Lélia González na criação do Movimento Negro 

Unificado na Bahia.  
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Pensando com Sueli Carneiro (2005, p.22) sobre os aspectos que nos aproximam de outras 

agendas também feministas, faz-se urgente indagarmos: “cuando hablamos de romper con 

el mito de la reina del hogar, de la musa idolatrada por los poetas, ¿en qué mujeres estamos 

pensando?”. Apesar de reconhecermos os obstáculos impostos ao protagonismo das 

intelectuais do MN, vimos que a história da sua atuação vem gerando impacto entre 

estudantes universitárias e pesquisadoras/es que trabalham com o tema do feminismo negro, 

entre escritoras, cineastas, e outras estudiosas do campo das Artes e das Literaturas. 

Interessa registrarmos o modo como se deu essa forma de participação nos fios condutores 

de uma insurgência marcada por uma agenda universal que de algum modo vai impondo 

novos contornos para a luta dessas intelectuais. Pode ser essa uma primeira percepção sobre 

uma performance invisível nas lutas contra o racismo e o patriarcado. A nosso ver, são 

fenômenos interseccionais que nasceram das estratégias de luta e que são também e 

influenciadas por agendas próprias das organizações negras de outros contextos e que, do 

mesmo modo, estão influenciando as novas gerações de feministas negras. Os traços dessa 

presença deixam evidenciado o confronto de gênero delineado no argumento de Sueli 

Carneiro (2005) sobre enegrecer o feminismo.  

O enfrentamento, no interior dessas formas identitárias - de se constituir o coletivo -, 

vem ganhando mais volume nos estudos em desenvolvimento nas últimas décadas. O que 

vimos, em âmbito nacional, são alguns desdobramentos da influência dos pressupostos de 

Carneiro (2005) acerca doo enegrecimento do feminismo. Pesquisas sobre esse tipo de ação 

transitória e que atravessam a história das lutas antirracistas no mundo se fazem urgentes. A 

luta a qual nos referimos está perpassada por uma agenda que se compromete com a 

garantia da ênfase na sua forma de reivindicar e denunciar práticas subalternizadoras de 

gênero e, conforme aprendemos com Sueli Carneiro (Ibidem), o processo de emancipação 

das mulheres negras dos movimentos negro e também feminista deve ser mais bem 

investigado, por aparecer como um ritual de passagem e por figurar como um marco da sua 

performance como ativista.  

O intuito deste trabalho foi levantar aspectos da proposição mais ampla sobre a 

pegada epistêmica, se assim pudermos considerar de intelectuais negras na luta mais bem 

delineada, a partir de nosso diálogo com Spivak e Carneiro como uma luta pela seu 

deslocamento como sujeitos coletivo comprometido com as agendas das mulheres ditas 
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“subalternas” para não deixar de citar as críticas de Spivak. Essa presença promoveu e 

promove ambiências nas quais estamos submetidas como sujeitos históricos e interventoras. 

São essas as especificidades que podem ser inseridas nos trabalhos sobre as agendas de 

mulheres negras intelectuais que se deslocaram para o campo de disputa retórica por 

excelência – o campo acadêmico. Foi possível pensar outros espaços de proposição tendo 

como orientação outras epistemes alimentadas pela experiência de releituras do instituído.  

Optamos pelas interseções com os estudos de Gayatri Spivak e Sueli Carneiro e no 

caminho encontramos significados pontuais sobre as formas de localização da agência 

política para enegrecer o feminismo. Fez diferença observar seus argumentos para 

reinscrevermos nossas análises sobre as lutas antirracistas no Brasil. Como compromisso 

teórico, sugerimos outros aportes sobre a presença das referências das obras aqui em 

destaque. Reconhecer suas performances ampliará a análise de outros pressupostos sobre a 

questão de fundo que devemos incluir como pauta e que estão na ordem do dia. Políticas 

que afirmam o direito de mulheres subalternizadas que pouco tem conseguido vislumbrar a 

sua mobilidade como parte da agenda de luta. A ascensão social mencionada por Neusa 

Santos Souza (1983) parece figurar ainda como uma agenda fundamental para as 

populações negras de diferentes orientações. São objetivos que tendem a fazer superar 

frustrações pelo engessamento promovido pelo ordenamento colonial-patriarcal.  
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