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Fronteiras da diferenga:
raga e mulher no Brasil

Resumo: Neste art/go a autora anallsa ainvis/b1//dade da raga e da ex peranda das mulheres negras no campo
dos estudos da mulher brasileiros. A partfr de um olhar comparatAro sobre estudos do mulher no Inglaterra, nos
Estados Unidos e no Conadd a autora explores coma questges sobre dIferenga racial entre as mulheres nao foram
tratadas nos dfferentes contextos nacionais. A andise enfatiza a ausencla do raga na molar parte dos estudos do
mulher no Brasil e sugere que, pares urn melhor entendimento do Mews/dada das ever/dm/as das mulheres
brosileiras, é preciso dot urn malt enfoque pore 'cliferenga"racial e pars a re/ageto entre raga e género.
Palovras-chave: raga, dlferenga racial, teor/a feminista, mulheres negras, Brasil.

1. 0 termo se refere a mulheres
nao brancas nos EUA, Inglaterra e
Canada. Seu signlficado politico
fol redefinido no sentido do
aflimagao racial alnico e racial
por muiheres de ascendèncla
africana, latino americana,
caribenha, indigena e asiatica
naqueies poises. 0 termo "nao
brancas" a preferivel a 'de cor,
que no Brasil popuiarmente se
restringe a negras e mulatas, por
manter a especificidade anglo-
americana do original (N. do T.).

Este artigo pretende examinar a politica racial da pro-
duce* de conhecimento feminista no Brasil e oferecer uma
andise comparativa dos estudos sobre mulheres no Brasil,
de urn lado, e, de outro, nos Estados Unidos, na Inglaterra e
no Canada. Uma dIscussifio sobre a nocdo de "dIferenga" e
sobre o quanto o discurso feminista braslleiro tern sido evasi-
vo em relagdo a ela é central em minha analise. Ao contra-
rio dos estudos feministas nos Estados Unidos, na Inglaterra e
no Canada, a malaria dos estudos feministas brasileiros nao
reconheceu a importancia do raga e das diferencas racials
na constituicao do genero e das identidades das muiheres.

Examinando a politica racial do produce* de conhe-
cimento feminista no Brasil, este artigo busca responder a
varlas questOes: primeira, como os estudos feministas sobre
muiheres nao brancas [women of co/ari l dos Estados Unidos,
do Inglaterra e do Canada, corn suas criticas ao
essencialismo feminista, tern repercutido no Brasil; segunda,
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como as obras de mulheres negras brasileiras tern contribu-
ido pare a produgdo de concertos de raga e genero no
pals; e terceiro, que impacto, se é que houve algum, a
pesquisa sobre a relagdo entre raga e genero, produzida
ou nifio no Brasil, teve sobre a pesquisa e a teoria produzidas
por intelectuais feministas no pais.

BANNERJI, 1995, BRYAN et alll,
1985, CARBY, 1983, MAMA. 1995,
e PARMAR, 1990.

ANZALD0A, 1987, HOOKS,
1984, HULL, 1982, SANDOVAL,
1993, p. 1-24, e WALLACE, 1979.

Gionero e raga nas teorlas feministas
americanas, Inglesas e canadenses

As Oltimas tres decades foram marcadas por urn
aumento significativo nas produgees feministas americanas,
inglesas e canadenses no sentido de desessenclalizar a
identidade feminine. As tendencies atuais dos estudos de
gene* devem versos de seus Insights a criticas feitas por
mulheres rid° brancas americanas, negras inglesas e
feministas do chamado "terceiro mundo". Nos Estados
Unidos, intelectuais feministas negras, latinas e asieticas
deram contribulgOes Importantes para a compreensdo dos
mirltiplos eixos da opressdo feminine que afetam as
experienclas de vide de mulheres ndo brancas naquele
pals. Do mesmo modo, as contribulgOes teericas de ativistas
e intelectuais feministas de origem caribenha, africana e
asiatica na Inglaterra e no Canada permitiram uma
reconceituagdo do "ser mulher" que destaca o impacto de
fatores histericos e culturals na constitulgdo das identidades
e das experienclas socials das mulheres.2

Desde o final dos anos 70, mulheres ndo brancas na
Inglaterra, no Canada e nos Estados Unidos desafiaram
modelos unitarios de genero e exigiram nogOes sobre o "ser
mulher que levassem em conta raga, etnia, classe e
sexualidade. A terceira fase do feminismo, nas decades de
80 e 90, desafiou os paradigmas uniterlos de genero
desenvoMdos por feministas brancas de classe media nos
anos 60 e 70. 0 afastamento em relagdo ao feminismo
mais tradicional encorajou as feministas ndo brancas a retie*
mais sobre as diferengas do que sobre as pretenses
simIlaridades entre as mulheres, ou sobre aspectos que etas
supostamente tern em comum. 0 desencanto corn
modelos e discursos que estavam sendo desenvoMdos por
feministas brancas de classe media levaram as ndo brancas
a usar sues prOprias experienclas de exclusdo e
discrIminagdo pare desenvolver suas prOprias formes de
conceltuar o Weft:, e o feminismo.'

As feministas ndo brancas he multo j6 dizem que o
enfoque dado pelo feminismo excluslvamente ao genero
como fonte da opressOo de mulheres rid° consegue
AstnhAlenAr crincixOes AntrA n RAylcmn P ni Arne fnrrinne
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dominagOo.4 Elas notaram tambern que esse enfoque ex-
LORDE, 1984.	 clusivo nega e apaga outros aspectos das identidades

de muiheres e suns experienclas, inclusive raga, sexualidade
e classe. Elas acusam ainda o feminismo mais tradicional
de trata de forma inadequada as diferengas dentro da
categoria "mulher" e os modos pelos quais o "ser mulher" se
define em relagOo a muiheres de outras ragas, etnias, classes
e culturas, e ndo sO em relagdo a homens.

0 trabalho de intelectuals ndo brancas nos Estados
Unidos contribuiu para nossa compreensdo sabre como a
identidade de genera feminina é construida no contexto
norte-americano. Muito desse trabalho explorou a
constituigdo das diferengas de genera nas relagOes socials
dentro de comunidades etnicas e racials especifIcas e em
outros segmentos da populagdo. Desde o fim da decada
1970, feministas negras e chicanes como Gloria Anzaldtia,
Patricia Hill Collins, Deborah King e Chela Sandoval
defenderam a existência de formas de consciencia multiples
e distintas entre notte-americans n6o broncos. A nocao de
consciencia de la mestizo elaborada par Anzaldtki, o conceito
de negras americans como outsiders-within ("as de fora
que estdo dentro") formulado por Collins, e o de multiple
Jeopardy ("risco mUltiplo"), por King, compartilham a
preocupagdo com os multiplos posicionamentos das ndo
brancas americanas. 5 Alern disso, todas essas reflexOes

ANZALDUA, 1987, COLLINS,	 destacam a importáncia de se delimiter a andise de genera
1991, e KING, 1988.	 a contextos locals, e de faze-la levando em conta a

especificidade social, cultural e histOrica das experiencias e
das identidades das muiheres.

As crIticas de feministas n6o broncos desenvolvidas
nos anos 70 e 80 comegaram a ter urn impacto visivel na
teoria feminista na decada de 90. Embora de forma ainda
limitada, uma preocupagdo major corn o impact° de
diferengas raciais, etnicas e culturais na construgdo do
genera comegou a aparecer no trabalho de feministas
brancas. 5 0 movimento para desessenciallzar a questOo de

6. BUTLER, 1990, EISENSTEIN, 1995	 genera e as identidades de muiheres resultou tambern num
e 1996, FRANKENBERG, 1993, e	 debate sobre o papel da "diferenge na teoria feminista,
SPELLMAN, 1988.	 tanto nos Estados Unidos quanta na Inglaterra, no comego

dos anos 90.

Gènero, mica e tlIferenca' no Brasil
Uma das preocupagOes centrals da minha pesquisa

sobre raga e genera no Brasil tern sido examinar a
importáncia da teoria feminista produzida nos Estados Unidos
e na Inglaterra para a andlise de raga e género no Brasil.
Mas antes disso é necessario explorar a origem e o desenvol-
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9. AZEREDO, 1994, p. 215-216.

vimento dos estudos sobre muiheres e da teoria feminists no
Brasil. A presente discussao pretende problematizar a au-
sencla da raga na maioria das pesquisas sobre muiheres
brasileiras e examiner conceitos altemativos desenvolvidos
por feminlstas negras no pais.

A felts de atengOo b relagOo entre raga e genero no
feminismo academic° brasileiro se deve em grande parte 6
forma como se desenvolveu o campo dos estudos sobre
muiheres no pals. Ao contrOrio do feminismo academic°
nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde a discussdo sobre
raga aumentou nas decadas mais recentes, as
pesquisadoras femlnIstas brasileiras tem sido muito mais
lentas na incorporagdo do estudo da raga aos estudos sobre
muiheres e b teorla feminists. Alem disso, embora os estudos
sobre mulherestenham se estabelecido formalmente no Brasil
quando as criticas ao feminismo feitas por rxio brancas nos
Estados Unidos e na Inglaterra comegaram a atingir urn
publico mais amplo, no iniclo dos anos 80, essas criticas
parecem ter tido pequeno impacto no pals, ou quase
nenhum. 7 0 trabalho de ntio brancas americans n6o tern
sido largamente traduzido pars o Pot-Fugues,' e seus Insights
criticos sobre a raciallzagOo do genera e dos estudos sobre
muiheres neio influenclaram a agenda dos estudos da
mulher no Brasil.

0 artlgo leorizando sobre genero e relagOes raciais",
de Sandra Azerklo, publicado na Revista Estudos Feministas
em 1994, fez uma andise comparative mutt° util sobre o
lugar da raga nos estudos sobre a mulher no Brasil e nos
Estados Unidos. Citando o estudo Género e Universidade,
Azeredo note que os primeiros nOcleos de estudos sobre
mulheres no Brasil foram inspirados em modelos estrangeiros,
especialmente norte-americanos. Azerklo, pore:RI, acusa
essa InspiragOo de "extremamente parcial". Como note
Azeredo, 'ern nenhum momento as criticas ao racism° que
estavam sendo feitas nos Estados Unidos ao feminismo
ocidental, desde pelo menos 1981, nos serviram de
inspiragOo. Isso Pico claro no desconhecimento entre nos
das produgOes de muiheres de cor nos Estados Unidos —
ndo existem tradugOes entre nos destas produgOes".9

Utillzando a nogdo de situated knowledge
("conheclmento localizado") de Donna Haraway, Azeredo
dlz que uma perspective parcial caracterizou os estudos da
mulher no Brasil. Ela note que, por so enfocor a questa° de
genero e ridio reconhecer as diferengas raciais,
pesquisadoras brasileiras tem priorizado as preocupagOes
das brancas de classe media e silenciado as vozes e
experienclas das nOo brancas. Porem, mesmo criticando a
aersoectiva oarclal de ferninistns brannng A7aracir, nelfri

7.0 pdmeiro conk, unIversitOrio
de pesquisa sobre mulheres fol
fundado na PUC/Rlo em 1980, e
em 1991 pelo menosVntecentros
entocando muter.% e g6nerol6
havlam se estabelecido em
universidades pUblicas ou
privadas em todo o Brasil. As
prImeiras antologlas feministas,
PerspectWas AntroporOgIcos da
MutereEpelho de Vénus, foram
publicadas no infclo dos anos
80. Ambos os textos exploram
questOes de genera e feminismo,
mss a raga We* chegou a ser
conslderada em nenhum dos
dots.
8.0 artlgo de bell hooks intelec-
tuals Negras", que apareceu na
Revista Estudos Feministas em
1995, 6a (mica irado;x5o de uma
mulher negro estrangeira numa
revista acadOmica brasileira.
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a parcialidade nao a problematica em sl mesma: proble-
ma é tomb-la [essa perspectival como representando uma
totalidade que supostamente conduziria a maior objetivida-
de". Ela sugere que reconhecer ate que ponto uma determi-
nada visifio de Weft:, fol parcial é essencial para se "esta-
belecer urn dialog° mais produtivo corn outras visOes parci-
ais da questao".rn

A critics de Azeredo foi influenclada por sua experiencia
como estudante de pOs-graduagelo nos Estados Unidos. Em
seu artigo, ela nota que seu contato corn o trabalho de nao
brancas norte-americans, e sua interagdio corn teOricas
feministas brancas que reconheceram a importencla da raga
na constitulgdo do genero, marcaram decisivamente sua
nogao de genero e de Identidades de mulheres. Patin), como
observa Azereclo, produgOes semelhantes esti' o ausentes da
maioria dos estudos sobre mulheres no Brasil.

Ao examlnarmos a ousel-Ida da raga na maioria dos
estudos sobre mulheres no Brasil, é tambern Importante notar
ate que ponto as criticas ao essencialismo feminista feitas
por brasileiras negras passaram despercebidas pela maioria
das intelectuais da area no pals. Embora as feministas negras
brasileiras tenham tentado trabalhar corn as especificidades
das mulheres negras pelo menos desde o comego dos anos
80," seus Insights relativos b intersecdo entre raga e genera
nao se tornaram prlorldades de pesquisa nos estudos sobre
mulheres. Ao contrario, se e quando o assunto de diferenga
racial é trabalhado, isso é feito em geral por ativistas ou
pesquisadoras negras. 12 Sem contar que o fato de as mulheres
negras constituirem uma pequena minoria nas universidades
brasileiras tern dificultado o desenvolvimento da pesquisa
acadernica sobre a mulher negra. Como resuttado, a malor
parte da pesquisa sobre a mulher continua a retratar as
mulheres brasileiras em termos monoliticos e nao lida corn o
significado de raga nas vidas de mulheres, negras ou
brancas. 13 A falta de pesquisa integrada sobre raga e genero
significa que as experienclas de vida das mulheres negras
raramente se* examinadas. Uma conseqiiencia disso é a
falta de estudos tebricos ou empiricos sobre como o privilegio
de "ser branca" opera nas vidas de mulheres brancas no
Brasil.

Se a ausencla da raga na maioria dos estudos sobre
mulheres brasileiras parece ter refletido o posiclonamento e
as prioridades de pesquisadoras brancas, bem como a
pouca presenga das mulheres negras nas universidades,
eta se deve tambern ao desaflo que é sustentar urn
movimento antl-racista no pals. Esse movimento vem
enfrentando forte resistiancia IdeolOgica — as vezes
deliberaclamente politics no Brasil, tendo sido praticamente

Idem, p. 216.

CARNEIRO e SANTOS, 1985, e
GONZALEZ, 1982.

BAIRROS, 1991, e FIGUEIREDO,
1994. Em 1995 a Revista Esludos
Femlnistas publlcou o "DossI6
Mulheres Negras", uma colegdo
de artlgos de pesquisadoras e
mitantes negras. Particularmente,
os artlgos de Bento, Carnelro e
Lima (1995) demonstram o
impact° dediferengas racials nos
experiânclas de vida das
mulheres negras.

CASTRO, 1995, e GlACOMINI,
1991 e 1994, bem como a
edlcao especial dos Cadernos
Pagu sobre raga e genet() em
1996 (ntineros 6e 7), ea harms
excegdes a essa observagdo.
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suprimido durante boa parte do seculo M. De %/arias manei-
ras, a ousel-Ida histarIca de discussdo pUblica sobre raga e
racismo no pals resultou no apagamento discursivo das rea-
lidades de dominagao racial, o que aconteceu tambern no
campo dos estudos sobre muiheres, que portanto se toma,
ate certo ponto, cOmplIce dessa negligencia: ao retratar as
muiheres brasileiras em termos monoliticos, esse campo re-
forgo a Imagem do Brasil como uma sociedade em que as
diferengas raciais tern uma importancla minima.

0 trabalho politico e academic° das feministas ne-
gras no Brasil destaca os modos como discursos
universalizantes influenciaram a maloria dos estudos sobre
muiheres brasileiras. V&las feministas negras mostraram que
a faits de atengdo a relagdo entre a dominagao racial e a
de genero escondeu a cumplicidade de muiheres brancas
corn seu privilágio racial e reforgou o status subaiterno das
mulheres negras.' 4 No comego dos anos 80, a antropaloga

8AIRROS, 1991, CARNEIRO e 	 negro Lelia Gonzalez investigou as especificidades das vidas
SAMOS, 1985, e GONZALEZ, 1982. 	 de mulheres negras na antologia 0 Lugar da Mulher 15Nessa

analise, Gonzalez critica os estudos sobre mulheres brasileiras
GONZALEZ, 1982.	 por levar em conta apenas genero e classe, mantendo a

tendencla das intelectuais feministas a "neutralizar" o
problema da dominagdo racial. Ao contrório de estudos que
negavam a Importancia da raga nas vidas de mulheres
brasileiras, Gonzalez arguments que as negras sofrem uma
opressdo tripla, vinda da dominagao de raga, género e
classe.

0 livroMuher Negro, de Suell Cameiro e Thereza Santos,
publicado em 1985, continua sendo a analise estatistica
macs abrangente do status das mulheres negras no Brasil.
Mesmo percebendo a proliferagdo de estudos sobre
mulheres brasileiras durante a Decada da Mulher
proclamada pela ONU (1975-1985), Carneiro e Santos
acusaram que a "‘tariavel de cor rid° foi incorporada de
maneira sisternatica nesta produgdo tearica de forma a que
as mulheres negras pudessem se beneficiar largamente dos
estudos em questdo". 16 Em suas tentativas de fornecer urn
perfil quantitativo e estatistico do status profissional e

16. CARNEIRO e SANTOS, 1982, 	 educacional das mulheres negras, Carneiro e Santos
p. 4,	 enfrentaram a insuficiencia de informagao estatistica no Brasil,

(á que os dados sobre raga estiveram ausentes do censo
nacional de 1970 e foram coletados e processados em
nOmero muito limitado pelo censo de 1980. Alern disso,
inconsistencies na coleta desses dados nos censos de 1950,
1960 e 1980 contribuiram para a falta de informagdo
quantitativa adequada sobre a populagao negra no pals.
Apesar desses obstãculos, o estudo de Carneiro e Santos
"fnovne.e, 	 ruflrfil	 - - - -
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Idem, p. 40.

dem, p. 42.

metropolitan de Selo Paulo.
Alèm de apresentar uma anallse estatistica rara da

posicdo socioecondmica de mulheres negras, Mulher Negro
oferece tambem uma base para se entender o quanta os
perils socioeconamicos divergentes de mulheres brancas e
negras tern gerado tensoes e conflitos, mais do que uma
pretensa unidade fundada numa nage* compartilhada da
femininidade. CameIra e Santos lembram que as mulheres
broncos eram as maiores beneficiarias da diversificacdo
profissional ocorrida de meados dos anos 60 a meados dos
80 e tiveram vantagens claras em termos de acesso a
educacdo, mercado profissional e remuneracdo, o que
resultou em diferencas quantificaveis de status em relagdo
as negras. De acordo com Carneiro e Santos, As
desigualdades apontadas entre negras e brancas
antecipam por si so as tense:0es que politica e
ideologicamente acarretam, colocando na maioria dos
vezes brancas e negras em contradict** politicamente,
malgrado a condicdo feminina"."

Os dodos estatisticos apresentados em Mulher Negro
apOlam a afirmacdo de Carneiro e Santos de que as
tentativas de combater formas de discriminagdo sexual que
afetam as mulheres de modo geral sdo inadequadas. As
autoras defendem que a tendència a generalizacdo sobre
as experiencias dos mulheres brasileiras resultou em visoes
essencializadas do condigdo feminina, que negam a
diversidade dessas experiènclas e fabricam nocdes
homogeneizadas de uma "identidade feminine hipotetica.
Como observam as autoras, discurso feminists sobre a
opressdo da muiher oriunda das relagdes de género que
estabelece a ideologia patriarcal ndo cid conta da diferenga
qualitative que este tipo de opressdo teve e tern ainda na
construcdo da Identidade feminina da muiher negre.18

Enegrecendo o feminismo no Brasil
Divisdes raciais dentro do movimento feminista brasileiro

fornecem Insights importantes sobre as divergèncias de
experibncias e perspectivas entre mulheres negras e brancas
no Brasil. A apresentagdo do Manifesto das Mulheres Negras
durante o Congresso de Mulheres Brasileiras em julho de 1975
marcou o primeiro reconhecimento formal de divisdes raciais
dentro do movimento feminista brasileiro. Assim como o Ano
Intemacional da Mulher e a Decada da Mulher, 1975 foi urn
momento importante de mobilizacdo politica para feministas
brasileiras. Poram, como o Manifesto de Mulheres Negras
sugeriu, qualquer suposta unidade entre mulheres brasilei-
ras de ragas diferentes la era alvo de debate. 0 manifesto
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NASCIMENTO, 1978.

GONZALEZ, 1982.

chamou ()fence* para as especificidades das experiênclas
de vida, das representagOes e das identidades socials das
mulheres negras e sublinhou o impact° da dominagOo racial
em suas vidas. Alem disso, ao desmascarar o quanto a
domlnagOo racial 6 marcada pelo ganero e o quanto a
dominagdo de gènero 6 marcada pela raga, o manifesto
destacou que as mulheres negras foram vitimas de antigas
preiticas de exploragOo sexual. Apontou, ainda, a heranga
cruel que coube as negras no Brasil, lembrando que o
cruzamento das ragas durante a 6poca colonial resuitou na
mulata — considerada o UnIco produto brasileiro que merece
exportagdo.'9

Uma preocupagOo corn a dlferenga de status entre
negras e brancas comegou a ser articulada mats claramente
por mulheres negras que atuaram no movimento feminista
no final dos anos 70. Analisando o Encontro Naclonal de
Mulheres no Rio em 1979, a feminists negra Lelia Gonzalez
lamenta que nâo houvesse na 6poca, em relagdo b questdo
racial, a unanimidade observada em relagdo a outras
questOes.4 Lembra que havia dois assuntos Importantes: o
atraso politico e a necessidade de se negar o racism° para
esconder a exploragOo das mulheres negras por mulheres
brancas. De foto, os coment6rios de Gonzalez chamam
atengdo para o papel da raga na formagdo das relagOes
entre mulheres negras e brancas. Ela nota que durante o
Encontro de Muiheres em 1979, as feministas brancas corn
orientagOes aparentemente progressistas e de esquerda
negaram o significado da raga e seu impacto nas vidas de
mulheres negras e que as brancas eram hesitantes em
relagdo a discussdo sabre raga por causa de sua prOpria
cumplicidade corn a domlnagdo racial.

Enquanto na superficie parecia que mulheres brancas
e negras poderiam se unir e lutar contra sua opressão comum
enquanto mulheres, diferengas entre elas, ern termos de
experi6ncias e lugares socials, tomaram-se fontes de conflito
e divls•:5o dentro do movimento feminista. Muitas dessas
divisOes se mant6m ate hole. Enquanto buscavam no
feminismo urn alto para o sedsmo que encontravam em
organIzagOes negras, veirlas negras brasileiras logo
perceberam que a raga provocava uma fissura que impedia
a unido de negras e brancas numa luta supostamente
fratema por uma causa comum. Nos divisOes racials dentro
do movImento feminists, Carneiro e Santos notam que, "coma
consequéncia deste elenco de contradigOes, mulheres
negras e brancas se defrontam no espago do Movimento
FernInista de forma conflitante e desconfiada, resuitado de
refer6ncias tistOricas, potticas e ideolOgIcas diferencladas
que determlnam Oticas diferentes quanto a problemas co-
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muns. . 21 Os legados da escraviddo no Brasil em termos de
dominacao racial e de genera e as desigualdades da sock
eciacie p6s-abolicao conduzlram a experiencias socials di-
ferentes para mulheres negras e brancas: problemas
presumivelmente comuns, como sexualidade, saUcle
reprodutiva e trabaiho remunerado passaram a ter
significacaes diferentes para mulheres negras e brancas. Ao
reconhecer essas diferencas, as mulheres negras no
movImento femlnista passaram a desafiar nogOes
generalizadas da opressao de muiheres que nao levavam
em conta a relacc5o entre ideologia patrlarcal e racism°.

Em suss tentativas de trabalhar com as dimensaes
raciais de opressao da muiher, femlnistas negras focalizaram
assuntos como controle de natalldade e saUde reprodutiva.
Preocuparam-se corn texas alias de esterilizacdo entre
mulheres pobres, lembrando que a malorla das mulheres
pobres é negro. Seus esforgos para combater a esterlilzacao
femlnina acabaram chamando atengdo pare a relacao
entre raga, genera e classe. Elas discutiram tambour a
tendencla das femlnistas brancas a acusar a divisdo sexual
do trabalho porem negando a dMsdo racial. Esse foco no
duplo impacto da dIvistio racial e sexual de trabalho produziu
Insights adlclonals sobre o posiclonamento das muiheres
negras no fundo da estrutura socioeconOrnIca brasilelra.

FeminIstas negras como Lelia Gonzalez e Luiza Balrros
perceberam tambern que a Vipers:3ga° aparente de
femlnistas brancas era relacionada a subordlnagao
continuada de mulheres negras: 22 o swig° domestic° das
negras nas casas de famillas brancas permitiu as muiheres
brancas entrar coda vez macs na forga de trabaiho. Gonzalez
criticou ainda o movimento ferninIsta por ignorar a exploracao
sexual das mulheres negras, particularmente as que
trabaiham em servigo domestic°.

Em suns tentatIvas de ganhar macs voz dentro do
movImento ferninista, varlas femlnistas negras defendem que
a Incluse* de questoes especiflcas de muiheres negras como
urn sub-terra entre as questoes gerais das mulheres é
insuficlente. Considerando que aproxlmadamente 44% da
populace* nacional era negra e que, como resultado, quase
50% da populace* fernInina tambem era negra, ferninistas
negras como Suell Carnelro e Thereza Santos defenderam
intensamente que a "varictivel de cor deveria se Introduzir
como componente indispensavel na configuracao efetiva
do Movimento Feminista Brasilelro". 22 Entretanto, percebendo
a relutancia das femlnistas brancas em lidar com a questa°
racial, Camelro e Santos argumentaram: Tessa ornissao]
estabelece para nas negras a necessidade de privileglar a
quest* racial sobre a sexual, ainda porque a opressao so-

!dem, p. 48.

GONZALEZ, 1982, e BAIRROS,
1991.

23. CARNEIRO e SANTOS, 1985,
p. 41.
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bre a mulher negra na sociedade brasileira ndo advern ori-
ginalmente de diferengas biolOgicas, e sim raciais".24

0 trabalho de pesquisadoras e atIvistas negras
forneceram Insights Importantes tambOrn para o
aprofundamento da compreensdo das dimensdes
estruturais do status subaltemo e subordinado das mulheres
negras no Brasil. Alèm disso esse trabalho oferece uma base
para a compreensdo do modo como condigdes estruturais
resultaram em diferengas qualitativas nas experrenclas de
vida para mulheres brancas e negras. Ao chamar atengdo
para as causas estruturais de diferengas entre mulheres, esse
trabalho destaca como as relagdes de poder tern moldado
as vidas, posIgdes sociais e identidades de mulheres negras
e brancas, realgando a inter-relagdo de raga e gOnero na
sociedade brasileira. Essas contribuigdes foram essenciais
ao repensar do atMsmo feminista e da prOprla questdo de
gènero no campo dos estudos sobre mulheres.

IDIferenga i e estruturas de desigualdade
A relagdo entre raga, género e classe vem sendo

estudada por urn nOrnero crescente de feministas
americanas, Inglesas e canadenses. Recentemente
feministas brancas e negras analisaram os modos como as
diferengas entre mulheres este* ligadas a estruturas maiores
de deslgualdade, particularmente as que resultam de
prdtIcas de dominagdo racial. Embora essas analises
tenham sido desenvoMdas em poises corn ideologias raciais
muito diferentes da Ideologla brasileira de "democracia
racial", elas contribuem para a compreensdo do papel de
raga na construgdo social de gènero.

Pesquisadoras norte-americanas como Maxine Baca
Zinn e Bonnie Thornton Bill sugerem que as diferengas entre
mulheres devem set vistas em sua conexdo corn relagdes
de poder prOprias a uma hierarquia racial. Zinn e Dill
defendem que as diferengas de raga e classe sdo
signIficativas, rid° coma caracteristicas Individuals mas como
"principios organlzadores primdrios de uma sociedade que
localiza e posiciona grupos dentro de sua estrutura de
oportunidades".25

As pesquisadoras británicas Mary Maynard e Avtar Brah
tambern encorajam tec5rIcas feministas a examinar as
relagdes de poder que constttuern diferengas entre mulheres.
0 trabalho de Maynard enfatiza a necessidade de se analisar
como as diferengas de poder traduzem diferenga em
desiguaidade e subordinagdo.26 AlOrn disso, ela defende o
deslocamento do foco de andlise da diferenga em si para
as relagdes socials que convertem essa diferenga em opres-

ldem, p. 41.

ZINN e DILL, 1996, p. 322-
323.

26. NtAYNARD, 1994.
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sdo. Avtar Brah argumenta que discussdes sobre a dfferen-
ga podem dar em nada, a menos que a constituted° de
diferenga seja explorada completamente. "A questdo cen-
tral ndo é a 'diferenga' per se, mas saber quem define a
diferenga, que diferentes categorias de mulheres sac)
representadas dentro dos discursos da scliferenga', e se a
'cliferenga' diferencla lateralmente ou hierarquicamente".27

A feminista canadense Himani Bannerji tambèrn
BRAN, 1992, p. 140.	 investiga a base estrutural das difereneas entre mulheres.

Em sua critica a tendência a uma nogdo discursiva de
diferenga, Bannerji defende que "a particularismo e o
Individualism reflnados das politicos da 'diferenga- evitam
"nomear e mapear a organizaedo geral de relaedes
sociais". 28 Ela nota que, quando nao se especificam as
relaedes socials, exclui-se a possibilidade do

BANNERJI, 1995, p. 73.	 desenvolvimento de uma explicagdo social para o modo
como as difereneas sdo constituidas. "Sem uma visdo
histdrica e materialista de conscidncia, sem uma teoria de
uma relagdo consciente e transformadora entre o trabalho,
o eu e a sociedade, a nogdo de eu, ou de subjetividade,
permanece sem conexdo com a organizagdo social ou a
histdria em qualquer sentido formativo ou fundamental".29
Ligando nogdes de diferenga a relagdes de poder e

Idem, p. 80.	 desigualdade, a analise de Bannerji realca a importancla
de se entender a construed() e o conteido da diferenga.

0 trabalho da feminista negra norte-americana Patricia
Hill Collins30 fornece uma importante conceituagdo da
relagdo entre estrutura e discurso, fundamentada na

COLLINS, 1991. 	 Invesfigaedo das experiéncias de mulheres negras. A andlise
de Collins chama atengdo para a relagdo entre relagdes
discursivas e condigdes materials na produgdo e reprodugdo
da domlnaedo de genera, raga e classe. Alórn disso, sua
analise realea os modos como representaedes culturais de
negras norte-americans serviram para justificar estruturas
dominantes de desigualdade. Collins argumenta que essas
representaedes foram essenciais para a "economla politica
de dominagdo que nutre a opressdo de mulheres negras".3'
Conjugando analise politico-econernica com representaedes

31. Idem, p. 67	 culturais, o trabalho de Collins destaca como discurso e
estrutura se Inter-relacionam na manutengdo da dominagdo
racial e de gènero no contexto norte-americano.

0 conceit° de Imagens controladoras proposto par
Collins liga representagdes culturais a formas estruturais de
desigualdade. A autora sustenta que as imagens
controladoras das mulheres negras "sdo projetadas para
fazer racismo, sexismo e pobreza parecerem naturals,
normals, como uma parte inevitOvel de vida cotidiana". 32 0
trabalho dela chama atengdo ainda para os modos como
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Idem. p. 68	 essas representacties culturais naturalizam, e assim obscu-
recem, relacOes de poder.

A analise de imagens controladoras de mulheres
negras norte-americans fella por Collins 6 particularmente
relevante para a investigacdo de representacties culturais
de mulheres negras brasileiras. Empreguel o concerto de
imagens controladoras em minha pesquisa sobre as
identidades socials de mulheres negras no Brasil. Assim como
a de Collins, minha analise demostra que as imagens
controladoras de mulheres negras brasileiras, particularmente
a da mulata e a da mae preta, sdio amarradas a formas de
desigualdade estrutural determinadas pela raca e pelo
genero. 33 Essas imagens controladoras servem para
obscurecer e naturalizar prOticas histOricas e contempordineas

CALDWELL, 1999.	 de dominacdo racial e de genera. Elas tambern tem sido
usadas para manter a imagem nacional do Brasil como
"democracla racial".

Expondo o privilêgIo branco no Brasil
A imagem nacional do Brasil como "democracia raciar

torna a tarefa de dar visibilldade ao privileglo branco
altamente desanimadora. Como feministas americanas e
inglesas percebem coda vez macs, 6 crucial entender o papel
do "ser branco" em sociedades corn diviseies e
desigualdades raciais profundas. 34 Apesar das diferencas
de ideologlas e prOticas raciais entre o Brasil e poises como

FRANKENBERG, 1993,	 OS Estados Unidos e a Inglaterra, a pesquisa academica
SPELLMAN. 1988, e WEEDON,	 brasilelra JO evidenciou o privilegio branco na sociedade1999.	 brasilelra.35 E a andise critIca do "ser bronco" enquanto

categoria de identldade insuspeitada, mas socialmente
GUIMARAES, 1995, e MOURA.	 poderosa, 6 fundamental para desmascarar e desafiar

1994.	 racIsmo e sexlsmo no Brasil.
Antonio Sergio Guimardes tern urn trabalho importante

sobre a construcão do que a ser branco no Brasil. Ele nota
que no Brasil a ldentidade branco ndio foi formada pela
"fundicdo etnica" de povos europeus, mas pela absorcdo e
incorporacdo de mesticos e mulatos. 36 Outra pesquisa, sobre
a importdincia de embranquecimento no pensamento social

GUIMARAES, 1995. 	 brasIleiro dos seculos XIX e )0( destacou a preocupactio
dos elites corn o desaparecimento de populacdes negras e
mesticas pelo processo de mesticagem." A nocao de que
uma nacao "bronco" poderia ser alcancada por melo da

SKIDMORE, 1974.	 mestIcagem foi central para as noceies brasileiras — tanto a
popular quanta a macs oficial — do "ser branco" como
categorla que incorpora e subsume a negritude. Apesar da
proeminencia que a ideologic de "democracia radar tern
no Brasil desde os anos 30, ser branco continua sendo urn
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ideal para multos brasileiros.
0 status prMlegiado do branco na sociedade brasileira

tambern tern sido fundamental para a construceao da
identidade feminina no pals. Desde a era colonial, as
mulheres foram diferenciadas por praticas patriarcais que
associaram matrimanlo a mulheres brancas e relacaes
sexuais mais ilicitas a nao broncos. Enquanto as brancas
eram designadas para o rein de sexualidade legitlma e
honrada, nos papOis de esposas e maes, mulheres africanas
escravizadas, e depois as mulatas, eram associadas a
praticas sexuais ilegitimas e desonrosas. Em grande parte
por causa de sua relacao prMlegiada corn o patriarcado e
corn a hegemonia racial, mulheres brancas se tornaram o
ponto de referencia para construgaes idealizadas de mulher
e de identidade feminina no Brasil. 0 privilegio branco e a
femininidade branco no Brasil desmentem crengas
populares e oficials de que praticas de mestigagem racial
existentes ho muito tempo produziram uma sociedade em
que sa a morenidade tern valor. A idealizagao de mulheres
brancas como padrao de femlninidade e beleza feminina 6
muito Obvia na midia brasileira, presente em filmes,
programas de IV e revistas, e tambOm na propaganda em
geral. 38 0 alto nOrnero de imagens de mulheres louras na
midia brasileira, como Xuxa e Carla Perez, contrasta corn a
auto-imagem nacional de Brasil como uma democracla
racial e destaca o papel da raga em construgaes de gOnero
no pals.

Pensando e repensando gènero, raga e
dIferenga

Em seu recente Feminism, Theory and the Pollfics of
Difference, a feminista inglesa Chris Weedon destaca très
respostas comuns de feministas brancas ao racismo que
sac pertinentes ao campo de estudos sobre a mulher no
Brasil. Para esbocar tais respostas eia se utilizou de criticas
elaboradas pelas feministas negras norte-americans Audre
Lorde e bell hooks. A primeira resposta a uma "recusa franca
de ver as diferengas racials"." Weedon ressalta que esta
implicita aqui a suposlcdo de que o racismo 6 urn "Penmen
Individual, nao urn fenameno estrutural, disseminado por
todas as instituicaes e praticas sociais". 4° A reducdo do
racismo a urn fenameno individual 6 pratica comum no pals,
evidente em atitudes cotidianas, que opera no nivel lingOistico
atraves do use hegernanico do termo preconceito ern lugar
de racismo, tanto nos discursos °tidos quanto nos populares.
Essa reduce* obscurece formas de discriminacao racial
institucionalizadas na sociedade brasilelra e permite as

SIMPSON, 1993.

WEEDON, 1999.p. 155.

40. Idem.
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pessoas evitar a auto-classifiCacao de racistas, ao mesmo
tempo em que reconhecem que o racismo existe. Como
mostrou o estudo de 1995, Racismo Cordial, uma
porcentagem grande de brasileiros reconhece que o
racismo existe sem admttir pratic6-lo.41

A segunda resposta comum ao racismo descrita por
TURRA e VENTURI, 1995, e 	 Weedon a urn "senso de culpa debilitante que

1WINE, 1997.

	

	 freqUentemente resulta em falta de atuacao". 42 Weedon
sugere que, para it alern dessa culpa, as broncos tern que

WEEDON, 1999, p. 155.

	

	 refletir sobre seu praprio privIlegio racial e reconhecer seu
papel na perpetuacao do racismo. Weedon nota que esse
papel pode ser desempenhado ativa ou passivamente,
basta nen levar o racismo seriamente em conta, ou nao
desaflar suas conseqUenclas.

A terceira resposta descrita por Weedon ever o racismo
como urn "problema negro" em vez de ve-lo como problema
fundamental as vidas das brancas. De modo semelhante,
Sandra Azeredo observa que "At6 hoje, entre nas feministas
no Brasil, a questa() racial tern geralmente ficado a cargo
das mulheres negras, como se apenas estas fossem
marcadas pela raca". 43 Para Weedon, essa compreensao
do racismo nit* reconhece seu fundamento "numa re/agdo

Idem, p. 204.

	

	 Undid() de diferenca na qual o branco é o termo dominante""
e deixa intactas as oposicaes binarias al envolvidas. Deixar

Idem, p. 156.

	

	 de questionar o carater ostensivamente natural do privilegio
bronco a obscurecer o fato de que os significados do ser
branco stio "produzidos discursivamente dentro de relacaes
de poder hierarquicas". 45 Weedon nota que

a ligdo principal do feminism° negro e dos
45.;dem.	 femlnismos nOo brancos para mulheres brancas é que

elas tern que ser responsabilizadas pelo racismo. Recusar
reconhecer diferengas de raga, mesmo na meihor das
IntengOes, é uma resposta inadequada, assim como a
tender-Ida a ver raga e racismo como problemas
negros. Reconhecer o status social e cultural da
categoria 'branco', que freqUentemente parece natural
a pessoas brancas, envolve urn esforgo consciente por
parte das mulheres brancas.46

Weedon argumenta que uma quarta resposta é
possivel, porern menos comum do que as outras, e envolve
urn "reconhecimento consciente do racismo como forca
estruturadora, tanto nas praticas materials que moldam as
sociedades quanta na produce* de subjetividades
Individuals, brancas ou nee.° Weedon sugere que essa
quarto resposta requer a problematizacao consciente do

47. Idem, p. 156

	

	 privileglo branco pelas mulheres brancas e o reconhecimento
de que o racismo tern dimensaes Individuals e estruturais.

46. Idem, p. 176.
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48. CASTRO, 1995, CORREA,
1996, DIAS FILHO, 1996, e
GIACOMINI, 1991 e 1994.

Conclusäo
0 trabalho de Azeredo, Weedon e outras intelectuais

feministas que tern examinado a imporiOncia da raga nas
vidas dos mulheres broncos demonstra que vOrlas
perspectives e metodos serao necessarlos para se entender
as diferengas entre mulheres e o modo como essas diferengas
sOo estruturadas por hierarquias raciais. Se o exame dos
identidades, dos experienclas e do ativismo politico dos
mulheres negras 6 urn passo importante para a compreensOo
da dinámica de raga e genero no Brasil, isso so rid° basta. 0
outro 'ado do espectro racial, isto 6, o "ser bronco", deve ser
analisado para se entender macs completamente como os
processos de dominagdo racial e de genero operam no
Brasil contemporáneo. Alern disso, dada a presenga de
categories racials e de cores "Intermediarias" no Brasil, e
importante destacar a relagdo entre cor e genero,
especialmente no que diz respeito a identidades e
experiencias de mulheres mestigas. Entretanto, so a enfase
na cor tambern rid() baste. Como JO foi demonstrado por
vOrios autores," os extremos do espectro de raga e cor (a
bronco e a negra) devem ser analisados canto quanto os
setores intermedidrios (a mulata, a mestiga). Continuar
chamando atengdo para as diferengas de experiencia de
vide entre mulheres brancas e ndio brancas 6 urn passo
fundamental para se poder ver e entender melhor a
heterogeneidade que existe dentro da populagdo feminine
no Brasil.
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Rook;lized Boundaries: Women's Studies and the Question of 'Difference-'In Brazil
Abstract: Ns paper examines the Invisibility of race and black women's experiences in Brazilian Women's Studies
scholarship. Through a comparative analysis of Women's Studies scholarship in England, the United States, Canada
and Brazil, the author explores how the question of racial differences among women has been treated in different
national contexts. The analysis underscores the absence of race In most Brazilian Women's Studies scholarship and
suggests the need to focus on racial "difference" and the relationship between race and gender in order to better
understand the diverse experiences of Brazillan women.
Keywords: race, racial difference, feminist theory, black women, Brazil.
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