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consciência da mulher negra é uma consciência 

ampla. É expansiva. E vai muito além da 

demanda de que nós, mulheres negras, falamos 

por nós mesmas. Mulheres negras nunca lutam 

apenas por elas mesmas. É também para suas 

famílias, suas comunidades seus países, o seu 

mundo, sempre. E é exatamente por isso que 

dizemos, que quando mulheres negras se 

levantam, o mundo se levanta conosco” 
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RESUMO 

 

JESUS, Anna Cristina de Almeida. Lideranças Negras: reflexões sobre interseccionalidade 

no mercado de trabalho. 2021. 144f. Dissertação (Mestrado em História, Política e Bens 

Culturais). Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, 

Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2021. 

 

Essa dissertação buscou responder quem são e quais as trajetórias das Lideranças Negras do 

Brasil. Para isso, realizamos entrevistas semiestruturadas com doze pessoas, autodeclaradas 

pretas ou pardas, sendo oito mulheres e quatro homens – uma escolha metodológica com o 

objetivo de aproximar e contrastar as experiências sob a perspectiva da raça, mas priorizar a 

condição de múltiplos marcadores experienciada pelas mulheres negras. Embora a maioria das 

pessoas entrevistadas ocupe posições de Diretoria, mais importante que o cargo foi o 

reconhecimento social de que estes profissionais têm alcançado destaque nos segmentos em 

que atuam. Com as narrativas sobre a história de vida das Lideranças, analisamos o caminho 

que traçaram até as posições que ocupam e, além disso, as avaliações que elas mesmas fazem 

sobre suas trajetórias, suas dificuldades e suas conquistas. No Capítulo 1 trazemos discussões 

acerca do conceito de Interseccionalidade e a utilização dos estudos interseccionais como 

metodologia de análise das entrevistas coletadas. À luz das reflexões do primeiro capítulo, 

desenvolvemos o Capítulo 2 que desvenda como as questões de Raça e Gênero estão presentes 

no cotidiano das Lideranças Negras. Nesse capítulo descobrimos quem são e o que pensam 

acerca de temas como Identidade, Sexualidade, Aquilombamento e, inevitavelmente, Racismo. 

No Capítulo 3, partindo de relatos semelhantes nas trajetórias das doze Lideranças Negras, 

apontamos fatores que explicam como elas conseguiram alcançar os cargos que ocupam 

atualmente e como compreendem a responsabilidade de estarem nessas posições.  

Em sua maioria, as Lideranças Negras são mulheres de 40 a 49 anos, diretoras de multinacionais 

do segmento financeiro situadas na cidade de São Paulo. São pessoas que possuem uma 

consciência racial profunda e que se dedicam a refletir sobre as questões de raça no Brasil e no 

mundo. Estão envolvidas com a questão da Diversidade e Inclusão no mercado de trabalho. São 

atentas aos privilégios e deméritos do Colorismo. Tem uma preocupação e uma vontade de se 

aquilombar, de estar perto de outras mulheres negras e de outros grupos minorizados 

(especialmente LGBTQIA+ e PcDs) a fim de compartilharem suas vivências. Conscientes do 

racismo e do machismo, são pessoas que desenvolveram suas próprias estratégias para lidar 

com a discriminação, ainda que não haja um consenso em relação a essa estratégia. São 

mulheres solteiras, sem filhos. Se sentem sobrecarregadas por causa da necessidade de 

frequentemente provarem sua competência. São pessoas que assumem diversas 

responsabilidades, tais como: devolver para sociedade o que receberam, representar a 

comunidade negra brasileira e possibilitar que outras pessoas pretas e pobres também tenham 

acesso ao que elas conquistaram.  

 

Palavras-chave: Lideranças Negras. Mulheres Negras. Interseccionalidade. Diversidade. 

Mercado de trabalho. 

 

  



 

 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper sought to answer which path the Black Leaders in Brazil walked – and who they are. 

Therefore, we conducted semi-structured interviews with twelve people, self-declared black or 

brown, being eight women and four men - a methodological choice to prioritize the condition 

of multiple markers experienced by black women, but to center the experiences in the 

perspective of Race. Although most of the people interviewed occupy Director positions, more 

important than the position was the social recognition that these professionals have achieved 

prominence in the segments in which they work. With the narratives about the life history of 

the Black Leaders, we analyzed the path they have taken to achieve the positions they occupy, 

and the evaluations they make about their own trajectories, their difficulties, and their victories.  

In Chapter 1 we discuss the concept of Intersectionality and the use of intersectional studies as 

a methodology to analyze the interviews collected. Considering the reflections of the first 

chapter, we developed Chapter 2, which unveils how the issues of Race and Gender are present 

in the daily life of the Black Leaders. In this chapter, we discover who they are and what they 

think about themes such as Identity, Sexuality, Aquilombamento, and, inevitably, Racism. In 

Chapter 3, based on similar accounts in the trajectories of the twelve Black Leaders, we point 

out factors that explain how they managed to reach the positions they currently occupy, and 

furthermore, how they understand the responsibility of being in these positions.   

 

Most of the Black Leaders are women between 40 and 49 years old, directors of multinational 

companies in the financial segment located in the city of São Paulo. They are people who have 

a deep racial awareness and are dedicated to reflecting about race issues in Brazil and in the 

world. They are involved with the theme of Diversity and Inclusion in the labor market. They 

are aware of the privileges and demerits the come from Colorism. They have a concern and a 

will to “aquilombar”, that is, to be close to other black women and other minority groups 

(especially LGBTQIA+ and PcDs), to share their experiences. Aware of racism and sexism, 

they have developed their own strategies to deal with discrimination, even if there is no 

consensus about this strategy. They are single women, without children. They feel 

overburdened because of the need to frequently prove their competence. They are people who 

take on several responsibilities, such as: giving back to society what they have received, 

representing the black Brazilian community, and making it possible for other black and poor 

people to have access to what they have achieved.  

 

Keywords: Black Leaders. Black woman. Intersectionality. Diversity. Labor Market. 
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INTRODUÇÃO 

A ausência de mulheres negras nos cargos gerenciais das grandes empresas reflete 

questões estruturais da sociedade brasileira. A intersecção dos marcadores de gênero e raça é 

determinante de papéis sociais e, portanto, de barreiras subjetivas que vão permear, dentre 

outros espaços, as universidades, o mercado de trabalho e os cargos de liderança no Brasil.  

Por isso, as lideranças negras figuram um seleto grupo de “honrosas exceções”, termo 

cunhado por Costa Pinto que faz referência a um estrato absolutamente reduzido de pessoas que 

venceram a barreira racial e conseguiram ascender a posições superiores que não eliminam, 

mas confirmam o fato de a população negra estar concentrada em posições de desemprego, 

informalidade ou subemprego (COSTA PINTO apud JESUS, 2021). 

Das “honrosas exceções” da atualidade, e das barreiras subjetivas que elas transpuseram 

ao longo de suas trajetórias profissionais, é que tratamos nesta dissertação. Convidei doze 

lideranças negras para contar suas próprias histórias e me debrucei a fim de desvendar o que 

suas trajetórias têm em comum. O objetivo da pesquisa Lideranças Negras: reflexões sobre 

interseccionalidade no mercado de trabalho é indicar os fatores que explicam o alcance 

destes(as) profissionais às posições de liderança. Quem são essas mulheres e como elas 

chegaram lá? – eis aqui a nossa proposta de pesquisa. 

Grande parte das nossas elucubrações tratam de relatos ocorridos no mercado de 

trabalho ou no processo de formação – acadêmica e profissional – que levaram as lideranças 

até suas atuais posições. Contudo, a análise aqui realizada extrapola as questões do trabalho, 

tratando também de identidade, de relações interpessoais e familiaridades, de perspectivas, e 

indissociavelmente, de racismo e machismo – temas percebidos como recorrentes a partir da 

análise das entrevistas.   

A escolha da temática do trabalho – trajetória de mulheres negras que ocupam cargos 

de liderança – pretende dar conta de uma lacuna encontrada nas pesquisas desenvolvidas sobre 

raça e trabalho. Esse debate se iniciou no século passado, tratando da avaliação da formação do 

mercado livre, com autores como Florestan Fernandes, Costa Pinto e George Andrews. 

Pesquisas sobre a formação do mercado de trabalho em São Paulo, indicam que apenas as 

posições menos desejadas, os subempregos e trabalhos informais estavam disponíveis para a 

população negras. Conclusões semelhantes são apontadas na avaliação do mercado de trabalho 

do Rio de Janeiro, também no século passado, indicando que o principal problema do racismo 

no mercado de trabalho não está apenas nas admissões mínimas de pessoas negras, mas na 
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seleção preferencial e não confessada de pessoas brancas para as oportunidades de ascensão 

(JESUS, 2021). 

Esses autores tratam, principalmente, de estudos realizados na primeira metade do 

século XX. Na segunda metade ocorreu a publicação de um dos principais livros da Sociologia 

das relações étnico-raciais no Brasil, Tornar-se negro ou as vicissitudes da identidade do 

negro brasileiro em ascensão social (1983), de Neusa Santos Souza. Embora não seja um 

estudo dedicado à análise das relações de trabalho, o livro também antecede as discussões desta 

dissertação, afinal, a psiquiatra analisa “histórias de vida de negros que compartilham o farto 

de estarem vivendo um processo de ascensão social” (SOUZA, 1983, p. 70). Este estudo é 

justificado pela “constatação inequívoca da precariedade, no Brasil, 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, p. 17).  

Neusa Souza discorre sobre a necessidade do negro de elaborar um discurso sobre si 

mesmo – o que ela denomina como o “tornar-se negro” (Ibidem, p. 18). Um processo altamente 

complexo, em decorrência das tensões entre o Ego negro e o Ideal de Ego branco (Ibidem, p. 

33) e que se agrava com a ascensão social – já que a condição essencial para que o negro possa 

alcançá-la é o consentimento do branco enquanto modelo na organização social (Ibidem, p. 23). 

Outro estudo desenvolvido mais recentemente é a tese de Doutorado intitulada 

Executivos negros: racismo e diversidade no mundo empresarial. Uma abordagem 

socioantropológica (2011), desenvolvida por Pedro Jaime de Coelho Junior e orientada por 

Kabengele Munanga. Em sua tese, o autor entrevista executivos negros atuantes na década de 

1970 em São Paulo e o que ele nomeia de “executivos em potencial”, ou seja, “uma segunda 

geração de executivos negros em construção” (COELHO JUNIOR, 2011, p. 30). Pedro Jaime 

conclui que “a primeira geração de executivos negros se configura como um conjunto de 

trajetórias individuais” (Ibidem, p. 393) e que os executivos em construção “encontram um 

contexto societal bem mais favorável para que possam realizar o trabalho de produção de si 

mesmos como sujeitos e construir identidades negras positivamente afirmadas” (Ibidem, p. 

397). 

Pensando na ausência de gerentes negros nas décadas de 1940 a 1960 – pontuada por 

Andrews e Costa Pinto (JESUS, 2021); na impossibilidade de se afirmarem como sujeitos os 

executivos – como indica o estudo de Pedro Jaime, com foco na década de 1970 e na condição 
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de formação dos encontrados em 1990, percebo um reforço da necessidade de compreender 

quem seriam estes indivíduos na atualidade.  

Como contribuição acadêmica do presente trabalho, destaco algumas particularidades. 

Primeiramente, a expansão do campo para dois estados do país: Rio de Janeiro e São Paulo, 

decorrente da hipótese (confirmada pelos resultados da pesquisa) que há mais similaridades do 

que divergências entre as trajetórias dos profissionais negros que atuam nestes dois estados.  

Além disso, destaco a importância do meu lugar de fala enquanto pesquisadora para a 

realização das entrevistas: mulher e negra, tenho ocupado, já há alguns anos, cargos de gerência 

e diretoria. Durante as mais de trinta horas de conversa (especialmente aquelas dedicadas às 

mulheres), o exercício etnográfico foi facilitado pela percepção de que entrevistadas e 

entrevistadora dividiam algo muito maior e mais potente do que apenas a sala de reunião. Não 

raro, fui interpelada por questionamentos acerca das minhas vivências: “tinha mais negros onde 

você estudou?”; “sua equipe te respeita?”; “você também fez transição capilar?”; “quando você 

deu o seu primeiro beijo?”; “essa coisa também acontece com você?”, entre outras perguntas. 

Essas questões acabavam por estabelecer certa proximidade, ao passo que também confirmam 

a relação de confiança e acolhida que construímos ao longo das conversas.  

Conforme provoca Kilomba (2019), é importante destacar as relações entre a condição 

subjetiva da pesquisadora negra e a objetivação do tema de pesquisa. É inegável a relação entre 

a minha trajetória – enquanto mulher negra em posição de liderança – e a vontade de 

compreender etnograficamente o grupo ao qual pertenço. Meu esforço de definir as Lideranças 

Negras como uma categoria de análise, ou ainda, como um grupo social, é reflexo também das 

subjetividades de minhas próprias vivências. A escolha deste objeto de pesquisa perpassa temas 

que me são caros, da mesma forma que a minha vivência vai ser determinante da minha relação 

com meu projeto e com os(as) entrevistados(as).   

Rosa Castillo, antropóloga filipina que leciona na Alemanha, pesquisa a experiências de 

seus conterrâneos na diáspora. Ela explica como a antropologia halfie – na qual pesquisadores 

e objetos de pesquisa fazem parte de um mesmo grupo – reverte algumas dinâmicas sociais. 

Quando mulheres pesquisam mulheres ou pessoas negras pesquisam pessoas negras, por 

exemplo, o “Outro” é também o “Eu”. Este posicionamento vai moldar as relações na medida 

que modifica o olhar sobre os objetos – de uma posição normativa para o um mesmo lugar de 

fala: a margem. Embora o antropólogo mantenha sua posição de pesquisador e outros 

marcadores – como localidade de origem, religião ou faixa etária – incidam em diferenças de 
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experiências, a antropologia halfie promove uma aproximação positiva, que dissolve as 

hierarquias de poder entre pesquisador e pesquisado e consequentemente, democratiza a 

produção de conhecimento (CASTILLO, 2021). Podemos então dizer que a perspectiva 

etnográfica utilizada nesta dissertação se encaixa na categoria halfie.   

Estabelecer uma relação de confiança e acolhida com as(os) entrevistadas(os) foi 

fundamental para o desenvolvimento da pesquisa – relação essa intensificada pelas nossas 

similaridades. A experiência de troca e a reciprocidade nos mostram que as “coincidências” 

entre os relatos – tanto entre uma e outra Liderança como dos entrevistados com a minha própria 

trajetória – indicam a importância do lugar de fala.  

A familiaridade e a proximidade entre entrevistados e entrevistadora são indícios de que 

a troca é genuína, de que a escuta é cordial, de que a conversa (ainda que realizada virtualmente) 

é confortável. No estudo antropológico é essencial que não haja ruídos na comunicação. 

Compartilhar códigos, repertórios, elementos simbólicos e culturais favorece bastante esse 

processo.  

Além disso, é também muito importante a percepção da estreita relação entre o 

individual e o coletivo, que culmina na constatação de que episódios ou eventos recorrentes 

apontam para fatos sociais, como por exemplo, experiências de discriminação. Esta 

interpretação do relato pessoal como fato social é o que pauta a escolha das temáticas aqui 

trabalhadas.  

Trago aqui o relato de uma das entrevistadas, sobre essa percepção da aproximação das 

trajetórias e da compreensão de que alguns episódios pessoais retratam questões estruturais da 

sociedade:  

Conversando com outras pessoas negras, a gente percebia: por que as coisas 

não vêm pra gente? Demoram mais pra vir? Foi no grupo de negros que eu 

comecei a levantar essas bolas, a trocar essas reflexões. A gente está sempre 

fazendo mais, entregando mais, e recebendo metade do retorno das pessoas 

brancas.  A gota d’água foi eu ter ficado seis meses no lugar da minha gerente, 

e quando a vaga foi ocupada, contrataram uma pessoa de fora. Foi reunida 

com outros profissionais negros que eu comecei a me reconectar. Foi muito 

importante a sensação de pertencer. De saber que a dor não era só minha, de 

que não era eu o problema. Porque até então, eu não sabia com outras pessoas 

negras lidavam com aquilo (Entrevistada 1, 30 a 39 anos). 

 

A Liderança aponta que a troca de experiências com outros profissionais negros 

possibilitou que ela interpretasse questões da sua vida, antes percebidas como “um problema 

seu”, como questões sociais. Esta constatação é a mesma que fazemos nesta pesquisa: 
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identificamos as congruências entre os relatos de 12 indivíduos, para avaliarmos o que é 

sintomático da estrutura racista, machista e classista da sociedade brasileira.    

Finalmente, e não menos importante, destaco que a pesquisa Lideranças Negras: 

reflexões sobre interseccionalidade no mercado de trabalho tem como principal objeto a 

trajetórias das mulheres negras. Se nas gerações anteriores sua ínfima participação nos altos 

postos de trabalho impossibilitava a realização de uma pesquisa focada na intersecção de gênero 

e raça, temos nesta geração a possibilidade de discutir especialmente esse imbricamento. 

Assim, para participar da presente pesquisa, buscamos pessoas autodeclaradas pretas ou 

pardas que ocupavam cargos de gestão (diretoria, gerência ou coordenação) em empresas 

localizadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, entre 2019 e 2020. Neste processo, entrei 

em contato com 32 profissionais negros, entre homens e mulheres e selecionei 12 deles para 

compor o campo. 

Na escolha dos entrevistados, mais importante que o cargo foi o reconhecimento social 

de que estes profissionais têm alcançado destaque nos segmentos em que atuam. Embora esse 

reconhecimento seja subjetivo, foi possível identificar quando esses profissionais eram 

destacados por veículos de comunicação tradicionais ou redes sociais: quando participavam de 

eventos sobre Diversidade e Trabalho, e principalmente quando me foram indicados por outras 

pessoas. Assim, dentre os doze selecionados, conheci quatro deles em eventos sobre 

Diversidade; quatro foram indicações das minhas redes profissionais de contato e quatro foram 

indicados por outros(as) participantes.  

Os motivos das recusas de quatorze profissionais variam: desde pessoas que só 

participariam se recebessem algum pagamento para isso, passando por aceites que jamais foram 

concretizados sob a justificativa de “falta de tempo na agenda” ou de licença-maternidade. Uma 

das convidadas me retornou dizendo que não participaria porque estava focada em desenvolver 

sua própria pesquisa acadêmica, numa temática próxima a que eu a apresentei, e que ela mesma 

faria suas próprias considerações acerca das questões de raça e trabalho. Em outros dois casos, 

as profissionais aceitaram ser entrevistadas, mas ao comunicar as empresas onde trabalham 

sobre sua participação, o combinado foi declinado – um banco considerou que a entrevista 

pudesse prejudicar a imagem corporativa e uma plataforma de streaming sugeriu que o nome 

da empresa pudesse beneficiar a minha pesquisa de alguma forma.  

Em todos os casos, os participantes e as responsáveis por Recursos Humanos ou 

Comunicação Corporativa com as quais conversei foram informados das cláusulas de 
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confidencialidade. Infelizmente, não foi suficiente. É importante destacar que uma certa 

pessoalidade na abordagem inicial fez uma significativa diferença nos aceites. Inicialmente, 

havia uma expectativa em captar entrevistados através das minhas redes sociais, 

especificamente, do meu LinkedIn e do meu projeto Orgulho.Afro no Instagram. Embora eu 

tenha enviado nove convites através destas plataformas, não recebi nenhum aceite. Por outro 

lado, me apresentar pessoalmente (em 2019) ou ser apresentada através de um contato comum 

(pelo Whatsapp, durante a pandemia) foi o caminho mais eficiente para a composição dessa 

população-alvo. 

Ainda sobre o público-alvo, é importante destacar os critérios de composição do grupo 

entrevistado. Por se tratar de uma pesquisa interseccional, além da autodeclaração racial, me 

atentei para outras particularidades durante a seleção das Lideranças Negras. A escolha de oito 

mulheres negras e quatro homens negros foi intencional e decorre da compreensão que o 

marcador de raça é o principal determinante das desigualdades no mercado de trabalho. Embora 

o objeto principal dessa pesquisa seja discutir a trajetória das mulheres negras, as experiências 

masculinas são utilizadas como contraponto: o que é semelhante nas trajetórias de homens e 

mulheres negras e, por outro lado, o que destoa? No segundo capítulo desta dissertação, 

intitulado “Discutindo raça e gênero”, discutimos essa questão. 

Além destes marcadores – raça e gênero – nos atentamos para alguns outros. Quando 

trabalhamos com inclusão no mercado de trabalho, tratamos de cinco grupos: mulheres; negros; 

LGBTQIA+; idosos e pessoas com deficiência. Por isso, foi importante incluir representantes 

dos demais grupos da diversidade, obviamente, seguindo os critérios iniciais: profissionais 

autodeclarados negros e que fossem reconhecidos como lideranças, ou seja, cuja atuação no 

mercado de trabalho fosse de relevância e destaque.  

Assim, convidamos dois entrevistados PcDs, uma pessoa com deficiência física e outra 

com deficiência visual, sendo um dos dois líder do grupo de inclusão da empresa onde trabalha. 

Entretanto, ambos entrevistados possuem cargos de analistas seniores – destoando do restante 

do grupo. Não foi possível encontrar negros(as) com deficiência em cargos como diretores(as), 

gerentes ou coordenadores(as) – e essa dificuldade já indica uma relevante informação acerca 

dos limites de atuação destes profissionais no mercado de trabalho. Tamanha a contribuição 

destes dois participantes, fez-se necessária a discussão da “Questão de raça para PcDs” em 

seção de mesmo nome no capítulo “Discutindo Raça e Gênero”.  
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Por dificuldade semelhante em encontrar uma mulher negra acima de sessenta anos 

ocupando uma alta posição em empresas, a entrevistada desta faixa etária é professora 

universitária e conselheira em uma ONG. Finalmente, e pensando nos grupos LGBTQIA+, uma 

das entrevistadas é lésbica e outra é bissexual. Infelizmente, e como um dado que reflete a 

discriminação de pessoas transexuais e não-binárias no mercado de trabalho, os doze 

pesquisados são homens ou mulheres cisgêneros, impossibilitando a abordagem da 

interseccionalidade de identidade de gênero com raça.  

Isto posto, vejamos a composição do grupo das Lideranças Negras. São autodeclarados 

negros; distribuídos nas faixas etárias desde ‘20 a 29 anos’ e até ‘60 ou mais’; atuam como 

diretores, gerentes, conselheiros, coordenadores ou, no caso dos PcDs, analistas seniores em 

empresas localizadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com atuação local, nacional 

ou multinacional. Se a Liderança Negra fosse uma pessoa, ela seria uma mulher preta, acima 

dos 40 anos, pós-graduada, solteira e sem filhos, atualmente diretora em uma multinacional de 

São Paulo.  

Para que tenham suas identidades preservadas, informações muito específicas sobre suas 

trajetórias – o nome da escola onde estudaram ou das empresas onde trabalharam, por exemplo 

– não aparecem nesta dissertação. Todos os entrevistados são identificados apenas pelo gênero 

e faixa etária. Optamos por não os nomear, ainda que com nomes fictícios, por duas razões. 

Primeiramente, para dificultar ainda mais a identificação dos respondentes. Em segundo lugar, 

e não menos importante, porque entendemos todas as falas como representativas de uma 

identidade coletiva: as Lideranças Negras. 

Assim, a Liderança Negra se apresenta: “eu sou aquele tipo de pessoa de quem eles 

queriam escutar: ‘sim, senhor’” (Entrevistada, 50 anos ou mais); “eu sou um case que, dentro 

da sociedade do Brasil, era pra dar tudo errado” (Entrevistado, 20 a 29 anos); “eu sou uma 

pessoa de sucesso porque eu contrariei muitas estatísticas para as quais eu estava predestinada” 

(Entrevistada, 30 a 39 anos).  

Sobre o método de pesquisa, utilizamos a perspectiva etnográfica para as entrevistas e 

os estudos interseccionais como metodologia de análise. A escolha da etnografia decorre da 

necessidade de identificar como os indivíduos pesquisados relatam suas próprias histórias e 

refletem sobre os fatos que compõem suas vivências. Antes da pandemia, o projeto etnográfico 

incluía visitas aos ambientes de trabalho, nas quais, além das entrevistas que geraram os dados 

aqui analisados, poderíamos observar sua relação com a empresa e a equipe, além das 
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particularidades que envolvem essas relações. Entretanto, só foi possível desenvolver a 

pesquisa desta maneira com os três primeiros entrevistados, ainda em 2019. Para os demais, os 

encontros foram online, por meio de conferências de vídeo. 

Utilizamos uma entrevista semiestruturada (Apêndice 1), com perguntas que pediam 

ao(a) entrevistado(a) que contasse a sua história, desde a infância até a atual posição 

profissional. Esse método de entrevista, de caráter qualitativo, busca demonstrar como os 

indivíduos constroem, descrevem e interpretam suas vivências e seus respectivos significados. 

Finalmente, utilizamos os estudos interseccionais como método de análise. Articulamos 

as questões de gênero e raça – bem como outros marcadores, como classe, orientação sexual, 

localidade e deficiência física – para interpretar os fenômenos sociais que justificam ou são 

exemplificados pelas vivências das Lideranças Negras.  

A metodologia interseccional de análise busca desvendar as formas como as estruturas 

de subordinação convergem. Na análise das entrevistas, quando identificamos uma questão 

relevante e/ou recorrente, buscamos identificar se o fato que desencadeia a reflexão é decorrente 

do racismo ou da maneira que as questões de raça são atravessadas pelo gênero, classe ou outros 

marcadores (CRENSHAW, 2002a, p. 183). Nos aprofundaremos nessa metodologia adiante, 

mas é importante destacar que o exercício aqui proposto é de identificar como as estruturas 

hierárquicas produzem vulnerabilidades em múltiplos âmbitos, em diversas ordens.  

Para complementar as informações colhidas na entrevistas, e também como parte do 

estudo bibliográfico, durante e antes da escrita da dissertação recorri a um levantamento de 

fontes secundárias acerca dos temas da Diversidade no Mercado de Trabalho e das relações 

étnico-raciais no Brasil. Busquei matérias de jornais e revistas, assisti a debates em emissoras 

de televisão e no YouTube, coletei pesquisas quantitativas de institutos diversos: um intento de 

mergulhar, cada vez mais, nas temáticas aqui desenvolvidas. Trabalhando como Consultora em 

Diversidade em paralelo ao desenvolvimento da dissertação, acumulei experiências e trocas 

com profissionais diversos, homens e mulheres, negros e brancos, em cargos de gestão ou não. 

A coleta das fontes secundárias fez parte da pesquisa acadêmica aqui apresentada, mas também 

do meu cotidiano no campo de Diversidade e Inclusão.  

Em momentos oportunos, as informações encontradas nos dados secundários serão 

discutidas neste trabalho. Dados do IBGE ou demais pesquisas desenvolvidas pelos Ministérios 

da Saúde ou do Trabalho, pesquisas de institutos e órgãos regulamentados, iniciativas privadas, 

entre outros. A perspectiva qualitativa, muitas vezes, antecipa, exemplifica ou até contesta 
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algumas informações encontradas nestes estudos – embora seja insuficiente para a compreensão 

da complexidade das questões. Unindo essas informações quantitativas, os depoimentos das 

Lideranças, a análise dos sentimentos manifestados acerca de suas vivências e suas 

interpretações acerca das dificuldades enfrentadas, tento desvendar as camadas de subjetividade 

que podem estar por trás dos dados.    

Na primeira seção desta dissertação tratamos da interseccionalidade enquanto 

metodologia. Revisamos a bibliografia dos estudos interseccionais e justificamos a escolha 

dessa perspectiva para a compreensão das entrevistas e dos fenômenos sociais que elas 

exprimem. Na sequência, em “Discutindo Raça e Genero”, tratamos das questões de raça 

levantadas pelos entrevistados e analisamos como se conectam com os demais marcadores que 

as atravessam – como gênero, classe, orientação sexual e deficiência. Assim, respondemos à 

questão “o que é semelhante nas trajetórias profissionais de homens negros e mulheres negras 

e, por outro lado, o que é consequência do cruzamento dos marcadores?”, começando a 

responder: “quem são as Lideranças Negras?”  

O exercício de escrever sobre os temas que surgiam nas entrevistas nos provocou a 

necessidade de termos uma seção “Lidando com o racismo”, na qual tratamos das barreiras 

impostas pelas discriminações e, principalmente, de como as Lideranças se posicionam em 

relação a estas barreiras.  

Continuando a responder o que nos propusemos nos objetivos da pesquisa, continuamos 

a dissertação, respondendo “como as Lideranças chegaram lá?”, na seção “Liderança Negras”. 

O que acontece após terem alcançados as posições que ocupam hoje é tema da última seção, 

denominada “A responsabilidade de ser e estar”.   
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1. INTERSECCIONALIDADE 

Neste primeiro capítulo, conceituamos Interseccionalidade como a teoria 

interdisciplinar que trata do cruzamento das questões de raça com os demais marcadores sociais, 

principalmente gênero e classe. Além de trabalharmos esse conceito a partir de diversas autoras 

(CRENSHAW, 1989, 1991, 2002; COLLINS, 2019; AKOTIRENE, 2019), justificamos a 

escolha dos estudos da Interseccionalidade como perspectiva epistemológica de análise das 

trajetórias das Lideranças Negras.  

Assim, discutimos que estudos de gênero, quando desconsideram as questões de raça, 

não são suficientes para compreender a experiência de mulheres não-brancas. Também que os 

estereótipos atribuídos as mulheres brancas pelo patriarcado, assim como as reivindicações do 

feminismo hegemônico, não se aplicam às Mulheres Negras. E apontamos que a incorporação 

da crítica ao patriarcado pelo Movimento Negro tem sido pontuada e reivindicada por diversas 

pensadoras negras (DAVIS, 2016; HOOKS, 2014, 2015; AKOTIRENE, 2019) há décadas.   

Além disso, justificamos a escolha de homens negros (e não mulheres brancas) como 

complementares ao público-alvo desta pesquisa. Isso porque, embora a teoria interseccional 

indique que não existe uma relação hierárquica entre as opressões, a vivência das mulheres 

negras está centrada na questão da raça – o que Grada Kilomba (2019, p. 99) denomina “racismo 

genderizado”. Por isso, nos próximos capítulos, trataremos das consequências dos 

imbricamentos dos marcadores sociais, examinando como eles atravessam a experiência 

racializada das Lideranças Negras.   

Sabe-se que as vivências das mulheres negras têm sido, desde muitos anos, objeto de 

reflexão e debate. Em 1852, durante a segunda Convenção pelos Direitos das Mulheres, em 

Akron, Ohio, nos Estados Unidos, a abolicionista e ex-escravizada Sojourner Truth proferiu 

uma histórica fala: “Não sou eu uma mulher?”. Em frente a uma plateia branca, para contestar 

clérigos que argumentavam contra o sufrágio feminino, com a justificativa de uma condição de 

fragilidade física e debilidade intelectual das mulheres, Sojourner discursou: 

Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em 

carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o 

melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em 

carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor 

lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem para meus 

braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum 

poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar 

tanto e comer tanto quanto qualquer homem – desde que eu tivesse 

oportunidade para isso – e suportar o açoite também! E não sou uma mulher? 

(TRUTH, Sojourner apud HOOKS, 2014, p. 115). 
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Esse discurso sublinha uma questão fundamental sobre a experiência da mulher negra 

durante a escravidão, que perdura ao longo dos séculos. Ao indagar “Eu não sou uma mulher?”, 

Sojourner questionava a sua condição feminina a partir das violências raciais sob as quais foi 

submetida. Em sua fala, ela pontua como as questões de raça, e paralelamente, de classe, vão 

lhe auferir uma condição social muito distinta das mulheres brancas – embora ela ainda 

reivindique a sua condição de mulher. O lugar social de Sojourner, marcado pelo racismo, 

aproxima a sua vivência dos homens negros. 

Diversas pesquisadoras do feminismo negro retomam esse discurso, não apenas pelo 

pioneirismo da denúncia, mas pela articulação dos marcadores sociais e a tensão dos 

estereótipos que Sojourner Truth evidencia. Era 1852 e Sojourner já indagava: como o gênero 

é percebido socialmente? Por quê a clivagem racial desassocia mulheres não-brancas dos 

estereótipos femininos? Não é incoerente perceber ‘mulheres’ como um grupo único, uma 

categoria universal? Como raça pauta gênero e como gênero pauta raça?    

A ativista Bell Hooks avalia o discurso de Truth e pontua: 

Ao contrário da maior parte das mulheres brancas defensoras de direitos, 

Sojourner Truth pode referir-se à sua própria experiência de vida pessoal 

como evidência da capacidade da mulher para funcionar como um pai; em ser 

igual ao homem no trabalho; em suportar a perseguição, o abuso físico, a 

violação, a tortura e não apenas sobreviver, mas emergir triunfante (HOOKS, 

2014, p. 115). 
 

Hooks demonstra que a questão de raça aproxima a experiência e, portanto, o papel 

social das mulheres negras aos dos homens negros, enquanto as diferencia das mulheres 

brancas. No contraponto entre as opressões de gênero e raça, o racismo dissolve alguns 

estereótipos fundamentais do pensamento machista – a fragilidade, a delicadeza, a incapacidade 

física – atribuídos não às mulheres, mas às mulheres brancas.   

No discurso de Sojourner, sua estratégia foi contrapor os preconceitos designados às 

mulheres, provando a capacidade e a aptidão das mulheres para o trabalho. O feminismo 

hegemônico e o sexismo, produzidos por mulheres brancas e de classe média, que naquela 

época reivindicavam o sufrágio para sua categoria, é colocado em questionamento. Isso porque 

a categoria “mulher” se resume a considerar mulheres brancas. Bell Hooks cita que Sojourner 

até “expôs os seus seios para provar que era de fato uma mulher”, diante dos questionamentos 

da plateia. Uma tentativa de contrapor, no âmbito biológico, um conceito que é cultural. Embora 

seus argumentos estivessem postos em benefício das mulheres brancas, estas se opuseram ao 
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retorno de Truth ao púlpito, incrédulas quanto a possibilidade de uma mulher negra posicionar-

se contrária aos homens brancos (DAVIS, 2016, p. 72). 

Esse discurso é essencial na compreensão do papel social das mulheres negras, pois 

demonstra que o gênero (ou apenas o gênero) não é definidor de suas experiências. Do 

contrário: o fator determinante para destituir a condição feminina de Sojourner – e de todas as 

mulheres negras escravizadas, trabalhadoras rurais ou domésticas – está na questão da raça.  

Além dos pensamentos de Sojourner Truth, Bell Hooks também retoma a educadora, 

historiadora e socióloga Anna Cooper quem, embora tenha nascido na condição de escravizada, 

tornou-se a quarta mulher negra norte-americana a concluir um doutorado. Na obra A Voice 

from the South (“Uma voz do sul”), publicada em 1892, Cooper argumenta que a igualdade 

de gênero seria uma forma de mulheres negras assumirem lideranças no movimento contra o 

racismo. Cooper discutia maneiras de se combater as opressões de gênero e raça, questões que 

já pontuava em suas reflexões: “A mulher negra de hoje ocupa, podemos dizer, uma posição 

única [...] Ela é confrontada com a questão da mulher e com o problema da raça” (COOPER 

apud HOOKS, 2014, p. 120). 

Novamente, as discriminações que pautam as vivências das mulheres negras são 

descritas pelos duplos marcadores, uma sobreposição definidora de experiências, mas que, 

segundo Cooper, é “irreconhecida” – mesmo no contexto de tempo e espaço em que os 

movimentos feminista e antirracista, separadamente, tomam o centro do debate social. 

Após citar as mulheres negras que a antecederam, Bell Hooks tensiona as complexas 

relações entre o racismo e o machismo, e sobretudo, entre os movimentos feministas e os 

movimentos antirracistas pelos Direitos Civis. A autora pontua que “a luta pela libertação dos 

negros e a luta pelos direitos das mulheres foram vistas como inimigas”, uma vez que as 

feministas brancas repudiavam qualquer conexão política com o movimento negro. Além disso, 

as dinâmicas de opressão de gênero das brancas de classe média acabaram incorporadas ao 

cotidiano das organizações do movimento contra a discriminação racial (HOOKS, 2014, p. 

126). Ou seja, mesmo com as experiências da escravidão e da segregação racial não poupando 

as mulheres negras, as pautas e as conquistas antirracistas priorizam os homens negros. E 

embora a mulher negra lide com as opressões de gênero, o feminismo branco não a contempla. 

Nesse sentido, a socióloga Oyèrónké Oyěwùmí afirma:  

Hoje, estudiosas feministas são a mais importante circunscrição com foco em 

gênero e a fonte de muito conhecimento sobre as mulheres e hierarquias de 

gênero. Como resultado de seus esforços, o gênero tornou-se uma das 
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categorias analíticas mais importantes na empreitada acadêmica de descrever 

o mundo e tarefa política de prescrever soluções. Assim, embora a nossa busca 

por entender não possa ignorar o papel das feministas ocidentais, devemos 

questionar a identidade social, interesses e preocupações das fornecedoras de 

tais conhecimentos (OYĚWÙMÍ, 2004, p. 2). 
  

Ela desenvolve críticas ao feminismo hegemônico, refletindo sobre as diferenças 

conceituais entre a teoria feminista norte-americana e as epistemologias culturais africanas que 

discutem gênero, mulheres e suas questões. Partindo do gênero como construção sociocultural 

e da subordinação universal da teoria feminista para a categoria “mulher”, conclui: “a crítica 

mais importante de articulações feministas de gênero é aquela feita por uma série de estudiosas 

afro-americanas que insistem que nos Estados Unidos de forma alguma o gênero pode ser 

considerado fora da raça e da classe” (Ibidem, p. 3). 

Estas reflexões estão em Mulheres, raça e classe (1981), escrito pela filósofa afro-

americana Angela Davis, cuja fundamentação teórica é marxista. Ela avalia a condição social 

da mulher negra desde o movimento antiescravagista até o movimento sufragista feminino; a 

relação destas mulheres com o trabalho, com a maternidade, com os direitos reprodutivos, entre 

outras questões, destacando o lugar das mulheres negras como sujeitos políticos de sua 

emancipação, tanto no movimento abolicionista (negro) quanto no sufragista (feminista). Para 

a autora, a formação do mercado de trabalho livre e as relações capitalistas do século XX vão 

fortalecer os imbricamentos entre sexismo e racismo (DAVIS, 2016, p. 127).  

Quando acessamos os dados das desigualdades sociais no Brasil, fica evidenciada a 

relação entre raça e classe. Enquanto entre os mais ricos do país, 70,6% são brancos,1 negros 

são 75,2% dentre os mais pobres.2 Na média, brancos recebem um salário 68% maior do que 

negros. Além disso, pretos e pardos compõem 64,1% dos desempregados (IBGE, 2018, p. 28); 

71,8% das crianças de 5 a 13 anos que realizam trabalho infantil (IBGE, 2017, p. 3) e 82% dos 

resgatados do trabalho escravo no Brasil entre 2016 e 2018.3 O número reduzido de indivíduos 

negros em cargos de gestão nas empresas brasileiras – dado que motiva a realização desta 

dissertação – também exemplifica essa relação.  

 

1 MADEIRO, Carlos. “Negros são 75% entre os mais pobres; brancos, 70% entre os mais ricos”. In: Uol Notícias, 

13 nov. 2019. 
2 “Trabalhador branco ganha por hora 68% mais que pretos e pardos, mostra IBGE”. In: G1 Economia, 13 nov. 

2019. 
3 PENHA, Daniela. “Negros são 82% dos resgatados do trabalho escravo no Brasil”. In: Repórter Brasil, 20 nov. 

2019. 
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Nesta pesquisa optou-se pelo estudo das Lideranças Negras – que são profissionais que 

ocupam posições privilegiadas. A análise de suas trajetórias não será realizada à luz da 

perspectiva marxista, embora diversas dos(as) autores(as) citados(as) nesta dissertação 

(AKOTIRENE, 2019; DAVIS, 2016; NASCIMENTO, 2019) sinalizem a indissociável relação 

entre capitalismo e racismo. Partimos da metodologia interseccional, que já considera a 

inerência dos marcadores de raça e classe, e da premissa que a divisão racial entre trabalhadores 

negros e brancos é uma característica essencial do capitalismo. (DAVIS, 2016, p. 129)  

Outra questão epistemológica importante é a denominação das pensadoras referenciadas 

como feministas negras – afinal, é assim que elas mesmas (CRENSHAW, 1989, 1991; DAVIS, 

2016; COLLINS, 2019; RIBEIRO, 2017) se posicionam. Embora estas autoras argumentem 

sobre a hegemonia eurocêntrica no ativismo feminista e destaquem que o feminismo, enquanto 

teoria, é propriedade cultural das mulheres brancas, é com o feminismo negro que reivindicam 

a inclusão das pautas raciais e interseccionais na discussão das questões de gênero.  

Partindo da ideia de que o ‘feminismo negro’ enquanto categoria analítica, desconstrói 

a premissa racista de que o feminismo é um campo de estudos e um movimento político 

exclusivo de brancas, e que o próprio adjetivo ‘negro’ já provoca e embarga a ideia de 

universalidade das mulheres, compreendo que essa perspectiva dá conta das questões aqui 

levantadas. A outra opção seria abdicar do feminismo negro e mergulhar no mulherismo 

proposto por Alice Walker (2021). Neste modelo de pensamento, as condições da mulher negra 

são analisadas, prioritariamente, sob a perspectiva racial. Embora do ponto de vista político, a 

união de homens negros e mulheres negras apresente-se como o principal caminho da 

emancipação e reivindicações sociais, do ponto de vista analítico-metodológico o mulherismo 

não é suficiente para compreender as nuances que diferenciam as mulheres dos homens negros. 

Afinal, essas diferenças, são interpretadas como críticas ou ‘ataques’ a estes homens, também 

oprimidos em raça e classe, e não como avaliações sistêmicas das camadas de opressão 

(COLLINS, 2019). 

 Durante a análise das entrevistas das Lideranças Negras, as diferenças relacionadas 

às questões de genero, serão destacadas quando existentes. Começamos ao apontar a 

própria percepção de uma entrevistada, que se atenta para as questões de raça ao se 

deparar com questões de classe. Para ela, a atenção às mazelas sociais, como fome e 

pobreza, foi essencial para o despertar de uma consciência racial:  
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Quando eu era mais nova, a questão social me incomodava mais, porque a 

situação das pessoas me tocava. Mas aos poucos eu fui percebendo a questão 

do racismo aí também: por que tinha mais negros nessa condição? Comecei a 

fazer essas reflexões, foi fundamental (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

Esta percepção também vai despertar o questionamento de raça, classe e gênero, para 

outra das entrevistadas: 

Sou uma mulher negra e aí vem os estigmas. O fato de eu ser bisneta, neta, 

filha de mulheres negras e indígenas que foram empregadas domésticas 

durante toda a sua vida, então, essa era minha única opção? (Entrevistada, 30 

a 39 anos).  

 

Encontramos esses questionamentos na literatura, justamente como exemplos da 

interseccionalidade: a discriminação recorrente no mercado de trabalho e a limitação das 

mulheres negras aos postos mais precários no serviço doméstico. Sobre estas e outras questões, 

Angela Davis (2011) conclui que “classe informa raça. Mas raça, também informa classe. E 

gênero informa classe”, ou seja, “raça é a maneira como a classe é vivida”.  

Mesmo sendo centenárias as discussões que articulam raça, gênero e classe, o termo 

interseccionalidade foi mobilizado pela primeira vez pela advogada, filósofa e professora 

Kimberle Crenshaw. Ela é uma pensadora da Teoria Crítica da Raça, que é o arcabouço teórico 

que se dedica à compreensão das políticas, práticas e leis que perpetuam a subordinação racial, 

embora tenham sido pensadas como pretensamente neutras. A Teoria reflete sobre a 

importância de se enxergar as políticas, práticas e leis dentro de um contexto histórico e cultural, 

para assim desconstruir seus significados e implicações nas questões de raça.  

Ademais, a Teoria Crítica da Raça reúne estudos realizados por acadêmicos negros, 

pautados nas questões de raça e racismo, que criticam a concepção de que o direito e a política 

estão desassociados, refletindo a “localização política e intelectual, através do ‘crítico’; o foco 

mais substantivo em raça e um desejo de desenvolver um relato mais coerente de raça e lei” 

(CRENSHAW, 2002b, p. 16, tradução minha). Os teóricos da raça defendem uma 

desconstrução da mentalidade conservadora e um compromisso com a justiça social. Dentro do 

Direito, atuam sobre as leis antidiscriminatórias e o desencarceramento. Essa bagagem justifica 

o olhar sistêmico e social das considerações que Crenshaw faz acerca da condição das mulheres 

negras e de seu lugar na interseccionalidade.   

No artigo “Desmarginalizando a intersecção entre raça e sexo: uma crítica feminista 

negra da doutrina da antidiscriminação, da teoria feminista e da política antirracista” (1989), 
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Crenshaw apresenta a interseccionalidade como a localização da mulher negra em um 

cruzamento dos marcadores sociais de raça, gênero e classe. Ela explica que, sobre essa posição, 

incidem discriminações e opressões múltiplas – que não são suficientemente interpretadas e 

confrontadas pelo movimento feminista (no qual o sujeito universal é a mulher branca) ou pelas 

lutas antirracistas por direitos civis (que priorizam e são protagonizadas por homens negros) 

(CRENSHAW, 1989). 

Crenshaw argumenta que as vivências e as pautas das mulheres negras não podem ser 

compreendidas apenas pelas “análises categóricas” de gênero e raça, que considera como 

limites conceituais ou análises isoladas. A autora afirma que mulheres negras experimentam 

uma dupla opressão, ou seja, efeitos combinados de práticas discriminatórias com base na raça 

e no gênero. Argumenta também que as experiências das mulheres negras não podem ser 

compreendidas como uma soma de discriminações, mas – como o próprio termo sugere – um 

cruzamento, uma convergência, uma intersecção destas opressões. Assim, a autora conclui que 

“a comunidade negra deve imperativamente incluir uma análise do sexismo e do patriarcado”, 

assim como o feminismo que pretende expressar as pautas de todas as mulheres deve incluir 

uma perspectiva de análise que considere a raça (CRENSHAW, 1989, tradução livre). 

Após esta publicação, Kimberle Crenshaw continuou debatendo a interseccionalidade 

em outras obras. Em 1991, publicou o texto “Mapeando as margens: interseccionalidade, 

políticas de identidade e violência contra mulheres não-brancas”. Essa é uma obra fundamental 

para a compreensão do pensamento interseccional, pois o interpreta sob três aspectos: estrutural, 

político e representacional.  

Na interseccionalidade estrutural, Crenshaw defende que no que concerne à violência 

doméstica, sexual e outras mazelas, as mulheres não-brancas vivenciam experiências muito 

diferentes das mulheres brancas. Essa diferença ocorre porque enquanto sobre mulheres brancas 

incide apenas a questão de gênero, as mulheres não-brancas estão no cruzamento das opressões: 

a interação das vulnerabilidades, portanto, cria uma outra dimensão de destituição de poderes 

(CRENSHAW, 1991, p. 13). 

Sobre a interseccionalidade política, a autora explica que os grupos dos quais as 

mulheres não-brancas fazem parte atuam, frequentemente, em agendas políticas conflitantes. 

Soma-se a isso o fato de os movimentos não articularem todas as dimensões do racismo e do 

sexismo, de maneira que os movimentos irão reproduzir as lógicas excludentes da sociedade. 

Desta forma:  
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O fracasso do feminismo em interrogar a raça significa que as estratégias de 

resistência do feminismo muitas vezes replicam e reforçam a subordinação de 

pessoas não-brancas e o fracasso do antirracismo em interrogar o patriarcado 

significa que o antirracismo frequentemente reproduz a subordinação das 

mulheres (Ibidem, p. 16). 

 

A autora finaliza a discussão sobre as categorias da intersecção com o conceito de 

“interseccionalidade representacional”. Nessa seção, ela discute como as imagens das mulheres 

não-brancas construídas na cultura popular (especialmente no humor e nas canções de rap) vão 

contribuir para a marginalização dessas mulheres na sociedade, inclusive nos grupos 

antirracistas ou antissexistas. Crenshaw ainda indica que, nestas representações, a retórica do 

antissexismo (branco) acaba por constituir uma ocasião para o racismo e a retórica do 

antirracismo (masculino) possibilita a misoginia (Ibidem, p. 67-68). 

Embora essas discussões sejam fundamentais para a compreensão da 

interseccionalidade, foi apenas após a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância, ocorrida em 2001, que o conceito se 

disseminou na produção acadêmica. Na ocasião, Crenshaw apresentou o “Documento para o 

encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero”, no qual 

define:  

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos 

da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcado, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, 

etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como 

ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, 

constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento 

(CRENSHAW, 2002a, p. 177). 

  

É fundamental, portanto, compreender que a interseccionalidade não trata de uma soma 

de discriminações, uma superposição ou mesmo uma hierarquização das opressões: gênero 

antes de raça, ou raça depois de classe. Do contrário, é um conceito que explica como as 

questões se entrelaçam. Sobre a mulher negra, posicionada nesse cruzamento de marcadores 

sociais, incidem opressões de gênero, de raça e de classe, simultânea e paralelamente.   

No intuito de instrumentalizar essas ideias para a produção acadêmica, é que argumenta 

a socióloga Patricia Hill Collins, em seu livro Black Feminism Thought de 2002, traduzido 

para o português como Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política 

do empoderamento (2019). Nesta obra a autora se dedica a explicar a importância deste 
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pensamento enquanto teoria social crítica. Ela parte do princípio de que, se as vivências de 

mulheres negras decorrem de serem mulheres e negras, a epistemologia que rearticula essa 

condição deve convergir o conjunto dessas experiências: “raça e gênero podem ser 

analiticamente distintos, mas na vida cotidiana das mulheres negras eles operam juntos”. 

(COLLINS, 2019, p. 429). Ou seja, se no cotidiano de mulheres negras os marcadores de raça 

e gênero operam conjuntamente, é necessário que estas questões sejam examinadas sob uma 

mesma categoria analítica. 

Partindo do pressuposto de que os avanços dos estudos de gênero, mesmo que desafiem 

o pensamento hegemônico da elite masculina branca, não contempla as mulheres afro-

americanas, latino-americanas, indígenas e asiático-americanas (Ibidem, p. 36), Collins julga 

necessário distinguir de outras áreas de investigação intelectual teorias que ela denomina como 

“pensamento feminista negro”. Defino o Feminismo Negro de Collins pela teoria social crítica, 

ou “arcabouço epistemológico” produzidos por historiadoras, filósofas, cientistas sociais e 

demais acadêmicas negras – pesquisadoras que escrevem sobre e a partir do seu lugar de fala – 

acerca do cruzamento das questões de raça, gênero e classe.  

Eu estive no lançamento do livro Pensamento feminista negro, no Museu de Arte do 

Rio, na Festa Literária das Periferias, em 20 de outubro de 2019. Patricia Hill Collins, após 

participar da mesa “Seu lugar é lá”, realizou uma sessão de autógrafos ao lado da escritora 

brasileira Ana Maria Gonçalves. Ao entregar meu exemplar para ser autografado, tive a 

oportunidade de falar sobre minha pesquisa de Mestrado e como gostaria de utilizar a 

interseccionalidade como instrumento metodológico. Patricia Hill Collins me respondeu, 

sorrindo, que essa era a sua intenção: auxiliar pesquisadoras da História, da Sociologia, 

Filosofia, Ciência Política e de áreas correlatas a desenvolverem suas pesquisas acadêmicas, a 

fim de avançarem no debate sobre as experiências das mulheres negras. Esta fala converge 

inegavelmente com o propósito de sua obra: desenvolver um referencial epistemológico para 

usos investigativos e interpretativos (COLLINS, 2019, p. 56-58). 

No que concerne à fronteira do conhecimento e da sociedade, a instrumentalização 

acadêmica do Feminismo Negro traz duas importantes contribuições. Primeiramente, “o 

pensamento feminista negro promove uma transformação paradigmática fundamental na forma 

como pensamos sobre as relações de poder injustas”. Além disso, “aborda debates 

epistemológicos em curso sobre a dinâmica de poder subjacente ao que conta como 

conhecimento” (Ibidem, p. 433-434). Ou seja, enquanto observamos, estudamos e 
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problematizamos as vivências das mulheres negras, não apenas distorcemos a eurocentricidade 

da epistemologia, mas também alteramos as dinâmicas sociais de poder. Para Collins, a 

Interseccionalidade é parte desta epistemologia, funcionando como tensão dos sistemas de 

opressão (Ibidem, p. 57). 

Carla Akotirene inicia o livro Interseccionalidade concordando com Collins na 

avaliação de que a interseccionalidade trata de “um sistema de opressão interligado”. 

(AKOTIRENE, 2019, p. 21). Da obra, inteiramente dedicada à discussão desse conceito, 

destaco três principais contribuições: os usos da interseccionalidade enquanto metodologia; a 

análise dos marcadores que convergem na intersecção para a compreensão das questões de raça 

e a transferência crítica do pensamento norte-americano para a realidade das mulheres negras 

brasileiras, sobretudo em sua dimensão prática.  

Para a autora – mestra em Estudos Interdisciplinares de Gênero, Mulheres e Feminismos 

– a interseccionalidade, além de instrumento prático, é teoria, instrumento heurístico e 

metodologia (Ibidem, p. 34), pois “visa dar instrumentalidade teórico metodológica à 

inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado” (Ibidem, p. 19). 

Este, por sua vez, definido como o sistema modelador da dominação masculina, que impõe 

identidades binárias, heterossexuais e cisgêneras – àquelas que “se identificam com o gênero 

que lhes foi atribuído quando ao nascimento” (JESUS, 2012, p. 26).  

Carla Akotirene (2019, p. 49-51) destaca o caráter indissociável de cisheteropatriarcado, 

racismo e capitalismo, e o fato de estes sistemas modelarem experiências e subjetividades desde 

o colonialismo até a atualidade. Quando aponta a interseccionalidade como metodologia, 

demonstra que esta vai articular raça com outros marcadores sociais, transgredindo a 

normatividade cisheteropatriarcal eurocêntrica da epistemologia e da produção acadêmica.      

Compartilhando dessa premissa, elencamos o uso do pensamento interseccional como 

método analítico. Para tal, utilizamos como referências bibliográficas as obras de mulheres e 

negros, priorizando, evidentemente, a produção intelectual de mulheres negras. Filósofas, 

sociólogas, psicólogas, juristas, entre outras formações, que utilizem o feminismo negro ou sua 

instrumentalização interseccional como referencial para a avaliação da sociedade, das clivagens 

identitárias e das relações entre os diversos grupos específicos. Nos capítulos desta dissertação 

a bibliografia utilizada é inteiramente composta por autores e autoras não-brancos: pretos, 

pardos, latinos, orientais, indígenas, entre outros.  
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Esta foi uma escolha metodológica. A pesquisa tem um propósito político de reverter a 

lógica eurocêntrica da produção acadêmica, criticada pelas sociólogas, antropólogas e filósofas 

negras (SOUZA, 1983; RIBEIRO, 2017; KILOMBA, 2019; AKOTIRENE, 2019; COLLINS, 

2019). A interpretação dos cânones destas disciplinas não traduz a complexidade do tema em 

relação às questões de raça. Do contrário, estão impregnadas com o seu ponto de vista, que não 

é universal ou imparcial e pode reproduzir uma série de estereótipos e vieses que a literatura 

decolonial pode desconstruir.  

A dinâmica na qual indivíduos não-brancos são objetos de pesquisadores brancos 

reproduz e reforça as relações raciais desiguais de poder. Nesta pesquisa, há entrevistadas(os) 

negras(os), falando com uma pesquisadora negra, com relatos de suas vivências analisados sob 

a ótica de pensadores(as) negros(as), ou seja, a nossa realidade será relatada, analisada e 

interpretada por nós mesmos.  

Partimos da premissa de que a etnografia é uma interpretação, uma tradução do que se 

percebe (BASQUES JÚNIOR, 2011), a produção de sentidos após a observação, a conversa, a 

coleta de informações cotidianas de determinado grupo. A partir daí vem a compreensão de que 

essa tradução funcionaria de maneira diferenciada se as partes “falam a mesma língua”. Assim, 

além de uma escolha metodológica, e conforme aponta Grada Kilomba (2019), essa também é 

uma escolha política. A ciência também é um ambiente de disputas de narrativas, de 

centralidades, de perspectivas dicotômicas – e eu, mulher e negra, tenho um lado. Afinal, uma 

epistemologia que não reverte as lógicas estruturais de manutenção dos lugares de fala serve ao 

propósito de reforço dessas lógicas.  

Finalmente, e não menos importante: a relação de confiança entre entrevistados(as) e 

entrevistadora foi estabelecida em decorrência de um mesmo lugar de fala. Assim, mantenho 

essa proximidade e essa relação na análise dos depoimentos, utilizo o olhar de pesquisadores 

negros(as) sobre as trajetórias relatadas. Isso não significa que eu (enquanto etnógrafa) ou os 

autores referenciados (historiadores, psicólogos, filósofos) tenhamos vivenciado exatamente as 

mesmas experiências que as(os) entrevistadas(os), mas que essas experiências, como 

consequências do lugar de “Outro”, de “Margem”, onde encontram-se as lideranças, podem ser 

melhor compreendidas através de um olhar de quem também está na “Margem”.  

Essa troca enriquece a pesquisa, pois o entrecruzamento de experiências – entre quem 

fala e quem ouve – aprofunda o trabalho etnográfico. Trata-se de antropologia e de pesquisa 
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acadêmica, mas também de ressignificação de sujeitos. Somos indivíduos negros falando com 

negros e sobre negros. 

 Neste sentido, exprimo também uma preocupação moral, profundamente conectada à 

minha própria percepção do que é ser uma mulher negra, e a missão que assumi enquanto 

pesquisadora das Lideranças. Além da questão ética da pesquisa quantitativa, estabelecer um 

espaço de acolhida durante as entrevistas me exigiu uma posição de respeito às fontes, e 

principalmente, da maneira pela qual elas querem que suas histórias sejam contadas. Por causa 

da preocupação ética e da manutenção da relação de confiança que foi construída, questões 

referentes ao sofrimento mental ou detalhamento de questões financeiras, por exemplo, não 

foram transcritas, assim como o que foi explicitamente solicitado que não fosse relatado.  

 Destaco um caso específico de uma entrevistada que não foi incluída nesta pesquisa. 

Após nossas conversas, tive acesso à outra entrevista concedida por ela e identifiquei uma série 

de incongruências entre os relatos oferecidos para mim e para o outro entrevistador. Assumi a 

postura ética de não questionar as razões pelas quais esta entrevistada descreveu experiências 

distintas em suas falas, mas optei por não incluir seus relatos nas análises. 

Reitero que a identidade masculina, branca e heterossexual, conforme apontam Djamila 

Ribeiro (2017) e Grada Kilomba (2019), não é universal. Contrastamos a ideia de que um 

homem branco é um “ser humano”; um homem negro é um “negro”; uma mulher branca é uma 

“mulher”, ou seja, que a especificidade se aplicaria apenas para mulheres negras. Entretanto, é 

necessário compreender que “a identidade não pode se abster de nenhuma das suas marcações, 

mesmo que nem todas, contextualmente, estejam explicitadas” (AKOTIRENE, 2019, p. 44). 

Nas palavras de Djamila Ribeiro (2017, p. 18),  

um projeto de descolonização epistemológica necessariamente precisaria 

pensar a importância epistêmica da identidade, pois reflete o fato de que 

experiências em localizações são distintas e que a localização é importante 

para o conhecimento. 

 

Assim, para construirmos uma perspectiva epistemológica que dê conta de todas essas 

identidades, é necessário trabalharmos para o “desvelamento dos processos históricos que 

colocam determinados grupos em posições subalternas” (Ibidem, p. 90) e fazê-lo no campo 

epistemológico é parte deste processo de desvelamento.  

Em um capítulo denominado “Quem pode falar?”, Kilomba trata do apagamento de 

sujeitos racializados como acadêmicos. Ela estabelece uma demanda:  
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uma epistemologia que inclua o pessoal e o objetivo como parte do discurso 

acadêmico, pois todas/os nós falamos de um tempo e lugar específicos, de uma 

história e uma realidades específicas – não há discursos neutros (KILOMBA, 

2019, p. 58).  

 

Ela argumenta que a fala não deve ser à margem: deve, do contrário, representar um 

lugar de possibilidade (Ibidem, p. 69). Assim, “como escritoras/es e acadêmicas/os negras/os, 

estamos transformando configurações de conhecimento e poder à medida que nos movemos 

entre limites opressivos, entre a margem e o centro” (Ibidem, p. 59).    

Isto posto, e em conformidade com o que a metodologia interseccional indica, 

discutiremos as vivências das mulheres negras através dos olhares de mulheres negras. Não 

apenas a partir das narrativas colhidas na pesquisa – pesquisa esta desenvolvida também por 

uma mulher preta – mas também interpretadas segundo a uma teoria social decolonial na 

essência, pensada por autoras que detém lugar de fala em proximidade com o das/os 

entrevistadas/os.        

Continuando a reflexão da interseccionalidade segundo Akotirene (2019, p. 43), 

encontramos novamente a argumentação que a intersecção não considera “aforismos 

matemáticos hierarquizantes ou comparativos”. A existência de racismo, machismo, lesbofobia, 

capacitismo e intolerância religiosa, a título de exemplo, não faria da experiência de uma mulher 

negra com deficiência lésbica candomblecista, um quíntuplo de opressões. Estas opressões se 

manifestam de diversas maneiras, em circunstâncias que variam. Em determinados momentos, 

o peso de um marcador dói mais do que de outros. Há locais e ocasiões em que os grupos são 

mais ou menos tolerantes com determinadas diferenças. Ou seja, a subjetividade das clivagens 

e das relações sociais não pode ser compreendida numa dinâmica de somas ou subtrações. 

A despeito desse argumento, Akotirene (Ibidem, p. 48) sinaliza raça como o marcador 

que define as demais experiências: “a interseccionalidade é sobre a identidade da qual participa 

o racismo interceptado por outras estruturas”. Essa reflexão se aproxima bastante do que 

argumenta Grada Kilomba (2019, p. 99): o racismo não opera como uma ideologia ou um 

sistema apartado, do contrário, interage com outras estruturas de dominação. A autora utiliza o 

termo “Racismo Genderizado”, inaugurado por Philomena Essed (1991) para definir a 

experiência de racismo que incide sobre mulheres, pautando raça como o cerne das dinâmicas 

interseccionadas de discriminação. Racismo genderizado é a opressão racial que incide sobre 

as mulheres negras, opressão esta pautada em concepções racistas do que são os papéis de 

gênero. 
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Desta maneira, a proposta metodológica interseccional irá tensionar a experiência 

racializada entremeada pelos marcadores de classe, gênero, geração, escolaridade, religião, 

território, orientação sexual, entre outros (AKOTIRENE, 2019, p. 50). 

Quando pensamos no que seriam os outros marcadores, conseguimos ilustrar questões 

bem específicas da realidade brasileira, tais como a intolerância em relação ao Candomblé e a 

Umbanda; o localismo do Sudeste contra o Nordeste ou a violência contra travestis. Transferir 

as reflexões das pensadoras norte-americanas para o contexto afro-latino-americano é uma das 

proposições de Akotirene (2019). Para isso, ela coloca em contraponto a teoria de Crenshaw, 

validada por Collins (2019), com pensadoras africanas latino-americanas – dentre as quais 

destaco as brasileiras. 

  A análise crítica da subordinação das mulheres negras nos movimentos feminista e 

antirracista no Brasil, bem como a indissociabilidade dos marcadores de raça, gênero e classe 

permeia as obras de Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e Luiza Bairros.  

Bairros (1995, p. 461) afirma que “raça, gênero, classe social e orientação sexual 

reconfiguram-se mutualmente” em sua multidimensionalidade. Também aponta que no 

movimento das mulheres negras no Brasil não poderia haver uma prioridade entre a luta contra 

o racismo ou contra o machismo. Afinal, a experiência de ser “negro” é vivida através do gênero 

e de ser “mulher” através da raça. 

Acerca da sobreposição de marcadores, Bairros afirmou que, embora se coloque dentro 

do movimento feminista a partir da sua identidade de mulher negra, esta categoria também não 

deve ser interpretada como universal. As experiências das mulheres negras também são plurais: 

lésbicas, quilombolas, empregadas domésticas, praticantes de religiões afro-brasileiras, entre 

outros grupos, que possuem suas vivências e suas pautas. Entretanto, e indo de encontro ao que 

afirmam Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez, Bairros coloca as questões de raça no cerne.  

A ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial começou sua 

atuação política no Movimento Negro Unificado (MNU), em 1979. À época, Luiza Bairros 

conheceu Lélia Gonzalez, de quem a contribuição para a história do Brasil, reivindica, “ainda 

não foi devidamente avaliada e reconhecida”. Bairros reforça a relevância do pensamento de 

Lélia para o movimento das mulheres negras brasileiras: “era Lélia que servia como nossa 

porta-voz contra o sexismo, que ameaçava subordinar a participação de mulheres no interior do 

MNU, e o racismo que impedia nossa inserção plena no movimento de mulheres” (BAIRROS, 

2000, p. 342). 
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São de Lélia Gonzalez algumas obras fundamentais para a compreensão das relações 

interseccionais na realidade brasileira, embora a autora não utilize essa denominação. 

Conceitualmente, a antropóloga apresenta a “mulher negra” enquanto categoria de análise 

socioeconômica, a partir de análises da(s) experiência(s) que caracteriza(m) essa categoria e 

que são, essencialmente, decorrentes da intersecção dos marcadores de gênero e raça. Aponto 

três textos fundamentais dessa discussão: “Racismo e sexismo na cultura brasileira” (1981); “O 

papel da mulher negra na sociedade brasileira” (1982) e “Mulher Negra” (1984). Na análise 

realizada por ela: 

O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobre o duplo 

fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós o racismo se constitui como a 

sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, 

veremos que sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a 

mulher negra em particular (GONZALEZ, 1984b, p. 224). 
    

 

Em “Mulher Negra”, Lélia Gonzalez transcreve o trecho de um panfleto distribuído em 

março de 1984, no Morro do Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro, pela ocasião do Dia 

Internacional da Mulher (8 de março) e do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação 

Racial (21 de março). É explicativo do pensamento interseccional das mulheres do 

NZINGA/Coletivo de Mulheres Negras, do qual foi co-fundadora, à comemoração destas duas 

datas simultaneamente. Reproduzo aqui parte do manifesto: 

Somos um Coletivo de Mulheres porque lutamos contra todas as formas de 

violência, ou seja, lutamos contra o sexismo e a discriminação sexual. Somos 

um Coletivo de Mulheres Negras: além do sexismo, lutamos contra o racismo 

e a discriminação racial que fazem de nós o setor mais explorado e mais 

oprimido da sociedade brasileira [...] Nosso objetivo é trabalhar com as 

mulheres negras de baixa renda (mais de 80% das trabalhadoras negras), que 

vivem principalmente nas favelas e nos bairros de periferia. E por quê? Porque 

são discriminadas pelo fato de serem mulheres, negras e pobres. (Ibidem, p. 

11, grifos meus). 

 

No texto, a autora ressalta e diferencia as três categorias: mulheres; mulheres negras; 

mulheres negras e pobres. Assim, não apenas analisa e define os marcadores de gênero, raça e 

classe, como comunica o que essa sobreposição representa, em termos práticos, cotidianos e, 

sobretudo, políticos.  

No entrave entre a atuação no movimento feminista e no movimento negro, Lélia 

denunciou que “muitas feministas adotam posturas elitistas e discriminatórias” ou acusavam de 

“agressivas” as mulheres negras que pontuassem o racismo como forma estrutural de opressão 
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e exploração, assim como sexismo. Embora criticasse as reproduções de “práticas originárias 

de ideologia dominante” dentro do movimento contra o racismo, Lélia aproxima as categorias 

de homem negro e mulher negra em decorrência da “experiência histórico-cultural comum” 

(Ibidem, p. 9). Na escolha de entrevistados homens negros para esta dissertação, tal como dito 

anteriormente, é essa experiência que visamos explorar. 

O pensamento de Lélia foi fundamental para a construção do feminismo negro de que 

tratam outras pensadoras brasileiras. Sueli Carneiro, que se intitula “filhote de Lélia  Gonzalez”, 

reivindica sua autonomia na discussão das opressões de gênero e raça e constrói algumas 

críticas acerca da interseccionalidade: 

Eu sou uma feminista negra porque sou antiga, tenho quase 70 anos. [...] Eu 

nunca usei esse conceito porque eu sou muito anterior à emergência dele, 

embora os sentidos que ele carrega estejam presentes nos meus textos e de 

outras mulheres negras da minha geração. Quando a Crenshaw chegou com 

esse debate da interseccionalidade, eu já estava com essa concepção 

consolidada de feminismo negro. Eu sou filhote da Lélia Gonzalez. Eu sou 

uma feminista negra antirracista que em determinado momento, na 

estruturação do instrumento político de luta que eu, com outras mulheres 

negras, concebi o Geledés, pensava o que era ser mulher negra no contexto do 

feminismo branco hegemônico da época. E naquele momento eu entendia que 

nós tínhamos que construir uma concepção de feminismo extraída da nossa 

própria experiência, das nossas próprias tradições.4 

 

Sobre a centralidade da raça nestes cruzamentos, também houve considerações das 

entrevistadas desta pesquisa. Na fala, percebemos o distanciamento das vivências das mulheres 

negras dentro do feminismo, além do questionamento do patriarcado apartado do debate da 

raça: 

Eu sou contra o machismo, embora eu não me entenda como feminista. O 

movimento feminista começou a gente estava no tronco, sabe? Eu não sou 

uma mulher preta, eu sou uma preta mulher. Mas isso é outro assunto que eu 

também evito: diversidade de gênero. Gente, vamos falar de raça? A mulher 

branca está no poder, a mulher preta não. Então talvez a questão não seja 

apenas o gênero, né? (Entrevistada, 20 a 29 anos). 

 

Quando refletindo sobre trabalho e diversidade, outra entrevistada pontuou incômodo 

semelhante. Ela reforça os marcadores da sua vivência – “mulher, negra, nordestina” – para 

informar que não se sente representada por mulheres brancas. Do contrário, as percebe como 

 

4 CARNEIRO, Sueli. “Sobrevivente, testemunha e porta-voz” [Entrevista concedida a Bianca Santana]. In: Cult, 

09 maio 2017. 
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opressoras. Nos aprofundaremos nessas questões no capítulo “Raça e Gênero”, mas por ora, 

destacamos: 

Uma mulher negra, nordestina, falando sobre Diversidade – parece que eu sou 

o óbvio. Mas não sou. Quando eu chego nos eventos, nos fóruns sobre 

Diversidade, ninguém é negro. E eles ainda se propõem a falar por nós. Os 

grupos de Diversidade de mulheres brancas é um bando de conservadoras. 

Não nos representam. A mulher branca entrou no mundo corporativo e tem 

uma pauta que é exclusiva dela: elas não querem mulheres na liderança, elas 

querem a mulher branca na liderança. Não se fala de interseccionalidade, não 

se fala de deficiência, de mulheres trans, nada disso. Elas querem manter seus 

privilégios, suas 20 babás negras em casa (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

As inquietações de que tratam as Lideranças Negras são pontuadas pelas teóricas da 

interseccionalidade. Sueli Carneiro utiliza o “binômio racismo/sexismo” para criticar a 

“produção de privilégios e exclusões”, que conduz à necessidade de um Feminismo Negro no 

Brasil: 

As mulheres negras assistiram, em diferentes momentos de sua militância, à 

temática específica da mulher negra ser secundarizada na suposta 

universalidade de gênero. Essa temática da mulher negra invariavelmente era 

tratada como subitem da questão geral da mulher, mesmo em um país em que 

as afrodescendências compõem aproximadamente metade da população 

feminina. Ou seja, o movimento feminista brasileiro se recusava a reconhecer 

que há uma dimensão racial na temática de gênero que estabelece privilégios 

e desvantagens entre as mulheres. Isso se torna mais dramático no mercado de 

trabalho (CARNEIRO, 2011, p. 121). 
  

Nestas falas, as Lideranças Negras denunciam questões interseccionais no mercado de 

trabalho – ambiente onde Carneiro julga “mais dramáticas” as tensões entre feministas brancas 

e mulheres negras.  

Patricia Hill Collins (2019, p. 401) indica que os temas centrais do pensamento feminista 

negro – como “trabalho, família, política sexual, maternidade e ativismo político” – vão 

demonstrar e criticar as opressões interseccionais existentes na matriz de dominação social. A 

categoria “trabalho”, primeiro tema trabalhado pela autora nesse estudo, também é explorada 

por Angela Davis, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e muitas outras pensadoras negras. Esta 

categoria é essencial para a discussão do lugar social que a mulher negra ocupa. 

Não é uma casualidade que o texto que inaugura o termo, publicado por Crenshaw em 

1989, utilize três processos trabalhistas para exemplificar como as questões interseccionais 

definem as experiências sociais das mulheres negras. Tanto o processo movido contra a General 

Motors, em decorrência de a empresa “simplesmente não contratar mulheres negras antes de 

1964”, como a “discriminação racial e sexual em promoções para cargos mais qualificados e 
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de supervisão” na Hughes Helicopters ou ainda a impossibilidade das mulheres negras 

representarem a totalidade da comunidade negra no processo contra discriminação racial da 

empresa Travenol (CRENSHAW, 1989, p. 146-149) demonstram que as dinâmicas de 

discriminação que pautam o mercado de trabalho precisam ser discutidas numa perspectiva 

teórico-metodológica interseccional – exercício ao qual nos propomos nesta dissertação.   

 

1.1 A HISTÓRIA DE LUÍSA  

Essa dissertação trata, essencialmente, da história de vida das Lideranças Negras. 

Histórias contadas livremente, com o mínimo de intervenção ou interrogação, respeitando a 

escolha de cada entrevistado(a) em dividir o tanto o que considera relevante para sua trajetória, 

como o que se sentia confortável a compartilhar. Essa é a história que iremos esmiuçar neste e 

no próximo capítulo.  

Encontrei na literatura uma narrativa que sintetiza a história de mulheres negras que 

ascenderam socialmente nos anos 1980. É o relato de Luísa, médica de 23 anos, apresentado no 

livro Tornar-se negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão 

social, de Neusa Santos Souza. Essa obra relata a trajetória de pessoas negras que ascenderam 

socialmente em relação à sua realidade de origem, e a partir dos seus relatos, discorre sobre o 

negro e o discurso elaborado por ele mesmo. O estudo apresenta  

um olhar que se volta em direção à experiência de ser-se negro numa 

sociedade branca”, principalmente, para a experiência emocional decorrente 

desta ascensão que representa a “decisiva conquista de valores, status e 

prerrogativas brancos (SOUZA, 1983, p. 17). 

 

Luísa tem na avó seu maior referencial, e assim, “faz da sua vida o discurso da avó”. 

Vivendo sob um ideal de ego branco, suas escolhas – a profissão, os parceiros, o marido – são 

pautadas na ilusão de se tornar uma “negra-branca”, desconectada da sua identidade no 

vislumbre de um padrão inalcançável. Nas palavras da autora: 

A identidade com a avó é a condição de possibilidade que estrutura em Luísa 

uma base de sustentação onde assentar-se-ão os paradigmas e estereótipos 

fundamentais da ideologia hegemônica que estabelece a maneira de sentir, 

agir e o jeito de viver a vida no âmbito das relações inter-raciais (Ibidem, p. 

56). 
 

Ouvindo as histórias das Lideranças Negras, penso em como seria a Luísa dos nossos 

tempos – como a reflexão acerca das questões raciais vai redefinir a identidade, a idealização e 

a vivência desta mulher. Luísa é a personificação de todas as identidades que não poderão ser 
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nomeadas ao longo desta dissertação. Ela é a narrativa comum, uma forma de não 

identificarmos sujeitos, mas de possibilitarmos a visualização de vivências coletivas. 

Luísa nasceu em São Paulo há 42 anos, em uma família de classe média baixa cujas 

origens são da Bahia. É solteira, não teve filhos. Se vê como uma mulher bonita e ostenta seu 

cabelo natural como resgate da autoestima ferida na infância e nas relações afetivas. Gosta da 

sua pele retinta, de fazer tranças, de explorar as cores e texturas de África em suas roupas e 

acessórios.  

Ela é uma pessoa muito ativa, fala bastante, gesticula, gosta de contar histórias. 

Eventualmente, usa alguns estrangeirismos. Embora fale poucas gírias, não economiza nos 

palavrões.  

Nossas entrevistas duram muitas horas, acompanhadas de cigarro, café ou vinho. 

Quando acaba, ela continua falando comigo: me manda uma lista de contatos e de links 

interessantes, livros, podcasts, sugestões de pautas para meus posts no Instagram. Essa 

proatividade é um aspecto de sua personalidade que chama a atenção.  

Neta de empregada doméstica, cresceu vendo os sacrifícios dos pais para sustentá-la, 

muitas vezes se organizando entre dois empregos. Afirma que não tem medo do trabalho duro.  

Luísa tem na mãe a sua maior inspiração. Atribui suas conquistas aos esforços dela e 

assume uma responsabilidade em honrá-los. Foi com a mãe que aprendeu que, nessa sociedade 

racista, a educação é um bem que ninguém tira e que negros precisam se esforçar muito mais 

que brancos para alcançarem algum reconhecimento. Percebe nas atitudes da mãe a proteção 

contra o machismo do qual sofrem apenas as mulheres negras, principalmente, no que diz 

respeito à objetificação e à hipersexualização. Em uma coisa discorda com essa mãe, que 

preferia ‘não ligar’ para o racismo e para a discriminação: é preciso agir para mudar a sociedade.  

Luísa construiu uma carreira sólida e sua reputação no mercado de trabalho lhe confere 

grande visibilidade. Abraçou a ideia da Diversidade como uma forma de abrir portas para 

outros(as) profissionais. Identifica e critica veementemente pessoas negras que ascenderam e 

não tomaram para si a responsabilidade de serem agentes antirracistas. 

  Assim, Luísa, nossa Liderança Negra, se posiciona como porta-voz da(s) sua(s) 

causa(s). Estudando sobre as questões raciais, percebeu que grande parte das dores sofridas em 

sua trajetória são sintomas de problemas estruturais. Tem consciência da interseccionalidade de 

opressões e do imbricamento das discriminações. Sabe que não existe democracia racial e, do 

contrário, a miscigenação faz com que negros de pele retinta sofram violências mais graves. 
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Aponta que as questões de classe são imbricadas nas questões de raça e percebe quando outras 

opressões também se cruzam.  

Aquilomba-se como mecanismo de pertencimento e suprimento da solidão. Ser a negra 

única, como foi em toda a sua vida, já não lhe basta. Recorre ao passado, à compreensão de sua 

ancestralidade, para reafirmar sua identidade e negritude. Sabe dizer exatamente o que lhe fez 

chegar aonde está: a resiliência à discriminação, o enfrentamento das barreiras, uma boa 

educação, a dedicação excessiva e sua rede de apoio – a mãe, alguns mentores, o lugar de onde 

veio ou um grupo com o qual se encontrou. Entende que precisa retribuir as oportunidades que 

recebeu. Se vê como vencedora porque as estruturas da sociedade atuam para que fracasse. 

Afirma que sua responsabilidade enquanto Liderança Negra é subverter as hegemonias do 

mercado para, assim, transformar a realidade.  

Nossa Luísa sofreu dores muito semelhantes do que a Luísa de Neusa. Mas conseguiu 

ressignificar essas dores reconstruindo sua identidade, se reconectando com suas origens, se 

aproximando de pessoas com quem compartilha a cor da pele e as vivências da alma. Como ela 

instrumentaliza suas próprias questões, como avalia sua existência, sua trajetória e sua 

identidade é o que veremos no próximo capítulo.  
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2. DISCUTINDO RAÇA E GÊNERO 

O exercício de uma escuta atenta foi fundamental para a elaboração desta pesquisa. Já 

durante os encontros – em que as Lideranças Negras contavam suas histórias com o mínimo de 

intervenção ou condução – percebi que as impressões, experiências ou opiniões relatadas me 

indicavam o caminho a ser percorrido nessa pesquisa. 

A escolha em escrever este capítulo decorre desse exercício da escuta, da identificação 

do que seriam temas relevantes a partir das narrativas das Lideranças. Durante os encontros, eu 

os pedia que contassem a sua história. Enquanto contavam, todos(as) entrevistados(as) 

relataram diversos episódios em que sofreram racismo e, no caso das mulheres negras, 

discriminações decorrentes de raça e gênero. Entretanto, em nenhuma das entrevistas, as 

perguntas: “você sofreu racismo?”; “você sofreu machismo?”; “você sofreu alguma 

discriminação?” ou similares foram feitas. Falar sobre o racismo como parte da sua história de 

vida foi uma escolha, uma decisão repetida por cada uma das Lideranças Negras.   

A análise de experiências individuais são fundamentais para a compreensão de questões 

do coletivo, como a identidade e a memória. A reincidência de experiências semelhantes 

demonstra que determinados eventos são representativos do racismo cotidiano (KILOMBA, 

2019, p. 91). Assim, quanto mais frequentemente determinados episódios são relatados pelos 

as(os) entrevistadas(os), mais representativos do que ocorre na sociedade eles são. Mas por que 

eu optei por não fazer essa pergunta? Em uma sociedade marcada pelas dicotomias entre os 

grupos dominantes e os grupos minoritários, é muito raso tratar do racismo como episódios 

pontuais, numa pergunta que avalia se esse racismo ocorreu ou não, se um indivíduo sofreu 

racismo ou não.  

O racismo é, ao mesmo tempo, uma ideologia, um sistema e um conjunto de 

instrumentos. Manifesta-se no âmbito interpessoal, nas relações entre indivíduos, nas quais 

estão omissões e ações – e aqui se incluem a injúria e as ofensas raciais às quais se referem, 

ainda que inconscientemente, as respostas à pergunta que eu não fiz: a violência dos olhares, 

das palavras e dos gestos. Além disso, o racismo está no âmbito pessoal, nas crenças e ideias 

de superioridade branca, e sobretudo, no âmbito institucional, estrutural e sistêmico, 

estabelecendo privilégios e limites (JONES, 2002). O racismo diz respeito a um sistema de 

poderes, em dimensões muito mais complexas do que apenas os episódios pontuais. Ademais, 

e como argumenta Abdias do Nascimento: “racismo é a primeira contradição social no caminho 
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do negro. A estas se juntam outras, como a contradição de classes e de sexo” (NASCIMENTO, 

2019, p. 300).  

A resposta ao “você já sofreu racismo?”, portanto, não trata essencialmente do racismo, 

embora possa dizer da percepção daquela pessoa sobre o racismo; da sua escolha em ignorar 

ou confrontar racistas ou da sua experiência com episódios de violência ou injúria, que são 

apenas algumas das diversas formas nas quais o racismo se manifesta. Uma pergunta que atribui 

à experiência individual a resposta se o racismo existe ou não, não faz sentido – simplesmente 

porque o racismo existe. 

A constatação de que as opressões são estruturais invalida a necessidade de se 

comprovar a existência do racismo com essa pergunta. É muito comum que o argumento 

“conheço uma pessoa negra que disse que nunca sofreu racismo” seja utilizado para 

desconsiderar todas as evidências de que o racismo e as dicotomias raciais pautam as relações 

sociais. O simples fato de existir dentro de uma sociedade marcada pelos preconceitos já torna 

todos os indivíduos de grupos socialmente considerados minoritários vítimas das questões 

estruturais relacionadas a estes preconceitos. Esta pergunta poderia ser substituída por: “de que 

forma a sua vida é atravessada pelo racismo?” – e, assim, pode ser respondida por negros ou 

brancos, que relatariam opressões e privilégios, respectivamente. Mas também optei por não 

fazê-la desta maneira. 

A pergunta não foi feita para evitar uma resposta afirmativa enviesada. Afinal, a 

proposta era que o(a) entrevistado(a) contasse a sua história – desde a infância e adolescência 

até o desenvolvimento da carreira profissional, livremente. Atribuir Lugar de Fala às Lideranças 

perpassou a decisão ética de permitir que cada um(a) pudesse definir qual parte da sua história 

poderia ser contada.  

Os relatos de desvantagens ou violências decorrentes de preconceito foram frequentes, 

unânimes. Como não escrever sobre estas questões, se as próprias Lideranças estão as trazem 

para o debate? A relevância destes pontos na vida dos(as) entrevistados(as) é o que os torna 

também relevantes para essa pesquisa – e assim definimos o que seria trabalhado neste capítulo. 

Conforme explicado anteriormente, as trajetórias das mulheres negras constituem 

principal objeto deste estudo, desenvolvido a partir de uma metodologia de análise 

interseccional. Nesta seção, trazemos depoimentos das oito mulheres negras entrevistadas. 

Entretanto, e como uma escolha de centralizar o debate nas questões de raça, trazemos os 

depoimentos masculinos como contrapontos, como “o outro lado” dos estereótipos e das 



 

 
 
 

 

 

42 

opressões racializadas de gênero. Quando oportuno, faremos as relações entre estes 

depoimentos, sinalizando as falas dos quatro participantes masculinos.  

É importante destacar que tanto as opressões de raça como de gênero são decorrentes 

do colonialismo e do complexo sistema de hierarquias decorrentes desta estrutura 

socioeconômica, à qual Akotirene (2019, p. 51) refere-se como cisheteropatriarcado. Ela 

argumenta que a coexistência do cisheteropatriarcado com o capitalismo, o racismo e o 

machismo, são definidores de experiências e subjetividades que nasceram no período colonial 

e reverberam até a atualidade. Por decorrerem desta mesma estrutura, e contribuírem para sua 

manutenção, as opressões de raça e gênero confluem em diversas circunstâncias.  

As problemáticas de gênero e raça convergem na naturalização das desigualdades dentro 

da sociedade de três maneiras: 

A primeira: os dois usam o argumento da natureza para justificar e reproduzir 

as relações de poder fundadas sobre as diferenças fenotípicas. A segunda: 

ambos associam de perto a realidade “corporal” e a realidade social, 

ancorando seu significado no corpo, lócus privilegiado da inscrição do 

carácter simbólico e social das culturas. A terceira: o sexismo e o racismo 

representam as mulheres e os outros como grupos naturalmente predispostos 

à submissão (VIVEROS, 2008, p. 172, tradução minha). 

 

Desta maneira, toda a dinâmica de opressões vai se pautar no corpo, e 

consequentemente, na maneira díspar em que corpos hegemônicos e não-hegemônicos são 

socialmente compreendidos. O corpo negro é o objeto étnico, interpretado como o corpo do 

trabalho, o corpo hipersexualizado, o corpo criminalizado, o corpo selvagem. O corpo feminino 

é lido como o corpo reprodutor, o corpo receptor. Ambos objetificados, ambos subalternizados.   

As vivências decorrentes do racismo e do machismo vão imputar complexidade à 

trajetória das mulheres negras. Como já mencionado anteriormente, esta pesquisa analisa 

relatos que nos apontam os cruzamentos entre as questões de raça e gênero, frequentemente 

interceptados também pelas questões de classe e demais marcadores, que nos conduzem a 

estruturar uma reflexão acerca da interseccionalidade na sociedade brasileira e, 

especificamente, no mercado de trabalho.  

O processo de identificação destas semelhanças e da sua análise dentro da metodologia 

interseccional nos conduz à resposta da pergunta que motiva essa pesquisa: quem são as 

Lideranças Negras? Neste capítulo, veremos que elas não são apenas indivíduos cujas 

trajetórias foram marcadas pelo imbricamento das questões de raça e gênero. Mas que, 
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essencialmente, a forma com que percebem e lidam com essas opressões cruzadas é definidora 

de suas personalidades, trajetórias e histórias de vida. 

 

2.1 IDENTIDADE, BUSCA E ESTÉTICA  

As entrevistas realizadas nesta pesquisa foram iniciadas com um pedido: “me conta a 

sua história?”. Para responder a essa questão, as Lideranças começam seus relatos em primeira 

pessoa, se apresentando de maneira diversa.  

Algumas indicam o local de nascimento - “eu sou carioca” (Entrevistada, 30 a 39 anos); 

“eu sou baiana” (Entrevistada, 30 a 39 anos); “eu nasci em São Paulo” (Entrevistada, 40 a 49 

anos). Muitas atrelam a este local às condições de classe: “fui criada na Zona Norte, sou 

suburbana raiz” (Entrevistada, 20 a 29 anos); “sou nascido e criado num bairro de classe 

baixa” (Entrevistado, 40 a 49 anos); “venho do Nordeste, da Bahia, e fui criado na comunidade 

– situação difícil, precária, vulnerável, de violência...” (Entrevistado, 20 a 29 anos).  

Outros variados aspectos de suas personalidades foram destacados. Alguns referentes à 

família, como origem e profissão dos pais, ou o fato de terem ou não irmãos. Alguns aspectos 

mais formais como a idade, a formação acadêmica e a profissão. Outros, tanto quanto curiosos, 

como o signo do Zodíaco – “eu sou ariana com ascendente em Virgem” (Entrevistado, 20 a 29 

anos); “eu sou sagitariana com ascendente em Leão” (Entrevistada, 30 a 39 anos).  

  Todos esses relatos vão nos conduzir à concepção de que as identidades são definidas a 

partir de uma multiplicidade de características. No exercício de autodefinição, as Lideranças 

recorrem a fatores diversos, às vezes até contraditórios, expressando interpretações variadas do 

que é ser. Essa multiplicidade de identificações e representações – decorrente do deslocamento 

de uma ideia biológica e fixa de identidade, para uma interpretação relacionada aos sistemas 

culturais – é definidora das construções identitárias da pós-modernidade (HALL, 2005). 

A definição das Lideranças acerca de si mesmas, enquanto sujeitos, remete à categoria 

das “identidades culturais”, de Stuart Hall. Essas identidades (no plural, porque se apresentam 

diversas, em diferentes perspectivas), tratam das nuances de identificação dos sujeitos, a partir 

do pertencimento a culturas locais, nacionais, linguísticas, religiosas, étnicas, e obviamente 

raciais – o objeto da nossa análise (Ibidem, p. 9). 

Na complexidade da construção identitária, não existe uma experiência única, ou uma 

identidade racial negra absoluta, fixa (GONZALEZ, 1988). Para categorizar Identidade, 

diversos autores (KILOMBA, 2019; MUNANGA, 1999, 2003; SOUZA, 1983; HALL, 2005; 
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D’ADESKY, 2005) partem da análise das relações interpessoais. Falar de Identidade Negra ou 

da experiência de construção da identidade racializada é falar sobre as relações dicotômicas 

entre o branco e o negro, entre o centro e a margem, entre “nós” e “eles”.  

Stuart Hall (2005, p. 37-38) se apropria de elementos da psicanálise a fim de demonstrar 

que as identidades não são inatas, mas construídas ao longo do tempo, de maneira que os 

sistemas simbólicos vão determinar como as identidades decorrem do olhar do Outro e da 

relação do que é com o que não é (HALL, 2000, p. 110). Ou seja, como consequência das 

produções discursivas e de contextos culturais, a diferença é o referencial subjetivo de formação 

das identidades. Dizer-se “carioca” só faz sentido dentro de uma cadeia de significados 

subjetivos, na comparação com outras identidades locais, como “paulista” ou “baiano”. Da 

mesma maneira “suburbana raiz” ou “cria da comunidade”, se pensadas como fixas e absolutas, 

não informam um significado. Do contrário, é na dualidade do centro com o subúrbio, ou da 

favela com o asfalto, que estas características imprimem seus significados.  

Também é nestas dicotomias que se encontram o branco e o negro. Posto que na 

perspectiva biológica não há justificativa para uma classificação racial dos seres humanos, o 

conceito de “raça” é essencialmente cultural: “uma construção sociológica e uma categoria 

social de dominação e de exclusão” (MUNANGA, 2003, p. 6). De forma semelhante ao 

conceito de “raça” são os elementos de classificação, de hierarquização e subalternização 

presentes na cultura e que vão ordenar os indivíduos entre “brancos” ou “negros”, bem como 

estabelecer uma oposição nestas categorias. 

Assim, não surpreende que, para algumas das Lideranças, o entendimento acerca da sua 

negritude tenha sido consequência de episódios de comparações racistas ou de discriminação. 

Ou seja, através do olhar do Outro: “Eu sempre me percebi negra, e me percebi na diferença. 

Eu sabia que eu precisava me esforçar mais” (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

Esta fala demonstra que a diferença está mais atrelada à discriminação, às barreiras 

impostas a indivíduos negros, do que à própria diferenciação. Como explica Grada Kilomba 

(2019, p. 75, grifo meu): “a branquitude é construída como ponto de referência a partir do qual 

todas(os) as(os) “Outras(os)” raciais “diferem”. Neste sentido, não se é “diferente”, torna-se 

“diferente” por meio do processo de discriminação”. Nesta perspectiva, não é a diferença que 

provoca a discriminação. É a discriminação que determina a distinção de alguns indivíduos, por 

serem tratados de uma maneira diferente. 
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Esse processo de descoberta da sua identidade racializada pode ocorrer ainda na 

infância, conforme relatam algumas entrevistadas. Uma delas trata das diferenças físicas em 

relação às outras familiares que determinavam, por sua vez, uma diferenciação na maneira do 

tratamento e na forma em que ela compreendia o próprio corpo:   

Eu tenho a pele clara, mas eu descobri que eu era negra porque as minhas 

primas eram brancas dos olhos claros, e minha avó, com todas aquelas netas 

de cabelo escorrido, me falava: “Vai passar um óleo nesse cabelo, menina”. 

Apesar de eu ser a neta diferente, ela era muito amorosa comigo. O meu pai 

fala que a família da minha mãe nunca o aceitou. [...] Na infância, eu estava 

sempre de tranças. No mínimo, rabo de cavalo. Porque se o cabelo ficasse 

solto, era chamado de cabelo bombril. Nessa época, eu não podia usar 

química, né? Assim que eu cresci, eu comecei a alisar. Você lembra do Luiz 

Caldas? Da música “Nega do cabelo duro que não gosta de pentear”? Eu tenho 

ódio dessa música (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

Neste depoimento, além da complexa questão da discriminação dentro das famílias 

inter-raciais, percebemos como o processo de diferenciação, cruel e traumático, ocorre em 

camadas que se sobrepõem: mais significativo do que ter o cabelo “diferente” das primas é ter 

que aceitar uma imposição “diferente” para o seu cabelo – trançar, amarrar, passar um óleo, 

alisar – em decorrência da diferença ser percebida como defeito.  

Neste trecho da fala “Apesar de eu ser a neta diferente, ela era muito amorosa comigo. 

O meu pai fala que a família da minha mãe nunca o aceitou”, a própria entrevistada pontua 

uma diferença no tratamento recebido pelo pai, negro, pela família da mãe, branca. E embora 

ela demonstre que a avó não aceitasse os traços da sua negritude, por tentar corrigi-los, deixa 

implícito que a amorosidade da avó ocorria apesar da sua diferença – porque o comum, a praxe 

ou até o esperado é que a diferença esteja correlacionada aos maus tratos.  

Estes maus tratos marcaram a experiência escolar de parte das Lideranças. Dentre os 

relatos, destaco a narrativa de uma entrevistada, sobre a experiência de estudar em um colégio 

particular predominantemente frequentado por crianças e adolescentes brancos:  

Até então, eu não fazia ideia o que era racismo, o que era ser uma pessoa negra 

no meio das pessoas brancas. Não passava pela minha cabeça o que era a 

violência de experenciar racismo, até o meu primeiro grau na escola. Na 

quinta, sexta série, eu fui pra esse colégio, muito empolgada para aprender 

tudo. Ali estava a grande oportunidade da minha vida. Só que foi muito difícil, 

eu sofri muito. Situações muito bizarras, como os meninos fazendo roda em 

volta de mim e me chutando, me chamando de macaca. Cantando Rammstein 

achando que era uma música nazista, cantando “We all live in America” e me 

chutando. Uns idiotas. Eu chegava em casa e não tinha coragem de dizer pra 

minha mãe que eu estava apanhando no colégio. Tudo isso foi moldando 

alguns dos meus comportamentos, pra entender o seguinte: o mundo não está 
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dado pra mim. O mundo não é pra mim como é para essas pessoas. A minha 

batalha vai ser diferente. [Demos uma pausa na entrevista porque ficamos 

emocionadas]. A agressão física quando acontecia não era tão dolorosa quanto 

à psicológica. Eu não era boa em exatas, e se eu pedia ajuda, me diziam: “você 

é burra, vai ser caixa de supermercado”. E essas falas, muito frequentes, e que 

detonaram muito a minha autoestima enquanto mulher (Entrevistada, 30 a 39 

anos). 
 

Durante vários momentos das entrevistas, me emocionei com os relatos das Lideranças 

Negras – o excerto acima foi, certamente, foi uma das falas mais marcantes. Não apenas pela 

crueldade dos fatos, mas pela compreensão de que estas violências foram dirigidas a uma 

menina de onze anos – que ainda estava se percebendo enquanto sujeito no mundo.  

Retomaremos essa história quando estivermos tratando da maneira com que as 

Lideranças lidaram com o racismo. Por ora, divido uma experiência importante provocada por 

essa fala. Interrompemos a entrevista (virtual) por alguns instantes para tomar um copo d’água 

e enxugar as lágrimas, ainda que não tivéssemos saído das telas. Quando expliquei que o relato 

tinha me emocionado, tentando justificar porque estava chorando, a entrevistada me disse: “essa 

dor é nossa, é compartilhada” – e mais uma vez, percebi a importância da troca, deste Lugar 

de Fala e de escuta, que muito me aproxima das Lideranças. Neste e em outros momentos, 

percebi a confiança das(os) entrevistadas(os) em dividir suas experiências dolorosas e 

profundas.    

Muitos pontos de reflexão são impulsionados com esse relato. A escola, que deveria ser 

um espaço de acolhida e desenvolvimento pessoal, é um ambiente hostil e castrador para 

indivíduos que não atendem aos ditos padrões da normatividade – negros(as), pessoas com 

deficiência, LGBTQIA+, entre outros grupos minorizados.  

Quando falamos de racismo institucional, discutimos a ausência de indivíduos negros 

em determinados espaços (JONES, 2002). O racismo estrutural pauta o funcionamento das 

organizações que vão deliberadamente privilegiar sujeitos brancos e impor barreiras para 

grupos racializados (KILOMBA, 2019, p. 77). A mera presença de uma criança negra, ainda 

que como exceção, numa localidade essencialmente ocupada por brancos faz desta criança um 

alvo.  

É importante retomar a definição dos âmbitos em que o racismo se encontra, uma vez 

que a interpretação incorreta do que é racismo estrutural tem sido utilizada para justificar falas 

ou comportamentos discriminatórios de diversos indivíduos, inclusive como forma de atenuar 

o comportamento racista. Um ataque de um indivíduo racista a um indivíduo negro deve ser 
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compreendido como racismo interpessoal – de maneira a se responsabilizar o autor. Porque 

estes ataques representam algo ainda mais grave do que a própria violência: um intento de 

manutenção do privilégio branco. Uma segregação que a simples existência desta criança negra, 

como um corpo político transgressor da normatividade, como uma presença não desejada e 

repelida, estava contestando.   

A questão da diferença aparece nesse depoimento, novamente, evidenciando os 

processos de discriminação. Ao dizer que “o mundo não é pra mim como é para essas pessoas, 

a minha batalha vai ser diferente”, a entrevistada formula uma definição de preconceito: “a 

construção da diferença e sua associação com uma hierarquia”, articulada através do “estigma, 

da desonra e da inferioridade” (Ibidem, p. 75-76). A descoberta do racismo é também a 

descoberta da própria identidade negra.    

Embora este depoimento sintetize a experiência da identidade provocada pela 

classificação do Outro, algumas outras falas indicam que a negritude pode também ser 

afirmada, e não apenas imposta. Seleciono um trecho da mesma entrevista citada acima, para 

reverter a dinâmica da percepção do “eu”, de dentro para fora. A religião de matriz africana, no 

exercício da preservação da cultura negra, tem um papel relevante neste resgate: 

Essa consciência minha vem de muito cedo, porque a família de minha mãe é 

essencialmente negra, do candomblé. Minha mãe vem de Santo Amaro, região 

de Cachoeira e São Felix que concentra muito da religiosidade e dos costumes 

negros. Minha avó é retinta (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

  É a relação da entrevistada com elementos culturais afro-brasileiros que vai provocar 

uma identificação e, por conseguinte, a identidade. Ao elencar uma referência familiar 

responsável pelo simbólico que transmite o pertencimento, a entrevistada pontua o fato de a 

avó ser retinta, ou seja, negra de pele escura. Se a Luísa de Neusa Santos Souza (1983) mantinha 

seu Ideal na matriarca, branca e racista, aqui é a matriarca retinta, empoderada da sua identidade 

– na etnia, a cultura, na religião – que é percebida como referência. Vemos aqui mais um 

paradoxo entre a Luísa de Neusa e a Luísa que apresentamos no primeiro capítulo, como 

personificação das trajetórias das Lideranças. Não é apenas a questão de ter ou não avós negras 

ou brancas, uma vez que algumas de nossas entrevistadas, como a de Neusa, vêm de famílias 

inter-raciais, mas sim de ressignificar a ancestralidade negra como central para a definição de 

suas próprias identidades.   

É muito importante destacar que, ao frisar a característica da avó como retinta, a 

entrevistada deixa implícita a questão pigmentocrática na formação das identidades. No 
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contexto das relações raciais do Brasil miscigenado, é importante trazermos o debate do 

Colorismo para a melhor compreensão das questões identitárias. 

Embora o debate sobre a identidade negra seja frequentemente pautado sobre a 

dualidade preto versus branco – essencial para a compreensão das desigualdades sociais, de 

processos de aculturação e do próprio racismo, entre outras temáticas – é importante 

compreender a questão da raça para além da relação binária, enxergando relações menos 

estáticas e com diversas nuances.  

No contexto da interseccionalidade no mercado de trabalho, esse exercício se faz 

fundamental: como são percebidos indivíduos negros, em sua diversidade, sobretudo de classe 

e de gênero, e à medida que ascendem socialmente. Outra questão que suscita essas nuances, é 

a questão do Colorismo – que exemplifica como as identidades nem sempre são duais e fixas.   

O termo Colorismo, ou Pigmentocracia, foi utilizado pela primeira vez pela escritora 

Alice Walker (1982), mas as análises das nuances do racismo atreladas a diferentes traços 

fenotípicos, feitas por pensadores brasileiros, data de décadas anteriores. Esses traços – como 

a cor da pele, a textura do cabelo, o formato do nariz e da boca – vão ser elementos 

determinantes de uma escala que coloca o negro como inferior. Nesta perspectiva, os traços e 

as características fenotípicas são os signos que determinam a diferença. À medida que um 

indivíduo tenha mais destas características, mais próximo à posição subalterna desta escala 

estará. O processo de miscigenação que caracteriza a formação da sociedade brasileira se 

iniciou com o estupro brutal praticado por homens brancos contra mulheres negras e indígenas, 

ainda no período colonial. Já na República, atendeu a propósitos eugenistas, com o intuito do 

branqueamento da população (NASCIMENTO, 2019, p. 114).  

Essa miscigenação acabou tornando-se um argumento de reforço ao mito da democracia 

racial, como uma falsa comprovação do convívio harmônico entre as raças. Do contrário, e na 

prática, estabeleceu “uma hierarquia cromática e de fenótipos que tem na base o negro retinto 

e no topo o ‘branco da terra’” (CARNEIRO, 2011, p. 66-67). Assim, estabelece-se o racismo 

de marca – o preconceito pautado na aparência e nas características fenotípicas (MUNANGA, 

1999, p. 85-90) – atrelado ao fato de que quanto mais próximo das origens raciais negras esteja 

um indivíduo, ou mais evidentes sejam as características que remetam a essas origens, mais 

suscetível ao racismo ele estará.  

Como a outra face de uma mesma moeda está o processo de desetnificação das pessoas 

negras de pele clara, conduzidas a um não-lugar, a um não-pertencimento aos grupos étnicos 
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que compõem sua ascendência. Como nos indica a literatura, o “pardo” também é aquele que 

não sabe o que é (CARNEIRO, 2011, p. 67). 

É importante destacar a superficialidade das identidades quando o poder da definição 

está no olhar do outro. O Colorismo implica em uma “avaliação”, ou seja, na percepção e no 

escalonamento de quais ou quantas características devem ou não ser consideradas para 

determinar o que um sujeito é.  

O Colorismo é um exemplo da construção identitária dependente do olhar do outro. 

Impõe um processo de fora para dentro: o indivíduo que é apenas o que parece ser. Demonstra 

não apenas a ideia de que o fenótipo é determinante da identidade – o que não é suficiente – 

mas também da ideia subjetiva de que é possível ser mais negro ou menos negro, à medida que 

o indivíduo seja hierarquizado pelo outro dessa forma.   

Desde o censo de 1872, indivíduos que eram classificados como “mestiços” eram 

tratados como “pardos”. À época dizia respeito, principalmente, a escravizados e libertos 

gerados em relações não consensuais entre senhores de engenho e escravizadas – e que mesmo 

com a pele clara não poderiam ser incluídos no grupo dos brancos. Há algumas décadas, essa 

categoria é compreendida oficialmente pelo IBGE, como parte da etnia negra em decorrência 

das semelhanças dos indicadores sociais para os dois grupos (pretos e pardos). Entretanto, 

atualmente, a categoria parda está em disputa no âmbito sociopolítico, com a reivindicação de 

alguns indivíduos mestiços, oficialmente classificados como pardos, que se identificam como 

indígenas e não como negros. Também com a recusa de indivíduos negros de pele clara a essa 

nomenclatura, com o argumento de que “pardo” não diz respeito a um grupo étnico. A discussão 

é densa e complexa. De todo modo, o pardo é um indivíduo não-branco, marcado pelo 

racialização. Numericamente, compõem a maioria da população brasileira – um retrato dos 

processos de fragmentação da identidade negra.  

Isto posto, e na impossibilidade de analisarmos toda a complexidade desta temática, nos 

atemos as considerações que as Lideranças fazem acerca do Colorismo. Metade dos(as) 

entrevistados(as) fizeram alguma observação sobre este tema. Aqueles que são lidos 

socialmente como pardos ou de pele clara reivindicam a identidade negra. Além disso, 

argumentam que a relativa passabilidade decorrente da Colorismo não é suficiente para isentá-

los de sofrerem racismo:  

O negro de pele clara vive uma posição de não-identidade. Eu sinto isso muito 

fortemente. Ter privilégios não me impediu de sofrer racismo. Não me 
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impede, na verdade. O guarda do shopping também me segue (Entrevistada, 

40 a 49 anos). 

 

Ter a pele clara não exclui estes indivíduos da discriminação, mas numa articulação 

traiçoeira torna-se argumento para que suas contestações acerca do racismo sejam invalidadas: 

“Tem o comentário ‘pra quem será que ela [a mulher negra] deu pra conseguir essa vaga?’ e 

quando eu questiono que isso é machismo, que isso é racismo, eles falam: ‘mas você nem é 

preta!’” (Entrevistada, 50 anos ou mais).      

A régua do Colorismo indica que pessoas negras de pele clara podem ter privilégios em 

relação a pessoas de pele retinta, por estarem mais próximas ao ideal da branquitude. Entretanto, 

essa concessão de possibilidades funciona como um mecanismo de manutenção da hierarquia. 

Vai exigir do negro de pele clara o exercício de aproximação ao que é do branco, inclusive, a 

aceitação das dinâmicas raciais de poder.  

Neste exemplo, o comentário explicita a interseccionalidade dos preconceitos de raça e 

de gênero: o fato de uma mulher negra estar em determinada posição profissional não significa 

que ela tenha as competências para tal. Do contrário, o comentário é taxativo na conclusão de 

que esta mulher conseguiu este trabalho por se relacionar sexualmente com algum homem que 

lhe concederia o cargo. Trataremos da questão da hipersexualização do corpo negro mais 

adiante. Neste momento, é necessário destacar que, pela questão do Colorismo, a Liderança que 

respondeu a esse comentário “perdeu” a sua prerrogativa de combater ou contestar o racismo. 

O fato de não ser classificada como negra incide na retirada da possibilidade – ou do direito – 

de criticar o racismo. O Colorismo funciona aqui como uma moeda de troca: os brancos 

ignoram a ancestralidade negra e a pessoa negra de pele clara ignora os comportamentos 

racistas. Para “parecer” uma pessoa branca, não apenas as caraterísticas da físicas da 

branquitude devem ser reforçadas, mas principalmente seus vieses e preconceitos, ainda que 

este acordo castrador não esteja explicitado. 

Outro aspecto da violência racista manifestada na subjetividade é a tentativa de 

branqueamento do indivíduo negro que ascende socialmente. Como explica o antropólogo 

Kabengele Munanga (1999, p. 88): 

No Brasil, a percepção da cor e outros traços negróides é ‘gestáltica’, 

dependendo, em grande parte, da tomada de consciência dos mesmos pelo 

observador, do contexto de elementos não-raciais (sociais, culturais, 

psicológicas, econômicas) e que estejam associados – maneiras, educação 

sistemática, formação profissional, estilo e padrão de vida – tudo isso 

obviamente ligado à posição de classe, ao poder econômico e à socialização 

daí decorrente. 
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A fala “com minha pele mais clara e o cabelo que eu usava alisado, assim que eu atingi 

uma certa posição no trabalho, as pessoas me tratavam de “branca”, entre aspas. Quer dizer, 

racismo velado, né?” confirma essa reflexão. Se o distanciamento da negritude é consequência 

da ascensão social, também é causa através dos privilégios de passabilidade: 

As pessoas me reconhecem como um homem negro, hoje, porque eu me 

posiciono e discuto com muita veemência essa questão. Conversando com um 

amigo de Salvador esses dias: pessoas retintas vão sofrer muito mais 

preconceito que eu, que tenho a pele mais “morena”, entre aspas, pela ausência 

de um termo melhor. Foi uma das experiências mais difíceis que eu tive na 

minha vida, quando um colega também envolvido nos debates das questões 

raciais, ele negro retinto, me disse: “Se você fosse negro retinto, eu não sei se 

você tinha chegado aonde chegou, não sei se você seria Diretor.” Eu ainda não 

tinha pensado nisso. E eu não tenho como falar que o cara está errado. Não 

está (Entrevistado, 50 anos ou mais). 
 

Temos que “a categoria racial possibilita a distribuição dos indivíduos em diferentes 

posições na estrutura de classe, conforme pertençam os estejam mais próximos dos padrões 

raciais da classe/raça dominante” (SOUZA, 1990, p. 20). Compreender estas consequências do 

Colorismo e tomar consciência dos próprios privilégios dentro da escala pigmentocrática é 

também edificador da identidade negra das Lideranças. 

Dentre todos os depoimentos, um deles resume as questões da falta de pertencimento, 

da ausência de uma formação racial consciente pelo racismo que afetou as gerações anteriores, 

pelas incongruências entre vivências de passabilidade e discriminação:  

Eu percebo que algumas pessoas não me leem hoje como negra. Você já 

assistiu Greenbook, Anna? Tem uma cena que o motorista e o músico estão 

brigando, e “Se eu não sou negro, e não sou branco, eu sou o quê?”. Esse é o 

dilema do pardo: a pessoa acaba tendo privilégios, sendo menos afetado pelo 

racismo. Mas também sofre. Em um grupo de Whatsapp de mulheres negras, 

uma colega tirou sarro de uma menina que “se percebeu” negra, já adulta. 

Porque pra muitos, é uma descoberta mesmo, de uma identidade que não 

conhecia. Com a miscigenação e o processo que matou a cultura africana você 

perde essas referências. Eu nunca tive dentro de casa nada que me dissesse 

que eu era negra, a não ser a minha própria percepção. Isso nunca foi uma 

conversa em casa: as origens do meu avô e o que isso representou. Nem meu 

pai teve isso, já se perdeu antes do meu pai nascer. Ser parda, é por um lado, 

passar por branca – e isso me dá uma possibilidade de ascensão e acesso que 

outras pessoas não tem simplesmente por causa da pele escura, mas o racismo 

também está ali (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

No contraponto a todas estas questões que atravessam as trajetórias de negros pele clara 

está a certeza de quem sempre teve a experiência racializada muito marcada, em decorrência 

da pele escura: “Eu sempre me vi negra, porque eu sou negra retinta” (Entrevistada, 40 a 49 
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anos). É possível perceber que a condição fenotípica é definidora da raça, mas também há uma 

circunstância sendo reivindicada: ela é negra porque é retinta, ou ainda, ser retinta lhe conduz 

a se afirmar como negra.  

Com a conscientização acerca de sua própria identidade, o relato a seguir reforça a 

questão da pele retinta e critica o uso de termos eufemistas, que objetivam reduzir a condição 

da pessoa negra a algo tão ruim, que nem deve ser mencionado. O termo “morena”, em 

substituição de “negra” ou “preta”, demonstra a sutileza de um racismo que entende a 

identidade racial como ofensa. No intuito de desconstruir essa mentalidade, a Liderança reforça 

que não é morena, é retinta e, portanto, negra: “Me chamavam de moreninha. Quem aqui é 

moreninha? Eu sou retinta. Você não está me elogiando quando você esconde quem eu sou” 

(Entrevistada, 40 a 49 anos). 

A vivência do corpo racializado, como já falamos, é definidora da identidade. Para uma 

outra Liderança, também de pele retinta:  

Eu sempre soube que eu era negra, eu nunca tive dúvida disso. Parece meio 

arrogante falar isso, porque quem tem essa dúvida também não está num lugar 

confortável, por conta das questões de Colorismo. Mas é a minha experiência: 

eu nunca tive dúvida sobre a minha negritude (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

A dúvida, que neste depoimento é lida como um obstáculo, apresenta-se como 

apreensão para algumas das Lideranças. Para apaziguar os questionamentos acerca da sua 

ascendência e reforçar a construção de suas identidades, parte dos(as) entrevistados(as) relatam 

uma necessidade de buscar suas origens, manifestada em atitudes em relação à ancestralidade.   

Neste intento, duas alternativas são apontadas pelas(os) entrevistadas(os). Alguns deles 

buscam a realização de um teste de DNA que informa a provável origem, sugerindo alguns 

países de onde a pessoa testada possa ter descendência. Duas das entrevistadas já haviam 

realizado o teste na época das entrevistas. Outra, cujo depoimento transcrevo abaixo, me 

perguntou se eu conhecia esse tipo de exame e se já havia feito – e sim, eu também fiz. Realizei 

o teste após ver os resultados de outras pessoas que também fizeram, e com o intuito de 

identificar minha ancestralidade.  

Através da comparação do DNA do solicitante com o banco de dados do laboratório, 

esse teste indica em quais localidades do mundo há indivíduos que apresentam semelhanças 

genéticas com a pessoa testada. A promessa dos laboratórios é mapear origens de até 8 gerações. 

Lembrando que o genoma humano é 99,9% igual para todos os indivíduos (o que descarta, na 

perspectiva biológica, a existência de raças). A pesquisa é feita em uma fração de 0,01% do 
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DNA e busca por “membros da família”. A informação de raça ou etnia não é fornecida pelo 

usuário, tampouco indicada pelos resultados. Há apenas a indicação dos países ou regiões em 

que, provavelmente, nasceram os seus ancestrais. No meu caso, a composição genética tem a 

seguinte proximidade: 42,5% ibérica; 20,8% nigeriana e 11,6% mesoamericana. Um dos 

laboratórios que oferecem esse serviço no Brasil afirma que já atendeu 90 milhões de pessoas 

no mundo e as revistas VC S/A e TIME apontam que o teste é uma tendência de 

comportamento dos últimos tempos no Brasil e nos Estados Unidos.5   

A entrevistada explicou a vontade de realizar o teste para responder à dúvida em relação 

à família do pai, sua família negra. Uma tentativa de minimizar a falta de conhecimento em 

relação a quem eram seus bisavôs. Abaixo, o depoimento:  

    

Minha mãe tem uma leitura de parda, preta clara, neta de um português e 

minha avó – é mais difícil da gente identificar, né? – mas ela é filha de negros 

com indígenas. Minha avó é bem parecida comigo, o tom de pele, o formato 

do corpo. Meu avô foi expulso da família porque se casou com uma mulher 

de cor e meus avós criaram os quatro filhos praticamente sozinhos, minha mãe 

nasceu mais clara. E por parte de pai a família teve pouca miscigenação. 

Apesar da gente não saber de qual parte de África. Eu acho que ano que vem 

eu vou me aprofundar mais nisso, fazer um teste de DNA. Eu estou nessa 

missão de saber de onde somos, qual é a nossa origem (Entrevistada, 20 a 29 

anos). 

 

Após a realização das entrevistas, essa Liderança compartilhou comigo os resultados do 

seu teste e a alegria de ter uma referência em África para suas ascendências. Ela manifestou a 

vontade de conhecer a região apontada como possível origem de sua família.  

Essa é uma alternativa encontrada por algumas das Lideranças: realizar viagens à terra 

natal, sua ou de seus pais, ao Nordeste brasileiro ou à África, como uma maneira de aumentar 

os conhecimentos e a conectividade com o que entendem como ancestralidade. Uma das 

Lideranças contratou um detetive particular na cidade onde a mãe nasceu, a fim de encontrar 

tios e a avó que nunca havia conhecido. Depois de muito procurar por documentos de registros 

e de o detetive entrevistar algumas pessoas na cidade, no interior de Pernambuco, ela descobriu 

que a avó havia migrado para o Sudeste, anos depois da mãe fazê-lo, também em busca de 

reencontrá-la.  

 

5 LIMA, Paula. “Mapeamento genético permite conhecer o passado de até 8 gerações”. In: VC S/A, 12 mar. 2021; 

COPELAND, Libby. “You Can Learn a Lot About Yourself From a DNA Test. Here’s What Your Genes Cannot 

Tell You”. In: TIME, 02 mar. 2020. 
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Foi possível, com esses esforços, promover o reencontro da mãe e da avó, décadas após 

a separação e antes que a senhora viesse a falecer. Entretanto, as relações entre familiares que 

jamais conviveram e se reencontraram nos difíceis anos da despedida tem complexidades que 

ela, em tom de brincadeira, disse que não buscava encontrar quando fez toda essa procura. 

Abaixo temos o relato de um dos entrevistados, que nas primeiras (e únicas) férias 

longas da carreira optou por conhecer a cidade de origem de sua família. Ele indica que esta 

viagem foi um resgate de suas origens, uma necessidade de se encontrar: 

Eu fiz minha primeira viagem à Bahia, porque eu vim de lá com um ano de 

idade. Fui para toda a minha origem. Fui saber de onde eu venho. Porque se 

você não sabe de onde vem, você não sabe quem você é. Essa coisa é para 

você se encontrar (Entrevistado, 20 a 29 anos, grifo meu). 

 

Para as Lideranças, essa conexão com “de onde viemos” é definidora da compreensão 

de “quem somos nós”. Na afirmação das próprias identidades buscam no passado e na história 

– um exercício de encontrar elucidação, correspondência, pertencimento. Segundo Stuart Hall 

(2014, p. 109), esse processo está menos relacionado às respostas de “quem nós somos?” ou 

“de onde viemos?” e mais atrelado a “como nós temos sido representados?”, “como essa 

representação afeta a forma como nós podemos representar a nós mesmos?” e a “quem nós 

podemos nos tornar?”. Conforme aponta o entrevistado: “Porque se você não sabe de onde 

vem, você não sabe quem você é”.  

Importante perceber essa afirmação como uma leitura do valor que a Liderança atribui 

à ancestralidade, e não como um argumento determinista. Explicações biologizantes aqui, 

principalmente ligadas a uma geografia que não atende por completo negros da diáspora, 

acabariam por reduzir as discussões da identidade em aspectos mais ligados ao físico do que ao 

psicológico. Não se esgotam, na biologia, as tentativas de afirmação da própria identidade.  

Em contraponto às violências causadas pela percepção externa (e racista) acerca de seus 

próprios corpos, vale destacar uma questão que afeta principalmente as mulheres negras. Todas 

as entrevistadas, em algum momento dos encontros, dizem sobre sua relação com o próprio 

cabelo. Relatam episódios de racismo “na escola, o bullying era o deboche sobre o cabelo, os 

apelidos” (Entrevistada, 40 a 49 anos); a pressão social contrária ao cabelo natural “ela dizia: 

alisa esse cabelo, senão ninguém vai te aceitar” (Entrevistada, 30 a 39 anos) e as tentativas de 

se encaixar aos padrões “com 5 anos, minha mãe já alisava o meu cabelo” (Entrevistada, 40 a 

49 anos). 

É importante perceber as origens escravocratas desta discriminação: 
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Historicamente, o cabelo único das pessoas negras foi desvalorizado como o 

mais visível estigma da negritude e usado para justificar a subordinação de 

africanas e africanos. Mais do que a cor da pele, o cabelo tornou-se a mais 

poderosa marca de servidão durante o período de escravização. Uma vez 

escravizadas(os), a cor da pele de africanas(os) passou a ser tolerada pelos 

senhores brancos, mas o cabelo não, que acabou se tornando um símbolo de 

“primitividade”, desordem, inferioridade não-civilização. O cabelo africano 

foi então classificado como “cabelo ruim”. Ao mesmo tempo, negros e negras 

foram pressionadas(os) a alisar o “cabelo ruim” com produtos químicos 

apropriados, desenvolvidos por indústrias europeias. Essas eram formas de 

controle e apagamento dos chamados “sinais repulsivos” da negritude 

(KILOMBA, 2019, p. 126-127). 
  

No Brasil, pode-se inferir que, além da herança colonial, o preconceito de marca (ou 

seja, quando está relacionado a características fenotípicas) e o Colorismo (a hierarquização de 

pessoas em relação ao quão negras elas são), determinam que o cabelo é um critério de 

hierarquização – quanto mais crespo, mais evidente a negritude, e maior a discriminação. 

Assim, o cabelo será representativo tanto do racismo genderizado como da questão identitária.  

As críticas em relação ao cabelo causaram dores: “Essas situações mexeram muito com 

a minha autoestima” (Entrevistada, 40 a 49 anos); “Quando eu me reconheço como uma mulher 

negra e eu reconheço o meu valor na sociedade, reconheço também uma baixa autoestima 

vinda dessa cultura” (Entrevistada, 30 a 39 anos). Em uma sociedade que impõe um padrão 

estético branco e eurocêntrico, a autoestima das mulheres negras é dilacerada.  

Na sociedade brasileira e em diversos âmbitos da cultura – no audiovisual, na literatura, 

na música, na publicidade – a mulher bonita, a mulher amada, a mulher que se destaca é a 

mulher branca. Assim, quando uma mulher negra se olha no espelho, contaminada pela 

sensação de inferioridade do racismo, ela pode ser incapaz de amar o que vê. Possui cabelo 

crespo, enquanto o cabelo socialmente aceito como bonito, elegante, atrativo é liso; possui olhos 

escuros, enquanto os olhos valorizados são claros; possui a pele escura, quando a pele delicada 

e desejada é branca – e cada um dos traços que remetem à sua negritude tornam-se motivo de 

raiva, tristeza ou vergonha.  

Ainda na infância (momento em que a maioria das Lideranças e da população negra se 

depara com a injúria racial), críticas ao cabelo, aos lábios, à cor-da-pele, entre outros traços 

físicos, começam a violentar a menina negra. As ditas sugestões ferem de maneira semelhante: 

muitas vezes, as meninas são orientadas a manter os cabelos alisados ou presos, a colocarem 

prendedores de roupas para “afinar” o nariz, a evitar o uso de branco ou de roupas coloridas 

para “não destacar a cor”, a evitar relatar a crença na umbanda ou no candomblé.  
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O seu fenótipo, assim como as influências africanas em suas roupas, acessórios ou na 

sua religião, na maneira como que se portam, serão tratados como verdadeiros inimigos a serem 

combatidos – com o objetivo (consciente ou inconsciente) de que essa mulher negra alcance 

(ou pelo menos, tente alcançar) maior integração social, maior proximidade com o padrão 

imposto. No mercado de trabalho, em que estes padrões estão atrelados a uma serie de 

(pré)conceitos hierárquicos, essa afirmação identitária torna-se especialmente mais complexa. 

 Por ser percebido como um instrumento simbólico da raça, dentro da cultura brasileira, 

o cabelo está no cerne desta questão. E por isso, o cabelo é também um definidor da identidade. 

Na busca pela autoafirmação de sua negritude, as Lideranças refletem sobre as questões 

subjetivas atreladas ao cabelo, reivindicando a autonomia de decisão sobre a estética que lhes 

apetece. 

Embora o cabelo alisado não seja suficiente para dissolver o racismo, é socialmente 

percebido como um instrumento de aproximação aos padrões impostos pela branquitude. Neste 

depoimento, a entrevistada explica o que a estética representa em determinados contextos, 

argumentando que tem consciência sobre o racismo, e mantém o cabelo alisado para que não 

encontre mais barreiras do que as que precisa enfrentar:  

Eu tenho a pele retinta, tenho consciência racial e estar com o cabelo liso não 

me faz menos negra. Infelizmente, com o meu cabelo black eu não teria 

passabilidade no meu trabalho, eu acho que eu não teria chegado aonde eu 

cheguei (Entrevistada, 40 a 49 anos).  
 

A fala da entrevistada expressa uma percepção social que perdura gerações: a ideia de 

que o cabelo alisado seja um pré-requisito para a aceitação de pessoas negras, sobretudo das 

mulheres no mercado de trabalho. Essa premissa relaciona-se com a percepção preconceituosa 

de que o cabelo liso seja o cabelo “arrumado”, o cabelo elegante, ou seja, o cabelo “ideal”.  

Corroborando essa ideia, há as frequentes denúncias de profissionais negras sobre 

episódios de racismo no trabalho, relacionadas ao cabelo.6 Para citar três exemplos recentes, há 

uma recepcionista de uma clínica médica em Minas Gerais, demitida pelo uso de tranças; a 

funcionária de um laboratório que foi obrigada a alisar o cabelo e a modelo que foi instruída a 

 

6 As fontes são, respectivamente: OTTO, Isabella. “Mulher é demitida por causa de cabelo: ‘Fora do dress code 

da empresa’”. In: Capricho, 23 nov. 2020; GERALDO, Nathália. “‘Chefe sugeria que eu alisasse o cabelo’, diz 

recepcionista após vencer ação”. In: Universa Uol, 11 dez. 2020; NUNES, Júlia. “Modelo denuncia racismo após 

funcionário de agência sugerir diminuir volume de cabelo: ‘Não dá para colocar chapéu nem boné’”. In: G1, 11 

jun. 2021. 
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reduzir o volume do seu crespo para conseguir um trabalho, ambas em São Paulo. Todos esses 

exemplos vão ao encontro da percepção da entrevistada de que, sem alisar os cabelos, ela não 

teria alcançado as posições que alcançou.  

Entretanto, percebo uma alteração importante nessa questão. A percepção de que os 

padrões estéticos são segregadores tem motivado uma escolha consciente das Lideranças. A 

maioria delas assume uma postura de contestação: não apenas mantém o cabelo natural (crespo 

ou cacheado) para reafirmar sua identidade, mas também fazem uso de tranças ou turbantes 

para questionar e combater esses padrões: “eu apareço [em reuniões de trabalho ou 

apresentações acadêmicas] turbantada de propósito, pra marcar o meu lugar de mulher preta” 

(Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 No depoimento a seguir, veremos que a transição capilar foi determinante para a 

formação da identidade de uma entrevistada. A transição é o processo de encerramento do uso 

de química, que altera a textura do cabelo. Pode ocorrer através da interrupção de 

procedimentos estéticos permanentes como alisamentos, relaxamentos, progressivas, entre 

outros, ou vir atrelada à cortes, usos de tranças ou de perucas feitas em tela, as chamadas 

“laces”. Utiliza-se o termo “big chop”, que seria um “grande corte”: quando a pessoa em 

transição corta todo o cabelo, ou uma parte considerável, retirando de uma vez toda a parte que 

estava alisada, mesmo que isso implique na substituição de cabelos bem longos por alguns 

dedos de comprimento. Comumente, implica em uma mudança radical, um procedimento que 

interfere na autoestima da pessoa em transição e/ou na imagem que essa pessoa construiu sobre 

si mesma.    

Durante a entrevista, a Liderança me mostrou as fotos do processo de transição e 

explicou que mesmo com o estranhamento causado pelo corte, que ela chamou de “radical”, ela 

estava se sentindo “perfeita” – “flawless”, em inglês, em referência ao título de uma música da 

cantora negra norte-americana Beyoncé. Assim, falando sobre sua relação com o próprio 

cabelo, a entrevistada me explica a relação do resgate de sua textura capilar natural com a sua 

autoestima: 

Eu fiz a transição capilar, o meu cabelo era alisado e ele é black. Eu tive que 

cortar bem baixinho, fazer o big chop. E foi uma fase estranha, mas eu estava 

me sentindo flawless, maravilhosa. Foi aí que eu me entendi negra 

(Entrevistada, 20 a 29 anos). 

 

O uso do cabelo natural é compreendido como a assunção de sua identidade. Como a 

libertação da imposição de “depreciar, rejeitar e deformar o próprio corpo para configurá-lo à 
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imagem e semelhança do branco” (SOUZA, 1983, p. 57). Destaco o uso da expressão black em 

substituição ao termo “crespo”, mesmo que inconsciente, porque crespo caracteriza a textura 

do fio, mas black nomeia uma identidade, ou ainda, uma gama de identidades não-brancas que 

emergem a partir dos anos 1970 em países e culturas diversas, atreladas a um posicionamento 

político que articula a diferença como instrumento posicional de reivindicação. O black tem um 

caráter posicional e conjuntural, que escancara o viés político da(s) identidade(s) não-

normativa(s) (HALL, 2005, p. 86). E é assim, encarando como um posicionamento, que a 

maioria das Lideranças vai correlacionar a identidade, a estética e a afirmação política: 

Eu tive uma gerente que um dia falou pra mim: “se você não resolver esse 

cabelo, você nunca vai ser promovida”. Eu nunca “resolvi” [ri e mexe com os 

cachos]. O que eu trouxe pro mundo corporativo disso é que eu sempre fiz 

questão de não ter a aparência padrão (Entrevistada, 40 a 49 anos). 
 

Essa afirmação vem da ressignificação deste cabelo: se na perspectiva do Outro é motivo 

de inferiorização, ele se transforma em afirmação:  

o cabelo tornou-se o instrumento mais importante da consciência política entre 

africanas e africanos da diáspora. Dreadlocks, rasta, cabelos crespos ou 

“black”, e penteados africanos transmitem uma mensagem política de 

fortalecimento racial e um protesto contra a opressão racial. Eles são políticos 

e moldam as posições de mulheres negras em relação à raça, gênero e beleza 

(KILOMBA, 2019, p. 127).  
 

Em todos estes depoimentos é importante perceber que determinados acessórios (como 

os turbantes) ou o uso do cabelo trançado ou black só são elementos de transgressão e de 

reafirmação por ainda serem percebidos com preconceito. Frequentemente, casos em que os 

empregadores constrangem pessoas negras por causa do cabelo são noticiados, em casos 

semelhantes como os relatados pelas entrevistadas.  

Cabelo black ou tranças são descritos como “cabelo ruim”, “desleixo”, “aparência 

ruim”, porque o racismo sempre fez a associação de elementos da negritude com o que é feio, 

inferior ou inapropriado. O termo “boa aparência”, na concepção do senso comum, está 

associado ao referencial de branquitude, consequentemente, ao cabelo liso ou alisado. Por isso, 

torna-se tão simbólica e tão carregada de significados a reivindicação da identidade através do 

cabelo, sobretudo, em ambientes profissionais.   

Para a entrevistada a seguir, o uso da estética como instrumento de contestação extrapola 

a questão capilar, está nas roupas e na postura. O relato continua tratando de outras estratégias: 

Eu tinha uma coisa muito forte: eu precisava mostrar para eles que não é a 

minha aparência que conta – essa era minha mentalidade, meu mindset. Eu já 

sou mais do jeans e da camiseta. Hoje eu penso que foi desnecessário, mas era 
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uma ideia. Que não me ajudou [risos] porque as pessoas acabaram me 

julgando como menininha. E aí eu acabei fazendo coaching, contratando uma 

personal stylist, pra ela montar um guarda-roupas poderoso: do tipo “eu sou 

foda”, eu não sou uma “menininha”, de tênis e calça jeans (Entrevistada, 40 a 

49 anos).   

  

Embora não seja uma colocação exatamente sobre a vestimenta, mas sobre a maneira de 

se portar, outra entrevistada da mesma faixa etária relata que assume uma postura mais 

agressiva, interpretada socialmente como masculina, para se impor: ‘Eu falo muito palavrão, 

que mulher não pode, mas eu gosto de quebrar com o padrão” (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

Para ela, é importante que os colegas de trabalho, principalmente os homens, não a enxerguem 

como uma figura frágil, estereótipo frequentemente associado à mulher. O palavrão, a dita 

“boca suja”, é uma imposição de força – de força masculinizada. Essas posturas, expressando 

uma tentativa de subverter as circunstâncias impostas, nos conduzem a refletir sobre as 

imposições estéticas que existem no mercado.   

As roupas foram temas recorrentes nos relatos tanto de mulheres e homens. Vemos nesta 

questão a intrínseca relação entre raça e classe. Episódios de racismo frequentemente são 

justificados pelo julgamento do que se veste. Como vemos nos depoimentos: “Eu tive uma 

situação muito grave, de preconceito. [...] Eu estava de bermuda e chinelo, e as pessoas julgam 

muito o que você veste, como você anda, te rotulam de todas as formas” (Entrevistado, 20 a 29 

anos); “eu fui comprar um carro, no fim de semana, eu estava com uma roupa despreocupada. 

Eles não me deixaram fazer o teste drive. E aí vão dizer que foi porque eu não estava bem-

vestida. Não me deixaram porque eu sou preta” (Entrevistada, 40 a 49 anos). Em ambos os 

casos, percebemos a interseccionalidade entre o preconceito de classe e de raça. As fronteiras 

entre as opressões não podem ser delineadas. 

Sabe-se que o racismo impõe uma série de estereótipos às pessoas negras, estabelecendo 

relações de inferioridade. Isso ocorre em diversos âmbitos, mas também na estética. 

Distanciadas do dito “padrão de beleza”, pessoas negras são taxadas de feias, mal-vestidas, 

desleixadas – entre outros predicados. É preciso avaliar estes comportamentos sociais em suas 

camadas: se na superfície está o julgamento pela estética, na profundidade está uma questão 

muito mais complexa: o imbricamento das associações de branquitude com beleza e 

branquitude com riqueza.  

Os depoimentos acima demonstram como essas associações ocorrem no cotidiano. Às 

vezes, essa discriminação de raça e classe ocorre de forma mais explícita e violenta: o 



 

 
 
 

 

 

60 

profissional impedido de entrar no seu próprio ambiente de trabalho; a consumidora que não é 

atendida; a perseguição do segurança no supermercado. Em outras vezes é velada, como se diz 

do racismo à brasileira: “se você não tiver pelo menos de paletó em São Paulo, as pessoas vão 

te olhar diferente (Entrevistado, 40 a 49 anos). São atos violentos precedidos de olhares 

violentos. 

Com estas observações cotidianas, as Lideranças demonstram preocupações estéticas 

que não necessariamente atingem pessoas brancas, porque o julgamento do que é “belo” 

perpassa o problema do racismo: 

Eu comprava umas coisas chiquetosas para ir nas entrevistas. Só eu ia 

arrumada para as entrevistas na fábrica. De salto. As brancas iam de bota de 

segurança. As meninas brancas, as patricetes da engenharia, elas são meio 

fingidas a descoladas, empoderadas porque circulam entre os homens, elas 

falam grosso, mas no fim das contas são racistas, né? Elas iam com suas botas, 

eu não (Entrevistada, 30 a 39 anos).  
 

 

A preocupação a que se referem expõe a restrição de liberdade determinada pelo 

racismo. O que diferencia nossas entrevistadas de suas colegas de trabalho é uma imposição 

social que implica em obrigatoriedades ou distribui direitos: “Tem gente no meu trabalho que 

vai com a roupa da feira. [...] Eu preciso atender pessoas, e por tratar com pessoas com maior 

poder aquisitivo, eu tenho mais preocupação ainda”  (Entrevistada, 40 a 49 anos). Não se trata 

apenas de botas ou saltos, é sobre o que pessoas brancas podem e pessoas negras não.  

Tomar consciência destas questões e decidir os momentos em que elas serão contestadas 

ou ignoradas também é definidor de como os indivíduos se percebem e como querem ser 

percebidos dentro da sociedade. Entender-se como diferente, em decorrência do tratamento e 

das possibilidades diferentes, também motiva um processo social de pertencimento.  

Adiante falaremos do Aquilombamento (NASCIMENTO, 2019) como mecanismo de 

proteção e dissolução do racismo. Por ora, e no que concerne à afirmação identitária, também 

se faz necessário falar de vínculos. As próprias Lideranças compreendem que se fortaleceram 

na união com outras pessoas, também lidas como diferentes: 

A escola era um ambiente muito hostil. Mas eu acabei fazendo amigos: os 

diferentes, né? [risos] Os negros, os gays, os esquisitos, a escória que não 

pertencia àquela elite... [rindo] E o fato de eu ser acolhida pelos diferentes, era 

pelo falo deles também saberem que nós éramos diferentes. Eles sabiam que 

o que nos unia era sermos diferentes (Entrevistado, 40 a 49 anos).  
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A sensação de pertencimento e de acolhida foi fundamental para que essas relações se 

estabelecessem – e perdurassem durante anos, conforme relatou a entrevistada. Destaco um 

relato no qual a entrevistada se aproxima de uma colega negra, a qual ela chama de 

“empoderada”, por identificar nessa pessoa a expressão da identidade racial que ela ainda não 

encontrava em si mesma:   

Eu estava procurando pertencimento e quem me acolheu foram “os doidos”. 

Eu colei na galera do rock’n roll. [...] Foi nessa época que conheci uma 

menina, uma das minhas melhores amigas. Ela foi criada empoderada: ela 

usava o cabelo natural, fazia dança afro no Pelourinho. A menina pra mim era 

uma celebridade! Porque eu alisava o cabelo depois fazia um permanente. 

Sempre odiando meu cabelo, minha cara, meu corpo, porque era isso que a 

sociedade me dizia. A gente se aproximou, ela me ajudou a me enturmar, me 

adotou (Entrevistada, 30 a 39 anos).  
 

Se no processo de colonização o apagamento da cultura negra e dos laços dos 

escravizados com a sua terra natal, seus familiares e conterrâneos vai conduzir o negro 

brasileiro à “obnubilação de sua identidade original”, a retomada da autonomia sobre esta 

Identidade pode ser encontrada no resgate das origens, no pertencimento cultural e na (re)união 

com outros indivíduos negros (NASCIMENTO, 2019, p. 110-113). 

A confirmação das identidades, pautadas em símbolos aos quais às Lideranças atribuem 

significado – como suas origens, a conexão com outras pessoas lidas como diferentes ou a 

reafirmação da estética e da cultura da negritude – é um processo autônomo que contrapõe a 

violência da formação da identidade através do olhar do Outro. São processos vivenciados pela 

maioria das Lideranças, que eles próprios compreendem como fundamentais para a 

compreensão de quem são.  

Conforme aponta Neusa Santos Souza (1983, p. 17), o conhecimento da realidade torna 

os discursos sobre si mesmo mais significativos e estes discursos conferem autonomia aos 

indivíduos. Ao perceber e escolher o caminho que conduz à percepção de si mesmo, o indivíduo 

dissolve a violência de se perceber através das lentes da sociedade machista e racista. Este 

exercício é a retomada da afirmação do indivíduo sobre si mesmo. É a conquista da autonomia 

acerca de sua própria identidade. 

 

2.2 GÊNERO E SEXUALIDADE 

Diante de diversas definições e interpretações presentes na bibliografia sobre o tema 

(CRENSHAW, 1989; VIVEROS, 2008; DÍAZ-BENÍTEZ, 2020), partimos da concepção de 

que o gênero é um sistema de relações sociais que aloca os indivíduos em posições hierárquicas 
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diferentes. Para compreender como isso ocorre, é essencialmente importante discutir 

estereótipos. Os papéis sociais atribuídos e esperados para homens e mulheres decorrem de uma 

série de premissas socialmente estabelecidas como regras, que as definem e, portanto, as 

restringem.  

A título de ilustração, na França do século XVIII, batom, meia-calça e salto alto eram 

essencialmente artigos de luxo utilizados pelo rei, ou seja, “coisas de homens”. No Brasil de 

2021, estes mesmos artigos são relacionados a uma condição ou estereótipo femininos. Ou seja, 

o que a sociedade compreende como feminilidade, ou ainda, o que é “coisa de mulher” ou 

“lugar de mulher”, decorre de contextos específicos, como tempo e espaço em que um grupo 

se insere.   

É importante destacar que, embora a questão de gênero marque as experiências das 

Lideranças Negras (e por isso também escolhemos mulheres negras como principal objeto 

desta pesquisa), é no cruzamento entre gênero e raça que se encontram as definições dos papéis 

sociais. Conforme convergem diversas pensadoras (DAVIS, 2016; RIBEIRO, 2017; 

AKOTIRENE, 2019; KILOMBA, 2019), raça e gênero são indissociáveis: as questões de raça 

definem os papéis de gênero, e vice-versa. 

Narrativas estereotipadas como a do homem negro agressivo, da mulher branca 

emancipada, do homem branco poderoso, do homem indígena preguiçoso, entre outros, são 

exemplos de como estes cruzamentos de raça e gênero moldam os estereótipos dentro da 

sociedade brasileira.   

No que concerne às mulheres negras, Lélia Gonzalez elenca três principais estereótipos: 

“mãe-preta”, “mulata” e “doméstica”. Para a antropóloga, que descreve “mulher negra” como 

uma categoria socioeconômica de análise (GONZALEZ, 1984a), a identificação e o 

tensionamento destas noções aprofundam o debate acerca do imbricamento das questões de 

gênero e raça, que ela chama de “duplo fenômeno do racismo e do machismo” (GONZALEZ, 

1984b, p. 224).     

Tanto a mulata como a doméstica são dois engendramentos da figura da mucama, do 

período colonial: a mulher negra e jovem, escravizada, ocupada de afazeres domésticos e vítima 

de castigos corporais e assédios diversos. Trata-se da apropriação de um termo quimbundo, 

mukama, que se referia inicialmente à escravizada concubina, ou seja, que estava em um 

relacionamento com um homem com o qual não era casada (GONZALEZ, 1984b, p. 229). É 

essencial apontar que estas relações entre mulheres negras escravizadas e homens brancos 
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escravocratas, ocorriam, na maioria das vezes, com violência sexual, física e estupro. Se as 

escravizadas eram classificadas apenas como indivíduos negros ao serem submetidas a 

exaustivas cargas de trabalho, bem como os homens, é na exploração sexual e nas violências 

que só podem ser praticadas contra um corpo feminino que a condição de mulher era levada em 

consideração (DAVIS, 2016, p. 18-19).  

Nesse desacerto semântico que converte mukama em mucama, a escravizada que 

trabalhava na casa grande (mucama) é compreendida, ou pior, submetida à situação de amásia 

(mukama). Ou seja, a situação de concubina, amante e objeto sexual é interpretada socialmente 

como indissociável à condição precária de trabalho. O ponto de convergência entre essas 

interpretações é a exploração do corpo, sobre o qual a mulher negra não tem posse ou poder. 

Do contrário, este corpo, desumanizado e objetificado, existe apenas para servir (GONZALEZ, 

1984b, p. 229).          

Assim se construíram os estereótipos relacionados à mulher negra. Características como 

a subserviência, o servilismo, o uso desproporcional da capacidade física e o distanciamento de 

atividades intelectuais surgem atreladas à figura da doméstica, enquanto a hipersexualização e 

a percepção daquele corpo como um objeto de desejo decorrem da concepção que fazem da 

mulata.  

Contrastados com os estereótipos que se referem à mulher branca, esses estigmas ficam 

ainda mais evidentes. A fragilidade e a delicadeza que se espera da condição feminina não se 

aplica às mulheres que entraram na sociedade brasileira carregando quilos de cana-de-açúcar 

nas costas. Ou seja, não se aplica à condição de mulher, mas à condição de mulher branca. A 

sexualidade que deve ser preservada, a ‘pureza’ que tem valor é a da mulher branca. As negras 

são compreendidas como indivíduos sexualizados desde muito cedo – e isso é também reflexo 

de um processo histórico de exploração sexual das escravizadas. As características que se 

atribuem a “todas” as mulheres são interpretadas de maneira distinta: a branca é a mulher doce 

que chora, a negra é a mulher combativa que grita.  

A análise destes estereótipos, da maneira que convergem e se reverberam até a 

atualidade, refletem a manutenção de uma mentalidade colonial e escravocrata, que persiste ao 

longo dos anos. Infelizmente, e mesmo quando estamos avaliando situações referentes ao 

trabalho, as Lideranças descrevem situações em que estes estereótipos foram atribuídos a elas. 

Eu sempre tive o sonho de conhecer Veneza, não sei explicar porque, mas eu 

sempre fui encantada com a ideia de viajar pra lá. Quando eu falava isso para 

as pessoas, desde os colegas da escola com meus 12, 13 anos, eu ouvia: 
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“Você? Está maluca? Como você vai?? Só se você for ser pra ser empregada, 

Baby Sitter. Ou para ser prostituta”. Eu escutei isso também (Entrevistada, 40 

a 49 anos). 
 

A crueldade deste relato não está apenas na atribuição de certas características para a 

mulher negra, mas sobretudo na interpretação de que essas características seriam limitantes: as 

únicas possibilidades de que ela teria para uma viagem internacional seriam ocupando os papéis 

de servilismo da doméstica (como Baby Sitter) ou num agravamento da situação da mukama 

(como prostituta).  

Bell Hooks (2015, p. 197) argumenta que a diferença entre opressores e oprimidos está 

na escolha. A impossibilidade de determinar o que fazer com a própria realidade e a ausência 

de opções definem a opressão. Deste conceito, parte a reflexão de quais seriam (e 

principalmente, quais não seriam) as possibilidades de inserção da mulher negra na sociedade 

brasileira. É notório que as limitações convergem na expectativa de que essa mulher jamais 

poderia viajar se não estivesse sendo paga para isso – e esta remuneração só poderia decorrer 

de atividades braçais ou sexuais. Jamais seria um trabalho intelectual – ela jamais conseguiria 

pagar, se não com o próprio corpo, por uma viagem dessa. O relato demonstra, principalmente, 

que o corpo negro e feminino é a definição da inferioridade, mais ainda, é apenas através da 

exploração de seu corpo que a entrevistada poderia alcançar o seu sonho.  

Não podemos nos delongar em toda a complexidade que envolve a prostituição no 

Brasil, mas é importante destacar uma questão fundamental sobre os estereótipos de gênero, a 

perspectiva interseccional e as interpretações acerca de quais são os corpos marginalizados pela 

sociedade. Comentários que associam mulheres negras à prostituição são recorrentes e foram 

relatados por três das oito entrevistadas.  

Sabe-se que, muitas das vezes, a prostituição apresenta-se como única alternativa para 

mulheres de grupos não-dominantes, como pretas, pardas, nordestinas, travestis ou transexuais, 

sobretudo quando possuem um histórico de opressões de classe e, até mesmo, de violências 

sexuais. Esta diferença se expressa até na linguagem: “acompanhantes de luxo”, “garotas de 

programa” ou “modelos ficha rosa” são, majoritariamente, moças brancas e de classe média, 

enquanto as nomenclaturas ofensivas, como “puta” ou “rapariga”, atingem grupos socialmente 

marginalizados. O que explica essa diferença é a interseccionalidade: mesmo em condições de 

vulnerabilidade social, as violências de gêneros são mais violentas para mulheres que se 

encontram no cruzamento de opressões. Assim, não é apenas a condição feminina, mas a 
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hipersexualização específica de corpos não hegemônicos que faz com que a sociedade os 

interprete como corpos disponíveis para a exploração sexual.  

As marcas deste processo de estereotipação que limita são tão marcantes que, mesmo 

com consciência de que podem subverter essas ideais, as mulheres negras carregam essas 

marcas. Desvencilhar-se delas é um processo complexo e moroso. 

Sobre o relato da Liderança cujo sonho era ir à Veneza, vale relatar que ela o realizou. 

Assim que conseguiu uma posição profissional que possibilitasse arcar com os custos de uma 

viagem internacional, este foi o primeiro destino escolhido. Deixo que ela narre a sua 

experiência:       

Quando eu finalmente fui a Veneza, eu só chorava. Veio tudo na minha 

cabeça: “você vai ser empregada, com seu cabelo duro, com sua cara preta, 

você nunca vai sair do Brasil”, essas vozes todas na minha cabeça. Eu, a neta 

da doméstica, a garota da Baixada, filha da costureira e do motorista. Eu estava 

em Veneza, realizando meu sonho. Chorei muito. Mas depois fui tomar um 

café e aproveitar (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

Embora não seja central neste relato, a questão da hipersexualização de mulheres negras 

é definidora de questões muito complexas na perspectiva interseccional. O estereótipo da 

mulher negra sensual, da mulata do Carnaval, da “cor do pecado”, além do contraponto desta 

mulher cujo corpo objetificado deve ser explorado, em relação à mulher branca da pureza 

intocável, entre outras questões, convergem na mesma problemática.  

A questão da sexualidade para mulheres negras demonstra os dilemas de reivindicação 

da posse destes corpos, socialmente compreendidos como objetos. Em todos os relatos que 

envolveram algum aspecto da sexualidade das entrevistadas, a questão da hipersexualização 

destoa, subjetiva ou explicitamente. Como no relato a seguir: “as pessoas me chamavam de 

mulata, de Globeleza. E eu achava que aquilo era um elogio. Hoje, eu tenho consciência que 

aquilo era me comparar a um objeto – um objeto sexual à disposição dos homens brancos” 

(Entrevistada, 40 a 49 anos).  

Neste caso, a hipersexualização vem disfarçada de elogio, numa lógica cruel que coloca 

a mulher negra numa posição absolutamente submissa ao machismo. Se é um “elogio”, deve 

ser agradecido – mas como agradecer por ter seu próprio corpo disponibilizado para a 

objetificação? Como agradecer a desumanização, a conclusão de que não há autonomia da 

mulher negra sobre seu próprio corpo? Reflexões sobre o elogio que objetifica são fundamentais 
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para a compreensão do papel das mulheres na sociedade, as mulheres – brancas – cujo corpo 

deve ser preservado e as mulheres – não-brancas – cujo corpo deve ser disponibilizado.  

Em todas as entrevistas há episódios de discriminação que, explícita ou implicitamente, 

tentam associar as Lideranças aos papéis da “mulata”, da “doméstica”, ou até mesmo “mulata 

doméstica”. É o que ocorre com a entrevistada que escutou que só poderia ir à Veneza como 

babá ou prostituta. É o que percebemos em episódios cotidianos em que uma mulher negra é 

conduzida ao elevador de serviços de um prédio antes mesmo de se identificar, ou mesmo pela 

associação estereotipada que supõem que todas nós sabemos – e devemos – sambar como as 

passistas do Carnaval.  

O relato abaixo exemplifica esse problema. A Liderança, que no início de sua carreira 

trabalhava com eventos, descreve que durante o trabalho suas capacidades intelectuais eram 

desmerecidas, ao passo que seu físico era tratado como um produto. Esse depoimento reflete a 

profundidade estrutural do racismo, à medida que demonstra os limites de uma profissional 

negra em determinados ambientes: 

Quando eu trabalhava em eventos, porque eu falava inglês, eu vivi todo o tipo 

de situações racistas bizarras. Brasileiros falando em inglês, na minha frente, 

mal de mim – menosprezando que eu pudesse estar entendendo. Homens que 

me “chamavam” pra fazer programa. Nojento. Mas diferentemente da 

experiência do colégio e do meu primeiro emprego, eu já estava carimbada. 

Já sabia o que era aquilo. E já sabia que aguentar aquela situação era o meio 

para um fim (Entrevistada, 30 a 39 anos).   

 

Quando trazemos essa reflexão dos estereótipos para o ambiente coorporativo, é 

essencial perceber que a mera presença das Lideranças em determinados espaços já funciona 

como subversão dos papéis que a sociedade atribui para mulheres negras. Entretanto, as 

entrevistadas relatam que a hipersexualização ainda é uma das principais violências sofridas no 

ambiente de trabalho.  

Destaco que os relatos são muito próximos. Entre as Lideranças, temos mulheres que 

atuam no Rio ou em São Paulo, que nasceram no Nordeste ou no Sudeste, negras de pele clara 

ou retintas, que tem menos de 35 ou mais de 50 anos etc. A hipersexualização no trabalho é um 

ponto de convergência mais significativo do que as características que as divergem.  

Em alguns relatos, as entrevistadas são acusadas de se vestirem de maneira provocativa, 

embora afirmem veementemente que tomam todo o cuidado de não utilizar roupas justas ou 

decotadas no ambiente de trabalho:  
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“A roupa dela chama atenção pro corpo”, me disseram. Alguém chegou a me 

perguntar “você não usa avental?” Imagina! Eu me arrumo toda para ir 

trabalhar, me arrumo toda lindinha pra dar aula, e eu vou vestir um avental? 

Por quê? (Entrevistada, 50 anos ou mais).  
   

De fato, durante as entrevistas comigo e em outros eventos em que pude vê-las, elas se 

vestiam de maneira adequada ao protocolo do trabalho formal – não estavam usando decotes, 

nem roupas curtas ou justas. Mas por quê, então, foram recriminadas? Deixo que o relato da 

própria Liderança explique: 

O comportamento das pessoas comigo, eu vivi o racismo cru na cara, na carne. 

Eu, mulher, negra, nordestina – não foi fácil. Eu estava em São Paulo, 

enfrentando as faces do racismo, do machismo e da xenofobia. A 

hipersexualização da minha imagem afetou muito a minha carreira. Apesar de 

eu já ter um nível de consciência naquela época, apesar do racismo na infância 

e na juventude, eu não havia sentido tudo tão junto, tão ao mesmo tempo, de 

uma maneira tão intensa. Eu saía do escritório meia-noite frequentemente, às 

vezes, três da manhã. Eu fiz um acordo com o transporte para me levar à 

fábrica. Mas o motorista tinha um carro executivo. Inventaram que eu tinha 

um caso com um diretor X, e que por isso ele pagava os meus deslocamentos. 

Qualquer roupa que eu vestia era considerada sensual demais. Uma vez, 

vestindo um terno com saia longa lápis, fui tomar um café sem o terno por 

cima da blusa. Fui chamada a atenção, que eu estava inadequada. Disseram 

que eu só poderia usar calças dali em diante. A própria gestora se contradisse: 

você devia usar mais calças, se bem que você sempre usa calças. Hum, você 

devia não usar decotes, mas você não usa decotes... Enfim, mesmo assim, ela 

me obrigou a fazer um curso de etiqueta. Comprei um monte de roupas 

folgadas. Eu cheguei a acreditar que todos os problemas estavam em mim. E 

eu assumi a síndrome do impostor. Eu já estava com a autoestima muito 

machucada (Entrevistada, 30 a 39 anos).   
 

A questão da vestimenta, conforme podemos perceber, é uma justificativa para a questão 

do corpo hipersexualizado. Percebo a mesma lógica de culpabilização utilizada contra mulheres 

que denunciam assédio sexual, a máxima da cultura do estupro que tenta transferir para as 

vítimas a responsabilidade sobre crimes que sofreram. Nem mesmo a pessoa que sugeriu que a 

entrevistada se vestisse de outra maneira consegue racionalizar o que acontece, pois mesmo 

afirmando que exista uma “inadequação”, não consegue apontar elementos que a justifiquem. 

Falar de preconceito e estereótipos é, essencialmente, discutir subjetividades. 

É importante destacar que, em ambos os relatos acima, a imposição de que as 

entrevistadas tenham que esconder o próprio corpo no ambiente de trabalho tenha vindo de 

mulheres brancas, e ambas percebam que este tipo de “orientação” é exclusiva para elas, as 

negras únicas em seus respectivos ambientes. Nos aprofundaremos nas nuances das relações 
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entre mulheres brancas e não-brancas adiante, mas por ora, é importante destacar a perspectiva 

interseccional: alguns corpos devem ser reprimidos, e estes são corpos racializados. 

Além da questão da vestimenta, outras questões indicam que a hipersexualização 

prejudica profundamente a permanência de mulheres negras no mercado de trabalho. A 

insinuação de que o sucesso profissional de uma mulher está atrelado a favores sexuais 

oferecidos a um homem é algo ainda frequente no imaginário popular:  

Eu tinha um diretor, um homem na casa dos 50 anos, casado, com quem 

trabalhava muito. A conversinha toda na empresa era que eu tinha um caso 

com ele. Ninguém queria saber se eu estava acordando às 4 horas da manhã, 

para chegar no trabalho antes das cinco e meia (Entrevistada, 30 a 39 anos).   

 

O que aqui e descrito como “conversinha”, na verdade é, no mínimo, microviolência. 

São expressões de assédio moral que invalidam a capacidade intelectual da profissional, 

duvidam da sua ética profissional e moral e reduzem a sua existência ao corpo que serve 

eroticamente ao homem branco.  

Em outro relato, vemos que essa situação extrapola o âmbito da sugestão e da suposição. 

Uma Liderança relata uma situação na qual seu superior aproveita uma situação de insegurança 

e fragilidade para assediá-la:   

A empresa ia ser privatizada e algumas pessoas disseram que íamos ser 

demitidos. Eu fui falar com um gerente grande pra saber o que ia acontecer 

comigo, com o meu cargo. O cara falou ‘Que situação chata, ah, você está com 

fome? Vamos jantar? Você me explica, a gente conversa com calma’, e a gente 

foi ali, naquela hora, direto do trabalho pra um restaurante em Moema. Daí 

chegou no restaurante, ele falou: ‘olha se você quiser ficar na empresa, o meu 

flat é aqui em cima. Vou te dar alguns minutos pra pensar, aí você me diz se 

quer ou não quer ficar na empresa. Esse trabalho é importante pra você?’. Eu 

fui embora na hora e ainda disse: ‘pode me mandar embora’. Fiquei um 

tempão desempregada, e essa cena não saia da minha cabeça. Eu me senti a 

pior, me senti uma puta, imagina ter que dar pra um velho nojento pra manter 

meu emprego? Como pode uma coisa dessas? (Entrevistada, 40 a 49 anos).  
 

Esse relato aponta diversas questões problemáticas acerca das disparidades sociais que 

compreendem raça e gênero. Há um homem branco, detentor da superioridade hierárquica e do 

privilégio econômico, que faz uso de seus poderes para submeter uma mulher negra a uma 

situação de violência, justamente porque ela não dispõe das mesmas prerrogativas. A balança 

da desigualdade é o que garante a este homem a possibilidade de cometer um assédio. O lugar 

que ele ocupa na sociedade, a branquitude e o patriarcado sustentam o que ele entende como 

sua posse (o corpo de uma mulher negra) e suas possibilidades (acessar esse corpo ao seu 

dispor).  
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A premissa de que uma mulher negra só poderia estar em determinados cargos se tiver 

“um caso com um diretor X” exemplifica com precisão os estereótipos que incidem sobre a 

mulher negra e as categorias articuladas por Lélia Gonzalez (1984a). A preocupação das 

estudiosas brasileiras em teorizar os estereótipos relacionados ao cruzamento do machismo com 

o racismo não demonstra apenas uma necessidade acadêmica de se categorizar grupos sociais. 

Do contrário, transmitem reflexões muito próximas às preocupações cotidianas das mulheres e 

das famílias negras.  

Mulheres negras, de uma maneira geral, têm consciência das opressões que sofrem e 

das violências às quais estão vulneráveis, ainda que não tenham elaborado completamente, 

acessado ou produzido estudos acadêmicos referentes ao tema (HOOKS, 2015, p. 203). Ainda 

que de maneira mais crua, sem reflexões mais profundas, a questão da hipersexualização 

aparece em diversos relatos de Lideranças de todas as faixas etárias: 

A questão da hipersexualização da minha imagem era algo que minha mãe 

também tinha consciência e tentava me proteger. Eu, com 14 anos, trabalhava 

com minha mãe à tarde. Eu era uma criança, e na rua eu ouvia “gostosa”, uns 

absurdos que obviamente crianças brancas, meninas brancas não ouvem. 

Minha mãe me protegia de assédio no ônibus, ia em pé pra me proteger. Ela 

demonizava a figura do homem: “homem não presta”, pra tentar me proteger 

dessa hipersexualização, da gravidez precoce. Ela comprava as minhas 

roupas, mesmo quando eu entrei na faculdade, com 17 anos. Claro que hoje 

eu compreendo, mas enquanto criança, aquilo era muito confuso 

(Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

  Embora as Lideranças tenham, atualmente, consciência e discernimento, compartilham 

relatos de sua infância e adolescência, períodos nos quais não conseguiam nem compreender 

totalmente a razão de algumas violências acontecerem, tampouco a maneira de seus familiares 

lidarem com o que acontecia. As estratégias individuais de proteção ao racismo – no âmbito 

profissional, nas relações afetivas, na solidão, nas injustiças sociais, na punição policial ou no 

racismo recreativo, entre outros – demonstram não apenas que a questão da discriminação era 

percebida mas que precisava ser combatida. Veremos esse movimento em diversos momentos 

de análise dos relatos, e neste ponto, aparece a preocupação excessiva dos responsáveis pelas 

meninas negras com a expressão da sua sexualidade:      

Meu pai veio da Bahia pro Rio aos 18 anos e deixou em Salvador duas irmãs, 

mães solteiras, cada uma com três filhos. Então, ele sustentava a nossa casa e 

mais os seis sobrinhos, porque os parceiros das irmãs nunca assumiram essas 

crianças. E por isso eu tive a minha sexualidade reprimida, ele dizia que se eu 

namorasse eu seria expulsa de casa: “não quero que a história das minhas 

irmãs se repita com minhas filhas”. Cada menina do bairro que aparecia 
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grávida, era um mês que eu tinha que escutar sobre esse assunto, eram mais 

proibições pra mim. Com 18 anos arrumei meu primeiro namorado, eu bobona 

apaixonada porque a gente vem de um contexto que a mulher negra é feia. E 

se alguém se apaixona por você, é sua tábua de salvação (Entrevistada, 40 a 

49 anos). 
   

A experiência de solidão vivenciada pelas tias da Liderança, assim como os episódios 

de sexualização precoce de suas vizinhas infelizmente não são exceção na trajetória de mulheres 

negras. Dados do último Censo apontam que a maioria destas mulheres (52,89%) é solteira 

(IBGE, 2010). E o Ministério da Saúde informa que, dentre as meninas de até 13 anos que 

tiveram filhos registrados no Brasil, 67,5% são negras (BRASIL, 2016). Ambos os dados se 

relacionam fortemente com a premissa social da hipersexualização da mulher negra, e de seu 

preterimento para as relações estáveis. 

Esse contexto é totalmente oposto ao que a sociedade imputa para mulheres brancas. 

Conforme me apontam as entrevistadas, suas colegas brancas da mesma geração eram 

estimuladas, até mesmo por familiares, a buscarem nos namoros uma possibilidade de ascensão 

social ou alcance de status. Procurar um “bom partido”, no vocabulário popular. Mas para a 

família da Liderança, o “namorado” era uma figura abominável.  

Perceber a aproximação de outros homens como uma ameaça é uma interpretação que 

se repete em diversas famílias negras. Num contexto em que o abandono é regra e não exceção, 

garantir que a filha estivesse longe de relações – afetuosas, sexuais ou ambas – é também para 

essa família uma garantia de que ela estivesse protegida de gravidezes indesejadas, de abandono 

paternal, de violência doméstica ou outras mazelas atreladas a relacionamentos que não são 

saudáveis. Aqui, também vale o questionamento da premissa de que o relacionamento que 

“espera” uma mulher preta e pobre, moradora da periferia, segue esse modelo destrutivo – o 

que de forma alguma seria exclusivo dessas mulheres. Conforme relata outra entrevistada (40 

a 49 anos), um relacionamento na adolescência, com a temida possibilidade de gravidez, 

significaria “um desgosto para a família”.  

O relato tratava da irritação e repulsa pela maneira como seu corpo é percebido pelos 

homens, desde sua adolescência, em decorrência do estereótipo da hipersexualização. Ela 

desabafa comigo que fica bastante irritada com os elogios e as investidas direcionados a ela 

que, muito frequentemente, são relacionados aos seus atributos físicos. Contou que um homem 

casado, que não escondia esse fato, tentou seduzi-la por determinado tempo. A certeza da 

impunidade do homem branco, a crença de que não há o que temer possibilita que ele deixe por 
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escrito as insinuações. Assim, o assédio chegava também via e-mail. Em um deles, ele escreveu: 

“ontem foi 13 de maio e eu transei com uma negra pra comemorar” (Entrevistada, 40 a 49 

anos). 

Esta frase, absolutamente repugnante, sintetiza muito do que buscamos argumentar com 

todas as reflexões acerca das opressões às quais mulheres negras estão submetidas no que 

concerne aos relacionamentos. Não foram os mais de 130 anos desde a abolição capazes de 

desassociar o corpo negro à condição de escravização – o que fica explícito quando ele relaciona 

o 13 de maio à mulher negra com a qual esteve. Este homem manifesta sua crença de 

superioridade em diversos aspectos. Na sua fala, ‘transar com uma negra’ é o seu ato de 

benevolência, a redenção que ele sente orgulho em contar. Essa narrativa, igualmente cruel, se 

aproxima da ideia, já contestada, de uma abolição concedida como caridade pela Princesa 

Isabel, e não decorrente de uma série de pressões da sociedade, dentro do Brasil e no contexto 

internacional (SANTOS, 2017).  

O imagético da figura da mukama negra do núcleo familiar branco se apresenta 

novamente: é um homem que normatiza o fato de se relacionar com mulheres negras, na 

condição explícita de amantes. E ele não se importa que a entrevistada (quem ele pretende 

seduzir) saiba sobre as outras mulheres com as quais ele se relaciona (sendo a esposa ou as 

eventuais amantes), porque ele entende como um direito, uma prerrogativa, desfrutar dos 

corpos femininos à sua volta, sobretudo corpos negros femininos.  

Embora estas interpretações não tenham sido feitas pela entrevistada que me relata o 

fato, percebo que ela manifesta bastante crítica em relação às atitudes deste homem. Mesmo 

me narrando o fato como um flerte, ainda que um flerte muito ruim, e afirmando que ele falava 

que a amava, é na expressão do rosto e do corpo que ela expõe sua desaprovação sobre esse 

comportamento, bem como sua irritação e repulsa.     

Um ponto comum dos relatos destas Lideranças – a que era protegida pela mãe, a que 

foi reprimida pelo pai, as que tiveram que se esquivar de circunstâncias arriscadas no trabalho, 

a que me conta enojada sobre o tipo de abordagem que recebe – é o receio e a preocupação em 

se protegerem de possíveis situações de vulnerabilidade, de violência ou de assédio.  

 É evidente que o assédio não atinge exclusivamente as mulheres negras. Segundo o 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 16 milhões de brasileiras de 16 anos ou mais sofreram 

algum assédio no último ano. O ambiente de trabalho é o quarto ambiente com maior incidência 

das violências, com 7,5% das ocorrências das violências mais graves relatadas pelas mulheres 
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– em primeiro, está a própria residência (42%), seguida das ruas (29,1%) e da internet (8,2%). 

Mas então, se a violência também atinge outras mulheres, por que destacamos a questão da 

mulher negra nestes casos? Primeiramente, porque a violência é maior contra as mulheres pretas 

(28,4%) e pardas (27,5%) do que contra as mulheres brancas (24,7%). Assim como a ocorrência 

de assédio, relatada por 34,9% das mulheres brancas, 36,7% das pardas e 40,5% das pretas 

(FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018). 

Em segundo lugar, esses dados e a desigualdade que eles demonstram são consequências 

de uma questão estrutural: as circunstâncias socioculturais que desenham relações desiguais de 

poder e colocam a mulher negra numa posição de maior vulnerabilidade. É importante sublinhar 

as desigualdades que a questão da racialização dos corpos femininos vai produzir. A mulher 

socialmente compreendida como bela, o dito “padrão” estético da sociedade racista é a mulher 

branca – com sua pele rosada, seus olhos claros, seus traços interpretados como “delicados”. 

Numa lógica rasa e determinista, se a violência sexual estivesse relacionada apenas ao desejo, 

estas mulheres apareceriam como as principais vítimas de assédio. O que acontece, na prática, 

é o oposto, e não apenas porque o desejo é atravessado pelos vieses sociais e pelos preconceitos, 

mas porque o assédio diz sobre relações de poder, de quem deve ser submetido e de quem 

submete. O assédio trata do valor dos corpos. A sociedade não entende a mulher negra como a 

mais atraente, mas sim como o corpo que pode ser violado.  

Uma das Lideranças exemplifica e interpreta essa diferença entre o tratamento dado por 

homens no ambiente de trabalho para mulheres brancas e negras. Sua gestora, ciente de alguns 

dos episódios de assédio que ela sofreu no ambiente de trabalho, a questionou sobre a razão 

destes episódios: 

Uma vez minha gestora me perguntou: “você acha que sofre preconceito por 

ser bonita?”. E eu respondi: “bonita não, mas por ser negra”. A fulana e a 

cicrana são muito bonitas, mas ninguém assedia essas mulheres como me 

assediam. Mas acontece comigo, porque eu sou a carne mais barata do 

mercado (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

O que a entrevistada denomina de “carne mais barata do mercado”7 é uma interpretação 

da sua condição de negra mulher – nesta ordem, com proposital priorização da questão da raça 

 

7 Referência à canção “A carne”, gravada em 2002 pela cantora Elza Soares e composta por Seu Jorge, Marcelo 

Yuka e Ulisses Cappelletti (YUKA, Marcelo; SEU JORGE; CAPPELLETTI. A Carne. In: SOARES, Elza. Do 

cóccix até o pescoço. Salvador/Rio de Janeiro: Maianga/Dubas, 2002. Faixa 6). 
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sobre a de gênero – que ela mesma reforça ao explicar que colegas brancas não enfrentam as 

mesmas situações. 

Vale destacar que a própria pergunta é sintomática de uma cultura de normatiza a 

violência de gênero e de raça. A gestora em questão sutilmente retira a responsabilidade de 

cometer quaisquer abusos dos abusadores quando diz que a justificativa para o assédio está na 

beleza da entrevistada. Colocando nesses termos, ela ainda reforça a ideia de que ser assediada 

é sinal de um “reconhecimento” desta beleza, atenuando o significado de “preconceito” para 

algo ligado ao positivo e, além de tudo, ignora que é o fato de ser uma pessoa negra que coloca 

a mulher na circunstância vulnerável. 

Nesse exemplo, as dicotomias entre as mulheres brancas e negras vão se evidenciando. 

Não apenas na constatação da entrevistada de que “ninguém assedia essas mulheres (brancas) 

como me assediam”, mas também no fato do controverso questionamento ter partido de uma 

mulher que não percebe a problemática da raça. Vivenciar e compreender o gênero, sem notar 

o impacto das opressões advindas de outros marcadores, é um privilégio da branquitude.  

Quando compreendemos que os estereótipos de gênero funcionam de maneira oposta 

para os grupos de mulheres brancas e não-brancas, entendemos a argumentação das feministas 

negras (GONZALEZ, 1984a; CRENSHAW, 1991; HOOKS, 2015; DAVIS, 2016; RIBEIRO, 

2017; COLLINS, 2019) de que as reivindicações do feminismo hegemônico não contemplam 

as mulheres negras. A experiência generificada não é suficiente para a compreensão da 

complexidade da experiência feminina, atravessada pelos marcadores de raça e classe, entre 

outros (DÍAZ-BENÍTEZ, 2020). 

No que concerne ao contexto histórico, sabe-se que a primeira onda feminista se inicia 

no período escravocrata – o que já indica uma problemática acerca da compreensão do que era 

justiça, igualdade, e obviamente, liberdade pelas mulheres que conduziam esse movimento. 

Neste contexto, elas reivindicavam para mulheres brancas algumas prerrogativas que as 

mulheres negras já possuíam (como a possibilidade de sair do ambiente doméstico para o 

trabalho) e outras que nem os homens negros possuíam (como o direito ao voto e à propriedade).  

A entrada da mulher branca no mercado de trabalho persegue uma ideia segregadora do 

que seriam as tarefas das mulheres brancas versus o que seriam as tarefas das mulheres negras. 

Na prática, essa dinâmica confirmou as hierarquias de privilégios, que já pautavam as relações 

de trabalho dos homens. Para que as mulheres brancas pudessem alcançar sua emancipação, 

nem mesmo consideravam ocupar as mesmas posições designadas às mulheres negras. As 
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mulheres brancas saíram para o mercado. E as tarefas domésticas, repudiadas por elas, foram 

designadas às suas empregadas e babás, majoritariamente pretas e pardas (DÍAZ-BENÍTEZ, 

2020, p. 391). 

Passando ao que concerne à realidade atual das Lideranças, as contradições entre os 

papéis das mulheres negras e brancas permanecem. Em uma das entrevistas, ouvi:  

eles até dariam a promoção para uma mulher, mas seria uma mulher branca, 

óbvio. Assim que eu pude, saí de lá. Eles não iam dar um cargo pra uma 

mulher negra nunca, não importa a minha competência (Entrevistada, 40 a 49 

anos).  

 

Nota-se que a diversidade de gênero presente nas empresas brasileiras ocorreu dentro 

da perspectiva hegemônica – classista, cisgênera e branca – e essa questão fica evidente também 

em outros depoimentos: 

Eu confiava numa colega branca e ela começou a colocar a minha gestora, 

com quem eu tinha um ótimo relacionamento, contra mim. Eu percebi que 

essas conspirações ao meu redor eram muito frequentes. Mulheres brancas são 

as nossas opressoras. Por que elas saíram pro mercado de trabalho há cem 

anos atrás, e mantiveram as domésticas semiescravizadas? Na cabeça dessas 

mulheres nós tínhamos que ser as domesticas delas, no máximo, não as líderes, 

nem mesmo a colega do lado. Eu comecei a assumir mais funções, mas nada 

era suficiente. A coisa foi crescendo e acabaram me colocando como 

estagiária de luxo dessa colega. Numa ocasião, essa gestora gritou dentro de 

uma sala: “quem essa neguinha pensa que é?” (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

Não apenas a emancipação da mulher branca dependeu da exploração da mulher negra, 

mas essa dinâmica vai estimular comportamentos racistas, embasados pela reprodução da 

mentalidade de hierarquia e exploração – a mesma mentalidade que essas mulheres brancas 

pretendem combater no âmbito do gênero. É isso o que as Lideranças nos contam. 

A maioria das entrevistadas converge em pensar nas colegas brancas como agentes da 

violência racial. Elas sugerem que o conceito de sororidade – de empatia e apoio entre mulheres 

– não seja aplicado na prática. É um consenso entre as Lideranças Negras a percepção de que a 

questão do gênero não é suficiente para que as mulheres brancas incluam as mulheres negras: 

As mulheres brancas são as primeiras a tentar me derrubar. Não tem 

sororidade, não tem feminismo, não tem livro da Chimamanda. Na cabeça 

delas é ‘o que essa neguinha tem que eu não tenho? Quem deveria ser 

promovida sou eu’. Elas chegam a sugerir que eu estou saindo com alguém 

pra conseguir o que eu tenho, ou que o chefe é afim de mim... Uma delas me 

disse, aquele tom de brincadeirinha, ‘olha o tamanho da bunda dela’. Minha 

filha, olha o tamanho do meu portfólio. O que eu tenho é um currículo foda. 

(Entrevistada, 40 a 49 anos). 
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É importante perceber como raça vai definir a percepção generificada, e mais ainda, 

como vai determinar que a mulher negra – vítima da fala racista – e a branca – que a proferiu – 

são percebidas como opostas. Retomo aqui as dicotomias raciais dentro do estereótipo de 

gênero: a pureza, a delicadeza, o recato imposto e o corpo preservado para o matrimônio 

(reservados às mulheres brancas), contra o corpo hipersexualizado, de sexualização precoce, 

tratado como exótico e designado ao prazer masculino (das mulheres não-brancas). Imersa 

nessa dicotomia, a mulher branca pode reproduzi-la. E é isso que ela faz ao dizer “olha o 

tamanho da bunda dela”. Essa fala não diz sobre o corpo, mas sobre toda a interpretação social 

de que este corpo é “diferente” do dela, por isso, este corpo deve ser sexualmente explorado. 

A questão da diferença traz interpretações muito específicas sobre a relação de mulheres 

negras com mulheres brancas. No depoimento a seguir, uma das Lideranças pontua a questão 

dos estereótipos raciais, ao descrever a experiência de conviver com um grupo de mulheres 

brancas:  

A menina branca pensa: “a minha colega não é preta, porque eu gosto dela, 

ela é legal”, logo não pode ser preta. Na cabeça delas ser negro é ser ruim. E 

como ela teria, por perto, uma pessoa tão ruim? Quando eu saio com essas 

amigas, todo mundo paquera, menos eu, e isso também me diz que eu sou 

preta (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

Embora no campo da subjetividade, é perceptível que a entrevistada se sente violentada 

e punida em decorrência de sua identidade racial. O estereótipo que classifica o indivíduo negro 

como ruim é parte do racismo. A mesma entrevistada que relata o tratamento de objetificação 

e de competição, por parte de colegas brancas, destaca uma relação com uma mulher branca, 

em específico, de uma outra ordem. No caso, essa entrevistada ocupa um cargo bastante 

estratégico na companhia na qual o pai da mulher branca é o presidente. Por isso, e embora não 

responda diretamente para essa mulher, está numa posição inferior. Mesmo assim, relata 

comentários de admiração e até inspiração: 

A filha do dono da empresa foi com a minha cara. Dentro da casa dela, ela só 

vê mulheres brancas e submissas, dizendo amém para os pais e maridos, 

bancadas por eles, obedientes a eles. Mas aí ela me vê, preta retinta, 

trabalhando e falando barbaridades, quem ela admira? A mim (Entrevistada, 

40 a 49 anos). 

 

Nesta fala, temos que a perspectiva de compreensão do mundo dessas duas mulheres é 

bastante distinta. E não apenas em relação à dicotomia racial. Há uma questão geracional, ou 

seja, a herdeira em questão poderia ser filha da nossa Liderança. E também uma questão social, 
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que reverbera nas oportunidades: enquanto uma teve que galgar o próprio espaço no mercado 

(em suas palavras “começando de baixo”), a outra desfrutou dos privilégios que um pai 

“milionário e poderoso”, também nas palavras da Liderança, pode proporcionar. 

Uma interpretação que pensasse apenas o gênero geraria a conclusão que tanto os papéis sociais 

que se espera dessas mulheres como os obstáculos para que elas alcancem outras possibilidades 

para além destes papéis seriam os mesmos. Entretanto, os dados demonstram que elas partem 

de lugares muito distintos e que os marcadores de raça, classe e geração imprimem um abismo 

entre as realidades de uma e outra. 

Assim, o espanto relatado não trata apenas da autonomia que a Liderança possui, mas 

também do fato desta mulher ter a necessidade de buscar essa autonomia. Pessoas privilegiadas 

desfrutam de uma série de opções para suas escolhas (sobretudo escolhas acadêmicas e 

profissionais). Enquanto isso, para grupos oprimidos o leque de possibilidades é menor e a 

escolha mais difícil, às vezes, é a única escolha. A filha de um empresário muito rico poderia, 

dentre outras coisas, não trabalhar e receber o sustento financeiro do pai, ou de um marido vindo 

de uma família igualmente influente. Mulheres negras, em sua maioria, não “dependem de 

homem nenhum”, como algumas das Lideranças me disseram, simplesmente porque esse 

homem de quem elas poderiam depender não está lá. 

Partindo de realidades distintas, o que mulheres brancas e negras entendem como 

subversão do que as oprime também é muito diferente. Extrapolando o âmbito do trabalho, 

vemos nesta pesquisa como as relações pessoais das mulheres negras são fortemente 

atravessadas pela opressão interseccional. 

No contexto do feminismo hegemônico, pautas como as relações não-monogâmicas e 

as maneiras cotidianas de contestar a figura masculina como provedora podem despontar. Se 

os feminismos, no plural, confluem nas reivindicações mais urgentes, principalmente acerca da 

violência e do abuso nas nuances do cotidiano e da intimidade, uma mulher negra tem outras 

avaliações e opiniões: 

Eu quero ter uma relação, e eu sou super monogâmica. Isso de exclusividade 

é novidade pra mulher branca, pra gente ser amada não é comum. “Ah, estou 

de saco cheio do cara me ligando, me dando carinho, atenção” – a gente ainda 

não conquistou essa parte. “Ah porque é feminismo e a gente vai dividir a 

conta”. A mulher branca sempre teve a conta paga e quer escolher dividir a 

conta. A gente nunca teve a conta paga, então, eu quero que o cara pague a 

conta. Eu tive uma discussão foda com as minhas amigas. A menina preta, o 

cara não chama pra fazer um negócio legal: vamos pra um restaurante 

maneiro, vamos para um teatro, pensei num programa pra gente, vamos para 

um lugar especial... É só “bora fazer um negócio?”. Você fala assim com uma 
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mulher branca? Não fala, ela é tratada como princesa. Busca em casa, leva em 

casa, leva pra jantar, paga o motel, paga o café da manhã. Eu nunca tive isso, 

e eu sou incrível! Minhas amigas são incríveis! Nenhuma delas nunca teve 

isso. Não vem com esse papo de feminista branca que a mulher tem que ser 

forte, a gente sempre foi forte. Motel eu só divido com mulher, a sociedade 

paga mais pra eles, eu não vou pagar motel pra homem não (Entrevistada, 20 

a 29 anos).  

 

Se no relato da colega branca a Liderança parece questionada por não ter “esperado” 

por um marido provedor, a resposta a essa questão vem no depoimento da Liderança que critica 

o feminismo hegemônico: “eu nunca tive isso”.  

A expressão “nunca” pode parecer um exagero à primeira vista, mas ouvindo as histórias 

das Lideranças percebemos que a questão da solidão vem permeando seus caminhos desde a 

adolescência. A entrevistada compreende certas atitudes – “busca em casa, leva em casa, leva 

pra jantar, paga o motel, paga o café da manhã” – como um tratamento reservado apenas para 

mulheres brancas. Aqui, evidentemente, pontua questões de uma mulher adulta, mas que não 

são diferentes do que relata outra entrevistada sobre as relações da sua adolescência. Nos dois 

casos, o chamado cavalheirismo, ou o comportamento socialmente compreendido como cortejo, 

são exclusivos para a conquista de mulheres brancas: 

Finalmente, com 15 anos eu dei o meu primeiro beijo. Foi na festa de São 

João, o menino me tacou um beijo na boca! Não teve estrela, príncipe, cavalo, 

não teve amor de novela, não teve nada! Ele enfiou a língua na minha boca e 

acabou. Todas as meninas brancas recebiam cartinhas, todo mundo tinha 

prova de amor, aquele carro bizarro da princesa com pedido de namoro. Tinha 

a lista das 5 mais bonitas e as 5 mais feias da escola: as negras sempre na lista 

das mais feias. Ver beleza em mim? Nem pensar  (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

A ausência, neste caso, é do pedido de namoro – que seria tanto uma declaração 

apaixonada, como uma maneira de se estabelecer (ainda que numa perspectiva juvenil) um 

compromisso ou um envolvimento mais sério, ou seja, desde esses tempos, a menina negra não 

é considerada para o relacionamento.  

Quando cita o “amor de novela”, a Liderança estabelece o que seria a sua referência de 

relacionamento, a partir de uma perspectiva bastante romantizada. A cultura de massa 

influencia o imaginário popular e reforça a mentalidade racista de que a beleza e a branquitude 

são indissociáveis. Observando a televisão na América Latina, Joel Zito Araújo (2008, p. 982) 

afirma que as produções: 

funcionam como os melhores atestados de que sempre prevaleceu a ideologia 

da branquitude como formadora do padrão ideal de beleza e, ao mesmo tempo, 
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como legitimadora da ideia de superioridade do segmento branco. [...] No lado 

contrário, os atores de origem negra e indígena serão escalados para 

representar os estereótipos da feiura, da subalternidade e da inferioridade 

racial e social, de acordo com a intensidade de suas marcas físicas, seu formato 

de rosto, suas nuanças cromáticas de pele e textura de cabelo, portanto de 

acordo com o seu grau de mestiçagem. 

 

Em uma sociedade construída a partir da estrutura racista, as produções vão refletir a 

mentalidade vigente e reforçar essa mentalidade. A mesma dinâmica que Joel Zito descreve, ao 

tratar da televisão, se aplica às tradições do cinema e da literatura. Não surpreende que as duas 

Lideranças usem o termo “princesa” para descrever a situação das mulheres brancas, além de 

resgatarem simbologias como “estrela” e “cavalo” – as “princesas” são majoritariamente 

brancas. Pior que isso: são as mulheres brancas que conquistam o coração dos “príncipes”.  

A experiência da rejeição é tão marcante que aparece em todas essas entrevistas, sem 

que a pergunta sobre relacionamentos fosse realizada. O contexto, nesta parte das entrevistas, 

era a vida escolar e as vivências de racismo e rejeição marcaram essa fase das Lideranças. 

Para uma das Lideranças, essa solidão na adolescência começa com a percepção de ser 

a única, ou uma das únicas, pessoas negras nos ambientes. Durante o Ensino Médio, que ela 

cursou em um Instituto Federal, a convivência com pessoas brancas em um ambiente pouco 

aberto para a diversidade foi o primeiro empecilho. O segundo foi a maneira com que esse 

ambiente, majoritariamente branco, operou para que a negritude fosse percebida como um 

demérito: 

No Ensino Médio, era eu e mais três colegas negros numa turma de quarenta. 

A gente está sempre acostumado a ser o único, né? Na escola tinha sido a 

mesma coisa, eu e mais dois, numa turma de 30, 40 alunos. Sempre foi uma 

realidade que eu não percebia naquele tempo, mas que dificulta nossa 

autoestima. Inclusive interfere na capacidade de se comunicar, na vida 

pessoal, no amor... Os homens negros ocupam dois espaços: ou o cara é o 

pegadorzão, e tudo gira em torno de um “pau gigante”, o estereótipo imputado 

no garoto, ou aquele feinho, tímido, que não ocupa esse lugar. Para as 

mulheres negras também, há aquelas que sofrem com a hipersexualização, 

mas a gente ocupa mais o lugar da rejeição. Eu beijei de língua com mais de 

treze anos, todo mundo já tinha beijado na boca! E você olha as fotos e fala: 

“olha que menina bonita!”. Mas a galera estava lá namorando com 11, 12 anos, 

e eu com meus 13, não. Já estava no desespero. E pra piorar, eu não tinha 

conexão com homens negros. Eu queria os principezinhos, ainda tinha isso! 

Eu vejo que isso prejudicou absurdamente minha vida amorosa, esse é um 

ponto que eu estou tratando [na terapia] hoje (Entrevistada, 20 a 29 anos). 

 

Novamente, a questão da diferença entre a forma que mulheres brancas e negras são 

percebidas e tratadas aparece como incômodo para as entrevistadas. Vale destacar, entretanto, 
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como os estereótipos racistas associados às questões de gênero acabam por extrapolar a 

vivência das mulheres negras, impactando também os homens negros.  

A questão da hipersexualização, gravemente associada a uma ideia de selvageria e 

primitividade, imputa sobre os homens negros a desumanização de seus corpos, aproximando 

sua genitália a genitália de animais e o seu comportamento sexual a um comportamento 

animalesco. Além disso, e associada aos estereótipos de agressividade, é essa ideia de homens 

negros sexualmente incontroláveis que vai impregnar a imagem deles como abusadores e 

violadores (DAVIS, 2019).  

Sabe-se que a confluência desse preconceito, que atua de forma muito semelhante contra 

mulheres e homens negros, está na questão da raça, na desumanização e na objetificação. 

Entretanto, é pelo gênero que a questão se manifesta. Na encruzilhada das opressões, temos aí 

mais um exemplo da indissociabilidade das opressões.   

Uma contradição me chama a atenção nesse último relato: após encontrarmos 

depoimentos femininos dizendo que não são tratadas como princesas, temos aqui uma mulher 

negra afirmando que, na sua adolescência, ela se interessava pelos “principezinhos”, 

compreendidos como os garotos brancos.  

Conforme aponta Frantz Fanon (2008), a experiência do negro inserido numa cultura 

eurocêntrica vai desencadear o que ele chama de “máscaras brancas”. Tratando das relações 

afetivas, ele aponta que o trauma ocasionado pelo racismo faz com o que o amor, vindo de um 

sujeito branco, apresente-se como a redenção das pessoas negras. Essa fala exemplifica esse 

processo: a jovem negra, machucada por ocupar o “lugar da rejeição”, “desesperada”, em suas 

próprias palavras, desejava o relacionamento com os “principezinhos”. Hoje, e à medida que se 

coloca em contato com os traumas e os caminhos pelos quais suas dores lhe conduziram, a 

Liderança tem posição crítica sobre essa questão: não só porque ela se percebe agora como uma 

“menina bonita”, mas porque também reflete sobre a desconexão com os meninos negros.   

É nítido como essas vivências, mesmo após tantos anos, reverberaram em questões 

traumáticas relatadas pelas próprias Lideranças. Uma delas explica que, nesse contexto de 

racismo nas relações adolescentes, era impossível ver valor em si mesma. Outra percebe que 

sua vida amorosa segue prejudicada até hoje, e que este é o tema da sua terapia.  

Lamentavelmente, ocorrências de relações abusivas surgiram nas entrevistas de quase 

todas as Lideranças – tanto em relações inter-raciais (das mulheres negras com brancos), quanto 

em relações endogâmicas (entre pessoas negras). Os relatos seguintes tratam de relações 



 

 
 
 

 

 

80 

heterossexuais, conforme me apontaram as entrevistadas. As exigências de mudanças no 

trabalho e no estilo de vida, por parte dos parceiros, aparecem com certa frequência: “Estava 

indo tudo bem entre a gente. Aí, a primeira coisa que ele fala: “não quero mais te ver na 

Avenida. Teve outro que queria que eu mudasse de Estado, e como fica a minha carreira?” 

(Entrevistada, 50 anos ou mais).  

Em um relato, o parceiro exercia controle sobre as companhias e os comportamentos da 

entrevistada: “Eu estava num relacionamento abusivo. Ele controlava as minhas roupas, aonde 

eu ia e com quem falava. Ele desempregado e me criticando por causa do meu trabalho, me 

colocando sempre para baixo” (Entrevistada, 30 a 39 anos). Em outro, o parceiro chegou a 

sugerir que a entrevistada abdicasse de sua vida pessoal para se dedicar à vida dele: “Ele queria 

que eu largasse tudo, a carreira, a minha vida, a minha casa, pra ficar à disposição dele, o 

tempo todo” (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

Seleciono abaixo um trecho bastante ilustrativo sobre a questão da violência psicológica 

e das relações abusivas. O relato diz sobre o exercício do poder, sobre o mecanismo de violência 

psicológica que força a mulher negra a manter-se em uma posição inferiorizada:  

Eu vivi algumas situações de racismo. Essas situações mexeram muito com a 

minha autoestima. Ao ponto de eu ficar 15 anos casada com um cara 

extremamente abusivo. A gente teve um namoro e um casamento de muitos 

altos e baixos, um cara extremamente ciumento, que me tolheu muito em 

várias coisas. Eu sempre gostei de fazer ginástica e dieta: eu começava a fazer 

isso, ele começava a ir na feira comprar pastel de queijo. Foi uma vida desses 

pequenos sofrimentos. Quando começamos a namorar, éramos ambos 

analistas. Mas eu tive uma ascensão e ele não. Como todo homem, macho, 

“esquerdomacho”, ele não ia aceitar que eu estivesse trabalhando e o 

sustentando. Ele sempre se sentiu inferiorizado (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

A ascensão da mulher negra às posições de liderança é uma batalha: numa perspectiva 

social, há a luta pela dissolução das barreiras estruturalmente impostas; numa perspectiva 

particular, há o enfrentamento do racismo e do machismo advindo de seus colegas de escola, 

de trabalho e de seus parceiros afetivos.  

É importante compreender a relação entre os estereótipos de raça e gênero. 

Primeiramente, há a situação de preterimento da mulher negra e a percepção, por parte da 

sociedade, desta mulher como um objeto disponível para o suprimento das vontades 

masculinas. Como consequência, ocorre a experiência da solidão, que aprofunda a 

vulnerabilidade dessas mulheres. A constante sensação de inferioridade, despertada pelas 

ofensas sofridas, restringe as possibilidades de relacionamentos saudáveis. A hipersexualização 
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também. O histórico de vivências de racismo provoca inseguranças difíceis de serem 

descontruídas. 

A questão da exclusão é um empecilho grave na trajetória das mulheres negras. Se no 

mercado de trabalho somos o menor grupo absorvido pelas empresas (10,3%) – questão que 

inclusive motivou a realização desta dissertação – é no mercado matrimonial que o preterimento 

das mulheres negras fica mais evidente. 

De acordo com o IBGE (2010), mulheres negras são a maioria das pessoas em celibato 

definitivo, ou seja, aquelas que jamais contraíram matrimônio. Objetivamente, os dados 

explicam essa questão. A endogamia é predominante nos grupos de brancos (74,5%), pardos 

(68,5%) e indígenas (65,0%). O percentual de pessoas brancas solteiras (49%) é menor do que 

das pessoas pardas e pretas (61%). E no caso da população preta, a união de mulheres pretas 

com homens pretos (50,3%) é consideravelmente maior do que o percentual de homens pretos 

casados no mesmo grupo (39,9%). 

Algumas Lideranças apontam que, embora tenham preferência por relações 

endogâmicas, não encontram parceiros negros: “Eu sempre via no relacionamento afrocentrado 

a possibilidade de pertencimento. Era a minha preferência. Mas com quem estavam os negros? 

Com as brancas. Aí eu palmitava, não tinha outro jeito” (Entrevistada, 30 a 39 anos). Nestes 

casos, a relação inter-racial aparece como a última opção, a alternativa da mulher negra que não 

quer ficar completamente sozinha. Entretanto, na reflexão sobre pertencimento, a própria 

Liderança indica que essa relação não lhe proporciona a possibilidade que ela buscava.  

Como os homens entrevistados por essa pesquisa não exprimiram comentários sobre o 

tema, não temos como contrapor esse argumento com o ponto de vista dos homens negros. Das 

quatro Lideranças masculinas, apenas um deles falou sobre a relação com a esposa, em um 

relato que será discutido adiante, acerca da sobrecarga de trabalho afetar sua presença em casa 

e sua relação com ela e seus enteados. Embora dois outros tenham mencionado que são casados 

e relatado que as esposas eram companheiras em momentos de lazer, eles não abriram suas 

reflexões sobre seus relacionamentos atuais ou pregressos. Um dos entrevistados, dito como 

casado por uma outra entrevistada, não falou absolutamente nada sobre seu estado civil – 

mesmo citando familiares, amigos e outras relações interpessoais.  

Reforço o que já foi explicado, em sessões anteriores, que o processo das entrevistas era 

deixar que as Lideranças falassem sobre “o que quisessem” sobre suas trajetórias. A própria 

ausência de comentários sobre suas relações nos relatos masculinos é sintomática das reflexões 
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que gostaríamos de propor, sobre questões interseccionais. Quando eu pergunto para as 

mulheres sobre a “história de suas vidas”, dores relacionadas aos relacionamentos vêm à 

superfície. Elas enxergam relações interpessoais de afeto e intimidade como parte relevante da 

história que me contam. Os homens, ainda que a considerem, optaram por não falar sobre.  

É sabido que o debate das relações afrocentradas, pautadas principalmente nos 

ensinamentos de Frantz Fanon (2008), é um tema delicado, complexo, e em disputa dentro do(s) 

Movimento(s) Negro(s). Se os dados comprovam o preterimento da mulher negra para as 

relações duradouras, é na subjetividade das questões interseccionais que encontramos a 

interpretação das causas deste fenômeno. 

Na tese de Doutorado intitulada Branca para casar, mulata para f... e preta para 

trabalhar (2008), a pesquisadora Ana Claudia Lemos Pacheco, do Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas da UNICAMP, evidencia como estão articulados os diferentes papéis sociais 

de grupos distintos de mulheres, que culminam na solidão da mulher negra, através destes 

papéis expostos no título da tese. Esse estudo trata essencialmente da questão da solidão da 

mulher negra e exprime os significados e interpretações que as entrevistadas atribuem a essa 

solidão. Para a pesquisadora, a solidão nem sempre é percebida como uma dor ou algo 

totalmente negativo. Do contrário, possui diversas interpretações, muitas destituindo a ideia de 

submissão feminina que relacionamentos tidos como “tradicionais” carregam (Ibidem, p. 300).  

Percebo que essa conclusão se assemelha aos relatos das Lideranças. Como no caso da 

entrevistada que me conta sobre seu divórcio de um relacionamento abusivo, no qual a solidão 

é lida também como libertação. Ou no caso da Liderança que indica para suas alunas que elas 

devem priorizar a carreira aos relacionamentos amorosos, a solidão também é um signo de 

autonomia. Em diversos casos, é lida como uma afirmação do resgate da autoestima: “Eu não 

preciso de me sujeitar, eu já passei por poucas e boas por causa de homem, mas hoje eu não 

preciso nem emocionalmente, nem economicamente, não preciso” (Entrevistada, 50 anos ou 

mais).  

  Nesta dinâmica, na qual relações afetivo-sexuais não são entendidas como um propósito, 

é em outros espaços sociais e em outras relações que as mulheres negras suprem o que entendem 

como solidão. Esses espaços se materializaram no trabalho, na família, na política, na 

comunidade, no bairro, na escola, no sindicato, na religião, ambientes também apontados por 

Pacheco (Ibidem, p. 301). 
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É importante perceber como a solidão apresenta-se também como um mecanismo de 

defesa contra o racismo. O flerte e o desejo podem ser absolutamente saudáveis, mas quando 

acompanhados do estereótipo racial, vêm carregados de estigmas de hipersexualização. A 

sociedade percebe a mulher branca como a mulher “para casar”, de maneira que uma relação 

casual ou meramente física para elas é uma opção, mas não é para mulheres negras. A linha 

parece tênue, mas pode ser vista quando expandimos o olhar para o que está subtendido: a ideia 

de que aquele corpo está disponível ao prazer masculino. Com esta percepção, a Liderança 

assume posturas muito bem definidas em relação ao que aceita ou não: “Toda vez que um cara 

se aproxima de mim e fala dos meus atributos físicos, eu já me irrito. Eu já corto. Eu não sou 

um pedaço de carne, eu quero uma relação que vá além disso” (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

Como a percepção da solidão não está apenas no âmbito das relações afetivos-sexuais, 

a solução para essa questão também extrapola essas relações românticas. Algumas Lideranças 

falam sobre a dificuldade de ter feito e mantido amizades da escola ou faculdade (ambientes 

nos quais sofriam muito racismo); de não se enturmarem com os colegas brancos do trabalho 

(principalmente à medida que vão ascendendo socialmente), entre outras questões. Tomo como 

exemplo o relato da Liderança com deficiência, que fala da solidão ao ter perdido sua visão. 

Quando eu perdi a visão, eu me vi sem amigos, Anna. Primeiro que eu me 

excluí das pessoas, eu mesma não queria contato com ninguém. A palavra 

“cego” me doía tanto que eu não queria sair nem da porta para fora. As pessoas 

se afastaram e criou-se um abismo. Depois, eu fui fazendo novos amigos, 

porque nós compartilhamos as mesmas dores. Esses amigos me apresentaram 

outros, pessoas com outras deficiências. E depois, fui conhecendo pessoas sem 

deficiência, mas que não se importavam de eu não enxergar. Hoje, eu tenho 

novos amigos com quais eu posso contar a qualquer hora. Eu sei que não estou 

sozinha, eu tenho meus aliados, mãos que eu posso segurar e que me dão mais 

força para continuar (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

  Neste caso, ela ressignifica a solidão como parte de um processo de compreensão da sua 

deficiência. Após o momento de introspecção, ela dissolve essa solidão com aproximações que 

propiciam o pertencimento, a acolhida, que não encontrariam em grupos ou indivíduos 

normativos. 

Em uma das conversas, outra Liderança acaba dizendo que a solidão funciona muito 

bem para ela, para sua rotina atribulada e sua dinâmica de organização do tempo. Ela brinca 

comigo: “Eu vou desistir da vida amorosa, eu sou muito melhor com um filiminho, um chá e 

palavras cruzadas” (Entrevistada, 20 a 29 anos). Essa entrevista continua e nos leva ao tema 

da estética. A Liderança retoma o assunto da transição capilar e mostra uma foto no Facebook, 
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de 2011, com o cabelo curtinho do big chop. A legenda é “não me falta homem, o que me falta 

é amor” (Entrevistada, 20 a 29 anos).  

 

2.3 LIDANDO COM O RACISMO  

Além dos episódios de racismo enfrentados na infância, fatos que ocorreram no mercado 

de trabalho também foram relatados pelas Lideranças Negras. Conforme apontam os estudos, 

64,6% dos profissionais negros brasileiros já sofreram preconceito racial no mercado de 

trabalho8 e 23% das mulheres negras em cargos de liderança percebem o racismo estrutural no 

mercado.9 Durante as entrevistas com as Lideranças Negras, todas(os) perceberam e 

denunciaram o racismo no ambiente corporativo.  

Assim como a pergunta “você sofreu racismo?” não foi feita, como dito anteriormente, 

nenhuma das Lideranças foi interpelada com o questionamento “como você lidou com o 

racismo?”. Entretanto, ao apresentar o relato espontâneo de episódios na escola, na universidade 

e no mercado de trabalho, entre outros ambientes, elas também expressam como lidaram com 

as situações.  

Embora machucadas por essas experiências violentas e dolorosas, as Lideranças Negras 

expressam o que entendem como estratégias e ações que utilizaram para driblar ou superar os 

preconceitos que sofreram. Entender se as estratégias atendem a um propósito individual ou 

coletivo, se provocam transformações ou apenas buscam proteção, se demonstram marcas que 

não foram totalmente cicatrizadas – estas e outras avaliações não estão no alcance desta 

pesquisa. Discutir essas questões, tamanha a complexidade da discussão, seria tema suficiente 

para uma outra pesquisa, no campo da Psicologia ou da Ciência Social.  

Aqui iremos demonstrar como as Lideranças compreendem suas próprias experiências 

– como enxergam as próprias estratégias, o que dizem sobre o próprio comportamento e como 

avaliam suas próprias vivências. Seleciono alguns dos relatos abaixo: 

Quando eu cheguei na parte de procurar estágios, eu sofri muito! Ali eu 

comecei a achar que tinha alguma coisa de estranho comigo. Porque eu fazia 

os processos seletivos, eu passava nas provas, mas eu sempre ficava nas 

entrevistas. E eu não entendia porque eu ficava. E tudo bem, porque hoje eu 

agradeço não ter passado em nenhuma entrevista e não ter seguido uma via de 

comunicação corporativa, que era isso o que tinha de estágio na época... Aí eu 

 

8 SCHLINDWEIN, Manoel. “Pesquisa revela situação do mercado de trabalho para população negra”. In: Veja, 

18 set. 2020. 
9 99JOBS. Pesquisa Mulheres Negras na Liderança. São Paulo: 99jobs, 2021. 
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comecei a dar com a cara na porta, e foi a primeira vez que eu comecei a 

entender o que era ser mulher, negra, dentro da sociedade. Eu estava um dia 

me queixando com a coordenadora do meu curso sobre isso: “poxa, eu preciso 

arrumar um estágio, eu preciso trabalhar. Eu não entendo o que acontece, eu 

passo nas provas, eu não passo nas entrevistas, tem alguma coisa errada em 

mim...” E aí ela falou: “Mas com esse seu cabelo, essas suas cores de roupa 

muito coloridas, é difícil”. Eu não entendi tamanha a violência do que ela 

estava dizendo na época (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

 Quando várias das Lideranças apontam que eram descartadas em grande parte dos 

processos seletivos que participavam, percebemos a normatização da prática racista. É uma 

questão estrutural, mas que desencadeia atitudes individuais de recrutadores e gestores.  

Parte das Lideranças começa sua carreira no funcionalismo público, como estratégia de 

“fugir” das entrevistas de emprego com recrutadores que vão classificá-los a partir de vieses 

racistas:  

Quando eu entrava nas instituições públicas, eu via muito mais negros 

trabalhando que em qualquer outro lugar. Mas por quê? Porque o concurso 

público, a prova, não vê cor. Por isso que na minha carreira eu comecei com 

o concurso (Entrevistada, 40 a 49 anos). 
 

A questão do racismo nas entrevistas (julgamentos feitos a partir da perspectiva da 

normatividade) são tão recorrentes que as Lideranças chegam a ser questionadas, ou elas 

mesmas se questionam, sobre o que precisam fazer para reverter essa situação. Infelizmente, e 

confirmando a questão do racismo, as soluções que se apresentam são tão violentas quanto o 

problema:  

Eu fazia vários cursos no SENAI, tinha uma série de diplomas. E eu ia fazer 

entrevistas de emprego com minhas primas, brancas dos olhos verdes, e 

embora o meu currículo fosse o melhor, com segundo grau e técnico e vários 

cursos, elas passavam nas entrevistas e eu não. E aí eu fui trabalhar como 

auxiliar de estoque numa loja grande de departamentos, porque auxiliar de 

estoque não fica na frente da loja, ninguém ia ver minha cara, né? Eu tinha 

“cabelo duro” e não tinha dinheiro para “resolver”, era com esses termos que 

as pessoas falavam na época (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

Além disso, podemos notar como a questão do racismo é limitadora dentro do mercado 

de trabalho. Uma ideia muito superficial em relação à diversidade nas organizações é a 

suposição de que por contratarem pessoas negras, as empresas já podem ser consideradas 

inclusivas. Na prática, essa ideia é falsa. O que determina se uma empresa é inclusiva não é a 

quantidade de indivíduos negros ou de outros grupos minorizados, mas a maneira que essas 
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pessoas são tratadas, as posições que podem ocupar, as recompensas ou punições que podem 

receber, os direitos que lhes são garantidos, entre outros:  

Eu trabalhei num banco e era um ambiente altamente discriminatório. E o 

chefe era uma pessoa que não tinha preparação suficiente para liderar outras 

pessoas. Eu fiquei lá só dois anos porque não tinha como ficar, fiquei só o 

tempo de me organizar para conseguir outra oportunidade de trabalho 

(Entrevistado, 50 anos ou mais).  
   

 Muito sintomática da questão estrutural é a impossibilidade que profissionais negros 

percebem em se desenvolverem e crescerem dentro das organizações. Muitas das vezes, por 

causa das incidências de racismo, deixar a empresa é a única opção viável:  

Naquele momento, era o trabalho que eu consegui. Mas era uma empresa 

familiar, de família judaica, e eu sabia que eu teria poucas chances de crescer 

lá. Um ambiente bem machista, racista também. Eu sentia a discriminação. 

Toda a diretoria formada por homens brancos cis, uma ou outra gerente 

mulher, branca, loira. E eu me dei conta que pra mim não ia rolar 

(Entrevistada, 40 a 49 anos). 
 

 Analisando todos esses relatos, percebemos que a discriminação ocorre em várias 

situações e ambientes. As violências são pautadas na série de estereótipos racistas que 

compõem a ideologia da supremacia branca – negro é feio, é incompetente, é sujo, é 

preguiçoso, é intelectualmente inferior, é agressivo, é selvagem e, portanto, inapto ao 

trabalho.  

Embora alguns entrevistados tenham notado à época do que se tratavam estes 

empecilhos, tanto pela percepção de que as oportunidades eram restritas para pessoas brancas 

como pelos comentários acerca da sua aparência, alguns só percebem e identificam o racismo 

atualmente, com uma maior consciência racial e um distanciamento emocional desses 

episódios.  

De todo modo, a permanência nestes ambientes e o uso das circunstâncias adversas na 

medida em que pudessem tirar algum proveito é unânime – as Lideranças permanecem nestes 

espaços porque precisam, e enquanto precisam. Estabelecem seus próprios limites em relação 

ao que toleram “fiquei só o tempo de me organizar para conseguir outra oportunidade de 

trabalho” (Entrevistado, 40 a 49 anos). Ao encontrar a barreira, buscam traçar outros caminhos: 

“E tudo bem, porque hoje eu agradeço não ter passado em nenhuma entrevista e não ter 

seguido uma via de comunicação corporativa” (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

Um dos entrevistados começa contando sua trajetória profissional com um episódio de 

racismo. Ao final da entrevista, quando perguntado sobre ser uma Liderança Negra, ele retoma 
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a história e atribui seu sucesso à maneira que reagiu ao episódio de racismo. Ele diz que ao 

ofendê-lo, o chefe racista foi “muito bom” pra ele:  

No meu primeiro dia de estágio, eu fui designado para trabalhar numa oficina 

mecânica de uma indústria. Eu tinha 16, 17 anos. E o senhor que deveria me 

ajudar, no primeiro dia de estágio, disse que eu não ia dar em nada. Me 

disseram que ele estava comentando com as pessoas que eu era ruim, que não 

dava pro trabalho. Eu sou muito grato a ele por ter feito isso, porque ele me 

motivou. Eu pensava: “vamos ver então quem não vai dar em nada”. [...] Não 

adianta você ficar reclamando da vida, você tem que fazer de cada momento 

o melhor possível. Claro, como seres humanos, imperfeitos que somos, vamos 

falhar. Estamos aqui para evoluir. Mas se a gente não se predispor a tentar ser 

diferente, e ser feliz com aquilo que você é, com o seu tom de pele, com o que 

você tem. Eu sou uma pessoa feliz, bonita, eu gosto de mim. Eu não vou ficar 

me lamentando. Eu vou me levantar e correr atrás. Vão tentar fechar a porta 

pra mim? Vão. Mas isso não pode me desanimar. Jamais. O que me fez ver 

isso foi o que o falecido seu Antenor, que foi uma pessoa muito boa pra mim, 

ele falou: “esse menino é ruim de serviço” no meu primeiro dia de estágio. Eu 

provei que não sou (Entrevistado, 40 a 49 anos). 

 

No depoimento, o entrevistado se diz grato ao “falecido seu Antenor [...] uma pessoa 

muito boa”, mas justifica essa gratidão pelo fato de ele mesmo ter provado seu valor. Quando 

peço para contar a sua história, ele começa relatando esse fato e, já concluindo nossa conversa, 

retoma o episódio. Existe uma superação – real, mensurável – ao racismo sofrido, ainda que 

esta não pareça totalmente elaborada pelo entrevistado. Em alguns momentos das conversas 

com outras Lideranças, percebo a mesma dificuldade do(a) interlocutor(a) em distinguir o que 

é de responsabilidade do agressor e o que é a sua própria atitude em resposta. A razão para a 

gratidão não é a violência do agente, mas a capacidade em transformar a vivência em motivação, 

em força que impulsiona.  

O relato me remete a uma anedota, contada por Leandro Oliveira, o Emicida, em um 

programa de televisão que discute desigualdades sociais:  

Você é um cara bem-sucedido. Você nasceu num barraco de madeira e agora 

está em uma casa confortável. E a imagem que me vem à cabeça é sempre 

assim: imagina que você está num penhasco, contemplando uma imagem 

maravilhosa, e vem alguém e empurra você desse penhasco. Aí, você se lasca 

todo: quebra um braço, se enrosca, agarra em um cipó, consegue escapar e 

depois de tempos e tempos e tempos, com a perna quebrada, todo escalavrado, 

se perdeu, bateu a cabeça, uma pá de desgraça te abateu, você consegue 

colocar a mão no penhasco de novo. E a pessoa que te empurrou fala assim: 

“Tá vendo? Fiz isso aí pra mostrar o seu potencial”.10  

 

10 “Dá para ter esperança no futuro? / Luciano Huck / Papo Rápido / Papo de Segunda”, 17min12s, com Luciano 

Huck, Fábio Porchat, João Vicente, Chico Bosco e Emicida. In: Página Oficial do Canal GNT no YouTube, 09 

jun. 2021. 
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Da anedota, Emicida avalia que essa gratidão foi imposta. Completo sua avaliação 

afirmando que os agressores, o sujeito que “joga” o Emicida do “penhasco” ou o seu Antenor, 

que desclassifica estagiários pretos, não o fazem com o propósito de ver sua superação, mas a 

sua desistência. A gratidão ou devoção ao algoz faz parte de um discurso que reforça os jogos 

de poder e confirma a dinâmica de opressão e subserviência.  

Neuza Santos Souza (1983) demonstrou que um dos critérios para a ascensão social do 

negro, nos anos 1980, era “não falar no assunto”, ou seja, ignorar os episódios de racismo. Para 

os executivos negros que começaram suas carreiras entre 1970 e 1980, a posição defensiva era 

semelhante: utilizavam “a blindagem para não enxergar situações de discriminação racial ao 

longo do percurso de trabalho e o não enfrentamento direto nos casos em que não fosse possível 

deixar de enxergar essas situações” (JAIME, 2016, p.145)   

Durante a infância, as Lideranças não demonstram outra opção de reação ao racismo, a 

não ser o silenciamento. Essa postura demonstra uma falta de recursos psicológicos decorrentes 

da imaturidade, da ausência de discussões sobre raça dentro de casa e, sobretudo, do medo. A 

preocupação com as consequências da denúncia ou do afrontamento era ainda maior do que a 

necessidade de interromper as violências. De uma maneira tanto quanto cruel, a “aceitação” foi 

estratégica, por exemplo, garantindo a permanência nas escolas em que estudavam ou evitando 

que suas famílias, sobrecarregadas de problemas, tivessem que lidar com mais estas dores. 

Fragmentos do relato de uma das Lideranças, sobre as violências sofridas na escola, sintetizam 

essas questões: 

Eu sofria com o racismo. Minha irmã é lida como branca. As opressões de 

minha irmã, que eu obviamente não percebia naquela época, eram de 

gordofobia. Mas a gente era muito imatura para conseguir apoiar uma à outra. 

Eu estava desesperada para sair de lá, mas não podia falar para minha mãe. A 

bolsa nos ajudava muito. Até me ver falando disso atualmente, ela não sabia 

de todo racismo que eu vivia. As duas irmãs dentro de casa, sem saber o que 

se passava uma com a outra (Entrevistada, 30 a 39 anos). 
 

As(os) entrevistadas(os) relatam que atravessaram os episódios de violência racista na 

infância em silêncio. A postura na vida adulta, depois das conexões com a própria identidade, 

é diferente. Com a maturidade, eles desenvolveram uma percepção mais crítica da realidade, 

além de recursos para o enfrentamento das experiências de racismo.  

Recorrente é a observação que: “depois que eu ganhei uma notoriedade as pessoas 

mascaram isso, não é uma coisa muito explícita” (Entrevistado, 20 a 29 anos). Para ilustrar essa 

questão, uma entrevistada contou sobre um episódio:  
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Um músico negro famoso e rico estava numa churrascaria na Barra de Tijuca 

e, quando foi pegar o carro, o segurança não viu o rosto dele. Veio pelas costas 

e falou “tá querendo roubar o carro?”. Ele virou, estava emputecido, o 

segurança viu quem era e aí veio aquele constrangimento, pedido de desculpas 

e etc.  Isso é muito nojento! O segurança disse “eu não sabia que era você”, 

mas se não fosse esse cara, o racismo estava autorizado? Não, não pode ser 

assim. Todos os negros têm que ser respeitados. Não apenas o cantor famoso, 

não apenas a diretora da empresa (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

O destaque deste relato é a desconstrução do senso comum de que, no Brasil, o 

preconceito seria de classe e não de raça. Embora pobres e ricos sejam tratados de maneira 

diferente – ou seja, as relações de opressão classista existem –, é ingenuidade ou perversidade 

imaginar que negros e brancos ricos ou negros e brancos pobres são tratados da mesma forma. 

O músico branco, rico e famoso, certamente não seria confundido com um ladrão de automóveis 

no fim do jantar. 

Além disso, e também partindo do imbricamento dos marcadores, destaco a 

reivindicação de que o combate ao racismo não seja transformado em um privilégio de classe: 

“se não fosse esse cara, o racismo estava autorizado? Não, não pode ser assim. Todos os 

negros têm que ser respeitados” (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

Um outro relato que chama a atenção é de um entrevistado que se contradiz. Ele relata 

que sofreu racismo em vários ambientes e ocasiões mas, ao falar de uma empresa específica, 

com a qual ele construiu um grande vínculo afetivo, argumenta que não havia discriminação. 

Ele conta que começou sua carreira neste escritório e que aprendeu e cresceu muito enquanto 

trabalhava lá, emitindo gratidão e afeto. Entretanto, observando a circunstância relatada, o 

racismo fica evidente. Havia uma dinâmica de preterimento: ele foi designado para o trabalho 

que nenhum outro (branco) faria e ele não recebia oportunidades de crescimento que os outros 

(brancos) recebiam: 

As pessoas que se destacavam, que queriam, eles davam uma oportunidade 

[gaguejando]. Eu não vejo, eu não consigo reconhecer nenhum tipo 

discriminação naquele ambiente. Eles me deram o trabalho que ninguém 

queria, mas me deram. Não me negaram esse trabalho. E eu saí de lá porque 

não tinha mais onde crescer. Não tinha mais espaço (Entrevistado, 50 anos ou 

mais). 

 

Essa avaliação se perde na ambiguidade e nas contradições. Lembra-me a máxima de 

que o racismo seria “um crime perfeito”, com todas as suas evidências mascaradas em “mal-

entendidos”. A interpretação dos fatos, carregada de símbolos afetivos, mascara os limites 

impostos pela questão racial. Mesmo assim, o discernimento do entrevistado, quando estava lá, 
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vivenciando a experiência, foi de se retirar após encontrar sua barreira. Ou seja, ainda que de 

forma não elaborada, a relação racialmente desigual de poderes foi encerrada. 

Percebo que nem todos os entrevistados coincidem na maneira de portar-se perante 

episódios de racismo. Alguns acreditam que uma postura mais combativa é necessária, outros 

argumentam que a resposta cortês é mais eficiente. Há depoimentos que demonstram atitudes 

opostas. Uma entrevistada destaca o fato de responder com afrontamento: “Eu tenho uma 

postura bélica. [...] Eu cheguei na liderança porque eu falo o que eu penso” (Entrevistada, 40 

a 49 anos). Por outro lado, um entrevistado argumenta: “Todas as vezes que eu preciso driblar 

essa situação, eu tento tratar com gentiliza. Se eu for agressivo, só vai piorar. Não é 

agressividade que vai fazer as pessoas terem consciência” (Entrevistado, 40 a 49 anos). 

De todo modo, é na vivência do racismo que a identidade racializada é, forçadamente, 

explícita. O episódio de racismo impacta diretamente na maneira que o indivíduo se percebe no 

mundo e como se posiciona a partir do seu lugar de fala.  

O ponto de convergência entre os relatos é a avaliação de que a estratégia escolhida tem 

um papel fundamental para o seu desenvolvimento profissional. Para as Lideranças, a maneira 

com que enfrentaram as discriminações foi decisiva para suas carreiras. A estratégia é avaliada 

como positiva, porque suas trajetórias são compreendidas como positivas também.  

Seria um tanto quanto utópico, até mesmo ingênuo, apontar um único e categórico 

caminho de contestação à discriminação racial, dada a complexidade do racismo e sua 

indissociabilidade com as relações sociais brasileiras. O conjunto de entrevistas analisadas 

proporciona uma reflexão sobre questões que não são individuais, mas estruturais. Portanto, 

não existe um modelo de ação individual capaz de combater, sozinha, problemas que estão em 

dimensões mais complexas e profundas. Assim, a “melhor” resposta é aquela que melhor 

conforta cada indivíduo, em cada momento. 

No relato a seguir, o entrevistado estava na companhia de uma colega de trabalho, 

também negra, e os dois foram vítimas de racismo recreativo. Este conceito, rasamente 

interpretado como o uso de elementos racistas para produção de humor, é bem mais complexo 

e perverso. Trata de “um projeto de dominação que procura promover a reprodução de relações 

assimétricas de poder entre grupos raciais por meio de uma política cultural baseada na 

utilização do humor como expressão e encobrimento de hostilidade racial” (MOREIRA, 2019, 

p. 95). A utilização da ironia vai mascarar a real interpretação que o interlocutor faz da situação. 
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Ele apropria-se de estereótipos racistas e reforça a ideia de inferioridade racial. Neste caso, o 

estereótipo utilizado foi o da força extrema, uma caracterização que desumaniza corpos negros:  

É muita coisa ridícula que a gente ainda escuta. Essa semana, nós estávamos 

no trabalho, e estávamos de máscara. Eu e uma colega, ela é negra retinta. 

Uma outra colega veio fazer essas brincadeirinhas, que não tem graça 

nenhuma: “dois neguinhos, corpo forte, não vão pegar Covid”. Minha colega, 

ficou ainda mais chateada que eu. Ela questionou: “doença escolhe raça? Eu 

tenho alguma diferença por causa da minha cor?”. Falei logo: “Não gostei do 

comentário”. A pessoa que fez a “piadinha” ficou toda sem graça  

(Entrevistado, 30 a 39 anos). 

 

Observo nesse relato duas particularidades, ainda que não destacadas pelo entrevistado, 

que muito favorecem no combate às violências racistas no cotidiano. Primeiramente, e como 

ele pontua, a contestação gerou um efeito: “a pessoa que fez a piadinha ficou toda sem graça”. 

A resposta imediata ao racismo subverte o que é esperado: não é a vítima que se constrange, 

mas a pessoa que proferiu a fala racista – um recurso didático e eficiente. Além disso, o fato de 

estarem duas pessoas negras e as duas se posicionarem contra a fala vai reforçar a retaliação.     

A postura defensiva das gerações anteriores é paradoxal em sua essência: ao mesmo 

tempo em que deram aos negros e negras destas gerações a sensação de uma convivência 

“pacífica” e “harmoniosa” com seus opressores, essa sensação é insustentável. O não 

enfrentamento dos episódios de racismo provoca sentimentos de culpa e de vergonha. Deixa 

marcas profundas, como aquelas relatadas pelas Lideranças sobre os episódios de racismo 

sofridos na infância e juventude. No longo prazo, o silenciamento também pode relativizar as 

percepções do que é ou não é aceitável, agravando a violência dos episódios ou a frequência 

com que acontecem. E, como consequência mais grave, perpetuam as dinâmicas que fazem do 

racismo um pacto não apenas criado na escravidão, mas recriado todos os dias.      

Sobre essa solidão, as entrevistadas manifestam vontade de estar junto com outras 

mulheres negras. A construção de relações de afeto e troca, ainda que não sejam relações 

amorosas, aparece como uma alternativa interessante. Sobre a posição de “negras únicas” no 

ambiente de trabalho, algumas Lideranças começam a se envolver em atividades de apoio e 

aumento da inclusão, como projetos sociais, mentorias, contratações, grupos de diversidade, 

entre outros: 

Eu montei um grupo da Diversidade na empresa, mas foi no fórceps... Foi 

porque eu enchi o saco, a paciência, briguei com a responsável pelo RH que é 

branca. Não sabe nada de diversidade. A empresa está cheia de negros agora, 

e sabe o que eu ouvi dela? ‘Nossa, eles só andam em bando, né?’ 

(Entrevistada, 40 a 49 anos). 
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Neste relato, não apenas percebemos o exercício de pertencimento e comunidade 

buscada pela Liderança, mas também como profissionais negros encontram acolhida entre 

os nossos. Ingenuidade pensar que todo indivíduo negro vai manifestar consciência social 

ou vontade de contribuir para o crescimento da comunidade, mas é importante destacar 

que esse comportamento de união tem sido percebido, praticado e celebrado pelas 

Lideranças que entrevistamos nesta pesquisa.  

 Para alguns, a busca por um grupo de acolhida aconteceu desde a época da escola: 

“eu queria ser amiga da menina negra que era empoderada” (Entrevistada, 30 a 39 anos) e 

da faculdade: “eu acabei me juntando à galera mais “diferente”, as minorias. Éramos uma 

fraternidade e somos melhores amigos até hoje!” (Entrevistada, 40 a 49 anos) e na vida 

profissional, na sequência: 

Teve um trabalho que foi uma grande escola na minha vida. Primeiro, porque 

quando eu cheguei lá, todo mundo era negro: meus superiores eram negros, 

todo o núcleo que eu trabalhava era formado por profissionais negros. E aí foi 

uma explosão! Foi quando a minha mente se abriu, e ali eu virei uma Black 

Panther, ali eu comecei a me entender como um sujeito político nessa 

sociedade racista e machista. Embora eu sempre tenha me entendido como 

negra, esses meus chefes me ensinaram a “ser gente” no sentido profissional 

e no ativismo, de entender que lugar é esse que eu ocupo (Entrevistada, 30 a 

39 anos). 

 

 É essencial perceber como as experiências do reconhecimento e do pertencimento 

são essenciais para a formação da identidade. D’Adesky (1997, p. 167-168) nos explica que 

esse movimento, ainda que inconsciente, vai além destas questões individuais, pois é 

estratégico para a construção de uma realidade com as desigualdades raciais reduzidas:  

Compreender a importância desse desejo de reconhecimento permite entender 

que o ativista negro reclama o reconhecimento não apenas de sua dignidade, 

mas também do status do seu grupo étnico ou cultural. Essas duas formas de 

reconhecimento estão estreitamente ligadas, pois o reconhecimento 

estruturado na ideia de inferioridade relativa de uma raça, cultura ou origem 

étnica é, ostensivamente, um não-reconhecimento ou um reconhecimento 

inadequado da pessoa ou do grupo a que esta pertence. Em resumo: sem um 

reconhecimento igual e universal desses dois níveis - individual e coletivo - o 

caráter desigual do reconhecimento pode ser o pretexto para que grupos que 

se julgam superiores explorem, dominem ou excluam as pessoas consideradas 

como fazendo parte de um grupo subjugado. 
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Ou seja, a Liderança Negra, preocupada com o seu reconhecimento enquanto 

profissional, atenta também para o reconhecimento do(s) grupo(s) em que se insere, afinal, é 

através de movimentos coletivos que as conquistas individuais podem ser transformadas em 

mudança dentro da sociedade.  

Utilizo aqui a questão de compreendermos como vários os grupos que compõem a 

comunidade negra. Dentre eles, o grupo das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, das pessoas 

com deficiência, dos moradores de periferias, dos nascidos no Nordeste, entre outros. Para a 

discussão da interseccionalidade no mercado de trabalho é essencial nos debruçarmos sobre os 

cruzamentos de outros marcadores, além de raça, gênero e classe.  

 

2.4 A VIA DA RAÇA EM OUTROS CRUZAMENTOS (PCDS E LGBTQIA+)  

Durante a elaboração desta dissertação de Mestrado, elenquei que seria necessário 

entrevistar pessoas com deficiência para a composição do grupo das Lideranças. Conforme já 

apontado, foi difícil encontrar pessoas negras que também fossem pessoas com deficiência em 

posições como gerentes e diretores. Assim, os dois profissionais recrutados, um homem e uma 

mulher, puderam participar conosco, embora ocupem posições diferentes do restante do grupo. 

O critério de escolha, entretanto, não se dissolveu: são Lideranças, pois ocupam lugares de 

referência, atuam com destaque em suas empresas e comunidades e se fazem porta-vozes das 

questões que representam.  

Durante toda a dissertação, seus depoimentos são avaliados em conjunto com os das 

pessoas sem deficiência. As experiências convergem em todos os pontos descritos como 

relevantes para a compreensão de quem são as Lideranças, o que enfrentam em suas caminhadas 

e como lidam com as adversidades. Destaco aqui, entretanto, questões específicas às questões 

do corpo normativo. 

A entrevista semiestruturada (Apêndice A) foi conduzida da mesma maneira, fazendo 

com que as observações surgissem naturalmente, à medida em que cada profissional contava a 

sua história de vida. Relatos de Capacitismo – nome que se dá ao preconceito contra as pessoas 

com deficiência – e de racismo apareceram em várias passagens, algumas selecionadas abaixo.  

Assim como nas questões de raça e de gênero, os estereótipos que a sociedade atribui 

aos grupos de pessoas com deficiência são empecilhos para a sua inclusão e permanência no 

mercado de trabalho. A mentalidade capacitista subestima o indivíduo, presumindo que ele não 

possui autonomia, maturidade ou aptidões, ou seja, que esse indivíduo não é capaz:  
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A minha deficiência é meu rótulo. Quando a pessoa me vê com cão guia e 

óculos escuros, ela já rotula o que eu não posso fazer. Atrelado a isso, vem o 

preconceito de incapacidade, de incompetência. A gente tenta tirar esses 

rótulos. Além de sermos deficientes, somos profissionais, somos filhos, pais, 

mães, somos arrimos de família (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

Para a Liderança, questão do estereótipo – que ela explica como um rótulo – independe 

da questão da raça (podendo atingir negros e brancos) e do gênero (prejudicando homens e 

mulheres). Entretanto, ela aponta que é no cruzamento dos marcadores que essas violências se 

intensificam: “Mesmo pessoas brancas, privilegiadas, são barradas por conta da deficiência, 

mas no caso da pessoa com deficiência e negra se pressupõe, além disso, uma falta de acesso” 

(Entrevistada, 30 a 39 anos). Ela me explica que as pessoas presumem que, por ser uma mulher 

negra, ela não tem condições financeiras ou mesmo sociais de lidar com a deficiência, com os 

recursos que facilitam sua adaptação. Ser uma mulher negra com deficiência a coloca numa 

posição de maior vulnerabilidade: por razões muito distintas, ela é duplamente considerada 

incapaz. 

Os relatos do entrevistado convergem nessa hipótese de que a vivência da pessoa com 

deficiência é atravessada pela questão de raça/classe, principalmente no mercado de trabalho:  

As vagas para PcDs são todas operacionais, no máximo auxiliar 

administrativo. Eu recebo mais de 200 vagas no grupo de PcDs, todos os 

cargos são operacionais. E com salários muito baixos. E não há oportunidade 

de crescimento para quem entra nas empresas. Porque nos tratam como se 

fôssemos “incluídos” e não “contratados”. Num grupo, encontramos uma 

gerente, mulher e PcD, mas ela está na empresa há 25 anos – e a oportunidade 

só chegou pra ela agora. Quanto tempo ela teve que galgar por essa 

oportunidade? E ela é branca. Gerente, diretora, deficiente, mulher e negra, 

não vai ter, né? Tem muitos PcDs tentando, se aprimorando, mas as 

oportunidades não chegam pra nós, da mesma maneira que pra pessoas que 

não tem deficiência. Isso desmotiva, sabe? (Entrevistado, 30 a 39 anos). 

 

É interessante que a observação que ele faz acima é exatamente a constatação que eu já 

havia feito, ao procurar entrevistadas(os) para a minha pesquisa: onde estão as pessoas negras 

com deficiência no mercado? Não me parece que tenham acesso às posições mais altas, mesmo 

com a Lei 8213/91, que indica que empresas com 100 ou mais colaboradores devam reservar 

um percentual de postos de trabalho (2% a 5%) para pessoas com deficiência. A Liderança 

interpreta esse fato:   

O ruim da vaga para PcD é que você é uma obrigatoriedade. Eu participo tanto 

dos debates dos grupos de RH quanto dos grupos de pessoas com deficiência. 

Se não fosse obrigatório, nós PcDs não teríamos oportunidades. A minha 

deficiência não me atrapalha em nada. Nem de equipamento eu preciso. Mas 
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eles me olham como um problema, a empresa pensa no PcD como um custo, 

ainda mais quando precisam de equipamentos de adaptação (Entrevistado, 30 

a 39 anos). 
 

Ele explica que, com a legislação, as contratações de pessoas com deficiência ficam 

restritas a determinadas posições, frequentemente hierarquicamente inferiores e apartadas de 

um planejamento de ascensão dentro da empresa. Mesmo reconhecendo a questão do 

Capacitismo no mercado de trabalho como “extremamente complicada", nas suas palavras, 

percebe a discriminação racial como principal barreira para a sua carreira: 

Eu fui para uma entrevista, filial carioca de uma empresa que é uma fusão 

sueca e alemã. Eu fui até a última etapa e fizemos uma integração, uma vista 

na empresa. Eu não vi um único negro na empresa. No recrutamento, no 

processo, eu me sentei na sala da dinâmica e, de repente, senti todos os olhos 

em mim: eu era o único negro. Não era uma vaga para PcDs. Eu não passei. E 

a recrutadora teve a ousadia de falar pra mim: “você andou por aí e viu o perfil 

da empresa, e você não se encaixa. Nós temos outra vaga aberta, mas é para 

recarregar e carregar caminhão, se você se interessar...”. Isso aconteceu em 

2020. Não discriminando quem trabalha com esses serviços, jamais, porque é 

muito digno. Mas eu tenho graduação e pós, estava numa vaga em um nível 

mais alto, e eu sei que ela acha que essa vaga braçal é pra mim porque ela tem 

preconceito. Ah! Depois da entrevista, eu postei, tuitei, e fui ignorado. Não 

fui discriminado pela minha deficiência, a questão é de raça mesmo 

(Entrevistado, 30 a 39 anos). 

 

Destaco os pontos fundamentais para a compreensão das subjetividades presentes nesse 

relato. Primeiramente, e de forma muito explícita, a empresa tem um “perfil” branco, no qual a 

Liderança não se encaixa. A recrutadora não se constrange em falar dessa forma, explicitando 

o critério racista de contratação. O racismo está posto, estabelecido, naturalizado e a recrutadora 

espera que o entrevistado “compreenda” que ele destoa da normatividade.  

Além disso, na ocasião relatada, a Liderança participava de um processo seletivo para 

um cargo definido como “um nível mais alto”, e reforça sua formação “graduação e pós” para 

demonstrar quais seriam as habilidades exigidas pela posição. Na devolutiva, ela oferece para 

a Liderança uma posição de carregador, que certamente não seria uma opção para uma pessoa 

branca pós-graduada, mas principalmente, que não seria oferecida para uma pessoa branca 

com deficiência. Se o Capacitismo faz com que pessoas com deficiência sejam, 

indiscutivelmente, percebidas como fisicamente inaptas, homens negros têm o estigma 

histórico da aptidão para o trabalho braçal – e, no contraponto entre os estigmas, o 

comportamento preconceituoso enfatizou o que concerne à raça. Assim, o que esse exemplo 

evidencia é que, na circunstância do cruzamento de marcadores, a questão mais grave é a 
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questão da raça. O julgamento racista (apto ao trabalho braçal) é o principal motivador da 

discriminação, sobreposto à questão do Capacitismo.   

A estratégia que ambos encontram para contribuírem para uma sociedade mais 

igualitária, desfazendo as opressões múltiplas que impactam suas vivências, vai na linha de 

pensamento de Audre Lorde (1983): atuar contra todas as opressões. Ambos estão envolvidos 

com iniciativas pela diversidade, em diversas frentes: “Eu sou líder do grupo das pessoas com 

deficiência, mas estou sempre em contato com o gestor do grupo de raça, porque eu também 

quero me sentir representada” (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

Percebo uma movimentação semelhante com uma das Lideranças que me contou sobre 

sua bissexualidade. Embora eu saiba de outras entrevistadas que também se entendem como 

bissexuais, ela foi a única que optou por falar mais abertamente sobre a questão. Em toda a 

entrevista me reforçou que, embora ciente dos problemas do machismo, da homofobia e das 

questões de Etarismo, é no racismo que ela percebe os maiores entraves no seu desenvolvimento 

profissional. Eu tive a oportunidade de conversar mais de uma vez com a maioria das 

Lideranças. Nesse caso em específico, houve um intervalo de muitos meses entre nossos 

encontros, e o posicionamento específico da Liderança sobre sua bissexualidade se modificou 

ao longo do tempo. Na nossa primeira conversa, ela me contou: 

Em 2017, eu “saí do armário”. Foi minha primeira relação lésbica e eu sou 

assumidamente bissexual hoje. Isso é uma coisa que eu nem falo, no mercado. 

Já é muito pesado estar lá, enquanto preta. E assumir ainda uma 

bissexualidade? É muito peso, não dá. Então quem sabe são os meus amigos 

próximos, as pessoas ao meu redor, mas eu não discuto muitas questões sobre 

sexualidade. É uma bandeira que a gente levanta, enquanto empresa, mas eu 

individualmente falo muito mais de Diversidade, raça, questões de gênero, 

mas eu realmente não falo sobre isso. Até porque as pessoas não entendem 

bissexualidade, falam que eu ainda estou confusa. Ah, sem tempo, irmão! 

Tenho que entregar um relatório hoje meio-dia [Ela faz um sinal de relógio e 

gesticula como se estivesse com pressa. Ela ri ironicamente]. Pra minha mãe 

foi um baque, uma fase difícil. Foi minha primeira relação lésbica assumida 

pra parte da família. A parte do meu pai é muito evangélica, então é muito 

complicado, seria muito difícil contar isso. Então, contei pra minha mãe e 

minha família por parte de mãe, sabe. Quando eu saí do armário, eu já estava 

em outro momento de vida, então não dou espaço para ninguém falar, 

comentário, piadinha, não. Minha mãe às vezes lança uns comentários, e eu 

falo “Mãe, eu te amo muito, você é amor da minha vida, mas tem limites. A 

partir daqui você não pode escolher, a partir daqui você não pode falar”. Não 

tem sido mais um problema, por enquanto (Entrevistada, 20 a 29 anos). 
 

Ela percebe a questão da bifobia enraizada na cultura da sua família, sobretudo nos 

evangélicos, e preferiu não contar a esses membros sobre seu relacionamento. Da mesma 
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maneira que evita o conflito com esses familiares, ela evitava se posicionar como uma ativista 

das questões LGBTQIA+, afinal, “Já é muito pesado estar lá, enquanto preta” (Entrevistada, 

20 a 29 anos). Ou seja, o peso do racismo é tão grande que impede a livre expressão das outras 

camadas da personalidade de indivíduos negros.  

Nessa linha, posso inferir que, também por isso, outras Lideranças não comentaram 

sobre sua orientação sexual – elas estavam muito focadas em discutir comigo o peso do racismo. 

Não é por acaso que as principais vítimas de violência contra a população LGBTQIA+ no Brasil 

são pessoas negras (50%) – a questão de raça influencia muito fortemente a maneira com que 

pessoas LGBTQIA+ são percebidas socialmente, e como as violências e discriminações 

incidem sobre suas vivências (BRASIL, 2020). 

Mesmo assim, na nossa segunda conversa, a Liderança estava me explicando como, em 

processo de autoconhecimento e fazendo terapia, tinha optado por recalcular a rota e priorizar 

suas questões pessoais, individuais, sobre as responsabilidades profissionais. O tema da 

conversa, nesse momento, era seu papel na representatividade, que acabou caminhando para 

questões da própria imagem, e assim, chegamos neste ponto: 

Se eu me apaixonar por uma mulher, eu não vou negligenciar. Eu vou acreditar 

que era melhor coisa pra acontecer naquele momento. Mas a preocupação que 

eu tinha, eu sabia que era por causa da minha imagem. E de me proteger. 

Porque eu já falo de ser preta, né? E também sobre ser jovem, ser mulher, ser 

empreendedora, então, eu não queria explicar o que é bissexualidade, falar 

sobre isso. Não queria lidar. Mas agora eu estou ressignificando isso: porque, 

de novo, isso era relacionado à profissional, não à pessoa. E a pessoa tem que 

ser maior, mais importante do que o cargo (Entrevistada, 20 a 29 anos). 

 

A Liderança ressignificou sua questão em ser representativa também da causa 

LGBTQIA+ quando decidiu priorizar a sua individualidade – uma individualidade que passa 

por várias camadas, inclusive a sua orientação sexual. Pelo relato, concluo que o processo de 

compreensão da sua atuação política decorre, primeiramente, da percepção de quem ela é. Uma 

mulher negra semelhante às outras pessoas negras, mas que também possui suas 

particularidades.  

Pensar em “mulheres” como uma categoria universal é ignorar as identidades de todas 

as mulheres que se encontram nas intersecções. Antes de ser lida como mulher, é classificada 

como pessoa negra. Assim, são os estereótipos de raça que vão determinar a condição feminina, 

ou seja, vão construir a categoria de mulher na qual ela está inserida. Para a melhor 

compreensão do que isso significa, é possível afirmar que a sociedade não lê esses indivíduos 
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como “mulheres negras”, mas como “negras e mulheres”. Este fato justifica, por exemplo, o 

aumento da contratação e remuneração de mulheres brancas no mercado de trabalho ou ainda a 

diminuição dos índices de violência que as atingem, enquanto os dados para mulheres negras 

não evoluem da mesma maneira. 

A mulher negra não é socialmente lida como um indivíduo com plenos poderes de 

decisão e autonomia. Do contrário, oscila entre os estereótipos relacionados ao corpo, que 

determinam sua desvantagem hierárquica dentro da sociedade: seu corpo ora é 

hipersexualizado, ora se resume a uma força de trabalho – em ambos os casos, um corpo a 

serviço de todas as outras camadas sociais. É no corpo que se pautam as contradições – desejada 

para o sexo e indesejável pelo matrimônio; útil para o trabalho braçal e inútil para o trabalho 

intelectual, mas é no espaço que se determinam os limites. O lugar da mulher negra é onde ela 

quiser? 

As opressões articuladas na interseccionalidade de marcadores nos conduzem a perceber 

que ainda não. Tratando-se especificamente do mercado de trabalho, o sistema de crenças 

machistas, classistas e racistas vai limitar as condições e os acessos das mulheres negras, e 

enquanto isso, a ausência dessas mulheres em determinados espaços corrobora para que o 

sistema de crenças seja reforçado e mantido. É um ciclo que precisa ser interrompido, e assim 

vem o sendo, quando as Lideranças Negras ocupam as posições em que se encontram. As 

estratégias usadas por elas nessa quebra de paradigmas é o que abordaremos no próximo 

capítulo. 
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3. LIDERANÇAS NEGRAS  

No primeiro capítulo desta dissertação apresentamos as discussões acerca da 

interseccionalidade e das particularidades socioculturais que permeiam as vivências de 

mulheres negras. Nas sessões seguintes, já partindo das entrevistas realizadas com as 

Lideranças Negras, identificamos alguns aspectos comuns em suas vivências: reflexões acerca 

de suas próprias identidades e como as opressões entrecruzadas marcaram suas vivências na 

escola e no trabalho.  

Em mais de 30 horas de conversas, pude conhecer a trajetória de cada uma das doze 

Lideranças e perceber o quanto essas histórias têm em comum – semelhanças que vão muito 

além das mesmas dores. Respondendo ao questionamento que motivou essa pesquisa, aponto 

nas próximas sessões as congruências dessas vivências, através de passagens que ilustram como 

nossos respondentes “chegaram lá”. Ou seja, que caminhos, ainda que inconscientes ou 

espontâneos, que a maioria deles trilhou em suas trajetórias bem-sucedidas. Vejamos a seguir 

quais fatores possibilitaram que nossos entrevistados e entrevistadas tenham se tornado 

Lideranças Negras.  

 

3.1 ESTRUTURA FAMILIAR: A MÃE PRETA E O CUIDADO 

Conforme aponta Davis (2016, p. 15-42), a escravidão traz uma outra perspectiva para 

a ideia patriarcal de que os homens seriam os provedores e as mulheres suas dependentes. Ao 

mesmo tempo que mulheres negras não poderiam ser percebidas como o sexo frágil, pois 

estavam submetidas ao trabalho duro e às violências de repressão, a supremacia masculina de 

homens negros era desencorajada pela relação de submissão do sistema escravocrata. Homens 

e mulheres negras saíam juntos para o trabalho, desempenhando muitas vezes as mesmas 

funções, sofrendo as mesmas violências e, dentro das possibilidades, lutando igualitariamente 

pela liberdade. Desta maneira, relações de poder vigentes em núcleos familiares brancos não 

necessariamente se aplicam a famílias negras.  

Nestas circunstâncias, e do contrário das famílias brancas, a centralidade das famílias 

negras se constitui na figura da mãe. A condição de escravidão, inclusive, era herdada delas, 

principalmente no contexto da miscigenação decorrente de estupros (DEGRUY, 2005, p. 206, 

tradução minha). Esta prática foi bastante recorrente na colonização brasileira, e a criança 

nascida de uma mãe escravizada era também escravizada, sendo inclusive posse do proprietário 
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desta mãe. Essa tradição, embora violenta, reforça a ideia de que o laço familiar mais relevante 

é o laço com a mãe, e que nela se concentra a responsabilidade pela família negra. 

Toda vez que se fala em questões culturais que reverberaram desde o período 

escravocrata, é importante lembrar que populações negras e indígenas no Brasil viveram por 

mais tempo como escravizadas do que como cidadãos livres. Como todas as experiências da 

escravidão, atravessaram gerações e se reverberam em atitudes, comportamentos e até traumas, 

muitas vezes relacionados a adaptações pela segurança e sobrevivência (Ibidem, p. 72), é 

possível perceber que as famílias negras ainda mantêm a centralidade das relações na figura 

materna.  

A centralidade da família negra na mãe não se explica apenas pelas violências coloniais, 

mas também por violências do tempo presente também, como o abandono paternal. Segundo o 

IBGE, o Brasil tem 57 milhões de lares chefiados por mulheres e mais de 6 milhões de 

brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Em 2021, foram aproximadamente 

100 mil registrados apenas pela mãe. Retrato do racismo genderizado (KILOMBA, 2019, p. 

99), no qual hierarquias raciais pautam as relações de subordinação entre homens e mulheres. 

61% das mulheres chamadas popularmente de “mães solos”, aquelas que, na ausência de um 

companheiro, assumem a totalidade das responsabilidades emocionais e financeiras na criação 

da(s) criança(s) são negras. 

Assim, tanto nos núcleos familiares formados por mãe, filhos e pai, como nos núcleos 

familiares em que esta figura paternal é ausente, a presença e força maternal se sobressai. 

Durante as entrevistas com as Lideranças Negras, pudemos perceber essa dinâmica.  

Todas as Lideranças – entrevistados homens e mulheres, nascidos em famílias de classe 

média ou em comunidade, das mais jovens às mais velhas – me contaram sobre suas mães. 

Novamente, destaco que os relatos desta dissertação não foram motivados através de uma 

pergunta específica sobre o tema, sobre a mãe ou a família, mas a partir do convite para “contar 

sua história”, como fica evidente neste trecho de apresentação de um dos entrevistados: 

Venho do Nordeste, venho da Bahia. Ainda muito novo, não tinha nem um 

ano de idade. Vim de colo cá minha mãe pra cá. Só minha mãe. Minha mãe 

pegou dois filhos, colocou no colo e veio pro Rio pra tentar a sorte grande. Pra 

tentar alguma coisa, mais possibilidades aqui. Até pra ela e pra gente, pra dar 

mais oportunidades [...] Aqui teria mais possibilidades de trabalho, de 

desenvolvimento, de estudo pros filhos. Então ela tentou arriscar. Veio 

sozinha. Meu pai ficou, quer dizer, ela separou (Entrevistado, 20 a 29 anos). 
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As Lideranças atribuem às suas mães uma participação fundamental nas trajetórias 

acadêmicas e profissionais. Embora parte deles façam menção a outros membros da família 

(pai, avó, irmãos), a mãe é a pessoa mais citada, cuja importância é a mais destacada. Essa mãe 

é descrita como cuidadosa, dedicada, mas também rígida e exigente. Alguns entrevistados 

assumem uma responsabilidade de trabalhar, ainda na adolescência, para “ajudar a mãe a 

colocar comida em casa” (Entrevistado, 30 a 39 anos), o que diz tanto da ausência paterna 

como da relação intrínseca entre a mãe e a casa, uma sendo extensão da outra. No presente e no 

futuro transformam a gratidão em responsabilidade, expondo a importância de proporcionar 

outras vivências para essas mães – casa própria, viagens, reencontro de familiares, ou mesmo, 

a vontade de “tirar a minha mãe da situação que ela vivia” (Entrevistado, 30 a 39 anos). 

Com essa apresentação de suas mães, as Lideranças destacam que sua educação, acesso 

à cultura e entrada no mercado de trabalho dependeram da orientação e dos esforços destas 

mulheres. A mãe é fundamental para a educação das Lideranças, porque é a figura central da 

família. Parte dela a iniciativa de transformar a história das Lideranças, de motivá-los na escola, 

na capacitação, no trabalho, no acesso à cultura, como veremos adiante. Antes, é essencial 

percebermos essas mães como figuras essenciais, protagonistas destas histórias e elementos 

centrais dessas famílias. Em alguns casos, essa centralidade vem da situação de abandono 

paternal: 

Minha mãe era empregada doméstica, auxiliar de serviços gerais. Ela veio pra 

cá (Rio de Janeiro) sozinha, semianalfabeta, conseguiu completar o Ensino 

Fundamental aqui, ela não conseguiu completar o Médio, mas conseguiu se 

desenvolver um pouquinho... mas tinha que trabalhar, não tinha como deixar 

a gente passar fome ou ficar dependente de alguém. Então ela tinha que 

trabalhar, sempre muito guerreira, trabalhando, trabalhando, trabalhando 

muito. E dando oportunidade pra gente, pra mim e pra minha irmã 

(Entrevistado, 20 a 29 anos). 

 

Em outras, decorre da necessidade do pai de ser o provedor (não apenas dos próprios 

filhos, mas de todo o núcleo familiar) e por isso, ausentar-se: 

Fui criada pela minha mãe. Meu pai sempre trabalhou muito, passou grande 

parte da vida com dois empregos, pra bancar a gente, as irmãs, os sobrinhos. 

Minha mãe diz que quando eu era bebê, eu nem ia no colo do meu pai. Eu não 

conhecia meu pai, porque ele trabalhava em dois empregos e nunca estava em 

casa (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

De todo modo, é nessa centralidade que se busca corrigir as questões sintomáticas das 

famílias negras, marcadas por opressões e vulnerabilidades múltiplas.    
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Nos esforços em ser o apoio destas famílias, a mãe é descrita como guerreira, como 

trabalhadora, batalhadora e como uma mulher que possuía uma visão de vanguarda, 

principalmente, acerca da educação. É importante percebermos os tons de admiração, 

reverência e gratidão que permeiam todas as falas. Nas palavras de uma das Lideranças: “Eu só 

cheguei até aqui porque eu tive uma mãe à frente do tempo dela. Se eu tivesse outra mãe, teria 

uma outra realidade, mais precária, com menos escolhas” (Entrevistada, 40 a 49 anos). Assim, 

a mãe é admirada e tomada como referência: 

Eu sou muito apegada à minha mãe, muito, ela é minha melhor amiga, é a 

pessoa que mais me dá força. Quando me perguntam quem eu admiro, quais 

as minhas referências, alguma empreendedora, alguma mulher famosa? Não 

tenho referências externas. Tem pessoas que eu admiro, mas mamãe é hors-

concours (Entrevistada, 20 a 29 anos). 

 

Mesmo com pouca educação formal e pouco letramento racial em relação ao que seus 

filhos têm hoje, essas mulheres trabalharam as vivências afetadas pelo racismo e buscaram 

estratégias de superação das opressões múltiplas. Cientes de que a sociedade iria impor 

obstáculos para o desenvolvimento de seus filhos, elas criaram mecanismos e regras de 

comportamento, entendidas como rígidas, com objetivo de proteger seus filhos e torná-los mais 

resilientes:  

Desde muito pequena, minha mãe sempre trouxe algumas perspectivas que 

ajudaram na minha formação enquanto indivíduo. Primeiro, o fato de ser uma 

mulher negra dificultaria a minha vida. Por isso, minha mãe sempre foi muito 

rígida comigo, ela dizia que o que ela me cobrava, o mundo cobraria cinco 

vezes mais. Então que eu aproveitasse as oportunidades. Essa criação muito 

rígida da minha mãe, primeiro por eu ser menina negra, segundo pelo fato de 

sermos pobres. Minha mãe dizia: “a educação é a única coisa que eu posso te 

dar e que ninguém nunca vai tirar de você. Você pode perder dinheiro, casa, 

tudo, mas é com a educação que você recupera. É com a educação que você 

tem a possibilidade de ter um diferencial na vida” (Entrevistada, 30 a 39 anos). 
 

A educação já era percebida por elas como uma tentativa de se reverter os problemas 

sociais do entorno, assim como o trabalho. Essas frases sobre a importância de educar-se 

reverberam em várias das entrevistas. É interessante perceber como funcionam as dinâmicas 

familiares para a proteção das crianças negras, no contexto de um cotidiano cruel. Ao mesmo 

tempo que se esforçavam para amenizar os efeitos de uma realidade desigual provocam na 

infância e juventude de pessoas negras, as mães também estavam atentas às formas de 

transformar essa realidade – novamente, através da educação: 

O comum na minha realidade, infelizmente, era ter perdido amigos para o 

tráfico de drogas, minhas amigas de 12, 14 anos grávidas. Eu tive um amigo 
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assassinado pela polícia no muro da minha casa. A polícia levou o corpo, mas 

minha mãe teve que limpar o sangue antes da gente chegar, para a gente não 

ver. Eu tinha 16 anos mais ou menos. Era a minha realidade. Tudo isso ao meu 

redor acontecendo. Para tentar proteger a gente, minha mãe criou uma redoma. 

Minha mãe fez muitos sacrifícios pela gente. Meus pais fizeram. E obviamente 

eu sou muito grata por isso. Mas como a minha mãe sabia que só o estudo ia 

fazer a gente mudar de vida. Minha mãe dizia assim: o que for para a educação 

de vocês, seu pai vai dar um jeito (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

   

Conforme aponta Ta-Nehisi Coates (2017), não existe uma única forma de se criar 

crianças negras ou uma receita para que os pais consigam blindá-las de todos os riscos. Do 

contrário, há algumas estratégias, algumas tentativas, dentro do que é possível e viável. E 

muitos receios. Embora essas estratégias nem sempre coincidissem com aquelas que os filhos 

gostariam, o objetivo principal era protegê-los das dificuldades encontradas pelo caminho, 

como relata um entrevistado: 

Então na minha infância eu trabalhei muito, e isso incomodava muito a minha 

mãe. Eu vendia cloro, trabalhei em casa de família, trabalhei na feira, trabalhei 

de trocador na Kombi na comunidade. Eu fiz muita coisa na minha infância. 

Minha mãe não gostava, mas ela ficava meio preocupada de falar “não 

trabalha, não faz”, porque “se eu falar pra ele não ir trabalhar, ele vai acabar 

virando traficante”. Então melhor deixar ele quietinho aí (Entrevistado, 20 a 

29 anos). 
 

Em face de todos esses fragmentos, é evidente a percepção de que a atuação destas mães 

foi fundamental para a trajetória de seus filhos. Não se pretende, nesta dissertação, apontar uma 

estrutura familiar única como referência, ou ainda, limitar as possibilidades de desenvolvimento 

de pessoas (sobretudo negras) criadas em famílias com outras dinâmicas: pai e mãe, duas mães 

ou dois pais dividindo as responsabilidades, centralidade em outro parentesco, famílias adotivas 

ou quaisquer outros formatos. O que se pretende ressaltar aqui, a partir da confluência de relatos 

sobre essa mãe, são outros pontos. 

Primeiramente, a avaliação da maioria dos entrevistados de que nesta figura familiar 

eles encontram uma responsável por “afastá-los” de mazelas sociais, exemplificados no uso de 

drogas ou, especificamente para as mulheres, na gravidez na adolescência. Elas também são as 

principais estimuladoras dos estudos e das conquistas acadêmicas e profissionais. A percepção 

das Lideranças de que houve uma relação intrínseca entre o cuidado e a educação aparece em 

vários relatos, como neste a seguir: 

Eu tive uma base familiar que me ajudou muito, inclusive a ser uma pessoa 

segura. Eu não vim de um lar desestruturado – e isso faz toda a diferença. Isso 

fez uma diferença na minha vida, porque eu sempre fui muito estudiosa. Eu 

sabia que meu único meio era a educação (Entrevistada, 40 a 49 anos). 
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Além disso, percebo uma argumentação que estabelece relações de causalidade, pois a 

educação foi fundamental para o seu desenvolvimento e a família, especialmente a mãe, foi 

responsável por garantir essa educação: 

Eu sou filha de funcionários públicos, meu pai é policial militar e minha mãe 

é oficial de Justiça. A minha mãe conseguiu vaga pra gente na melhor escola 

do estado de São Paulo. Como ela era oficial de Justiça, tinha muito 

“conhecimento”, algum político ajudou a gente a conseguir a vaga, essas 

coisas que aconteciam. Eu tive na escola pública uma excelente educação. Na 

verdade, eu vi todo o declínio do ensino público, de quando eu fui alfabetizada 

até chegar na adolescência. Quando eu estava no ginásio, tinha uma bolsa de 

estudos que uma escola particular do mesmo bairro oferecia pra melhor aluna 

da escola púbica que eu estudava. Eu consegui. Eu fui escolhida essa aluna e 

aí eu fui ser bolsista na escola particular. Nessa escola, os únicos negros eram 

bolsistas, porque essa bolsa que eles me deram também davam para outras 

escolas. Na minha sala, a única menina negra que não era bolsista, era adotada, 

ou seja, os pais eram brancos (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

O comportamento da Liderança como estudante é uma extensão da expectativa e do 

empenho da mãe em garantir uma vaga. São esforços entendidos como proporcionais: se a mãe 

“conseguiu” a vaga, a filha deveria “conseguir” a bolsa. Esforços narrados, inclusive, com o 

mesmo verbo.  

Estimuladas pelo exemplo e sofrendo uma pressão de continuar “garantindo” ou 

“conseguindo” manter os estudos, as Lideranças conduziram o próprio aprendizado com muita 

seriedade. Afinal, entendiam que seu desempenho era essencial para alcançarem melhores 

perspectivas no futuro: 

Era uma escola meritocrática, tinha um ranking dos melhores alunos. Eram 5 

turmas de 1º ano do Ensino Médio, e eu era a 10ª, 11ª – o que pra mim era a 

morte [risos] porque eu queria ser a primeira. Os meus pais não me cobravam, 

mas o meu pai tinha uma postura. Quando eu chegava com meu boletim com 

conceito A, nota nove, dez, ele falava “você não fez mais que a sua obrigação”. 

Pra mim, era minha obrigação ir bem. Tinha uma pressão deles [dos pais] 

muito grande, que se eu perdesse a bolsa, eles não poderiam pagar aquela 

escola. E de alguma forma, por mais que eu tenha sofrido naquele ambiente, 

e tivesse saudade da minha escola antiga, eu sabia que aquela escola ia me 

permitir passar numa faculdade, que era uma coisa que eu queria muito. Então 

eu tinha esse medo: eu tinha que manter a bolsa (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

Assim, a maioria das Lideranças se descrevem como “bons alunos”, como crianças e 

adolescentes muito dedicados, em decorrência da exigência vinda da família, da necessidade de 
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manter o que foi alcançado, e de transformar o exemplo do esforço de suas mães em sua própria 

dedicação: 

Minha educação era muito rígida. A gente não podia faltar aula, tinha que 

fazer o dever. Se estava fraco, apertavam o orçamento para pagar a vizinha, 

que me dava aulas particulares. Eu sempre gostei de me empenhar, de me 

dedicar, até porque minha família cobrava isso (Entrevistado, 40 a 49 anos). 

 

É importante sabermos a amplitude dessa “educação”. Não se trata apenas da escola, 

mas de todo um contexto de estímulo ao aprendizado. Todas as Lideranças, mesmo as que 

relatam uma infância mais simples, com poucos recursos financeiros, tiveram acesso à 

formação complementar. Em alguns casos, essa formação dependia do que havia disponível e 

gratuito: o acesso a bibliotecas, cursos de esportes ou de línguas ofereciam uma gama de 

oportunidades que apenas a escola não poderia ofertar: 

Tudo de curso, tudo que a gente pedia, minha mãe corria atrás e colocava. 

Teve vez que não tinha dinheiro, então eu aproveitei muito, na minha infância, 

dos projetos sociais. Eu fiz mais de 20 projetos dentro da comunidade: fiz 

teatro, balé, futebol, capoeira, fiz bastante coisa. E isso me ajudou a crescer, a 

ter a mente que eu tenho hoje. Me tirou daquele mundo: Oh, tem 

possibilidades mais além! Olha aqui: isso aqui, também pode ser tu 

(Entrevistado, 20 a 29 anos). 

Não é surpresa que bolsas de estudos são frequentemente citadas, assim como 

programas de incentivo, de origem privada ou como políticas afirmativas:  

A situação melhorou um pouco, pedi aos meus pais um curso de inglês e lá eu 

ganhei uma bolsa em espanhol, porque o pessoal do curso me adorava. Eu saía 

da escola e passava a tarde no curso, ia pra aula de outras turmas, pra aula 

extra. E a biblioteca. No segundo grau minhas distrações eram essas 

(Entrevistada, 30 a 39 anos). 

Essas bolsas aparecem em cursos extracurriculares, mas também na educação formal. 

Tanto no Ensino Médio – “Minha mãe conseguiu essa bolsa na escola particular” 

(Entrevistada, 40 a 49 anos) – como no Ensino Superior – “Eu ganhei um desconto na 

Universidade Católica por causa das minhas boas notas” (Entrevistada, 30 a 39 anos) / “Na 

faculdade, eu consegui uma bolsa FAPESP. Me ajudou muito” (Entrevistada, 40 a 49 anos) – 

e até em oportunidades híbridas de formação e trabalho – “Com dois meses de Senai, fui 

selecionado para ser aluno cotista numa empesa. A empresa me pagava um salário para 

estudar: eu estudava no Senai o dia inteiro e à noite, eu frequentava o segundo grau como 

bolsista” (Entrevistado, 40 a 49 anos). 
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As Lideranças afirmam terem sido beneficiadas por essas oportunidades, relatam a 

importância que tiveram em sua formação e, principalmente, a falta que fariam caso não 

houvessem sido disponibilizadas. Por vivenciarem os benefícios trazidos pelas bolsas de 

estudos, projetos sociais e políticas públicas de inclusão, argumentaram favoravelmente a todo 

tipo de esforço, público ou privado, nesse sentido.  

Seleciono dois relatos de mulheres de gerações diferentes, uma com deficiência e outra 

sem, para reforçar esse argumento. Na primeira fala, destaco uma avaliação recorrente nas 

entrevistas, que trata desde a importância da política de cotas para estudantes negros até o 

preconceito enfrentado por eles e a necessidade de maiores auxílios. As cotas promovem maior 

diversidade na admissão dos alunos, mas incentivos financeiros que possibilitem a permanência 

desse estudante na faculdade ainda se fazem necessários. Além desse argumento, a percepção 

de que os poucos avanços conquistados pela população negra brasileiro estão em retrocesso 

também parece ser consenso entre as Lideranças:  

As políticas públicas ajudaram as pessoas. Eu quero mais que haja cotas, 

sempre. Mas se você entra com cota em determinadas faculdades, você pega 

um professor racista, te reprova, tem faculdade que você perde a vaga. O apoio 

financeiro para os alunos cotistas também não tem. Como o aluno se mantém 

lá dentro? Nós tivemos avanços, mas estamos numa fase de retrocesso. Nós 

demoramos muito para conseguir alguns avanços, que estão sendo destruídos. 

Destruir a educação, reduzir a verba de educação é a pior coisa que um 

governo pode fazer. Enquanto grande parte da população brasileira for 

subdesenvolvida, a nação também será subdesenvolvida. A branquitude tinha 

que perceber que a miséria é ruim para a nação, para todos (Entrevistada, 50 

anos ou mais). 

 

A avaliação não contempla apenas as políticas que visam dissolver as dicotomias raciais, 

mas todas as medidas que ajudam na construção de um mercado de trabalho e de uma sociedade 

mais igualitária. Destaco uma análise importante sobre a questão da deficiência:  

As políticas públicas nos ajudaram bastante. Elas ainda precisam inovar. Por 

exemplo, na deficiência auditiva, você tem o intérprete de libras em diversos 

espaços, no entretenimento, para tirar carta de motorista, no trabalho. Foram 

as políticas públicas que abriram esse caminho. Outra coisa, dizem que a 

pessoa com deficiência não tem cultura. Há 10, 15 anos, o teatro era 

inacessível para pessoas com deficiência, mas hoje nós temos diferentes 

formas de acesso à cultura: filmes, teatro, livros, todas as formas. Eu sei da 

legislação, mas eu não posso falar por outras deficiências, embora eu divida o 

mesmo espaço que meus colegas. Mas as pessoas falam que cego não tem 

cultura, mas hoje eu tenho todas as opções disponíveis, por causa da 

legislação. Então eu sou muito a favor das políticas públicas (Entrevistada, 30 

a 39 anos). 
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Mais uma vez, temos no relato uma relação de causalidade: cultura é importante para o 

desenvolvimento pessoal e profissional, e políticas públicas podem garantir esse acesso para 

todas as pessoas. Embora esses apontamentos pareçam caminhar para o senso comum, explico 

a relevância desta questão para esta pesquisa. Não há surpresa na fala que coloca a educação 

como algo importante para a construção de uma sociedade melhor, ou ainda, para a trajetória 

de pessoas socialmente lidas como bem-sucedidas. O ponto relevante aqui é compreender que 

a educação também está atrelada a dinâmicas hierárquicas, funcionando como reforço de 

privilégios estruturais. Por isso, iniciativas de dissolução das desigualdades (como bolsas, cotas, 

projetos de responsabilidade social, entre outros), especialmente aquelas providas pelo poder 

público, são necessárias a fim de tornar o que hoje é privilégio como algo acessível a todos.  

As Lideranças afirmam: “só educação, cultura e arte vão permitir isso, fazer você 

romper barreiras, fazer você conseguir chegar, você conseguir evoluir. Cultura, arte, educação 

– não existe outro caminho” (Entrevistado, 20 a 29 anos). Outra Liderança entende que “se 

todos tiverem oportunidades e puderem se desenvolver, o país vai se desenvolver” 

(Entrevistada, 50 anos ou mais).   

É importante também ressaltar que esse discurso não é vazio. Se na infância e 

adolescência aproveitavam as oportunidades que surgiam para sua capacitação, na vida adulta 

as Lideranças continuam estudando – e gostam de fazê-lo: 

Agora com o Mestrado, tenho ocupado muito do meu tempo livre com 

estudos. Mas estudar para mim é um grande prazer. Eu fiquei muito tempo 

sem estudar, agora estou no Mestrado, algo que eu queria muito há muito 

tempo (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

Embora seja percebido algo prazeroso, estudar é principalmente compreendido como 

necessário. Não há, por parte das Lideranças, um sentimento de acomodação ou mesmo uma 

expressão de que estão em uma posição confortável ou suficiente, no que concerne às suas 

capacidades intelectuais: 

Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não posso me dar ao luxo de parar. 

De não estudar, de não aprender. Eu estudo todo final de semana, sobre 

línguas, sobre racismo, por exemplo. Eu quero fazer as coisas que ninguém 

quer fazer. Como era no início da minha carreira: é aí que eu cresço 

(Entrevistado, 50 anos ou mais).   

 

Muito disso decorre da sensação de que a possibilidade de continuar estudando e se 

aprimorando é um privilégio. E que, muitas vezes, pessoas próximas como amigos e familiares 

não tiveram os acessos que eles têm: 
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Das pessoas do meu meio, os pais, os avós, ninguém tinha curso superior, 

ninguém tinha os acessos que nós podemos ter hoje, de formação, de 

conhecimento. E no bairro que eu morava, o comum não era o olhar para a 

educação, para o conhecimento. Por isso também eu valorizo (Entrevistada, 

30 a 39 anos). 

 

Essa avaliação não é recente, ou seja, não se manifesta apenas neste momento de suas 

carreiras, no qual as Lideranças estão numa posição confortável. A sensação de que as 

oportunidades eram raras e que, portanto, deveriam ser aproveitadas ao máximo, vem desde o 

início da vida acadêmica e profissional. Uma das entrevistadas, atualmente doutoranda, me 

contou sobre as dificuldades atravessadas para cursar uma graduação, conciliando estudos e 

trabalho. Esses empecilhos começam na tentativa de se ingressar na faculdade:  

Eu tinha uma grande amiga e a gente decidiu fazer um cursinho particular. A 

gente trabalhava o dia todo, o cursinho era à noite. Mas a gente ganhava pouco 

demais, então nós nos encontrávamos e andávamos uns três, quatro 

quilômetros, batendo papo, até chegar na aula. Pra economizar a passagem. 

Na volta, não tinha mais ônibus. A gente esperava a ‘princesinha’, uma Kombi 

tão velha, lotada, que um dia a porta caiu durante o trajeto. Anna, eu estou 

achando legal conversar com você, porque estou sem chorar, porque contar 

essas histórias é tão difícil! Naquela época eu perguntava minha amiga: “como 

a gente está aguentando isso’? E ela é retinta, a mãe era empregada 

doméstica... Se a minha vida era complicada, imagina a dela! E ela me dizia: 

“amiga, um dia a gente vai poder rir disso” (Entrevistada, 40 a 49 anos).    

 

Tantos temas para a reflexão temos nessa fala, desde a noção de que estas dificuldades 

eram decorrentes de marcadores sociais (“a gente ganhava pouco demais”), até a constatação 

de que existem camadas nas relações de opressões (“se a minha vida era complicada, imagina 

a dela”). Na perspectiva etnográfica, a proximidade da entrevistada em retratar esse momento 

e a força recebida para que conseguisse falar disso sem acessar dores mais profundas. E uma 

resiliência, acima da própria compreensão, que transforma o que se tem no que se quer – e não 

o contrário. 

A trajetória profissional que se imagina tem um caminho já traçado: o indivíduo escolhe 

uma faculdade, um ramo ou uma formação, e a partir daí, segue sua carreira. Nesse trajeto, a 

escolha é pessoal e antecede a caminhada. Essa dinâmica, entretanto, decorre de uma 

prerrogativa: a escolha. Essa dinâmica funciona muito bem para jovens privilegiados, que 

frequentam escolas renomadas, podem se dedicar apenas aos estudos, dispõem de boa moradia, 

alimentação, conforto, enfim, privilégios. Essas pessoas podem escolher entre uma graduação 

ou outra, um cursinho preparatório ou um curso federal técnico, professores particulares ou um 
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colégio integral. Entretanto, e como define Bell Hooks, a opressão é a ausência de opções 

(HOOKS, 2015, p. 197). 

No caso das Lideranças Negras temos essa questão bem evidente. O processo é inverso 

ao que ocorre em situações de privilégios. Primeiro, elas identificam a oportunidade, o acesso 

disponível, a opção que lhe é apresentada. Depois, fazem o melhor proveito daquilo que lhe foi 

apresentado. Como é o caso da entrevistada do relato acima, que decide caminhar “batendo 

papo”, como alternativa econômica para custear um curso preparatório. 

Mas as escolhas vão além disso. Parte dos nossos entrevistados começa a graduação a 

partir das possibilidades dentro das empresas onde já trabalhavam. Entre fazer o curso que 

gostava, no turno da manhã, ou ingressar na faculdade custeada pela empresa na área em que 

já trabalhava, estudando à noite, a escolha é pela opção economicamente mais viável:  

Eu arrumei um emprego e tranquei a faculdade que eu fazia na época, o curso 

que eu gostava. Porque a aula era de manhã, e entre estudar e ajudar em casa, 

eu optei por trabalhar. Tempos depois, a empresa, através de uma parceria 

com uma faculdade particular, fornecia bolsas de estudos. Eu entrei no curso 

de Recursos Humanos, consegui uma bolsa de 100%, e fiz o curso porque essa 

era a área que eu já trabalhava (Entrevistado, 30 a 39 anos). 

 

Além da questão da formação, é recorrente a reflexão sobre “escolhas” relacionadas ao 

trabalho, principalmente no início da carreira. As Lideranças relatam experiências em que 

realizaram tarefas e até se especializaram em áreas que outros profissionais desprezavam: “Tem 

uma coisa que ninguém quer fazer, eu faço. Não está dando pra ninguém fazer, então eu vou 

tentar” (Entrevistado, 40 a 49 anos). Para aqueles que possuem maior reflexão acerca deste 

assunto, a questão da escolha é explicitamente relacionada às opressões de raça e classe: 

Os negros são colocados em determinadas posições, pra executar tarefas que 

o pessoal não quer fazer. Um cara que tem uma formação de um colégio 

particular, uma faculdade particular, ele não quer ser chefe do almoxarifado. 

Ele não quer cuidar do arquivo morto. E eu entendi aquilo como uma 

oportunidade de ir galgando posições. Até que eu virei chefe do back office: 

parte de suprimentos, almoxarifado, fundos de processamento... Eu cuidava 

de tudo que não era o business (Entrevistado, 50 anos ou mais). 

 

Transformar o que está disponível em um caminho para o que não está – percebo essa 

estratégia em todas as doze entrevistas realizadas. Cientes de que tinham menos acesso a 

determinados espaços, me relatam que a possibilidade de deixar uma oportunidade passar, 

mesmo nas situações mais adversas, não existia:  

Eu estudo muito, fui muito dedicada desde a infância, trabalho muito e gosto 

muito do que eu faço. Eu tive muito racismo na minha carreira, mas eu 
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também recebi oportunidades. Eu passei por pessoas que me apresentaram 

oportunidades e eu não perdi nenhuma oportunidade passar, minha resposta 

era “sim” imediatamente. Pintou a chance? Eu fui. Nunca disse não, e nunca 

tive medo de correr atrás. Em vez de pensar que eu não podia, que eu não ia 

conseguir, eu sempre fiz tudo o que eu podia para conseguir (Entrevistada, 50 

anos ou mais). 

  

Destaco que a entrevistada acima, em um trecho adiante, explicou não acreditar na dita 

meritocracia, ou seja, na possibilidade de que o capitalismo e o mercado recompensariam 

proporcionalmente os indivíduos que se esforçam, mas ela entende que teve que aplicar um 

grande esforço para chegar aonde chegou. Isso está muito mais conectado à maneira de que ela 

própria valoriza os seus esforços, do que à ideia de que a sociedade faria isso: “Eu não sou a 

mais inteligente de jeito nenhum, a que teve mais sorte, eu sou muito esforçada” (Entrevistada, 

50 anos ou mais). 

Algumas Lideranças não verbalizam nenhuma análise em relação às oportunidades 

reduzidas e aos esforços extremos, apenas relatam as experiências, enquanto outras entendem 

que determinados aceites foram estratégicos, percebidos à época como parte de um “plano para 

o futuro”. De todo modo, fica evidente que, em determinados contextos, “escolher” não 

significa encontrar uma dentre várias opções, mas sim encontrar formas de aproveitar a única 

opção que está ao seu alcance. 

Se, por um lado, essa estratégia pode conduzir a resultados positivos, por outro aumenta 

a pressão sobre profissionais negro(as), reforçando a ideia de que falhas ou desistências são 

inadmissíveis. O relato abaixo demonstra um momento extremo da escassez de oportunidades 

e da resiliência da Liderança: 

Depois da faculdade, eu comecei a estudar para concursos. Minha primeira 

pós-graduação eu fiz visando um concurso que eu queria prestar. No dia da 

prova do concurso do meu atual emprego, eu fui testemunha de um latrocínio. 

Houve um assalto e atiraram na cabeça da vítima. Eu trabalhava como agente 

de trânsito e fiquei organizando o fluxo, o corpo no chão. Eu nunca tinha visto 

uma coisa tão triste, tão horrível. Quando meu colega chegou pra me render, 

eu desmoronei. Eu não tinha a menor condição de fazer prova alguma, eu 

estava totalmente abalada. Uma dor de cabeça que nunca senti igual. Mas eu 

não podia perder o dinheiro da inscrição do concurso. Eram duas vagas. O 

porteiro da prova, vendo meu desespero, me aconselhou: “lava o rosto, bebe 

uma água” e assim eu fiz. Eram só duas vagas, eu fiquei em terceiro. Então, 

me chamaram para uma vaga semelhante e eu obviamente aceitei 

(Entrevistada, 40 a 49 anos). 
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É importante perceber que os esforços para continuar e não perder aquela chance nem 

chegaram a ser percebidos à época. Hoje, a história pode ser interpretada em uma perspectiva 

positiva, porque a Liderança atingiu seu objetivo, embora o processo tenha sido traumatizante.  

Essa mesma resiliência aparece no relato abaixo. A Liderança estava trabalhando no exterior e 

sofreu assédio moral do seu superior por ainda não dominar o idioma local. Era sua primeira 

experiência fora do Brasil, em seus primeiros dias neste trabalho:  

Lógico, quando ele falou isso, ali na frente de todo mundo, deu vontade de 

quase socar ele. Era uma ofensa, ali na frente de todo mundo, ele não poderia 

me chamar no canto e falar? [...] Cheguei em casa, botei aquilo na cabeça: ele 

só está me cobrando o que é normal aqui. Todo mundo vai ser cobrado, não 

tem nada demais. Ele só está me cobrando o que realmente é normal: todo 

mundo na Europa fala, no mínimo, assim ralé, fala duas línguas. E eu cheguei 

num nível muito abaixo. Por um desconhecimento da cultura latino-americana 

nossa, ele acabou me cobrando do mesmo jeito que ele cobra todo mundo. Eu 

que tenho que me adaptar a coisa, eu vou correr atrás. Eu não sou melhor em 

nada, mas se deixar, se tiver oportunidade, eu vou chegar  (Entrevistado, 20 a 

29 anos). 
 

Há uma contradição que se destaca nesse relato. Embora o entrevistado indique que a 

cobrança seria igual para todas as pessoas, se existe uma questão de culturas diferentes, essa 

questão explicaria um ato xenófobo. Me pergunto se o entrevistado realmente estava em um 

nível abaixo dos demais – já que fora selecionado para a vaga que ocupava entre dezenas de 

candidatos) – ou se essa é apenas uma interpretação – dele, dos colegas ou do superior. De todo 

modo, os relatos dessa entrevista seguem com as enumerações dos esforços feitos para que a 

situação com o superior fosse superada: uma carga de muitas horas diárias, sem descanso 

semanal, em paralelo ao esforço de adaptação à língua, às baixas temperaturas e ao ambiente 

de trabalho violento.  

Essa dedicação, embora tenha as particularidades do ramo de atuação e da localidade, 

não se difere das demais. Para acessar os postos que ocupam atualmente, os entrevistados 

relatam uma carga exaustiva de trabalho, superior aos colegas de empresa, muitas vezes 

paralelas aos estudos e às atividades de aperfeiçoamento profissional. Lideranças negras 

relatam que trabalham até 16 horas por dia (o dobro da média indicada pela legislação 

trabalhista brasileira), dormem o mínimo, não tiram férias e estudam durante o tempo livre:   

Eu já trabalhei umas 16, 17 horas por dia. Priorizando a empresa e acabando 

com a minha saúde. Baixei pra 12 horas. Parei de carregar o telefone 

corporativo, mas eles ligam no meu número pessoal (Entrevistada, 40 a 49 

anos). 
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Esse é um ponto em que todas as entrevistas convergem. Seleciono alguns trechos com 

maior detalhamento das rotinas, para que seja mais evidente a percepção do que essa dedicação 

significa, bem como as suas causas e consequências:  

Todo o meu período acadêmico, eu era uma estudante trabalhadora. Eu em 

2005 já era servidora do município, eu acordava às 4:40 da manhã, e as 5:10 

eu tinha que estar no segundo ônibus para começar a trabalhar às seis. Saía do 

trabalho, fazia um estágio e do estágio ia para a faculdade. Chegava em casa 

às 23:30. No sábado, eu fazia um curso de inglês popular, que eu e meus 

amigos dormimos na fila pra conseguir uma vaga. Porque eu estava visando 

uma melhor oportunidade de emprego. Eu era um poço de irritação, porque eu 

não dormia. Eu não curti a faculdade, eu não sei nem o que eram as bolsas de 

pesquisa, as viagens universitárias, produção acadêmica, festinhas, nada 

(Entrevistada, 40 a 49 anos). 

  

Há algumas observações bastante significantes nestes relatos. A principal delas é a 

constatação de que a dedicação visa suprir desníveis causados pela intersecção das opressões. 

Claro que a necessidade de se comprometer com cargas horárias pesadas de trabalho não é uma 

exclusividade de pessoas negras ou das nossas Lideranças. Pessoas brancas também podem ter 

cargas horárias exaustivas. Entretanto, a maioria das pessoas que submetem à conciliação de 

estudos e trabalho, por falta de recursos para dedicar-se apenas aos estudos, são pessoas negras. 

Ademais, as chances de uma pessoa branca que se dedica exaustivamente ser recompensada à 

altura são maiores do que a de uma pessoa não-branca. É notável e verbalizado que pessoas 

negras precisam entregar mais do que pessoas brancas e principalmente, que o reconhecimento 

vem para as mulheres negras com maiores esforços e mais lentamente do que para homens 

negros. É importante perceber o fenômeno em suas camadas: a desigualdade social de sistemas 

capitalistas e liberais, o tratamento diferenciado recebido por estudantes e profissionais negros 

e as questões estruturais – de classe, de raça, de gênero – que definem privilégios e 

desvantagens.  

Quando eu era trainee, eu era tratada de maneira diferente. Havia comentários 

mais ríspidos comigo do que os outros trainees. Eu tinha mais 

responsabilidades, mais cobranças que os demais. Por isso, eu trabalhava 

muito mais que os outros. E eles recebiam os melhores trabalhos 

(Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

A ideia de que pessoas negras precisam ter uma entrega muito maior do que pessoas 

brancas para alcançarem o mesmo não é apenas apontada na literatura (CARNEIRO, 2011; 

COATES, 2017; RIBEIRO, 2017), mas também está incrustrada na cultura brasileira: “Eu 

pensava desde cedo como eu poderia consertar aquela situação: você tem que ser melhor que 
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todo mundo, trabalhar mais que todo mundo, ser melhor que todo mundo...” (Entrevistada, 30 

a 39 anos). 

Ouvindo as trajetórias das Lideranças, em que essa máxima do negro que deve se 

esforçar aparece frequentemente, me lembrei das inúmeras vezes de que eu também havia sido 

ensinada sobre isso, desde muito cedo. Não me surpreendeu quando as entrevistadas, aos serem 

questionadas sobre desde quando elas lidam com essa questão, trouxeram questões da infância 

e adolescência: 

Eu sempre fui muito cobrada. Para os meus pais, a minha boa performance era 

o mínimo que eu precisava ter, e isso eu trago muito forte: eu me cobro muito, 

eu sou workaholic, eu sou perfeccionista. E eu sou extremamente competitiva. 

Eu gosto de ser a primeira, a melhor, a que ganha prêmio. Eu me esforço e me 

cobro demais (Entrevistada, 40 a 49 anos). 
  

A cobrança pela alta performance, embora normatizada por parte das Lideranças, 

provoca uma série de consequências. No relato acima, a entrevistada confessa uma 

competitividade exacerbada, muito relacionada à obrigatoriedade de ser “a melhor”. No relato 

abaixo, em vez de ficar satisfeita por ser a segunda melhor aluna da faculdade, a Liderança se 

frusta, se cobra e se martiriza por não ter sido a primeira. A mediocridade não é uma opção para 

pessoas desprivilegiadas: 

Eu estudava na Católica com desconto. Aí eu chegava na faculdade sete horas 

da manhã, estudava até meio-dia. Almoçava em casa, voltava, assistia a aula 

à tarde e ainda participava do Movimento Estudantil. A universidade tinha um 

ranking de alunos. No primeiro semestre, eu fiquei em segundo lugar – e fiquei 

arrasada! Falhei. Eu queria o primeiro lugar (Entrevistada, 30 a 39 anos).   
 

A frustração por não conseguir alcançar o retorno completo pelos esforços causa 

prejuízos para a saúde física e mental. Pelas questões éticas que direcionam minha interpretação 

nesta pesquisa, opto por não expor as entrevistas nas quais as Lideranças mencionaram sintomas 

patológicos ou doenças diagnosticadas, ocasionados por pressão e fadiga relacionadas à 

sobrecarga de trabalho. Selecionei o trecho abaixo, entretanto, com um relato de prejuízo 

emocional e pessoal causado pela carga exaustiva: 

Eu saía do trabalho meia-noite, eram pelo menos quinze horas diárias. Era 

muito exaustivo, mas eu fiz isso em todas as empresas que eu trabalhei. Eu 

quase terminei meu casamento por causa do stress, do cansaço, por não 

compreender que minha esposa e meus enteados queriam a minha companhia 

e o meu carinho. Anna, eu quase bati o carro duas vezes. Eu trabalhava até às 

dez horas, onze horas da noite, saindo de lugares perigosos do Rio de Janeiro. 

Vou te ser sincero: hoje eu não quero mais fazer isso por empresa nenhuma 

(Entrevistado, 30 a 39 anos). 
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Um mesmo relato traz confluências de vários riscos: para a segurança, a saúde e a vida 

pessoal. Parte importante desse relato é a afirmação da Liderança de que ele não está mais 

disposto a determinados sacrifícios por causa do trabalho – frase que eu ouvi em mais de uma 

entrevista. Meses depois da nossa conversa, esse entrevistado me escreveu, perguntei do seu 

trabalho, e ele me contou de uma promoção recente. Perguntei se ele estava satisfeito, e ele 

respondeu que estava feliz, mas estava “trabalhando muito, demais mesmo”. Será que a 

promessa de abandonar a rotina pesada pode ser cumprida? 

Na verdade, essa é uma questão bastante delicada, pois sabe-se que as hierarquias de 

raça, de gênero, de classe estabelecem como privilégios o que deveriam ser direitos. Os 

exemplos são diversos: desde o acesso à saúde e à moradia (fora do contexto do trabalho) até 

subsídios para educação, perdão a eventuais falhas e possibilidade de ascensão de carreira 

(dentro desse contexto). Esta constatação aparece em alguns trechos de entrevistas, como nos 

trechos: “os brancos que estavam lá tem só uma faculdade, as vezes uma pós-graduação 

requenguelas, e é suficiente. E eles ainda se espantam quanto veem nossos currículos, porque 

nossos currículos são bons” (Entrevistada, 40 a 49 anos) e “Na empresa, eu via profissionais 

de comunicação perguntando “endereço” é com Ç ou SS, acredita? Brancos. Eles eram 

considerados os “talentos potenciais” da empresa. Não sabiam o básico” (Entrevistada, 30 a 

39 anos). Um trecho em especial me chamou a atenção: 

Você tem uma série de ministros, inclusive Ministro da Educação, que inventa 

um diploma de Doutorado que não existe! E eu com toda a minha formação, 

toda a minha experiência, Mestrado, Doutorado, PhD, sou eu que tenho que 

provar minha competência (Entrevistada, 50 anos ou mais). 

 

 A entrevistada diz respeito a uma série de notícias veiculadas entre 2019 e 2020, que 

investigavam se o currículo apresentado por ministros, desembargadores e deputados, entre 

outros cargos relevantes para o país, continham informações falsas. É importante a análise que 

ela faz, não apenas da liberdade de pessoas privilegiadas de divulgarem informações que não 

são verdadeiras, mas também do questionamento constante que quem são as pessoas cujas 

habilidades são críveis (um homem, branco, que ocupa um cargo público) ou não (uma mulher, 

negra, professora). Ela tem a formação e é questionada sobre isso frequentemente. Outras 

pessoas não têm, ocupam cargos mesmo sem tê-la ter e não seriam penalizados por mentir que 

a têm. 
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3.2 A MOTIVAÇÃO INSPIRACIONAL 

A questão do privilégio não é apenas uma percepção. Atualmente, é possível 

encontrarmos uma série de dados que comprovam que o mercado de trabalho no Brasil ainda é 

restritivo em relação à diversidade (ETHOS, 2015; IBGE, 2010; 99JOBS, 2021). Grupos como 

LGBTQIA+, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas gordas e, principalmente, pessoas 

negras encontram barreiras para serem contratadas e promovidas.  

 Pessoalmente, tenho uma relação dúbia em relação a estes dados: embora saiba que são 

extremamente relevantes para que possamos construir uma sociedade menos desigual, sinto a 

pressão (que também é relatada pelas Lideranças) em ser “a negra única” em determinados 

espaços. Saber que apenas 1,6% dos gerentes de grandes empresas no Brasil são mulheres 

negras (ETHOS, 2015, p. 26) me motivou a escrever esta dissertação. Entretanto, fico pensando 

que, se eu teria desistido de tentar caso eu soubesse que minhas chances de me tornar gerente 

de uma grande empresa eram duas em cem – ou talvez menos ainda em 2011, quando assumi 

essa posição pela primeira vez. Ou não. Talvez essa consciência me faria ainda mais motivada 

a quebrar o paradigma. Essa é uma conclusão que eu ainda não tenho.  

 A subjetividade em relação ao que é motivador é absolutamente complexa: o que pode 

impulsionar uma pessoa a tentar é o que pode levar à desistência uma outra pessoa (ou a mesma 

pessoa, em outro momento). Mesmo assim, nos relatos das Lideranças, há um ponto comum 

em relação às motivações: a perspectiva inspiracional. De acordo com a interpretação que 

fazem acerca das desigualdades sociais que presenciaram, as Lideranças indicam ter sido 

impulsionadas a buscar um maior poder aquisitivo a partir do contato com pessoas que 

possuíam o que eles não podiam ter. Ter acesso, ou mesmo proximidade, com realidades 

diferentes das suas – e percebidas como “melhores” ou “mais interessantes” – fez com que as 

Lideranças despertassem para suas próprias vontades. Em várias entrevistas foram frequentes 

as justificativas de que a motivação para se dedicar mais decorreu da busca por posses ou 

experiências que pareciam inalcançáveis para elas. Os trechos abaixo exemplificam essa 

dinâmica.  

 O contato com as clientes de sua mãe fez com que uma das nossas entrevistadas 

vislumbrasse as viagens internacionais. O fato de esta cliente estudar na PUC inspirou uma 

vontade na Liderança de também entrar nessa faculdade. A relação inspiracional com uma 

realidade, à época muito distinta da sua, foi relatada e interpretada como uma motivação: 

Meu pai só estudou até a quinta série e minha mãe fez uma parte do segundo 

grau e fazia cursos por correspondência. [...] Depois de ficar muito tempo 
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desempregada, ela abriu uma pequena lavanderia. E era essa lavanderia que 

fazia com que eu conhecesse o mundo. Porque a gente pegava e levava as 

roupas. Com 10, 11 anos de idade, eu carregava 15 quilos de roupa suja na 

cabeça. As clientes eram de condomínios de luxo para o meu mundo. Algumas 

dessas pessoas – essa coisa da branquitude, né? – achavam bonitinho as 

crianças trabalhando. Imagina se as criancinhas deles estão trabalhando. Não, 

né? Tinha uma cliente específica (eu tinha 10, 12 anos, ela já estava na 

faculdade) que viajava, me contava, trazia coisas pra mim das suas viagens. 

Ela estudava na Universidade Católica e eu pensava: um dia eu vou estudar 

nesse lugar (Entrevistada, 30 a 39 anos). 
 

  

Esse relato traz uma série de reflexões importantes. A mãe (que, como falamos 

anteriormente, é a referência familiar e impulsionadora do crescimento das Lideranças) se 

esforça para estudar via correspondência – uma das modalidades do Ensino à Distância, uma 

vez que não tinha condições de frequentar uma faculdade. Nesta mesma perspectiva, o fato de 

esta cliente estudar na faculdade Católica ganha uma perspectiva de sonho para a entrevistada, 

semelhante à despertada pelas viagens e pelos presentes internacionais.  

Importante saber como as relações de classe aparecem fortemente nessa questão do 

inspiracional. Pensando raça e classe, temos a romantização do trabalho infantil como um 

sintoma do racismo estrutural que estabelece, culturalmente, quais crianças serão estimuladas 

a estudar e até a brincar, e para quais crianças o trabalho é socialmente aceito e até elogiado 

(“essas pessoas achavam bonitinho”).  

Pensando na questão do consumo e na privação desse consumo em decorrência da 

opressão de classe, temos uma outra camada de desejos despertados. Seleciono dois trechos, de 

um entrevistado e de uma entrevistada, que relatam a mesma experiência:   

E aí comecei a trabalhar muito cedo, com 7 pra 8 anos de idade. “Ah mas você 

trabalhava, por quê? Faltava comida dentro de casa?”. Não. Não é que faltava 

comida dentro de casa, eu trabalhava porque eu achava que, na época, ter uma 

roupa de marca era ter um status, era estar bem-visto e quisto na sociedade. 

Eu queria outras coisas (Entrevistado, 20 a 29 anos). 

 

Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 14 eu já trabalhava. Eu trabalhei 

como vendedora de pet shop, manicure, fui babá, passava roupa pras minhas 

tias, eu sempre quis, de alguma forma, fazer a minha grana porque a minha 

mãe já bancava a casa, bancava tudo... E quando você é jovem, 

principalmente, você é o tempo todo atravessado e influenciado pelos desejos 

do consumo (Entrevistado, 20 a 29 anos).  

 

Notem que, neste caso, a questão interseccional tem um viés diferente da maioria dos 

outros exemplos utilizados nesta dissertação. Para o homem, “começar a trabalhar muito cedo” 

significa sete anos de idade; para a mulher, quatorze. Muitas gerações de meninos pretos e 
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pardos, principalmente nos casos de ausência da figura paterna, ou ainda, de uma má 

remuneração dos pais, começaram a trabalhar antes dos 14 anos. Segundo o IBGE, atualmente, 

o trabalho infantil concentrava mais pessoas do sexo masculino (66,4%) do que feminino 

(33,6%). Infelizmente, a maioria dessas crianças são negras: 71,8% delas na faixa entre 5 e 13 

anos e 63,2% na faixa de 14 a 17 anos.   

Peço licença aqui para relatar um episódio que aconteceu comigo, quando eu tinha 

aproximadamente 10 anos de idade. Havíamos nos mudado, recentemente, para um bairro de 

classe média alta em Belo Horizonte. Minha mãe estava apressada e me pediu para pegar um 

único item (que já não me ocorre qual) em um mercadinho que ficava na rua que cruzava a 

nossa. Na fila, uma senhora (obviamente completamente desconhecida para mim) me perguntou 

em qual casa eu trabalhava e se eu não gostaria de trabalhar para ela. Eu disse que não 

“trabalhava ali perto”, que eu “morava ali perto” e ela não acreditou. É a primeira vez que eu 

conto essa história. Caso meus familiares leiam, poderão entender, depois de quase 20 anos, 

porque me incomodava tanto ir a esse mesmo mercado, onde eu nunca mais voltei sozinha.  

Por que é que a senhora branca moradora do bairro rico presumiu que eu pudesse ser 

sua empregada? Ou pior, por que ela jamais poderia conceber que eu não seria sua empregada? 

Grada Kilomba (2019, p. 93-111) conceitua o racismo genderizado após relatar ter sido 

interpelada, de maneira semelhante, pelo médico com quem estava se consultando. O homem 

perguntou à Grada se ela estaria interessada em trabalhar – cozinhando, limpando e lavando as 

roupas – nas férias de sua família. Ela tinha apenas 12 ou 13 anos, e argumenta que meninas 

negras não são vistas como crianças, mas como serventes. Nessa análise, aponta que a raça é o 

tema central da questão, muito além do gênero – principalmente porque crianças brancas, 

mesmos se meninas, dificilmente seriam interpeladas da mesma maneira.   

As experiências da Liderança, de Kilomba e da minha própria vida são sintomas de 

como a estrutura colonial e escravocrata ainda persiste em nossa sociedade. Em confluência 

com o fato de que as mulheres negras são maioria no trabalho doméstico – a figura da “mucama” 

que tratamos nas sessões anteriores, não é coincidência que muitas meninas negras ainda 

estejam em situação de trabalho infantil doméstico.  

No caso das Lideranças que descrevem ter trabalhado na infância e na adolescência, o 

uso do salário era para desejos de consumo supérfluo, que seus pais não poderiam prover. 

Destaco essa característica para que seja possível compreender essa interpretação aspiracional 

diferente da necessidade de quem, infelizmente, começou a trabalhar na infância para garantir 
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a própria sobrevivência. Essa realidade mais grave, que poderia ser interpretada de outra forma, 

não apareceu nos relatos das Lideranças. Aqui os relatos partem de um lugar que, embora ainda 

desprivilegiado, tinha a garantia das necessidades essenciais supridas.  

A percepção do desejo de ascensão ocorre também no ambiente escolar. Uma das 

entrevistadas fala de uma nova “perspectiva de mundo” com a mudança da escola pública para 

a escola particular: 

O que aconteceu quando eu entrei na escola particular foi que essa escola me 

deu uma perspectiva de mundo que eu comecei a desejar. Eu também queria 

ir pro exterior, eu também queria ter a vida que meus colegas tinham. Eu 

conseguia entender que a minha vida era pior que a deles, no sentido material, 

e eu também me esforçava pra reverter isso (Entrevistada, 40 a 49 anos). 
 

 

Para compreender essa análise, é importante lembrarmos que esse é um relato do 

passado, mas com um olhar do presente. Hoje, as Lideranças entendem que as desvantagens 

que percebiam quando jovens se transformaram em desejos. E que, por almejar aquilo que elas 

não tinham, começaram a buscar. Falar sobre isso na atualidade traz uma perspectiva de 

conquista e superação, em vez de expressarem a dor sofrida à época. Fica o questionamento: se 

não tivessem realizado a conquista material, as Lideranças ainda iriam compreender essas 

experiências como estímulo? Ou teriam sentimentos de indignação ou revolta, em face da 

desigualdade? 

 Nas palavras dos próprios entrevistados, os desejos de consumo, pertencimento ou 

experiências se transformaram em motivação, mas não eram os únicos estímulos. A seguir, 

veremos como o convívio com determinadas pessoas foram essenciais para o desenvolvimento 

das trajetórias aqui descritas.  

 

3.3 OS MENTORES E AS INSPIRAÇÕES 

Em todos os relatos é possível encontrar pessoas que através o exemplo, o incentivo 

e/ou as oportunidades foram essenciais para o crescimento das Lideranças Negras. Esses 

encontros e os benefícios trazidos por eles são relatados com termos como “inspiração”, 

“benção” ou “sorte”, como no relato a seguir: 

Eu não gosto muito de achar que a gente tem “sorte” na vida, porque parece 

que você não é responsável pelo que acontece. Tem uma frase que é do 

Picasso: “quando a sorte chegou, eu já estava trabalhando há muito tempo”. 

Eu tive sorte de encontrar pessoas no meu caminho que me ajudaram a me 

desenvolver, me ajudaram a problematizar o meu fazer, me estimularam e me 
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desafiaram. Pessoas negras e brancas, mulheres e homens, heterossexuais e 

LGBT... enfim, pessoas (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

  

A figura desse mentor não tem uma descrição física unânime, conforme pontuou a 

entrevistada na fala acima, embora haja uma maioria de mentores descritos como pessoas 

negras. Entretanto, as características comportamentais – a generosidade, o cuidado, a partilha 

de conhecimentos – são bastante semelhantes. É o mentor quem apresenta para as Lideranças 

uma oportunidade acadêmica ou profissional, que vai ser relatada como a grande virada na 

trajetória. Escolhi o relato abaixo para exemplificar a importância da atuação do mentor. Ele é 

apresentado como “professor” e “chefe” – posições recorrentes nas descrições:  

Eu entrei como estagiário, auxiliar, depois técnico e supervisor. O outro 

degrau era trabalhar direto com o gerente geral. E o gerente que estava 

assumindo a área, já havia sido meu professor e meu chefe. Um cara 

inteligentíssimo, muito competente. Ele também é negro. Ele é uma das 

minhas maiores fontes de inspiração. De todos os profissionais que foram 

meus superiores, ele é um dos que me moldaram, pela forma que ele analisa 

as coisas, pela visão que ele tem, ele se antecipa. Ele me deu oportunidade. E 

eu aprendi tudo. A minha equipe brinca hoje comigo: “porque você tem tantos 

cadernos?” [risos]. Ele anotava tudo, formalizava tudo, documentava tudo. 

Aprendi isso com ele (Entrevistado, 40 a 49 anos). 

 

Em uma trajetória na qual a Liderança identifica três pessoas como “anjos da sua vida” 

– uma professora, uma gestora e a mãe da família que a recebeu no intercâmbio. De uma 

maneira curiosa, mas não surpreendente, essa entrevistada nota semelhanças entre sua mãe e 

uma destas mentoras. A percepção do poder matriarcal, da proteção e do estímulo, além da 

correção e da cobrança, reforçam a percepção de que a figura materna é a figura do cuidado: 

Sabe aqueles anjos que aparecem nas nossas vidas? Eu tive três: minha 

primeira chefe, uma professora de espanhol e a minha mãe, da família que me 

acolheu no intercâmbio. A gestora da época estava com um projeto global, 

mas ela falava inglês muito mal e precisava de alguém que ajudasse no inglês 

para os projetos. Eu fazia tudo em inglês para ela. E ela me ensinava a 

trabalhar, porque era meu primeiro estágio na área. Chegou um determinado 

momento, tinha uma reunião em São Paulo com um VP Global e ela me levou 

para falar inglês. O que eles falavam, eu dava opinião, eu comentava, tudo 

isso num nível de inglês que eles não esperavam. Essa minha chefe era muito 

parecida com a minha mãe. Ela foi um dos anjos da minha vida (Entrevistada, 

30 a 39 anos). 

 

O papel deste mentor vai além de possibilitar uma oportunidade, mas perpassa a 

identificação e a valorização das habilidades das Lideranças. A subjetividade está na motivação 
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pautada no apoio e na validação. O mentor é, antes de tudo, o indivíduo que acredita no 

potencial das Lideranças: 

Eu sou uma mulher de sucesso porque eu tive a oportunidade de estudar e de 

encontrar pessoas, no meio do meu caminho, que me abriram portas e 

acreditaram que eu pudesse somar. Nesse sentido, a minha sócia é a melhor 

representante dessa porta. Ela acreditou em mim, ela acreditou que trabalhar 

comigo seria bom, ela me deu oportunidade. Ela sempre me estimulou, me 

desafiou, quando eu estou insegura ou com medo, ela sempre aposta, ela 

acredita, ela sempre falou que eu seria uma pop star (Entrevistada, 30 a 39 

anos).   

 

Tão nítida quanto a importância destes mentores é a constatação de que eles atuam para 

reverter desigualdades estruturais do mercado de trabalho. Quando alguns direitos são 

privilégios, aliados dentro do grupo de privilegiados podem (e devem) atuar para que mais 

pessoas acessem o que precisam. Relações desiguais de poder, estabelecidas há muitos anos, 

são mantidas quando não há nenhuma ação para revertê-las. Nas palavras da própria Liderança: 

“para pessoas negras, na sociedade que a gente vive, a gente ainda precisa de pessoas que 

estão no poder e possam, de alguma forma, abrir portas, abrir os caminhos (Entrevistada, 30 

a 39 anos). Esse movimento de fornecer possibilidades transformou as doze histórias relatadas 

aqui. E poderia estar movimentando mais, se houvessem mais pessoas dispostas a dividir seus 

privilégios.  

O sentimento de gratidão por esses mentores – que algumas lideranças chamam de 

“exemplos” ou até “anjos” – é uma característica em que convergem as narrativas. Essa gratidão 

e a percepção de que é importante haver indivíduos que motivem e estimule o desenvolvimento 

de outras pessoas faz com que a Liderança também busque atuar como mentor: 

Eu não cheguei até o exterior sozinho. Eu cheguei porque várias pessoas me 

ajudaram a chegar até ali. Muita gente mesmo, minha mãe, minha família, 

meus amigos, meus professores, educadores. Muita gente me deu força, me 

deu condições, em algum momento da minha vida. Conselhos, cursos... E eu 

tinha que contribuir aquilo de alguma forma pro Brasil. Seria impossível 

contribuir com cada pessoa que me ajudou a chegar lá, mas eu poderia retribuir 

para o Brasil. Eu tinha essa responsabilidade social e essa responsabilidade 

com o meu país. E a maneira que eu achei de contribuir foi com o meu projeto 

social. Lá eu escrevi a proposta, mandei pro Brasil pra ser aprovado, dentro 

do projeto social que eu fiz parte. O projeto social onde eu comecei, que me 

fez ter meu primeiro emprego com carteira assinada, quando eu tinha 14 anos 

(Entrevistado, 20 a 29 anos).  

 

O entrevistado se tornou apoiador no mesmo projeto em que foi aluno. Essa atitude tem 

uma perspectiva de retorno e de ciclo bastante explicativa do pensamento da maioria das 
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Lideranças: eles sabem de onde vieram e aonde chegaram; sabem quem os auxiliou nesse 

caminho e como podem trazer outras pessoas também. Compreendem a si mesmos como parte 

de uma sociedade e se comprometem a contribuir com ela.  

 

3.4 A RESPONSABILIDADE DE SER E ESTAR 

A consciência acerca de suas trajetórias faz com que Lideranças Negras reflitam sobre 

seu papel na sociedade. Ocupar espaços que foram historicamente negados para o(s) grupo(s) 

a que pertencem desperta sentimentos positivos, como gratidão – “eu quero retribuir aquilo 

que eu recebi” (Entrevistada, 40 a 49 anos) – e otimismo – “Eu existo e trabalho para dar 

esperança para quem acha que não vai conseguir. Eu só posso ter esperança” (Entrevistada, 

50 anos ou mais). Por outro lado, a reflexão também considera os aspectos mais pesados sobre 

esse lugar de responsabilidade ao representar um grupo: 

As pessoas me falam que eu sou uma referência, eu acho maneiro, eu 

reconheço. [pausa]. Mas no momento que eu estou na minha vida, isso é mais 

prejudicial do que benéfico. Pro meu psicológico. Eu precisava ser mais leve. 

Por exemplo, eu preciso diminuir minha carga de trabalho, eu não bebo em 

público. A questão de ser uma referência, me faz ter uma autocobrança muito 

grande, e eu já me cobro naturalmente. A lógica [gaguejando], eu fui 

pressionada, e isso tem uma influência da minha mãe também, da excelência 

no que você faz, no que você se compromete a fazer, e até aí é positivo. O 

problema é que, para eu me tornar essa referência, eu tive que abrir mão de 

muitas coisas, de posicionamentos, eu tive que me colocar numa caixa. Eu tive 

que abrir mão e eu abro mão conscientemente, e ok. Mas pessoas falam, as 

pessoas fofocam: brancos falando de pretos, pretos falando mal de outros 

pretos pra se promover. Eu sei porque o cara que ficou com fulana conta, 

mesmo a menina não tendo feito nada de mau. Eu sei porque o terceiro que 

fez negócio reclama do parceiro, do detalhe. As pessoas são assim. Essa busca 

por perfeição me ajudou até aqui. Mas eu estou tentando agora ser mais 

imperfeita, dentro das possibilidades. [...] A minha cobrança vem do fato que 

eu sou a única nos lugares. E aí eu não posso errar. Eu já sou a única, sou a 

referência no ambiente, na bolha em que eu vivo. Se eu derrapar, se eu cair, 

não sou só eu caindo. Essa responsabilidade imensa que eu coloco sobre mim 

chegou num nível insuportável... Mas chega! Eu sou um ser humano. Não dá 

pra acertar em tudo 100% (Entrevistada, 20 a 29 anos).  

 

O relato acima nos conduz a algumas subjetividades importantes dos problemas da raça. 

Primeiramente: a noção de que, embora a legislação estabeleça direitos e deveres iguais para 

todos os indivíduos, é no cotidiano que as diferenças entre grupos privilegiados e minorizados 

se manifestam. A preocupação de representar os seus e a exigência própria e externa de evitar 

erros que prejudiquem o grupo é sintomática da desigualdade: “Nós temos que mostrar, cada 

vez mais a nossa competência, para que a porta não se feche para os que vêm depois” 
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(Entrevistado, 40 a 49 anos). O subalterno responde por um grupo e o normativo disfruta das 

particularidades individuais – fato que dificilmente é percebido por pessoas brancas, mas que é 

recorrentemente relatado por pretos e pretas:  

Quando eu entrei na empresa, uma pessoa negra, um anjo na minha vida, me 

disse: o que você precisar, você pode contar comigo. Não te falo isso apenas 

porque eu gosto de você, mas porque você fala por todas as pessoas negras 

desse país. Quando ele falou isso, nossa, até hoje eu me arrepio. Eu pensei: 

para que eu quero descer. É muita responsabilidade. Tudo isso pesa, é denso, 

às vezes sufoca. Eu tenho medo de errar porque, se eu errar, a branquitude vai 

usar o meu erro contra todos os negros. Vieram mulheres negras antes de mim 

e me possibilitaram estar aqui. E eu quero abrir caminho para outras mulheres 

negras estarem aqui também (Entrevistado, 30 a 39 anos). 

 

Quando as Lideranças afirmam “Para que eu quero descer” ou “Chega! Eu sou um ser 

humano”, ainda que subjetivamente exprimem uma reivindicação contra o processo de 

desumanização dos corpos negros, considerados incansáveis, fortes, resistentes à dor. A 

humanidade, nesse caso, foi retirada através da cobrança, da exigência de dedicação extrema. 

Outra Liderança explica essa questão: 

Eu fico pensando “eu sou uma pessoa normal”. Quando transformamos as 

pessoas em referências, porque esse lugar tira um pouco a humanidade das 

pessoas, as referências não podem errar. Quando a gente admira alguém, deve 

entender que essa pessoa é humana, que ela pode errar também, nem sempre 

ela vai estar com razão (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

Embora refutem essa referenciação que é imposta, as Lideranças assumem outro aspecto 

da representação. Transformam o seu lugar de fala – de vítimas de determinadas circunstâncias 

ou experiências para agentes de transformação:   

Tanto no Mestrado quanto no Doutorado eu falo de gente pobre. Eu sempre 

quero pesquisar pobres, pretos. E por quê? Porque eu vim daí. Eu preciso 

contar essas histórias, esses percursos, essas trajetórias. Porque eu me cansei 

de ouvir “fulano não consegue, porque ele não quer nada”. Mas o fulano já 

ouviu tanto não que ele passou a acreditar que ele não pode, ele desiste porque 

dói menos. É muito difícil persistir, porque eu não me frustro, eu não me 

magoo se eu não tentar. Por vezes, eu disse pra mim mesmo: eu desisto, chega 

de receber não, chega de ser autodidata porque eu não tenho como pagar aulas, 

chega de ter um currículo melhor e não receber as oportunidades. Eu tive esses 

momentos, e alguns duraram meses. Mas eu agradeço a mim mesma por não 

ter desistido (Entrevistada, 40 a 49 anos). 
   

 

A fala acima sintetiza a relação entre as reflexões e os propósitos. Conforme discorre a 

escritora Carolina Maria de Jesus no indispensável Quarto de despejo: “é preciso conhecer a 
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fome para saber descrevê-la” (JESUS, 1960, p. 26). De mesmo modo, o conhecimento das 

privações, dos desconfortos e dos limites impostos pelos marcadores cruzados de raça e classe 

possibilita que acadêmicas negras mobilizem objetos de pesquisa pautados nesse conhecimento. 

É isso que faço eu nesta dissertação e é o que faz a entrevistada em seus estudos.  

É importante destacar como a perspectiva interseccional está em todos esses relatos. São 

as próprias Lideranças que apontam como as opressões atingem “pretos pobres” e “mulheres 

negras”, e não apenas pretos ou pobres ou mulheres. Coloco dois relatos, de um homem e de 

uma mulher, comparados, para percebermos a questão de raça, gênero e classe. 

Eu tenho muita coisa pra fazer ainda, eu ainda vou fazer milhares de coisas. 

Mas eu reconheço que eu já sou representatividade; tanto pro negro, pro 

pobre, pro favelado. Eu tenho essa responsabilidade e carrego isso comigo. 

Mas eu reconheço que tem outras pessoas que têm trabalho tão bom ou até 

melhor do que o meu, e que não têm a mesma visibilidade midiática que eu 

tenho. Precisavam ter (Entrevistado, 20 a 29 anos, grifo meu). 

 

E eu ficava pensando: o que eu posso fazer já que eu estou nesse lugar, que é 

tão branco, tão elitista, mas que tem uma pauta tão importante, tão urgente, 

que tem impacto na vida de todo mundo? Como eu faço pra trazer outras 

pessoas? Eu muito inspirada pelos coletivos de mulheres, mas pensava: 

tem que discutir raça! Não adianta, principalmente no Brasil, você trazer 

a discussão de raça e de classe. Quando não tem pessoas diferentes, a 

tendência é aumentar as desigualdades, os preconceitos. A gente precisa dar 

mais visibilidade para o trabalho das mulheres negras. A gente está aqui e a 

gente faz a diferença onde a gente está (Entrevistada, 30 a 39 anos, grifo meu). 

 

As Lideranças Negras se colocam como porta-vozes de um grupo: “eu sei, eu vim, eu 

cansei de ouvir, eu preciso falar, eu faço”. Elas, Lideranças Negras, estão cientes das 

dificuldades que enfrentaram em suas carreiras, das estratégias que encontraram para 

ultrapassar as barreiras que persistem até hoje e é por essa razão que elas assumem 

responsabilidades em relação à sociedade.  

Por isso, ouvi relatos críticos acerca de pessoas de grupos minoritários que, ao 

ascenderem socialmente, não assumem uma postura de transformação da sociedade. Essa 

postura é importante para que possamos perceber a diferença entre a Liderança Negra de 2021 

e a médica Luisa, retratada no livro de Neusa Santos Souza (1983), cuja postura em relação ao 

universo da branquitude era mais passiva e submissa. Com o avanço acerca das discussões das 

questões de raça, o negro único assume as tarefas de desvencilhar-se da normatividade branca 

e de promover a diversidade racial.  



 

 
 
 

 

 

124 

Assim, percebemos que a Liderança Negra tem uma percepção muito aguçada do que 

significa ser a única pessoa negra em determinados ambientes. Também sua preocupação em 

fazer da sua presença uma possibilidade para que outras pessoas possam ocupar o mesmo 

espaço e o confronto com aqueles que não o fazem: 

A coisa do “negro único” me estressa às vezes. Eu vejo algumas mulheres 

negras que ascenderam e não querem abrir portas, porque elas querem essa 

posição de negra única. Você ser a primeira negra, isso não resolve nada. 

Agora, se você foi a primeira e abriu espaço para os outros, aí você fez a 

diferença. [...] Traz os seus. A primeira mulher negra está lá, sendo a única 

mulher negra há anos, e não fez NADA pra mudar isso? Eu sou totalmente 

contra isso, o meu objetivo é trazer muitas e muitos (Entrevistada, 40 a 49 

anos). 

 

 A síntese da responsabilidade que assumem as Lideranças Negras, portanto, extrapola a 

questão da representatividade: relaciona-se com a necessidade de aquilombamento 

(NASCIMENTO, 2019), mencionada no segundo capítulo, e inclui a tarefa de transformar as 

estruturas, de dentro para fora.  

Por isso, todas as Lideranças entrevistadas têm se envolvido com o tema da Diversidade 

dentro das organizações onde atuam, ainda que não trabalhem diretamente com Recursos 

Humanos ou ESG (Enviroment, Social and Governance, em inglês, ou Ambiental, Social e 

Governança, na tradução).  

  

3.5 DIVERSIDADE NO MERCADO DE TRABALHO 

Participar das iniciativas referentes à Diversidade e Inclusão nas organizações nas quais 

estão inseridas é mais uma das semelhanças que encontramos nos relatos das Lideranças 

Negras. Essa participação é intrínseca à responsabilidade de transformar as questões estruturais 

que impedem indivíduos não-normativos de ocuparem os espaços dentro das referidas 

organizações, sendo essas empresas, universidades ou demais instituições. Nas palavras de uma 

entrevistada, esse trabalho vem das motivações pessoais:  

Eu não sou Gerente de Diversidade. Eu me envolvo por propósito, porque eu 

queria mais negros na empresa onde eu trabalho, mas é preciso ter alguém que 

faça esse trabalho (Entrevistada, 40 a 49 anos).  

 

Eu ouvia as pessoas do meio da Diversidade e eu ficava um pouco frustrada 

com a quantidade de senso comum, de viés inconsciente, de besteiras que as 

pessoas ainda falam. Eu sabia que podia fazer melhor. Eu comecei a me 

conectar com outras coisas que fizeram com o que meu trabalho fizesse mais 

sentido, porque eu estava contribuindo de alguma forma. É aí que entra a 
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fundação do grupo de negros da empresa. Eu não tinha ideia do impacto que 

eu estava criando (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

Falar de propósito e de sentido é muito importante: demonstra quão significativa é essa 

atuação, por estar conectada com valores e ideais, mas para a compreensão do que significa 

para essas Lideranças Negras atuarem como agentes da Diversidade é importante compreender 

que o propósito está apenas em uma das camadas, e eu diria, na superfície de algo mais 

profundo.  

Trabalhar pela transformação das dinâmicas da sociedade é uma tarefa complexa. Antes 

das próprias ações, é necessária uma reflexão profunda, que parte da identificação e do 

questionamento de situações cotidianas nas quais a desigualdade – de raça, de gênero e demais 

– se manifesta.    

Uma das Lideranças relata que, numa conversa com headhunters (profissionais que 

atuam como facilitadores de processos seletivos de executivos), se deparou com o discurso de 

que não haveria distinção entre profissionais. A argumentação era que, para os recrutadores, 

não importa se um currículo é de um profissional negro ou branco, homem ou mulher, com ou 

sem deficiência etc. “A gente não faz distinção, o que vale é o currículo”, teria afirmado um 

conceituado headhunter.  

A Liderança, diante deste argumento, fez uma provocação reveladora do que é a 

discriminação no mercado de trabalho. Se para preencher uma determinada vaga na diretoria 

ou conselho de uma empresa, por exemplo, houvesse a determinação de que seria mandatório 

selecionarem uma mulher ou pessoa negra, ou ainda uma mulher negra, o headhunter 

conseguiria encontrar essa profissional no mercado? Ao receber a resposta positiva, de que o 

recrutador poderia encaminhar profissionais diversos para quadros executivos, a Liderança 

questiona: “então por que, nesse momento, não está acontecendo?” (Entrevistada, 40 a 49 

anos). 

A postura questionadora pode trazer prejuízos para os profissionais negros, assim como 

a insistência em projetos que, efetivamente, objetivam modificar as estruturas de dentro para 

fora:  

Quando eu comecei a contratar aqui, ouvia “ela só contratou porque ele é 

negro”. O candidato aprendeu inglês sozinho, tinha projetos, era da USP, foi 

o melhor que já trabalhou naquela área. Gente branca contrata só gente branca 

o tempo inteiro. Contrata e promove, mas se eu contrato um negro é uma 

questão? Aí disseram que ele morava muito longe. Como que nós vamos falar 

de Inclusão, se eu tenho um limite de espaço geográfico? Se as vagas são 
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apenas para pessoas privilegiadas que moram na Zona Sul? E depois eu 

contratei uma menina trans, ela ficava constrangida, porque eles queriam 

transformá-la numa atração de circo. Um horror. E eu pensava: ou eu vou 

desistir, me resignar, ou eu vou hackear as estruturas. E vou falar de 

Diversidade, não apenas porque eu conheço os conceitos sociológicos, 

antropológicos, mas porque eu quero mudar essa realidade (Entrevistada, 30 

a 39 anos).  

 

Essa fala acima desperta a necessidade de algumas considerações sobre o chamado 

“racismo reverso”, que seria a acusação de que pessoas brancas poderiam sofrer racismo vindo 

de pessoas negras. É notável que a argumentação de que pessoas negras estariam discriminando 

pessoas brancas é propositalmente utilizada para impedir medidas de reparação, cujo objetivo 

é a igualdade. A Liderança argumenta nesse sentido: “Gente branca contrata só gente branca 

o tempo inteiro. Contrata e promove. Mas se eu contrato um negro é uma questão?”. Ou seja, 

a própria acusação manifesta uma percepção racista de que o branco em determinados espaços 

é a normatividade, porque a raça só é percebida quando o negro contrata o negro.   

Vale reforçar que o racismo está pautado em relações de poder e baseado em um sistema 

de opressões em que pessoas brancas são consideradas superiores e, portanto, disfrutam de 

privilégios que as mantém nesse lugar. Tanto essa organização hierárquica como a mentalidade 

que a sustenta vêm como consequência da colonização e do sistema escravocrata. O racismo é 

o retrato das condições desiguais de poder que ocorrem no mundo inteiro há centenas de anos. 

Desta maneira, não é possível que indivíduos brancos sejam vítimas de racismo (como negros, 

indígenas, orientais e demais etnias minorizadas), mas é possível (e, infelizmente, comum) que 

o argumento do “racismo reverso” seja utilizado em face de tentativas de se destituir as 

condições com as quais os brancos se favorecem. 

  A partir dos relatos fica evidente que um choque acontece quando pessoas 

comprometidas com a igualdade de direitos esbarram em pessoas acostumadas com a 

exclusividade do privilégio. São agentes de objetivos opostos: transformar ou agravar a 

disparidade. O confronto é o próprio apontamento de que há privilégios e, portanto, há pessoas 

sendo beneficiadas. A relação de apego a essas benesses por parte de pessoas brancas, 

especialmente homens, percebemos também no relato abaixo: 

A minha área, junto com o RH, começou um trabalho nesse sentido, mas é um 

trabalho hercúleo. Eu não fazia ideia que discutir o tema internamente fosse 

tão difícil. Sempre que a gente toca no assunto sai sangue, tem quebra-pau. 

Sempre cai numa coisa de criticar ações afirmativas, as pessoas com muito 

medo de perder seus privilégios. Teve um cara que falou pra mim assim: “Ah, 

se tiver cota pra negro, eu também quero cota pra gordo”. Achou que era um 
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argumento pra eu desistir. Mas eu respondi: “Vamos fazer! Gordofobia 

também é uma realidade no mundo corporativo. As pessoas também deixam 

de ser admitidas porque não tem o peso ‘padrão’”. Só que este homem é um 

diretor, branco, hetero, cis, rico... Ele não está excluído do processo, não está 

à margem (Entrevistada, 40 a 49 anos).  

 

A fala da Liderança confirma que pessoas privilegiadas tendem a não permitir a 

expansão do que é uma prerrogativa exclusiva de um grupo para um direito de todos os grupos. 

As Lideranças sabem disso. Na sua expertise, avaliam inclusive onde estão os principais 

entraves para que o tema da Diversidade não seja trabalhado com mais afinco dentro das 

organizações brasileiras, mesmo com a disseminação de todos os dados que comprovam que 

empresas mais diversas são mais inovadoras, mais criativas e tem de 25% a 36% mais 

lucratividade.11 Para a mesma entrevistada, a barreira para o avanço da diversidade está no 

modelo de gestão:  

O impasse está sempre na liderança, no topo, porque é a gestão que dá o tom, 

né? A empresa se propõe diversa; tem negros, PcDs, mulheres, LGBT.  Mas 

quando você vê o corpo executivo, são todos homens brancos. Por ser uma 

empresa multinacional, a gente tem o problema da Diversidade não ser pauta 

na matriz. Hoje o topo da empresa não enxerga a Diversidade como um tema 

relevante. Com exceção de um VP, que sabe que é importante, mas também 

não vai comprar essa briga, por causa do privilégio – homem, branco, velho, 

hetero, cis, rico etc. Nem a diretora de RH entende de Diversidade! Em 

algumas falas, eu percebo que ela é contrária. Você percebe que falta 

entendimento do tema. Uma vez que o RH não está engajado e as lideranças 

também não, aí é muito difícil. Esse homem que falou da gordofobia, ele jogou 

a responsabilidade no RH: “Quando eu abro uma vaga, eu não peço pra ser 

banco ou negro, homem ou mulher. Eu vou contratar quem o RH sugerir. Se 

o RH me manda três currículos de três pessoas brancas, eu só vou ter brancos 

para escolher. Cabe ao RH fazer esse filtro, porque pra mim não faz 

diferença”. É uma meia verdade, porque eu soube de um gestor que deixou de 

contratar um menino, no recrutamento interno, porque ele era gay. Eles não 

querem ter gays nas equipes deles. Tem o lado do RH, mas tem também o 

gestor e seus próprios preconceitos. Eu tenho conversado com algumas 

pessoas, pra gente trabalhar a Diversidade internamente. Aí, eles têm 

trabalhado mais com a questão dos PcDs, porque é lei, né? Tem cotas. Então 

a empresa precisa cumprir (Entrevistada, 40 a 49 anos). 
 

Um segundo relato, agora de um entrevistado, apresenta uma avaliação muito próxima 

da fala anterior, embora um dos dois atue com finanças e o outro com comunicação. Ele destaca 

que empresas brasileiras ainda precisam avançar muito nas questões de Diversidade e assume 

a responsabilidade, enquanto gestor, em transformar essa realidade: 

 

11 HUNT, Vivian; YEE, Lareina; PRINCE, Sara; DIXON-FILE, Sundiatu. “A diversidade como alavanca de 

performance” [relatório]. In: McKinsey & Company, 18 jan. 2018. 
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Ainda existe um gap nos gestores do nível médio. Eu vejo a alta liderança com 

um discurso muito engajado, uma visão estratégica, um posicionamento muito 

vocal: “temos que ter Diversidade, temos que ter Inclusão”. As empresas já 

perceberam, no ponto de vista do índice social, que não há espaço para 

empresas que não têm Diversidade e Inclusão. O mercado é cruel e as redes 

sociais impulsionam. As empresas não querem sofrer desgastes de imagem. A 

alta direção tenta dar o tom, mas no dia a dia quem toma a decisão é o gestor 

do nível médio. Essas pessoas ainda não sentiram no bolso a pressão: a sua 

meta, seu bônus, seu PRL, ainda não está relacionado aos objetivos de 

Diversidade e Inclusão. Essas pessoas vão culpar o RH: “eu não contrato 

negros porque o RH não me traz negros”. Mas eu, como líder, tenho que dar 

o exemplo. Se o RH não te traz negros e mulheres, quantos você apresentou 

ao RH? O RH é parceiro, o papel é dos gestores. Eu percebo um aumento no 

número de negros, meninos ou meninas, no entrelevel: trainees, estagiários, 

analistas. Pergunta quantas pessoas dessas foram encarreiradas? Foram 

promovidos? Viraram gestores? A empresa faz números que impressionam a 

mídia, mas se você verificar com atenção nos cargos altos, quanto mais sobe, 

menos negros têm. A gente tem um gap. E a gente precisa atuar para mudar 

isso.  Nós recebemos um executivo americano [na empresa] e tivemos que 

organizar uma aula para que ele entendesse o racismo à brasileira. Chegar no 

Brasil e ouvir da maioria das empresas que não há mulheres negras em cargos 

de gestão. Ele questionou: no Brasil, vocês são a maioria da população, como 

é aceitável isso? Como isso é possível? Em matéria de diversidade nas 

empresas nós estamos muito atrasados. Eu ainda tenho que convencer as 

pessoas que o racismo no mercado de trabalho existe (Entrevistado, 50 anos 

ou mais). 

 

Há um ponto de reflexão essencial indicado por essa Liderança: a relação entre a 

ausência de iniciativas de reparação e a negação do racismo. Como poderia um problema ser 

solucionado se não é, nem ao menos, percebido? Ou pior, admitido? A primeira medida para a 

reparação é a constatação do dano. Empresas precisam estar atentas às questões da sociedade 

na qual estão inseridas e a como essas questões impactam não apenas o negócio, mas também 

os indivíduos que compõem os times que tocam esse negócio.  

Para as questões de outros marcadores analisados em interseção ou não com a raça, o 

exercício é o mesmo: detectar o problema e depois agir pela solução. Na avaliação de outra 

Liderança, as empresas poderiam ser mais inclusivas se tivessem maior conhecimento, tanto 

acerca das necessidades como das possibilidades das pessoas com deficiência:  

Muito do que as empresas falam é porque elas não nos conhecem. Eles já 

entrevistaram uma pessoa cega, um surdo, por exemplo, pra saber que tipo de 

equipamento é necessário? Ou eles pressupõem que vai ser necessário um 

intérprete de Libras o tempo todo, e isso geraria um custo? Será que é isso 

mesmo? Ou estão pressupondo? É aquele velho lema: “nada sobre nós sem 

nós”. Eles precisam procurar no mercado, falar com pessoas, com 

organizações. Há diversas assessorias que reúnem os profissionais, que 

ajudam as empresas. É preciso tirar esse viés. Todos nós temos vieses e 
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precisamos que eles sejam diminuídos. Esse trabalho tem que ser feito com os 

gestores, que precisam multiplicar isso aos seus liderados. Infelizmente, tem 

que vir do gestor para que haja mais escuta. Para todos os caminhos há uma 

alternativa (Entrevistada, 30 a 39 anos). 
  

 

A Liderança fala de vieses que se manifestam, inconscientemente, como formas 

distorcidas de interpretação baseadas em crenças (muitas vezes, crenças preconceituosas). A 

informação e o conhecimento são ferramentas essenciais para o reconhecimento e a dissolução 

destes vieses e das ações discriminatórias que deles decorrem. Com todos esses relatos, fica 

evidente que as desigualdades postas no mercado de trabalho resultam da ignorância (“eles não 

sabem”) e da resistência (“eles não aceitam”).  

A presença de pessoas que representam a diversidade no trabalho e em posições de 

destaque – no caso dessa Liderança, uma mulher negra com deficiência, por exemplo – é 

transformadora, afinal desmistifica o machismo, racismo e o capacitismo à medida que encontra 

esses entraves. Uma missão absolutamente complexa, conforme veremos a seguir, e que ainda 

não é suficiente para modificar toda uma estrutura, mas que contribui com esse propósito. É um 

passo de um caminho longo e repletos de barreiras. Nas palavras dela mesma: “Não precisa 

encurtar o caminho, é só retirar a barreira. A gente já tem uma largada desigual, né, Anna? 

Por ter a deficiência, pelo gênero, pela raça, já temos desigualdade na largada. Nós queremos 

reduzir as barreiras” (Entrevistada, 30 a 39 anos).    

 

3.6 VOCÊ SE CONSIDERA UMA LIDERANÇA NEGRA? 

A escolha das doze Lideranças Negras que compõem o campo dessa pesquisa passou 

pela percepção social de que esses profissionais, além da capacidade de gestão, são 

considerados referências não apenas na subjetividade, nos apontamentos desses nomes feitos 

por profissionais brancos e negros, mas também em exemplos concretos: capas de revistas, 

palestras, prêmios e demais circunstâncias que comprovam e até mesmo demonstram a 

importância das Lideranças para o mercado. 

Ao serem convidadas, todas as pessoas sabiam fazer parte de uma pesquisa denominada 

“Lideranças Negras”. À medida que as entrevistas foram se desenrolando (e reafirmo: com o 

mínimo de perguntas possível, já que a maioria dos relatos ocorreu espontaneamente), tanto o 

que se relaciona ao que é ser negro(a) como ao que concerne ao que é ser líder foram discursos 

que apareceram de maneira natural e espontânea. Mesmo assim, para encerrar as entrevistas, 
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perguntei aos participantes o significaria ser uma Liderança Negra e se eles se enxergam dessa 

maneira. Veremos as respostas a seguir.   

A consciência dos entraves sociais e raciais foi recorrente. A Liderança sabe das 

estatísticas, mas não só isso, conhece a realidade por trás dos dados: 

Eu acho que sou uma pessoa de sucesso porque eu contrariei muitas 

estatísticas para as quais eu estava predestinada. Por exemplo, o fato de ser 

bisneta, neta, filha de mulheres negras e indígenas que foram empregadas 

domésticas durante toda a sua vida. E isso eu devo principalmente à minha 

mãe, o meu pai faleceu quando eu era criança e a minha mãe segurou a onda... 

Ela que nos estimulou e nunca deixou a gente parar de estudar. Ela sempre se 

sacrificou para que a gente pudesse estudar – e não precisasse trabalhar 

enquanto criança como ela teve. Eu sou uma mulher de sucesso porque eu tive 

a oportunidade de estudar e de encontrar pessoas, no meio do meu caminho, 

que me abriram portas e acreditaram que eu pudesse somar. Eu ganho dinheiro 

fazendo o que eu gosto – e eu sei que isso é um privilégio, é uma honra. Porque 

a minha mãe sempre trabalhou, mas nem sempre com o que (e com quem) ela 

gostava (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

Entende que prerrogativas básicas, como poder estudar e trabalhar fazendo o que gosta, 

são privilégios que pôde alcançar ao longo do tempo e que são renegados para a maioria da 

população não-branca, mas quando fala do que é tolhido, do que é reprimido, apresenta uma 

perspectiva que vai além das estatísticas: 

A experiência mais legal que eu tenho na minha a vida em relação ao meu 

trabalho é ver o olho das meninas negras brilharem quando elas veem que isso 

é uma possibilidade pra elas também. E isso nenhum indicador de projeto de 

relatório dá conta. Mas isso é o que me faz acreditar que, de alguma forma, a 

gente está num caminho certo, num caminho bom. Eu acredito nisso. Eu estou 

me tornando uma ativista dos sonhos. Tudo que eu fiz até aqui tem a ver com 

o fato de eu nunca ter parado de sonhar em transformar a minha vida. Se a 

gente sonha, a gente tem mais esperança. E se a gente tem esperança, a gente 

está resistindo – a esperança é uma forma de resistência. Muita gente nem tem 

tempo de sonhar, a gente às vezes nem pode sonhar. Quando eu vejo um olho 

brilhar, eu sei que aquela pessoa está projetando, está sonhando. O sonho me 

trouxe até aqui. E eu pude manter meus sonhos aquecidos. Isso é algo 

determinante para pessoas como eu, pessoas que vieram de espaços 

marginalizados. Porque a gente não tem nem a possibilidade de sonhar, de 

projetar um futuro melhor (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

Quando a Liderança fala sobre sonhos, na superfície poderíamos inferir que ela trata 

apenas de subjetividades. Entretanto, ao percebermos as camadas dessa fala e do que seriam os 

sonhos no contexto de uma sociedade capitalista e racialmente desigual: concluir uma 

determinada formação acadêmica, alcançar uma posição profissional ou prosperar no próprio 

negócio, adquirir um determinado bem, por exemplo.  
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De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC),12 as viagens internacionais 

(15,3%), nacionais (11,5%) ou de fim de semana (7,5%) figuram entre os maiores sonhos dos 

brasileiros. Além destas, também figuram a compra de um carro (9,3%) e a realização de uma 

cirurgia plástica (7%), o que diz muito sobre padrões nas relações de poder e nas imposições 

estéticas da nossa sociedade. A informação mais cruel desta pesquisa está na perspectiva de 

realização dos sonhos. Dados apontam que 89% dos entrevistados afirmam que não realizaram 

seus sonhos por falta de recursos financeiros. Três entre cada dez afirmam não saber se um dia 

poderão realizar seu sonho, enquanto um tem certeza absoluta de que nunca conseguirá alcançar 

aquilo que mais deseja.  

Essa percepção indica como atuam as forças da manutenção das desigualdades dentro 

da nossa sociedade: a ascensão econômica ou mesmo a possibilidade de se fazer uma reserva 

de aproximadamente 5 mil reais é uma meta que parece inalcançável para a maioria da 

população. Impedimentos que, como todos os outros dos quais falamos nesta dissertação, 

normalmente escapam da percepção de pessoas privilegiadas – a não ser que elas e as pessoas 

em seu entorno também tenham enfrentado dificuldades semelhantes. Essa consciência está 

presente nas falas de todas as Lideranças.  

Quando a entrevistada diz “a esperança é uma forma de resistência”, diz do seu próprio 

caminho: de agente transformadora das circunstâncias que limitam as possibilidades das 

pessoas pretas, das pessoas LGBTQIA+, das pessoas de origem humilde, do lugar de fala que 

ela representa. Desse mesmo lugar, ela se diz “ativista dos sonhos”, ou seja, atuante para que 

outras pessoas possam sonhar e realizar. Nas palavras de outra entrevistada, isso é uma 

responsabilidade: 

Eu acredito que eu sou bem-sucedida. Isso ficou muito claro, pra mim, quando 

eu fui promovida à diretora, porque isso sempre foi um objetivo. E isso me 

colocou essa importância, de fato, de ser mais ativista das coisas que eu 

acredito. Tem uma frase né? “Com grandes poderes vêm grandes 

responsabilidades”. Eu tenho muita consciência disso: eu tenho 

responsabilidade em relação ao que eu represento. Eu preciso brigar pelas 

mulheres, preciso brigar pelos negros (Entrevistada, 40 a 49 anos). 

 

Embora considerem que realizaram muito do que esperavam, as Lideranças não 

assumem uma posição de saciedade, de estagnação. Alguns negam o termo “bem-sucedido” 

 

12 SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC). Sonhos de consumo dos brasileiros – janeiro de 2015. 

Brasília/SP: SPC, 2015. 
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por conta dessa vontade de fazer mais, de ir mais além: “Eu não falo que eu sou um homem de 

sucesso, porque essa palavra pode trazer uma acomodação. Eu evito. Mas eu posso te dizer 

que estou fazendo um bom trabalho” (Entrevistado, 40 a 49 anos).  

O sucesso também é interpretado como a capacidade de transformar adversidades em 

impulsos: 

A definição de sucesso é tão pessoal... pra mim, hoje, não em a ver com 

dinheiro, mas com realizações. Eu me sinto muito realizada. Quando eu me 

tornei deficiente, eu não tinha referência. Eu não tinha nenhuma perspectiva 

do que eu ia fazer da minha vida, deficiente, aos 20 e poucos anos. Eu também 

acreditava no viés: “ela não pode fazer nada sozinha, coitadinha...”, eu achava 

que deficientes eram de louça, de porcelana. E daí eu me vi nessa situação. 

Partindo desse pressuposto, que eu não tinha perspectiva nenhuma e, depois 

disso, eu conquistei um emprego que eu amo, consegui avançar na carreira, 

eu pratico esporte, fiz minhas viagens internacionais, aprendi idiomas, eu 

tenho novos amigos com os quais eu posso contar a qualquer hora (e quando 

tudo aconteceu, eu me vi sem amigos, Anna) – então, eu tenho o meu sucesso. 

Não é o dinheiro, são as realizações que eu conquistei depois de tudo. Eu não 

conseguia nem sair da porta pra fora! E hoje eu me vejo brigando pelo que eu 

acredito, lutando por causas (Entrevistada, 30 a 39 anos). 

 

O papel de Liderança, nesse caso, não era uma meta, mas foi consequência das batalhas 

vencidas contra as crenças limitantes, os vieses e as questões de preconceito estruturais da 

sociedade.  

É importante perceber que todas as pessoas entrevistadas estão caminhando para 

continuar sua trajetória. Falam dessa responsabilidade de impulsionar a comunidade, mas 

também falam de continuar evoluindo em suas próprias carreiras: 

Eu gostaria de fazer outra faculdade. Eu estou buscando, me candidatando a 

outras vagas, tentando crescer na empresa onde estou. Meu trabalho é muito 

elogiado, mas os elogios, os parabéns, não pagam minhas contas. Eu estou 

satisfeito, mas eu sempre quero mais (Entrevistado, 30 a 39 anos). 

 

A união das possibilidades de fazer por si e pelo grupo aparece em vários relatos. Nesse, 

especificamente, a Liderança manifesta uma vontade de candidatar-se a um cargo público, por 

entender que falta representatividade política. De fato: o Brasil teve um único presidente negro, 

Nilo Peçanha, e atualmente possui apenas 24,3% de pretos e pardos na Câmara.13 

A ideia de “se meter na política”, nos seus próprios termos, seria uma tentativa de ela 

preencher mais essa lacuna – depois de ter sido pioneira como mulher e como pessoa negra em 

 

13 “Nova composição da Câmara ainda tem descompasso em relação ao perfil da população brasileira”. In: Página 

Oficial da Câmara dos Deputados, 22 jan. 2019. 
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diversos espaços na sua carreira: “Eu não me considero uma pessoa bem-sucedida, porque eu 

ainda tenho muitas coisas pra fazer. Eu estou pensando em me meter na política, embora eu 

não goste dos políticos. Mas precisa ter gente nossa lá” (Entrevistada, 50 anos ou mais). 

Mesmo que alguns planos não estejam totalmente edificados, ou seja, ainda estejam no 

campo das ideias, é interessante perceber a compreensão de que, se ainda há poucas pessoas 

nesse lugar, ela poderia ocupá-lo. Reverter as lógicas do sistema é uma missão que as 

Lideranças abraçam.  

Destaco um último trecho, talvez o mais marcante de toda essa dissertação, que sintetiza 

as percepções de sucesso, de desafios e de responsabilidade, mas vai além disso: 

Ser uma Liderança Negra é você ter que vencer num sistema capitalista, 

branco, de escassez, tendo no seu coração, no seu direcionamento, uma forma 

de vida que é africana, abundante, acolhedora. Que é o porto. Tudo isso pra 

dizer que é uma merda estar num sistema que não é seu, que você não acredita 

e você não se encaixa. É você vencer no sistema, porque a gente tem que ter 

dinheiro, porque dinheiro é importante nesse sistema, mas sem esquecer a sua 

base ancestral (Entrevistada, 20 a 29 anos). 
 

 

Ser uma Liderança Negra é confluir uma série de dicotomias, transitar em ambientes 

díspares, é assumir dores e curá-las. Conectar-se com as tradições ancestrais, com o cuidado da 

mãe-preta e a abundância da mãe África, transformá-las no maternar de uma sociedade inteira. 

É uma recompensa, uma responsabilidade, mas principalmente, uma compreensão. É entender 

que é possível haver uma sociedade melhor, mais justa e igualitária e chamar para si a missão 

de construí-la.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante as entrevistas foram muito perceptíveis os momentos em que as Lideranças 

Negras manifestaram, ainda que inconscientemente, quais seriam as dores – a responsabilidade, 

a pressão, a alta carga de trabalho, o enfrentamento do racismo – e as delícias – o 

reconhecimento, a transformação, a concretização – inerentes às suas trajetórias. Cada história, 

única e particular, me conduziu a reflexões importantes sobre a sociedade brasileira, o mercado 

de trabalho e as encruzilhadas onde os marcadores se encontram e se sobrepõem.  

Falar do imbricamento das questões de raça com outros marcadores faz-se necessário 

para o estímulo da reflexão dos papéis sociais esperados e ocupados por mulheres negras. Dar 

luz a essas reflexões numa pesquisa acadêmica é uma forma de expandir as conversas sobre o 

racismo, o machismo e demais preconceitos. Pessoas oprimidas sabem que são oprimidas, e 

isso aparece naturalmente nos relatos. Falar dessas questões, entretanto, pode ajudar a pessoas 

na compreensão de que determinadas violências são consequência de questões estruturais. 

Ademais, pode demonstrar para pessoas privilegiadas o que há do outro lado das disparidades 

sociais. 

Falar de racismo é falar de corpos que são alvo de estereótipos, de desumanização e de 

violência. Falar de interseccionalidade traz uma complexidade ainda maior, uma vez que as 

opressões são indissociáveis. Um corpo negro feminino é marcado por diversas máculas: a 

estética aprisionadora relacionada ao cabelo, a hipersexualização, a objetificação, uma ideia de 

força física e pouca habilidade intelectual. Dividem algumas questões com as mulheres brancas, 

muitas com os homens negros, mas a maior parte, apenas com outras mulheres negras, ou 

melhor dizendo, negras mulheres. 

Embora eu tenha preparado um bom número de perguntas para condução dessas 

conversas, a maioria dos relatos fluiu espontaneamente. Eu podia imaginar que as histórias 

trariam muitas semelhanças, mas não tantas quantas as relatadas nesta dissertação. Foi uma 

grata surpresa, e uma confirmação da necessidade de pensarmos trajetórias (no plural) de uma 

comunidade (no coletivo).  

Essa dissertação buscou responder quem são e quais as trajetórias das Lideranças Negras 

do Brasil. Em sua maioria, as Lideranças Negras são mulheres de 40 a 49 anos, diretoras de 

multinacionais do segmento financeiro situadas na cidade de São Paulo. São pessoas que 

possuem uma consciência racial profunda e que se dedicam a refletir sobre as questões de raça 

no Brasil e no mundo. Estão envolvidas com a questão da diversidade no mercado de trabalho. 
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São atentas aos privilégios e deméritos do Colorismo. Tem uma preocupação e uma vontade de 

se aquilombar, de estar perto de outras mulheres negras e de outros grupos minoritários 

(especialmente LGBTQIA+ e PcDs) a fim de compartilharem suas vivências. Conscientes do 

racismo e do machismo, são pessoas que desenvolveram suas próprias estratégias para lidar 

com a discriminação, ainda que não haja um consenso em relação a essa estratégia. São 

mulheres solteiras, sem filhos, tanto por priorizarem a vida acadêmica e profissional como por 

vivenciarem a solidão da mulher negra. Se sentem sobrecarregadas por causa da necessidade 

de provarem sua competência o tempo todo. São pessoas que assumem diversas 

responsabilidades, tais como: devolver para sociedade o que receberam, representar a 

comunidade negra brasileira e possibilitar que outras pessoas pretas e pobres também tenham 

acesso ao que elas conquistaram.  

A criação e cuidado materno fizeram a diferença na formação das Lideranças Negras. 

Elas usufruíram de políticas de inclusão – processos de formação gratuitos, bolsas de estudo, 

ações afirmativas, cursos comunitários etc. Elas tiveram acesso à educação além da escola – 

esporte, cultura, literatura, idiomas – na infância e adolescência. Embora tenham recebido 

poucas oportunidades, se esforçaram ao máximo para aproveitar aquelas que apareceram. 

Contaram com uma rede de apoio e com a ajuda de mentores, ou seja, pessoas que lhes 

conduziram e lhes possibilitaram alguns acessos. Interpretam a coletividade como o oposto da 

solidão. Entendem que “não chegaram sozinhas” onde estão. Também se incomodam com o 

lugar de negros únicos nos ambientes que frequentaram – escola, universidade, trabalho. 

Desenvolveram suas habilidades acadêmicas e profissionais e também inteligência emocional 

para lidar com todas as opressões. Têm letramento racial e consciência do papel que exercem 

na sociedade. 

Ser uma Liderança é, antes de tudo, ter conseguido contrariar as estatísticas. É carregar 

a responsabilidade de representar e de incluir outras pessoas negras. É ter consciência das 

mazelas da sociedade e desafiá-las através do ser, estar, permanecer, trazer.  

Minha experiência pessoal foi motivadora dessa pesquisa, muito embora houvesse o 

esforço frequente de não particularizar este trabalho. Da minha experiência, eu já sabia que uma 

profissional negra ocupando uma posição de destaque, ou seja, ao tornar-se exceção à regra, é 

muito frequentemente apontada como exemplo. Mas de que exemplo estamos falando?  

Infelizmente, e dentro de uma perspectiva racista, essa presença pode ser utilizada para 

reforçar uma mentalidade cruel de uma falsa meritocracia: de que não há negros em 
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determinados espaços e posições porque eles não se esforçaram o suficiente, não são capazes o 

suficiente, não fizeram as escolhas certas. Ignora-se o fato primordial de que só é possível 

escolher quando se possui opções. E muitos de nós, a maioria na verdade, não as possuem. 

Desconsidera-se que determinados caminhos são tortuosos e possuem barreiras e, 

principalmente, que quem as colocou lá e de que forma elas podem ser retiradas. 

Por outro lado, é possível que o exemplo tenha outra interpretação. A mera presença em 

determinados espaços já um posicionamento político, aprofundado quando essa presença é uma 

porta de entrada para a chegada dos próximos. O indivíduo que ascende é a prova de que, 

quando pessoas têm acessos, oportunidades e possibilidades, elas podem sonhar e alcançar. As 

Lideranças Negras confirmam essa ideia.  

Ser a exceção da regra não é desfazer a regra, mas reforçar que ela existe, está vigente 

e precisa ser transformada. Espero que esta dissertação, como bom uso da minha presença, 

tenha contribuído para essa transformação.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS 

Idade: 

Profissão/Cargo atual: 

Segmento/área de atuação da empresa: 

Local da empresa: 

Conte-me um pouco da sua história.  

Onde você nasceu? Como foi a sua infância?  

Como foi sua adolescência e início da sua carreira? 

Quando começou a trabalhar?  

Fale um pouco sobre a sua trajetória profissional desde então. 

Como é a sua vida profissional hoje? 

Como você avalia a diversidade racial no mercado de trabalho atualmente?  

Você se considera bem-sucedido?  

O que é ser uma Liderança Negra para você? 

 


