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RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar como, ao longo da história do movimento feminista 
negro no Brasil (ou das mulheres negras), as práticas comunicativas vêm sendo em-
pregadas por essas mulheres e como suas possibilidades políticas são afetadas nesse 
processo. Para alcançar esse objetivo, utilizamos uma adaptação do estudo teórico-
-metodológico de Fairclough (1999; 2001), a “Análise Crítica do Discurso”; atrelado 
aos conceitos de “problema social e problema público” de Babo-Lança (2000), “mi-
diatização” de Andreas Hepp (2014), “hegemonia” de Gramsci (1988), “subjetivação 
e emancipação políticas” de Rancière (2004) e “interseccionalidade” de Crenshaw 
(2002). Concluímos que, ao se constituírem como sujeitos políticos, as feministas ne-
gras envolvidas no enfrentamento das opressões cruzadas incidentes sobre mulheres 
negras promoveram um deslocamento nesta cena de opressão, que passa a ser cons-
truída também a partir das experiências, dos sentimentos e das observações delas.
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Feminismo Negro: 
usos, apropriações e possibilidades políticas das 

práticas comunicativas midiatizadas

A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para “ninar 
os da casa grande” e sim para incomodá-los em seus sonos injustos 
(CONCEIÇÃO EVARISTO, 2007, p. 21)

Introdução

A temática que interessa a este artigo se refere aos processos de subjetivação e 
emancipação políticas das mulheres negras a partir de suas práticas comunicativas 
midiatizadas. Acreditamos que os coletivos de feministas negras usavam meios co-
municacionais para levar as suas discussões adiante e, assim, “[...] reconfiguração de 
uma ordem sensível que classifica os sujeitos segundo a serventia, a visibilidade e a 
capacidade de ingressar na ordem do discurso” (CAL, 2013, p. 25). Propomos aqui 
uma investigação comunicacional que tenta ultrapassar o chamado “midiacentris-
mo” para apreender globalmente os processos de produção e recepção de sentido, 
bem como a constituição da memória, do imaginário e das resistências. Dessa forma, 
busca-se compreender como as mulheres negras, sujeitas afetadas por opressões cru-
zadas — sobretudo de gênero, raça e classe —, constroem sua (ou promovem a cons-
trução da) subjetivação e emancipação políticas ao tematizarem a própria condição 
em práticas comunicativas midiatizadas?

A partir de uma aproximação inicial da chamada imprensa feminista e femini-
na (DUARTE, 2016) das décadas de 1980 a 2000, selecionamos como objeto de análi-
se: 1) mídia impressa: as colunas Negra do jornal Mulherio e Mulher Negra e Pequim 
95 – da informação à ação do jornal Fêmea; 2) mídia digital: os posts de Djamila 
Ribeiro no espaço Blogueiras Negras e o vídeo da youtuber Xan Ravelli, produzido 
para a ação Negras na década internacional de afrodescendentes da ONU. 

Isso dito, o presente artigo compõe-se, além desta introdução, da apresentação 
de nossa fundamentação teórica, da apresentação das quatro mídias trabalhadas e 
da análise das mídias. Ao final do artigo, são apresentadas algumas considerações 
que podem subsidiar debates posteriores. Vale ressaltar que a discussão deste artigo 
integra as reflexões da pesquisa de doutorado da autora, em andamento. 
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1 A cena: opressões cruzadas e reprodução das desigualdades na vida da mulher negra 

Para uma verdadeira apreensão social dos fenômenos comunicacionais é pre-
ciso considerar a multidimensionalidade dos sujeitos (re)inserindo-o em seu lugar 
social, marcado por suas vivências e mediações culturais. Por isso, investiremos em 
desvelar não apenas os meios de comunicação utilizados pelo movimento das mu-
lheres negras, mas também os contextos em que emergem essas produções e suas 
reverberações sociais.

Salientamos que se trata de um contexto formado por problemas sociais cuja 
ação coletiva das feministas negras busca transformá-los em problemas públicos. 
Nossa afirmação baseia-se nos conceitos de problemas sociais e problemas públicos 
desenvolvidos por Gusfield (1981) e apropriado sob uma perspectiva comunicacio-
nal por Babo-Lança (2000). Segundo os autores, é um problema social tudo o que 
constitui problema em uma sociedade em um determinado momento, em relação 
aos valores, às crenças, aos usos e costumes. Ele só passa a ser um problema público 
quando adquire uma dimensão “societal”, isto é, quando se torna tema de conflitos, 
de controvérsia, de debate de opiniões no espaço público, requerendo ser tratado pela 
ação coletiva dos poderes públicos, das instituições ou dos movimentos sociais (BA-
BO-LANÇA, 2000). Acreditamos que seja esse o movimento realizado por feministas 
negras, quando tematizam em suas práticas comunicativas midiatizadas as opressões 
cruzadas que incidem sobre as mulheres negras e propõem que estas sejam reconhe-
cidas, transformadas e/ou reduzidas. 

Isso posto, neste momento, faz-se mister reconstruir, ainda que brevemente, o 
percurso e as pautas das mulheres negras no Brasil. No país, o movimento feminista e 
o movimento negro ressurgem nos anos 1970, pautados pela luta pela redemocratiza-
ção, extinção das desigualdades sociais e a busca da cidadania. As relações de gênero 
não estavam necessariamente colocadas como problemas legítimos nas lutas travadas 
no movimento negro. Assim como as questões raciais não eram pautadas pelo movi-
mento feminista. Naquela década, as mulheres negras estavam, inicialmente, ilhadas 
entre os dois movimentos. Na época, inclusive, havia uma recusa, por parte de algu-
mas mulheres negras em aceitar a identidade feminista e preferiam se nomear como 
movimento de mulheres negras (BAIRROS, 1995). 

Segundo Moreira (2007), a relação das mulheres negras com o movimento fe-
minista começa a se estabelecer a partir do III Encontro Feminista Latino-Americano, 
em 1985, ocorrido em Bertioga, e é o feminismo que vai dar base político-prática 
para as organizações das mulheres negras. Vale ressaltar que a aproximação entre o 
movimento de mulheres negras e o movimento feminista não foi harmoniosa. Segun-
do Sueli Carneiro (2003), o mito da democracia racial latino-americana — em sua 
negação do papel da mulher negra na formação da cultura nacional e na constante 
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romantiza as violências sociais, políticas, físicas e sexuais contra elas ao longo da 
história — foi o catalisador dessa resistência das mulheres brancas em reconhecer 
que existiam especificidades em diferentes grupos raciais. A resistência, entretanto, 
não pôde barrar a reflexão sobre o entrecruzamento das opressões sofridas por mu-
lheres negras e, na década de 1980, a ativista negra, advogada, professora e doutora 
Kimberlé Williams Crenshaw elaborou a “teoria da interseccionalidade”, que passou 
a ser considerada chave para pensar a interseção das desigualdades de raça, classe e 
de gênero. Para ela,

[...] a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da su-
bordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalis-
mo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades bá-
sicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. 
(CRENSHAW, 2002, p. 177).
 

No contexto brasileiro, Luiza Bairros (1995) reiterou que a conceituação de 
Crenshaw é importante, pois nomeia as diferentes formas da experiência de ser negro 
(vivida através do gênero) e de ser mulher (vivida através da raça). Essa abordagem 
tornava supérfluas as discussões a respeito das prioridades do movimento de mulhe-
res negras e também as discussões do movimento feminista tradicional sobre a cate-
goria de gênero ser suficiente. Para Bairros (1995), o conceito evidencia que as “[...] 
duas dimensões não podem ser separadas. Do ponto de vista da reflexão e da ação 
política uma não existe sem a outra” (p. 461). 

Acreditamos que a convergência entre as várias opressões (ou a sobreposição de 
problemas sociais) estabelece uma pirâmide social cuja base é formada por mulheres 
negras (BIROLI; MIGUEL, 2015). Quando essa base se mobiliza assumindo práti-
cas comunicativas, produção de conhecimento, tematizando reflexivamente a própria 
condição, enfim, dedicando-se a atividades relacionadas à palavra e à participação 
em esferas de conversação e discussão públicas, ela desestabiliza toda a pirâmide.

Essa mobilização não é recente, o investimento em “práticas comunicativas mi-
diatizadas” contra o racismo tem sido uma estratégia de comunicação da população 
negra desde 1833, quando começou a circular o primeiro jornal da imprensa negra: 
O Homem de Cor1. Com o passar do tempo, essa tradição histórica comunicativa an-
tirracista não apenas se mantém como se renova, tanto pela abordagem que adiciona 
novos marcadores sociais – como gênero e classe —, que precisam ser considerados 
na luta política e social, quanto pelos usos de novos suportes sociotécnicos — a pro-
fusão de sites, páginas em redes sociais, revistas digitais, blogs e canais de vídeo onli-

1 Parte da historiografia da imprensa negra pode ser conhecida na dissertação De pele escura e tinta preta: a 
imprensa negra do século XIX (1833-1899), defendida na Universidade de Brasília, em 2006. 
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ne. A adição de novos marcadores deu-se pela luta das mulheres negras, que, em vez 
de se apresentarem como vítimas, se apresentaram como sujeitas políticas dotadas da 
capacidade de “tomar a palavra”, colocando em suspeição a ordem estabelecida que 
determina o lugar e o papel de cada um (RANCIÈRE, 1996). 

2 Escolhas teórico-metodológicas: práticas comunicativas midiatizadas como 
meios distributivos de discursos não hegemônicos 

De partida, propomos a adoção do termo “práticas comunicativas midiatiza-
das” para nos referirmos ao objeto analisado neste artigo, pois pretendemos nos ali-
nhar às perspectivas teóricas e metodológicas que nos apresentam um modelo praxio-
lógico da comunicação, que elaboram o processo comunicacional como um processo 
de interação, por meio do qual os sujeitos atribuem sentidos ao mundo e que podem 
ou não ocorrer no espaço midiático (QUÉRÉ, 1991; FRANÇA, 2007).

Entendemos como “práticas comunicativas” as ações interacionais que cum-
prem “[...] um papel de constituição e de organização dos sujeitos; da subjetividade 
e da intersubjetividade; da objetividade do mundo comum e partilhado” (FRANÇA, 
2003, p. 40). Dessa forma, não as reduzimos a um meio de comunicação ou a uma 
simples transferência de informação de um emissor para um destinatário, mas as 
consideramos como um processo dialógico e relacional. Ou seja, entendemos que as 
práticas comunicacionais acontecem na reflexividade e na interação, são construídos 
no processo e na dinâmica de interação com o outro, no âmbito relacional. Segundo 
essa perspectiva, o sentido é construído no encontro entre os sujeitos sociais. Interes-
sa-nos esse olhar sobre o processo comunicacional, pois ele propõe que são nas prá-
ticas comunicativas que as coisas e os seres adquirem sua determinação. A linguagem 
adquire, assim, uma dimensão expressiva e constitutiva e tem um papel importante 
na compreensão que temos de nós mesmos, dos outros e de nossas práticas ordinárias 
(QUÉRÉ, 1991; FRANÇA, 2007).

A adição do termo “midiatizadas” é para que o lugar dos meios em nosso ob-
jeto não seja ignorado, já que as práticas comunicativas podem ou não ocorrer por 
meio das mídias. Derivada do termo mídia — palavra latina que significa “meios” 
no plural —, midiatização é aqui entendida como “[...] algo capaz de transmissão 
que permite uma modalidade de experiência assentada no transporte e deslocamento 
incessante de signos” (ANTUNES; VAZ, 2006, p. 45), um processo ou um “[...] fluxo 
onde se dão as operações, onde se mesclam e entrecruzam mundos simbólicos e ma-
teriais que têm os meios a montante e a jusante, e que em seu curso carreia grande 
parte das narrativas da contemporaneidade” (ANTUNES; VAZ, 2006, p. 45;). Nossa 
base teórica se filia também a Andreas Hepp (2014), para quem a midiatização é a 
“[...] mudança da mídia e da comunicação, por um lado, e a mudança da cultura e 
da sociedade por outro” (HEPP, 2014, p. 51), Portanto, definimos como “práticas 



PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

825

comunicativas midiatizadas” as apropriações e os usos dos aparatos sociotécnicos 
do campo da comunicação como meios distributivos dos discursos produzidos por 
grupos ou sujeitos em processos socioculturais de interação. 

Isso posto, inspira-nos a base teórico-metodológica de Fairclough (2001) para 
estabelecer um caminho analítico de compreensão do conteúdo discursivo dessas 
“práticas comunicativas midiatizadas”. Para o autor, o uso da linguagem é uma for-
ma de prática social — um modo de ação sobre o mundo e sobre outros — e “[...] 
o discurso contribui para construção de identidades sociais, para a construção de 
relações sociais entre as pessoas e para a construção de sistemas de conhecimentos e 
crenças” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).

Nesse ponto, cabe destacar que não estamos falando de uma prática discursiva 
harmônica e pacífica, mas de um processo permeado por tensões e lutas, no qual os 
sujeitos disputam, a todo momento, “[...] o poder e a habilidade de conceber não 
apenas a própria história, mas a do outro e de fazer dessa história a definitiva” (ADI-
CHIE, 2009, informação verbal, tradução nossa)2. Gerenciando, assim, o que vai ser 
conhecido sobre o outro, sobre os elementos da vida social e como isso ocorrerá, ou 
seja, gerenciando as (in)visibilidade da sociedade. 

Essa abordagem coloca em destaque outro conceito que se torna caro ao nosso 
trabalho: hegemonia, apropriado a partir da concepção de Gramsci, que a define 
como “[...] um contínuo processo de formação e suplantação de um equilíbrio instá-
vel” (GRAMSCI, 1988, p. 423). O conceito fornece-nos “[...] uma forma de analisar 
a prática social à qual pertence o discurso em termos de relações de poder, isto é, se 
essas relações de poder reproduzem, reestruturam ou desafiam as hegemonias exis-
tentes” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 126). Ele aponta para a possibilidade de mudança 
e para o discurso como um meio de se lutar pelo consenso. Além disso ele apresenta 
um meio de questionamento dos padrões de dominação, o que é uma das dimensões 
da subjetivação política. 

Para Rancière (2004), a lógica da subjetivação política envolve três instâncias 
de tensionamento com o outro. A primeira consiste na “negação de uma identidade 
fixada e imposta pelo outro”. Para ficar mais claro, segundo o autor, é essa identidade 
fixa que nos fornece “nomes” que servem como rótulos, indicando nossa função na 
vida ordinária, nossa adequação aos diversos espaços e o tipo de trabalho que nos 
compete. A segunda instância implica “mostrar para o outro ou sensibilizá-lo sobre 
as consequências do dano do qual ele é vítima”. Neste ponto, as interações comuni-
cativas, como as promovidas pelas feministas negras, são extremamente profícuas. 
Por fim, a subjetivação política “instaura um lugar comum para o questionamento de 
uma suposta igualdade democrática”.

Sendo assim, acreditamos que, por meio da investigação das relações entre o 
discurso e a prática social, é possível analisar de maneira minuciosa quais são os ele-

2  Palestra proferida.
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mentos naturalizantes de crenças e ações que servem de suporte para estruturas de 
dominação, e quais são as que buscam favorecer a desarticulação de tais estruturas 
(RESENDE; RAMALHO, 2004). Sendo o discurso uma prática social capaz de alte-
rar as bases hegemônicas, acreditamos que as feministas negras “lutam” e “lutaram” 
para se constituírem publicamente em “seres de palavra” (RANCIÈRE, 2004, p. 29) 
na ordem do discurso e do registro do visível, por meio de suas “práticas comunica-
tivas midiatizadas”, para assim articular e rearticular as estruturas sociais e políticas 
vigentes.

3 As práticas comunicativas midiatizadas e a subjetivação e emancipação políticas 

As especificidades da mulher negra abrangem diversas camadas sociais e exer-
cem efeitos substanciais na possibilidade de que essas mulheres se encontrem em situ-
ação social de vulnerabilidades, tornem-se trabalhadoras mal remuneradas, exerçam 
funções de maior esforço físico e tenham menos acesso à educação formal. Além 
disso, existem fatos históricos e simbólicos que estipulam como sendo o trabalho, 
a única designação das mulheres negras. Segundo Ângela Davis, citada por hooks 
(1995), “o enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras 
segue um padrão estabelecido nos primeiros dias da escravidão. Como escravas, o tra-
balho compulsório obscurece todos os outros aspectos da existência das mulheres” 
(DAVIS, 1983 apud hooks, 1995, p. 464). 

Para Rancière (1988), “[...] a quem é ativo com suas mãos pede-se, em geral, 
que seja passivo quanto ao resto” (p. 43). Portanto, esse contexto de marginalização 
política, social e cultural restringe o acesso à busca e ao entendimento dos direitos ci-
vis e políticos dessas mulheres, o que, por sua vez, acarreta na restrição do seu direito 
à palavra e sua capacidade de demanda política. Gerando, assim, um círculo vicioso 
de não direitos, de silenciamento, de invisibilidade, de não participação igualitária na 
vida pública e de um não desenvolvimento das habilidades argumentativas (REGO; 
PINZANI, 2013 apud COÊLHO, 2015).

Neste sentido, as “práticas comunicativas midiatizadas” produzidas pelo mo-
vimento feminista negro são pontes de acesso à cena pública e, portanto, de tomada 
da palavra e construção de autonomia. Para Rego e Pinzani (2013, p. 33), a “[...] 
autonomia pressupõe um sujeito capaz de se afirmar perante o outro como ator apto 
a fundamentar verbalmente suas ações, intenções, desejos e necessidades”. Ou seja, 
além da capacidade de argumentação articulada, os sujeitos autônomos também de-
senvolvem uma criticidade em relação a si, às suas próprias atitudes e quanto às pos-
turas de outros indivíduos (WARREN, 2001 apud COÊLHO, 2015).

Em A noite dos proletários (1988), Rancière trata da emancipação afirmando 
que a constituição de uma “voz” política dos trabalhadores passa pela dissociação da 
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capacidade dos braços e da capacidade do olhar. Dito de outra forma, a constituição 
de uma voz política é um processo que cria um hiato entre o corpo e suas habilidades 
laborais e uma construção de um olhar crítico sobre a situação vivida. O autor pro-
põe que

[...] emancipar [...] é tirar os trabalhadores do estado de minoridade, provar que 
eles pertencem à sociedade, que eles se comunicam com todos dentro de um espaço 
comum; que eles não são somente seres de necessidades, de reclamação ou de gritos, 
mas seres de razão e de discurso, que eles podem contrapor razões e construir sua 
ação como uma demonstração de capacidade que também é uma demonstração de 
comunidade (RANCIÈRE, 2004, p. 90)

 
A subjetivação política seria, portanto, o processo por meio do qual sujeitos 

políticos passam a existir rompendo com os lugares e nomes fixos que antes lhes fo-
ram designados como sendo naturais ou a única possibilidade de existência na vida 
social (RANCIÈRE, 1995). Esse processo de rompimento político pode ser dissensual 
ou consensual. 

No dissenso o que opera “[...] não é simplesmente o conflito de interesses ou de 
valores entre grupos, mas, mais profundamente, a possibilidade de opor um mundo 
comum a outro” (RANCIÈRE, 2004, p. 212). Segundo Cal (2013, p. 25) é por meio 
do “dissenso que se estrutura a reconfiguração da experiência comum dos indivíduos, 
terreno sobre o qual podem ser elaboradas formas de subjetivação políticas que, por 
sua vez, insurge contra as leis de dominação”. Assim, interessa-nos desvendar esse 
processo de reconfiguração dissensual da ordem posta e de aparição na cena pública, 
realizadas por sujeitos que não possuem (simbolicamente) “[...] o necessário título 
para se envolverem com o poder” (RANCIÈRE, 2004, p. 17). Questionamos, portan-
to, como perceber argumentos de sujeitos que não existem como sujeitos?

No processo de repartição da cena política, Rancière relaciona formas argu-
mentativas e poéticas de comunicação. Ele afirma que a política necessita de momen-
tos poéticos nos quais se formam “[...] novas linguagens que permitem a redescrição 
da experiência comum, por meio de novas metáforas que, mais tarde, podem fazer 
parte do domínio das ferramentas linguísticas comuns e da racionalidade consensu-
al” (RANCIÈRE,1995, p. 91). Segundo Boaventura de Sousa Santos (2007), para que 
exista emancipação social é preciso que exista desconstrução dos valores hegemô-
nicos e eurocêntricos da sociedade contemporânea, a partir do desenvolvimento de 
conceitos contra-hegemônicos, como, por exemplo, legalidade, de direitos humanos 
e de democracia. Cabe-nos, então, questionar: como mulheres negras, sujeitas afe-
tadas por opressões cruzadas, constroem (ou contribuem para a construção da) sua 
subjetivação e emancipação políticas ao tematizarem a própria condição em práticas 
comunicativas midiatizadas?
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4 O feminismo negro midiatizado: as práticas comunicativas midiatizadas

Para responder a essa pergunta, propomos aqui a análise aprofundada das se-
guintes “práticas comunicativas midiatizadas” usadas por mulheres negras ativistas, 
proeminentes em seu tempo e que aturam em contexto coletivo.

4.1 Lélia Gonzalez – coluna Negra do jornal Mulherio 

A primeira prática comunicativa midiatizada que analisaremos é a atuação da 
ativista mineira Lélia Gonzalez no jornal Mulherio3 (1981-1988), no qual ela era a 
única mulher negra a participar conselho editorial. Interessa-nos, nesse veículo, ape-
nas a coluna Negra, composta por cinco artigos, assinados por Lélia Gonzalez entre 
os anos de 1981 e 1982.

4.2 Sueli Carneiro – coluna Mulher Negra e Pequim 95 – da informação à ação 
do jornal Fêmea

Sueli Carneiro é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e 
fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra –, primeira organização negra e 
feminista independente de São Paulo. Em nossa proposta, optamos por uma materia-
lidade que englobasse a atuação da ativista e do Geledés. Assim, escolhemos analisar 
os textos assinados por Sueli constantes na coluna Mulher Negra e Pequim 95 – da 
informação à ação, publicada de dezembro/1994 a julho/1995, no jornal Fêmea4. 

4.3 Djamila Ribeiro – Autora no espaço Blogueiras Negras

O Coletivo Blogueiras Negras é um espaço digital, no qual mulheres negras 
e afrodescendentes tematizam reflexivamente a própria condição. Ele começou em 
2012 com o projeto Blogagem Coletiva Mulher Negra e se tornou o Coletivo Bloguei-
ras Negras em 8 de março de 2013. Atualizado cinco vezes por semana, com textos 
originais, esse veículo de comunicação tem uma comunidade online (e offline) de 
mais de 1.300 mulheres que produzem conhecimento a partir de suas vivências e ex-
periências. Entre 2013 e 2014, Djamila Ribeiro foi participante do Blogueiras Negras. 
Em seu espaço na plataforma, abordou temas como racismo, fascismo, homoafetivi-
dade, cotas raciais e aborto, os quais analisaremos neste trabalho. 

3 Todas as edições do Jornal Mulherio estão arquivadas no site da Fundação Carlos Chagas, disponível em: 
<http://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/mulherio/capas2.html>. Acesso em: 9 set. 2017.
4 Fêmea foi o jornal feminista de maior periodicidade no Brasil, entre 1992 e 2014. No total, foram 178 edi-
ções com o objetivo de lutar pela cidadania plena das mulheres.
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4.4 Xan Ravelli – vídeo produzido para a ação Negras na Década Internacional 
de Afrodescendentes 5

Em 21 de março de 2017, o Dia Internacional pela Eliminação da Discrimina-
ção Racial, ganhou o apoio de youtubers negras brasileiras por meio do projeto You-
tubers Negras na Década Internacional de Afrodescendentes. O objetivo foi de dar 
visibilidade e amplificar as vozes de jovens mulheres negras que produzem conteúdo 
de enfrentamento ao racismo e ao sexismo no Youtube. A iniciativa está integrada a 
estratégia Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 2030 da ONU. Em atenção 
ao tempo disponível para esta pesquisa e ao critério de escolher mulheres negras pro-
eminentes em seu tempo, em nossa análise, nos aprofundaremos no vídeo produzido 
pela youtuber Xan Ravelli. Dentre todas as convidadas para a ação, o seu canal, Soul 
Vaidosa, é o que possui maior número de inscritos, 32.826.

5 Indicações metodológicas

Para analisarmos com mais profundidade a forma pela qual as mulheres negras 
se apresentam como sujeitos políticos e a maneira como tomam a palavra e a utili-
zam em diferentes registros de escritura, inspiramo-nos a Análise Crítica do Discurso 
(ADC), de Fairclough. Para o autor, a mudança social se dá a partir da mudança dis-
cursiva, o que implica tomar o discurso não como sinônimo de texto, mas como uma 
forma de ação e assumir que sua relação com a estrutura social é dialética, visto que 
influenciam e são influenciados um pelo outro. Assim, os focos da ADC são os pro-
blemas sociais dentro de uma perspectiva semiótica (imagens, linguagem corporal, 
verbal e não verbal) e as questões políticas (sobretudo relativos a questões de poder 
e dominação entre grupos), não a linguagem por si só. Assim, definimos que nossa 
apropriação da Análise Crítica do Discurso seguirá as quatro etapas abaixo:

Localização do problema social tematizado pelos discursos das práticas comu-
nicativas midiatizadas. Entendemos como “[...] um problema social tudo o que cons-
titui problema numa sociedade num determinado momento, em relação aos valores, 
às crenças, aos usos e costumes” (BABO-LANÇA, 2000, p. 114).

Identificação da origem do problema e sua inserção na organização social, por 
meio da contextualização. Nosso objetivo aqui é verificar quais obstáculos sociais exis-
tiam (e existem) para o ingresso das feministas negras na ordem do discurso e quais ele-
mentos sociais tornaram (e tornam) esses discursos marginais ou contra-hegemônicos. 

Avaliação dos interesses da ordem social em (não) resolver o problema. Consis-
tirá no levantamento e na verificação detalhados das ideologias hegemônicas que são 
combatidas, tematizadas ou questionadas nas práticas comunicativas midiatizadas 
das feministas negras. 

5  Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=pOhrwC8KagU>. Acesso em: 02 dez. 2017.
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Identificação das possíveis maneiras de superar o problema social. Consistirá 
em identificar nos discursos elementos que buscam não apenas descrever e explicar o 
problema social, mas que também convoca o outro para a ação.

6 A análise 

6.1 Localização do problema social tematizado pelos discursos das práticas co-
municativas midiatizadas

Na coluna Negra, Lélia aponta como principal problema social a situação de 
marginalização imposta socialmente para a mulher negra em relação ao mercado de 
trabalho e às relações familiares. Essa marginalização chegou a tal ponto que há um 
apagamento das contribuições históricas e culturais das mulheres negras para a for-
mação da sociedade brasileira e a objetificação dos corpos destas.

A autora apresenta uma análise dos dados do IBGE, das décadas de 1970 e 
1980, para exemplificar. Segundo ela, a maioria das mulheres negras, 69%, “[traba-
lha] na agricultura e na prestação de serviços” e são preteridas em “atividades que 
requerem contato com o público”, pois nessas atividades exige-se das “candidatas 
‘boa aparência’, isto é, que correspondam aos valores estéticos brancos” (GONZA-
LEZ, jornal Mulherio, Ano I, nº 3, set.-out. /1981a, p. 8). Lélia ainda esmiúça mais os 
dados, mostrando que essas mulheres chegam a ganhar 48% a menos que mulheres 
brancas, e que a discrepância independe do nível de escolarização. Outra dimensão 
dessa marginalização é na constituição familiar, segundo a coluna de setembro de 
1981, as famílias negras ganham menos que as famílias brancas, e 20% das famílias 
negras são chefiadas por mulheres. Além disso, a prática da homogamia racial (ca-
samentos entre indivíduos de mesmo pertencimento étnico-racial) contribui grande-
mente para a perpetuação das desigualdades que marginalizam o povo negro.

Três décadas após, Djamila usa o espaço do Blogueiras Negras para tratar de 
dois problemas sociais semelhantes, o primeiro é interno no movimento social: o si-
lenciamento e a invisibilização da mulher negra; o segundo é externo aos movimentos 
sociais: a publicização e a espetacularização do corpo da mulher. 

O silenciamento partindo do próprio movimento social é abordado em suas 
principais formas: primeiro, a partir da legitimação da opressão praticada por ho-
mens negros contra suas companheiras — mulheres negras — quando essas vítimas 
são aconselhadas a silenciar-se para não dar “munição para o inimigo [...] e, assim, 
ajudar na criminalização do movimento antirracista” (RIBEIRO, 2013a, online). Se-
gundo, sob um viés histórico do movimento feminista, verifica-se que a invisibiliza-
ção e o silenciamento se perpetuaram ao longo dos anos, sendo praticados também 
por mulheres brancas pertencentes ao movimento feminista que se recusaram reco-
nhecer as especificidades da experiência de ser mulher e negra. Nesse caso, segundo 
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Djamila, as mulheres brancas “[...] recorrem ao racismo para tentar nos calar” (RI-
BEIRO, 2013a, online).

A segunda problemática social apontada é a espetacularização do corpo femi-
nino negro. Semelhante a Lélia, Ribeiro afirma que “[...] o corpo da mulher negra não 
é dela” (RIBEIRO, 2013c, online), uma vez que todos se sentem no direito de tocá-lo, 
objetificá-lo e ridicularizá-lo. A abordagem desse segundo problema social ocorre de 
duas formas distintas, uma criticando o humor que oprime as minorias e outra reto-
mando o caso de Vênus de Hotentote, mulher nascida em 1789, na região da África 
do Sul e levada para Europa para ser exposta em espetáculos públicos, circenses e 
científicos, devido aos seus traços corporais. 

Carneiro, na década de 1990, intercala as outras duas autoras em uma aborda-
gem diferente. A coordenadora do Programa de Direitos Humanos do Geledés, Sueli 
Carneiro, utilizou a coluna Mulher Negra e Pequim 95 – da informação à ação para 
tematizar pautas que poderiam ser tratadas na Conferência de Pequim, em 1995. Ela 
expôs o problema da invisibilização das peculiaridades da mulher negra nas políticas 
globais e nos dispositivos legais nacionais e internacionais. Para Carneiro, o

[...] racismo é uma forma de violência contra os direitos das mulheres que inviabi-
liza o exercício da cidadania em todas as instâncias da vida social, expressando-se 
das formas mais sutis às mais violentas que passam pela desqualificação estética, 
pela desigualdade no acesso ao trabalho, à educação, à saúde e demais benesses ou 
direitos sociais (CARNEIRO, jornal Fêmea, Ano IIi, nº 26, abr./1995, p. 11).

Embora a problemática apontada por ela não seja a mesma que a de Lélia, os 
apontamentos de Carneiro também ecoam na segunda década de 2000. Xan Ravelli 
lançou um vídeo, em parceria com a ONU, em que trata do racismo e da discrimina-
ção racial em uma dimensão global alarmantes.

6.2 Identificação da origem do problema e sua inserção na organização social, 
por meio da contextualização. 

A partir da terceira edição da coluna Negra, Lélia começa a contextualizar 
todos os problemas expostos até o momento, mostrando suas origens e desdobra-
mentos na organização social. Em relação ao papel marginalizado da mulher negra, 
Lélia expõe os aspectos históricos que resultaram nas desigualdades e a falácia da 
democracia racial. Ela destaca como a aparência das mulheres negras e a valorização 
de uma suposta predisposição para a maternidade determinava suas atribuições: “[...] 
mucamas eram designadas para serviços domésticos e para o lazer dos senhores, en-
quanto as escravas de eito iam para as plantações” (GONZALEZ, , jornal Mulherio, 
Ano I, nº 4, set. - out./1981b, p. 8). 
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Lélia ressalta que é dos abusos sexuais sofridos pelas mucamas que começam 
a nascer as mulatas que, na modernidade, são tratadas como exóticos “[...] produ-
tos de exportação”. E ainda chama a atenção para a objetificação dessas mulheres 
nas “[...] escolas de samba, nas gafieiras e nas festas de largo” que funcionam como 
“[...] modernas senzalas onde os ‘sinhozinhos’ brancos vão exercitar sua dominação 
sexual (e a indústria turística está aí mesmo para reforçar e lucrar com essa prática)” 
(GONZALEZ, jornal Mulherio, Ano I, nº 4, nov.- dez. /1981b, p. 8). 

Gonzalez também indica como a invisibilização do povo negro abrange “[...] 
de Palmares às escolas de samba”. Segundo a autora, tanto a democracia de Palma-
res, a qual ela se refere como “[...] primeiro Estado Livre das Américas”, até as fes-
tas (afoxés, cordões, blocos, escolas de samba, frevos) “[...] esses baratos todos, que 
eram chamados de ‘coisa de negros’ e portanto reprimido, hoje fazem parte de um 
patrimônio cultural nacional do qual, é claro, os beneficiários não são os neguinhos, 
mas as secretarias e as empresas de turismo” e não os negros (GONZALEZ, jornal 
Mulherio, Ano II, nº 5, jan.- fev./1982a, p. 4). 

Em seu tempo, trinta anos depois, Djamila expõe outra causa do silenciamento 
do povo negro, mais especificamente da mulher negra: “[...] os homens negros, prin-
cipalmente os jovens, morrem todos os dias vítimas da violência policial” (RIBEIRO, 
2013a, online). Assim, as mulheres negras não expõem seus companheiros negros. 
Djamila, porém, é certeira: “[...] silenciar, além de reafirmar a violência sofrida, faz 
com que os homens não percebam a importância de se discutir o machismo. O silên-
cio é mantenedor da violência” (RIBEIRO, Blogueiras Negras, 2013a, online). 

6.3 Avaliação dos interesses da ordem social em (não) resolver o problema

O pretuguês de Lélia Gonzalez traz um tom informal para sua escrita, a infor-
malidade não afeta seu potencial político, a colunista é certeira em evidenciar os inte-
resses da ordem social em não resolver tais problemas: a sociedade quer as “coisas de 
negro”, mas não quer o negro das coisas. Ela ilustra: a indústria cultural e as secreta-
rias turismo apagam ou ignoram o protagonismo das mulheres negras — como a re-
lação da Tia Ciata com a história do samba no Brasil, por exemplo —, reduzindo-as 
apenas a “profissão de mulata” que não são nem mesmo consideradas profissionais 
da dança, mas constituem uma “espécie diferente” (GONZALEZ, 1982a, p. 4).

Em uma avaliação sobre os interesses da ordem social em (não) resolver os 
problemas sociais da mulher negra, Djamila, vai um pouco além da fala de Lélia na 
década de 1980, e aponta que os traços das mulheres negras como diferentes é uma 
estratégia lucrativa para a sociedade que produz produtos de beleza para transformar 
os traços afrodescentes em semelhantes aos europeus — alisamentos, clareamentos 
de pele etc. A exotização é lucrativa, e “[...] quem irá lucrar a gente sabe!” (RIBEIRO, 
2014, online). 
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Em sua coluna, Carneiro, em uma escrita mais formal, direcionada e quase 
uma década depois de Gonzalez, explicita que os interesses da ordem social em (não) 
resolver o problema também são dos “[...] setores conservadores incrustados no apa-
relho do Estado e por ‘Lobbies’ poderosos comprometidos com interesses minoritá-
rios, elitistas e racistas” boicotam sistematicamente essa pauta, pois sabem que “[...] 
a garantia dos direitos das mulheres negras passam pela definição de políticas globais 
que garantem pleno emprego, programas de abastecimento, de saúde e saneamento 
básico, educação e políticas urbanas de habitação” (CARNEIRO, jornal Fêmea, Ano 
III, nº 26, abr./1995, p. 11) e isso significaria uma grande reestruturação no sistema 
social e dispêndio de verba. 

6.4 Identificação das possíveis maneiras de superar o problema social

É em sua última coluna que Lélia identifica as possíveis maneiras de resolver os 
problemas sociais e expõe exemplos de politização do cotidiano vivido por essas mu-
lheres e criação de espaços dissensuais. A autora narra o surgimento do Ilê Aiyê, um 
bloco “[...] assumidamente negro e disposto a assumir os valores culturais afro-brasi-
leiros” (GONZALEZ, 1982b, p. 8), no final da década de 1970. Diferente do carnaval, 
apropriado pelo poder público, o bloco afro tinha atividades durante o ano inteiro e 
é nisto que se encontra a sua força. “Seus membros estão sempre juntos, discutindo, 
refletindo e criando coisas novas” (GONZALEZ, 1982b, p. 8). 

O Ilê Aiyê foi tão positivo que “[...] começaram a surgir outros e mais outros, 
assim como novos afoxês: Bodauê, Malê Dabalê, Olurun Baba Mi etc.” (GONZA-
LEZ, 1982b, p. 8). E mais, esses blocos “[...] criaram a ‘Noite da Beleza Negra’ vi-
sando marcar anualmente todo um processo de revalorização da mulher negra, tão 
massacrada e inferiorizada por um machismo racista, assim como por seus valores 
estéticos europocêntrios” (GONZALEZ, 1982b, p. 8). 

A potência política da revalorização desse corpo negro está em desvinculá-lo de 
uma sexualização exacerbada,

[...] não se trata de um concurso de beleza tipo “miss” isto ou aquilo, o que não 
passaria de uma simples reprodução da estética da ideologia do branqueamento. 
Afinal, para ser “misse” de alguma coisa, a negra tem que ter “feições finas”, cabelo 
“bom” (“alisado” ou disfarçado por uma peruca) ou então, fazer o gênero “erótico/
exótico”. O que ocorre na escolha de uma “Negra Ilê”, por exemplo, não nada a ver 
com uma estética europeia tão difundida e exaltada pelos meios de comunicação de 
massa (sobretudo por revistas do tipo “pleiboi” ou de “moda. Assim como pela tele-
visão). Na verdade, ignora-se tranquilamente essas alterações colonizadas, comple-
xadas, não só das classes “brancas” dominantes, como também dos “jabuticabas” 
e/ou dos “negros recentes” (né joão jorge?). O que conta para ser uma “Negra Ilê” 
é a dignidade, a elegância, a articulação harmoniosa do trançado do cabelo com o 
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traje, o dengo, a leveza, o jeito de olhar ou de sorrir, a graça do gesto na quebrada de 
ombro sensual, o modo doce e altaneiro de ser etc. (GONZALEZ, jornal Mulherio, 
Ano II, nº 6, mar. - abr. /1982b, p. 8).

Segundo Boaventura de Sousa Santos (2007), para que exista emancipação so-
cial é preciso que exista desconstrução dos valores hegemônicos e eurocêntricos da 
sociedade contemporânea, a partir do desenvolvimento de conceitos contra-hegemô-
nicos. Lélia finaliza a descrição mostrando exatamente o potencial político e emanci-
patório desses atos: “[...] se a gente atentar bem para o sentido de tudo isso, a gente 
saca uma coisa: a noite da Beleza Negra é um ato de descolonização” (GONZALEZ, 
jornal Mulherio, Ano II, nº 6, mar.- abr./1982b, p. 8). 

Em 2013, uma espécie de chamamento público, Djamila é precisa: “[...] a exo-
tização exacerbada do corpo da mulher negra, construída historicamente a partir da 
experiência colonial, precisa ser duramente combatida. A naturalização dessa violên-
cia precisa ser enfrentada” (RIBEIRO, 2013c, online). Para autora, além de público e 
ridicularizado, o corpo feminino negro é relegado a papéis muito específicos. Isto é, 
Ribeiro mostra como a objetificação, que também ocorre em relação aos corpos femi-
nismo brancos, tem um modo de inferiorização, exotização e ridicularização muito 
exacerbado quando imposta aos corpos femininos negros. Para ela, é preciso mudar 
o modo que as mulheres negras são representadas.

Para Carneiro, uma das possíveis maneiras de superar os problemas sociais que 
acometem a mulher negra é que em documentos oriundos de conferências, como a 
de 1995, exista “[...] uma referência explícita à violação dos direitos da mulher [não 
branca] baseada na discriminação racial” (CARNEIRO, jornal Fêmea, Ano IIi, nº 
26, abr./1995, p. 11). Apontamento que volta a ganhar força na segunda década dos 
anos 2000, com a instituição da Década Internacional de Afrodescendentes, na qual 
a youtuber Xan Ravelli fala em nome da ONU sobre a priorização global das pautas 
dos afrodescendentes.

Considerações finais

Nosso objetivo foi analisar como mulheres negras, sujeitas afetadas por opres-
sões cruzadas, constroem (ou contribuem para a construção da) sua subjetivação e 
emancipação políticas ao tematizarem a própria condição em práticas comunicativas 
midiatizadas, como tomaram a palavra e fizeram uso dela por meio da escrita em suas 
práticas comunicativas. Observamos que cada uma das feministas negras direcionou 
seu espaço para questionar a naturalização das opressões sofridas por essas mulheres 
e estimular ações de enfrentamento ao problema. Para isso, divulgaram dados e fatos 
sobre as situações históricas que levaram a problemática aos desdobramentos vigen-
tes em cada época. Contudo, o mais importante é que elas empreenderam essa tarefa 
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por meio de diferentes registros, o que permitiu uma abertura de sentidos (vídeo, 
blog, jornal impresso). Combinando razões, sentimentos, relatos e argumentos, elas 
destacaram o modo com as opressões cruzadas afetam e afetaram suas existências. 

Baseamo-nos na concepção de política desenvolvida por Rancière segundo a 
qual ela “[...] é assunto de sujeitos, ou melhor, de modos de subjetivação” (RAN-
CIÈRE, 1996, p. 47). Entendemos a subjetivação como um conjunto de ações que pro-
duz uma instância e uma capacidade de enunciação que reconfiguram o campo da ex-
periência, transformando a repartição de papéis, funções e lugares dos sujeitos e das 
visões de mundo em litígio. Ao imporem a própria presença como sujeitos que devem 
ser contados, as feministas negras envolvidas com o enfrentamento da sobreposição 
de opressões promoveram uma modificação na cena da situação da mulher negra, que 
passou a ser construída a partir das experiências, dos sentimentos e das observações 
delas. As práticas comunicativas midiatizadas analisadas são vestígios desse processo 
maior de subjetivação política. Por meio do ato de escrever e falar, mulheres negras 
participaram da reconfiguração da ordem da sensível que os classificava a partir dos 
seus corpos, e manifestaram sua capacidade para ingressar na ordem do discurso.
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