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Resumo
O objetivo desta pesquisa foi mostrar que o processo da formação de resiliência
entre três gerações de mulheres negras é investido culturalmente, e que a vida
periodizada acaba por estabelecer relações entre as diferentes faixas etárias,
articulando uma dimensão importante para a compreensão das formas de
resistência, formação da auto-estima, pertencimento familiar e étnico. A metodologia
utilizada foi composta de entrevistas, questionários e observação participante sobre
as diferentes gerações de mulheres negras (no caso avós, mães e filhas) moradoras
da cidade de Diadema. Como resultado das análises realizadas e, além do
aprofundamento dos conhecimentos sobre as temáticas envolvendo gerações,
protagonismo negro, políticas públicas (principalmente na área da educação), família
e memórias, a análise permitiu concluir que as famílias passam por um processo de
reinvenção em que as gerações femininas assumem seu papel de protagonistas das
próprias vidas. São elas a maioria no mercado de trabalho formal e informal, que
articulam a queda da fecundidade, que possuem a maior expectativa de vida
(mesmo com a dupla e/ou tripla jornada de trabalho) e que na questão da
escolaridade, estão superando os homens negros. E, assim, estão mudando o
universo feminino negro, antes lembrado, principalmente, pelos baixos salários e
escolaridade em relação aos demais brasileiros e brasileiras.

Palavras-chave: Gerações; Família, Mulher Negra; Resiliência; Escolaridade

Abstract
The core of this research was to show that the development of resilience among
three generations of black women is culturally invested. The periodized life turns out
to establish relationships between groups of different age, articulating an important
dimension to understand the forms of resistance, formation of self-esteem, family and
ethnic sense of belonging. As a methodology, were conducted interviews,
questionnaires and participant observation about the different generations of black
women (in this case Grandparents, mothers and daughters) living in the city of
Diadema. As a result of the analysis and, in addition to in depth knowledge of the
issues involving generations, black advocacy, public policies (especially in
education), family and memories, the research indicated that families go through a
process of reinvention in which feminine generations assume their role as
protagonists of their lives. They are the majority in the formal and informal labor
market, articulating the decline in fertility. They are also the ones that have the
highest life expectancy rate (even with double and/or triple shift of work) and that,
when it comes to education, are outperforming black men. And, doing so, they are
changing the black feminine universe, once remembered mainly by lower wages and
grades of schooling when compared to other Brazilians.

Keywords: Generations; Family, Black Women; Resilience; Scholarity
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Introdução

a) Caminhos que levaram ao tema

As motivações que nos levaram a realizar a pesquisa analisada nesta
dissertação estão relacionadas primeiramente à vivência e observação sobre a
mudança significativa nos projetos de vida das alunas negras formadas no ensino
médio na Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, situada na
cidade de Diadema, grande São Paulo, nos últimos cinco anos.
Percebemos que um número cada vez maior de alunas tinha como objetivo
concreto, passar nos exames vestibulares e fazer uma graduação, na maioria das
vezes, apoiadas pelos esforços de mães e avós, esforços esses que vão do auxílio
financeiro à presença em vários eventos realizados na escola, que geraram várias
conversas e observações, como reunião de pais e mestres, festivais de bandas e
dança (anuais na Etec JK, há três anos) e festa junina.
Verificamos que mesmo com a dupla ou tripla jornada dessas mães e avós,
que poderia ser sinônimo de separação ou desinteresse, as alunas tinham essas
mulheres como porto seguro, heroínas e exemplos.
As primeiras evidências de que algo poderia estar mudando foram vários
contatos com ex-alunas, que procuravam a escola para solicitar documentos e
comunicar que tinham sido aprovadas e/ou por estarem gostando e indo bem em
cursos nas universidades públicas ou particulares, no último caso, em sua maioria
com bolsa integral via PROUNI.
Em segundo lugar, a realização de cursos de extensão, especialização e
capacitação de professores relacionados à temática e aspectos da cultura e da
história do negro no Brasil, estimularam-me a aprofundar o conhecimento sobre a
importância da cultura negra e suas influências evidentes na organização familiar
dos alunos, em especial os autodeclarados negros.
Conforme os estudos foram se aprofundando, percebemos a grande trama de
referenciais envolvidas nessas evidentes transformações positivas nos projetos de
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vida das famílias negras na cidade de Diadema, em especial nas três últimas
gerações de mulheres negras na cidade, como as questões relacionadas à estética,
racismo, branqueamento, escolaridade, profissão, família, lazer e religião.
E, nesse contexto, o envolvimento no processo acima exposto, apontou, entre
as possíveis possibilidades de melhoria na vida dessas mulheres, um grande e
complexo processo de resiliência, formado por e entre elas e, há muito, consolidado.

b) Objetivos

Nessa pesquisa baseada em questionários, entrevistas e observação
participante, procuramos compreender como mulheres negras, que no Censo 2010
estavam nos itens relacionados à escolaridade e renda, seguem sendo guerreiras.
Procuramos compreender, também, a partir da ideia de resiliência – processo de
reorganização, ressignificação, superação e transcendência, a partir de vivências em
contextos potencialmente desintegradores – de que modo elas criaram resistências
e superações, ao longo das gerações, que serviram não só para enriquecer a
bagagem psíquica das que passaram por esses processos, mas, e também, a partir
dessas experiências das familiares negras, alguns elementos seriam absorvidos,
transmitidos, ressignificados, reinventados, fortalecidos e modificados.
A resiliência familiar, no entanto, não garante a erradicação de problemas ou
isenção de prejuízos, mas funcionaria como a busca de uma reconstituição criativa e
alternativa que, em lugar de produzir um sintoma ou quadro negativo, devolve a
crença na capacidade da família e da mulher, transmitindo a potencialização de
superações por parte de seus membros, entre outros motivos, por aumentar a autoestima. Somado a esses aspectos, analisaremos as influências sociais e
econômicas de melhoria na vida dessas mulheres, ou seja, as possibilidades de
ação, trabalho e estudo na sociedade vigente e suas políticas públicas, fruto de lutas
e reivindicações históricas da população negra brasileira.
Adotamos, para este estudo, a categoria "Negros(as)" no seu sentido político
e a partir da perspectiva de pesquisadores e estudiosos do tema como Guimarães
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(1999; 2012) e Munanga (2000), compreendendo os grupos de pretos(as) e
pardos(as), conforme a classificação racial adotada pelo IBGE. Guimarães “No Brasil
(...), a cor dos filhos era definida socialmente de modo individual e independente dos
pais, podendo um pai preto, por exemplo, gerar um filho branco ou moreno, caso
este apresentasse fenótipos brancos. Ou seja, no Brasil, eram [e são] a aparência
física, as marcas fisionômicas e socioculturais que contavam [e contam] na
classificação de cor, e não a origem ou a descendência. (GUIMARÃES, 2012, p.36).
Neste sentido, torna-se relevante ainda, entender o processo pelo qual, filhas,
mães e avós entrevistadas se autodeclaram negras, posto que as diferentes
questões que envolvem a formação da identidade passaram a compor um dos
elementos norteadores da pesquisa realizada. Entre as filhas 66% se identificam
pardas e 33% pretas.
Assim, tomamos uma das formas de se pensar a identidade, representada
através dos sinais diacríticos que uma pessoa e ou grupo possui, ou seja, o que
diferencia é o outro. Um exemplo seria as questões relacionadas ao cabelo crespo,
seus cuidados e penteados, muito lembrado nas entrevistas.
A humanidade não se desenvolve em um sentido único, assim não existe
sociedade cumulativa em si e por si. A história cumulativa não é propriedade de
determinada raça ou cultura. Existem mais culturas que raças e como nos lembra
Hall (2003) “não há culturas puras”, uma vez que raças iguais podem produzir
culturas diferentes. Assim, a diversidade cultural não possui como interesse principal
a origem histórica, a diversidade das culturas é de fato, no presente, muito maior e
mais rica que tudo o que estamos destinados a conhecer delas. De forma que a
identidade seria um processo cultural, virtual sobre o que os indivíduos pensam
sobre si e os outros. A identidade pode, portanto, ser definida de várias formas,
como a identidade de gênero, de origem, étnica e de geração.
Ao problematizar as questões relacionadas às diferentes identidades e em
especial a identidade negra, esta pesquisa analisou ainda, políticas públicas que
tratam dos temas relacionados às diferentes formas de identidades em suas
diferentes problemáticas sociais contemporâneas.
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Situamos tais políticas públicas como o resultado da luta de vários grupos e
movimentos sociais negros, que buscaram e buscam ainda universalizar direitos,
com a percepção de que deveríamos ser tratados como iguais. Assim, para viabilizar
o “sermos todos iguais” se fez e se faz necessário que o Estado assuma ações
diferenciadas. Neste sentido, concordamos com o argumento histórico para justificar
as políticas étnico-raciais: tomar posse daquilo que se tem direito, corrigindo uma
desigualdade do passado no presente.
Entendemos, portanto que tais políticas são articuladas a partir da noção de
identidade coletiva de um grupo, do conjunto de processos pelos quais um indivíduo
se define socialmente; como este indivíduo se reconhece enquanto membro de um
grupo e se reconhece no interior deste grupo.

c) Teoria

Mais do que pesquisas e estudos sobre mulheres negras, algumas obras que
discutiremos a seguir trabalham com questões importantes para se compreender o
universo das mesmas, categorias que, relacionadas e articuladas, auxiliaram esse
estudo. Entre elas destacamos: família, gerações, velhice, juventude, maternidade,
racismo, rupturas, permanências e transformações sociais.
Sobre as questões que envolvem o conceito de velhice, tomamos o
pensamento de Debert (1999) sobre a reinvenção da velhice, ao abordar as
transformações ocorridas nesta etapa, na maneira como toda a vida é periodizada,
onde todas as classes sociais tendem a ter maior disponibilidade de consumo,
transformação das etapas mais avançadas da vida em momentos privilegiados para
a realização pessoal.
Os idosos entrevistados pela autora dizem que a boa velhice era a do
passado, em que o velho era mais respeitado e tinha posição central em todos os
assuntos da família. Ainda na linha da pesquisa com idosos, o trabalho de Bernardo
(2007) parte das memórias dos homens e mulheres descendentes de africanos e
italianos na cidade de São Paulo. Os depoimentos colhidos trazem informações
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riquíssimas sobre o trabalho, a infância e relações com suas redes familiares e sua
reciprocidade, além da busca da ascensão social.
Entre as dissertações defendidas na Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo sobre o tema, observamos que, no geral, foram realizadas narrativas e
estudos de caso partindo das experiências cotidianas rememoradas a partir da
oralidade; depoimentos sobre como se percebiam, representadas em jornais nas
décadas de 1930 a 1950 e como influenciaram, por exemplo, o novo em relação aos
anos de 1950, realizando um mapeamento do bairro do Bexiga, apresentado por
Santos (1993). Já na pesquisa realizada por Silva (1999), a descrição de
procedimentos e escolha de categorias é muito instrutiva ao abordar a categoria de
mulher negra como trabalhadora, e utilizar entrevistas de caráter qualitativo, a partir
de um roteiro flexível, tendo como enfoque a mobilidade social e o racismo que,
muitas vezes, levam à seletividade conjugal, o celibato e à solidão afetiva.
Neste sentido, Santos recupera através de entrevistas com mulheres negras,
consideradas de sucesso, que suas trajetórias para a ascensão social, transitam
pela educação formal, a valorização da família e, novamente, a educação e o
processo para a entrada no mercado de trabalho.
Com Silva (1997) percebemos novamente o interesse sobre a ascensão
social, a importância da família, da educação e do trabalho, como também seus
complicadores que passam pelas diferentes formas de preconceito e discriminação,
assim como mulheres que tiveram participação ou alguma relação com o movimento
negro no Brasil, a partir de um olhar sobre as minorias nas relações de poder e suas
memórias como grupo discriminado.
A autora também levanta a hipótese de que, dependendo do momento vivido,
os canais de ascensão social teriam se transformado. Assim, o casamento não
entraria como veículo de ascensão social e sim o trabalho e a escolarização. Na fala
da maioria das mulheres abordadas, infância lembra trabalho. Elas possuíam
famílias nucleares e a predominância da avó materna atua como referência.
Pesquisando algumas dissertações relacionadas ao tema em outras
universidades, como a USP e UNICAMP encontramos um material muito rico e até
mais próximo do nosso objeto e problema de pesquisa, uma vez que além da
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memória já amplamente trabalhada nos estudos analisados anteriormente, temos,
nos estudos que se seguem, a questão escolar latente, iniciativas públicas de
valorização da cultura e história negra e africana, pautadas pela a lei 10.639/03 e o
parecer CNE/CP 003/2003.
Partindo do olhar das mulheres negras adolescentes no ensino médio, Silva
(2005) trabalhou e investigou, na cidade de Araraquara, projetos de vida e
perspectivas e se estas são marcadas com alguma experiência de estereotipagem.
Sua pesquisa revela que o feminino e a questão de raça são tratados como
estigmas cujo o estereótipo é utilizado como mecanismo de violência simbólica.
O espaço escolar, segundo Silva, é visto de forma ambígua, cenário múltiplo
onde se identificam o e reconhecimento étnico, o direito de exercer cidadania e o
espaço que reproduz o campo e a violência do poder social.
As adolescentes negras pesquisadas por Silva, adultas em construção, estão
preocupadas em se aperfeiçoarem após o ensino médio e visualizam o acesso a
profissões que são frequentemente preenchidas por mulheres brancas – quando
não, por homens brancos – na perspectiva de romper fronteiras e tentar superar as
condições de desigualdades e discriminações reforçadas em suas vidas como
estudantes. Não raramente é um processo que implica em sentimentos de rejeição,
introspecção e invisibilidade, na busca da desconstrução do estigma que faz parte
do inconsciente coletivo social que é a suposta incapacidade do negro.
Assim, as jovens pesquisadas por Silva buscam apoio no espaço doméstico,
tendo como grande referência as mães, peça fundamental para a construção da
identidade, assim como no espaço escolar, entre seus pares. Sinalizam uma nova
forma de identificação que prima por direitos. Não por serem iguais, mas sim por
serem diferentes, priorizando a educação que, para todas, é o caminho para a
visibilidade.
Neste contexto, a instituição escolar precisa mudar e construir, segundo a
pesquisadora, no seu espaço, uma maior e melhor compreensão de como se
estabelecem as relações sociais, culturais e étnico-raciais.
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Ainda debruçados em pesquisas relacionadas com nosso tema, no estudo
desenvolvido por Abreu (2009), encontramos uma espécie de aprofundamento das
questões levantadas na pesquisa analisada anteriormente. Abreu localiza esse
momento escolar como o de contato com o mundo da leitura e escrita e busca
verificar se as práticas pedagógicas desse nível de ensino contribuem de modo
afirmativo para a formação da identidade negra.
Abreu (2009) detectou que a dificuldade de superação do racismo advém da
forma como ele opera nas relações raciais, em virtude de estar enraizado no
imaginário social coletivo. Segundo a pesquisadora, predominando o racismo
mascarado, cordial, que se afirma através de sua própria negação. De acordo com
suas observações em salas de aula, ocorrem situações em que os professores
tiveram atitudes afirmativas que beneficiam efetivamente o estudante, ou a
estudante vítima de ato preconceituoso. Mas as intervenções mais frequentes são
aquelas que acabavam por reforçar preconceitos e desigualdades, embora, em
algumas circunstâncias, com o intuito de corrigir um ato de racismo. Percebeu-se
então que alunas negras ainda são vítimas do preconceito e da discriminação racial
na escola. Tais atos racistas são habitualmente praticados por alunos brancos que,
na maioria dos casos, os professores apresentam um comportamento omisso ou até
conivente com tais atitudes.
Cavalleiro, na obra Silêncio do lar ao silêncio escolar (2000), a pesquisadora
comprova, a partir da observação e entrevistas com professores e pais de alunos de
escolas públicas do ensino infantil, como a ideia do branqueamento ainda é presente
no ambiente escolar, prevalecendo um ego branco que gera um ritual pedagógico do
silêncio, o que impede a real cidadania dos estudantes negros, sendo sempre
considerado um grupo inferior no ambiente escolar.
Dessa maneira, a construção de uma identidade afirmativa para homens e
mulheres negros(as) se torna bastante complexa. Para uma efetiva transformação
da realidade das mulheres negras no espaço brasileiro, as esferas que compõem, a
contribuição da família, o engajamento político dos cidadãos, dos movimentos
sociais, bem como dos meios de comunicação, propagadores dos padrões culturais
dominantes na sociedade e nas instituições escolares, precisam ser portadoras de
novas possibilidades reais.
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Sendo assim, a aplicação de medidas reparadoras dessa realidade aviltante,
em particular da Lei 10.639/03 e do Parecer CBC/CP/003/03, deveriam contribuir
para a progressiva erradicação do preconceito e da discriminação racial no país. Por
outro lado, a aplicação plena da lei encontra numerosas dificuldades, entre as quais
podemos mencionar: a formação precária de professores, a falta de material
pedagógico adequado, a persistência do mito da democracia racial no imaginário
social, o volume de dificuldades encontradas no ambiente de trabalho docente que
sobrecarrega estes profissionais, a falta de apoio dos pais que de forma geral
sempre defendem os filhos quando manifestam preconceito ou têm comportamento
racista e discriminatório.
Como sabemos a ciência antropológica em si não consegue dar conta de
responder tais problematizações de forma isolada, assim, muitas vezes se faz
necessário, para buscarmos compreender processos e situações complexas, outros
olhares e ciências na busca de uma melhor reflexão, assim nos debruçamos sobre a
pesquisa de Prestes (2013) na área da Psicologia, que analisou processos de
resiliência em mulheres negras, dentro de uma mesma família, em quatro gerações
diferentes de mulheres negras , verificou existência da resiliência e na melhoria da
auto-estima das mulheres que compõem essa família.
Também analisamos alguns artigos relacionados com a temática da mulher
negra brasileira, como o artigo escrito por Medeiros (1987) cujo objeto de estudo
versa sobre as práticas e representações de mulheres negras de baixa renda, em
sua maioria descendentes próximas à escravizados, moradoras da favela do Vidigal
e em um conjunto habitacional no bairro de Botafogo no Rio de Janeiro.
A autora desenvolve a ideia de que mulheres negras e mulatas seriam
cidadãs desiguais como tantas outras que convivem com a hierarquização da
cidadania e carregam a ideologia do branqueamento na busca da honra e dignidade
pessoais.
Neste contexto, no artigo desenvolvido por Zanetti e Sacramento (2013), são
apresentadas reflexões em torno dos estudos sobre as relações raciais e de gênero
no campo da juventude e os impactos do racismo e do sexismo nas trajetórias
individuais e coletivas de jovens mulheres negras. Assim, as autoras, localizam
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alguns desafios enfrentados pelas jovens negras na construção de uma identidade
positiva, com exemplos do ENJF (Encontro Nacional de Jovens Feministas) e do
ENJUNE (Encontro Nacional de Jovens Negros), como expressões de ação coletiva
juvenil que possibilitam o fortalecimento identitário e a transformação de práticas
sociais.
Na busca da compreensão da vida das mulheres negras das últimas três
gerações e suas transformações, rupturas e permanências, principalmente
melhorias entre elas, os questionários e entrevistas, utilizados neste estudo,
acrescentaram muitos dados e percepções, de modo que o uso da memória das
entrevistadas é uma das chaves para o entendimento da força da resiliência entre
elas.
Segundo Halbwachs (1990), quando se trabalha com memória, nunca se tem
o real, e sim a interpretação de que um grupo pensa e/ou lembra. A lembrança só
faz sentido dentro do grupo que a pessoa faz parte, o tempo presente “chama” a
memória, sai do presente, vai ao passado e retorna ao presente. Uma das grandes
contribuições da análise de Halbwachs é o levantamento da Memória coletiva.
Esse tipo de memória apreendida e compartilhada por um grupo, é mais
presente e melhor percebida em momentos de crise (seja do grupo e/ou do período
vivido), uma vez que é necessário se identificar com o grupo para perceber a
identidade do mesmo. Assim percebemos que memória e identidade estão
imbricadas.
Em especial, a memória do povo negro remete a valorização da oralidade e
notoriamente já passou por diversos momentos de crise e sofrimento, por isso teria
uma memória muito mais abrangente. Principalmente nas crises silenciadas caso de
muitas mulheres negras, a memória é articuladora de vários processos, entre eles o
de aprendizagem no seio familiar. O que se transforma em lembrança é vivo no
interior do grupo, da família. A memória não é estanque. Para lembrar, é necessária
uma “comunidade” afetiva. Ou seja, fazer parte de um grupo onde se convive, se
troca e se aprende com as experiências dos demais.
Em Pollak (1989), encontramos mais uma vez a interação entre memória e
identidade, uma vez que a história de vida possui o que ele chama de núcleo duro,
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que seria quando várias histórias de vida chegam ao mesmo núcleo, pode-se falar
em identidade do grupo. Pollak também destaca a Memória por tabela ou real
interpenetração, quando a pessoa não viveu determinada situação, mas lembra.
Quando se lembra de algo não se sabe se viveu ou é uma memória que faz parte do
grupo ao qual pertence, por isso lhe pertence também.
Desta forma, torna-se a memória, um fenômeno construído e de
pertencimento coletivo, característica tão importante e um dos pontos formadores da
cultura e da população afro-brasileira.
Connerton (1993) descreve a memória como um hábito pertencente ao social,
pois o hábito de lembrar seria um acontecimento único, como os gestos usados e
palavras podem tornar-se habituais. Através das práticas sociais acontece a
incorporação do hábito, dois corpos presentes transmitindo de uma geração para
outra.
Seriam três os movimentos de incorporação da memória, que Connerton
chama de cerimônias do corpo. Passando pelo corpo, a partir de práticas de
“estatuto de privilégios”, como a hereditariedade (consanguínea e simbólica) e os
privilégios cerimoniais (obtenção de objetos de capital simbólico). Nesse processo
de obtenção da incorporação da memória, encontramos ritos religiosos e familiares,
como presentear um membro da nova geração com um objeto que já pertenceu a
um ancestral, assim “passando” essa história e a importância das relações que se
perpetuam, como roupas religiosas e objetos pessoais.
Connerton analisa ainda as convenções do corpo, como o externo é reflexo
do interno, ou seja, somente o corpo pode ligar o externo ao interno, em que
aconteceriam formas de controle social e controle dos corpos no grupo, como
memória hábito, exemplo, sentar a mesa. E por fim a cerimônia trabalharia as
técnicas do corpo (gestualidade). Para Connerton, conservamos a memória a partir
do mundo material, do espaço, onde o passado se transmite e conserva-se através
do corpo. Assim, uma das formas de perpetuação da memória e sua transferência
seriam as cerimônias comemorativas.
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Mais uma vez identificamos traços importantes para a cultura e formação da
população

afro-brasileira,

com

Connerton

percebemos

a

importância

da

incorporação de ritos, símbolos e convenções de matriz afro que são passados de
geração em geração através da incorporação de hábitos, como nas religiões de
matriz afro, a Umbanda e o Candomblé, por exemplo.
Pensar memória a partir desses autores nos auxilia na compreensão de uma
consciência de grupo e pertencimento, ou seja, pessoas que nasceram em lugares e
tempos diferentes, que mantêm um sentimento identitário em relação a uma cultura
de referência, no caso a negra. Baseadas numa origem histórica e numa herança
direta, procurando celebrá-la através de comemorações específicas, algo que
reenvia diretamente para a importância da memória coletiva e do papel das
associações na preservação e (re)construção e celebração desta.
O conceito de resiliência surgiu, primeiramente, na área da Física, que
corresponde ao estudo à resistência de materiais, resistência ao choque. Atualmente
usada para designar os sujeitos que têm a capacidade de superar situações difíceis
de uma maneira criativa. Para Moraes (2004), resiliência é uma “capacidade
humana universal que faz com que o indivíduo seja capaz de enfrentar as
adversidades da vida, de superá-las e transformá-las”1. Assim, podemos entender
que uma pessoa resiliente é aquela que supera as desventuras da vida e
desenvolve outro ou um novo jeito mais adequado e criativo, a sua realidade, de
viver com as adversidades. No dicionário de língua inglesa Longman Dictionary of
Contemporary English (1995), a resiliência aparece como “habilidade de voltar
rapidamente para o seu usual estado de saúde ou de espírito depois de passar por
doenças, dificuldades etc.: resiliência de caráter”2.
Segundo

Yunes

(2001),

nos

estudos sobre

resiliência

destacam-se

pesquisadores estadunidenses e ingleses cuja maioria das pesquisas, objetiva
estudar a criança ou o adolescente em uma perspectiva individualizante, buscando
analisar traços e disposições pessoais. Como o Projeto Internacional de resiliência,
coordenado por Edith Grotberg, apoiado pela Fundação Bernard van Leer, que
1

Moraes, 2004, p. 305.
Original em inglês: “ the ability to return quickly to tour usual health or state of mind after suffering an illness,
difficulties etc: resilience of character”.
2
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analisam como uma pessoa, grupo ou comunidade previne, minimiza ou supera os
efeitos nocivos das adversidades3.
Sobre as estratégias de superação e sua contribuição para a construção da
autoconfiança tanto individual quanto para o grupo de pertença, se na família e/ou
grupo social, existem históricos de resoluções satisfatórias, isso favorece, segundo
Angst (2008), o sucesso em novos desafios. Se há históricos de superações de
grandes adversidades com processos resilientes, consequentemente, há a
potencialização da resiliência, a partir dos sucessos anteriores e a cada novo
desafio.
A identidade coletiva constrói laços entre pessoas que dividem um sentimento
de pertença em relação a um determinado grupo, o que gera a valorização desses
laços, alcançando expectativas positivas em relação ao grupo. Assim, gerando a
ocorrência da resiliência com forte influência na autoconfiança e em resultados
positivos de seus membros, o que fortalece e realimenta a autoconfiança desses
membros.

d) Técnica

As mulheres negras pesquisadas são moradoras da cidade de Diadema e
compõe famílias onde são filhas, mães e avós. Foram selecionadas a partir das
filhas, ex-alunas da Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, em
Diadema, que cursaram o ensino médio entre 2008 a 2013, foram tanto localizadas
com questionadas previamente via um grupo criado pela pesquisadora no site de
relacionamento virtual Facebook (www.facebook.com.br).
Um grupo com cem jovens foi organizado e a este grupo foi perguntado quem
se auto-reconhecia como afro-brasileira e possuía mãe e avó maternas. Deste total,
quarenta e três jovens responderam positivamente e se dispuseram a participar da

3

GROTBERG, E. A guide to promoting resilience in children: strengthening the human spirit. The Hague: The
Bernard van Leer Foundation. 1995.

16

pesquisa, bem como suas mães e avós. Assim, formamos o universo do estudo
através de uma rede social virtual.
Entre as várias explicações encontradas hoje sobre redes – networks – as
que servem ao propósito dessa dissertação são onde as redes sociais virtuais são
sistemas de nodos e elos; uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não
geográfica.

A rede social, derivando deste conceito, passa a representar um conjunto de
participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e
interesses compartilhados (MARTELETO, 2001, p 72).

Assim, nas redes sociais, encontramos a valorização dos elos informais e das
relações, em detrimento das estruturas hierárquicas. Na atualidade, o trabalho
informal em rede é uma forma de organização humana presente em nossa vida
cotidiana e nos mais diferentes níveis de estrutura das instituições modernas.
A partir dos estudos clássicos sobre redes sociais até os mais recentes,
percebemos que não existe uma “teoria de redes sociais” em que o conceito pode
ser usado com diversas teorias sociais, necessitando de dados empíricos
complementares, além da identificação dos elos e relações entre indivíduos.
Os antropólogos Barnes (1971) e Both (1976), autores pioneiros sobre redes
sociais, refletem sobre o uso das redes junto a outros marcos conceituais. Para eles
seria mais uma ferramenta de análise do que propriamente um conceito analítico, ou
construto teórico reconhecido.
Os dois autores escrevem sobre a necessidade da pesquisa a ser realizada
possuir o caráter etnográfico, para que esta ferramenta seja utilizada de forma
satisfatória, para fazer “funcionar” o conceito. Por outro lado, Emirbayer (1994), na
sua revisão sobre os estudos relacionados às redes sociais, nos diz que apesar do
crescimento dessa área de estudo, a mesma não possui até o momento, bases
teóricas e críticas consistentes, sendo fortemente marcada pela empiria.

17

Não é uma teoria formal ou unitária que especifica leis, proposições ou
correlações distintas, mas antes uma estratégia ampla para investigar a
estrutura social (EMIRBAYER, 1994, p.141).

Como nos explica MARTELETO (2001): A análise e redes pode ser aplicada
no estudo de diferentes situações e questões sociais. O uso de informações
encontradas ou pesquisadas/questionadas através das redes sociais estabelece um
novo paradigma na pesquisa sobre a estrutura social.

Para perceber como os comportamentos ou as opiniões dos indivíduos
dependem das estruturas nas quais eles se inserem, a unidade de análise
não são mais só os atributos individuais como classe, gênero, idade, etnia;
mas o conjunto de relações que os indivíduos estabelecem através das suas
interações uns com os outros. A estrutura é apreendida concretamente como
uma rede de relações e de limitações que pesa sobre as escolhas, as
orientações, os comportamentos [e] as opiniões dos indivíduos
(MARTELETO, 2001, p.72).

Para este estudo, cinco das entrevistas com mães e avós, foram realizadas à
distância, por meio de mediadores eletrônicos. Com a ajuda das filhas, marcamos o
dia e o horário para conversarmos via software Skype (http://www.skype.com/ptbr/home/), que permite comunicação pela Internet através de conexões de voz e
vídeo.
Os questionários foram respondidos através do software e ferramenta de
pesquisa

online

Survey Monkey (https://pt.surveymonkey.com/), que

possui

ferramentas básicas disponibilizadas para o uso gratuito, permitindo a criação de
questionários online, envio de endereço eletrônico da pesquisa para o e-mail ou
mensagem na rede Facebook com uma data de fechamento. Após essa data,
acessamos os dados no site, via conta criada gratuitamente, para posterior junção
com os dados conseguidos em entrevistas presenciais (ao vivo) onde utilizamos
anotações e gravador.
Ao todo foram realizadas quinze entrevistas, sendo dez presenciais realizadas
nas casas das famílias. Sobre os questionários todas as quarenta e três filhas
responderam e entre as mães foram dez realizados.
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Podemos afirmar que o uso das novas tecnologias supra citadas foi essencial
para localizar, contactar e aplicar os questionários às jovens pesquisadas, uma vez
que a maioria estuda e trabalha, ficando muito difícil aplicar o questionário a todas
elas de modo presencial, o que foi possível pelo modo virtual, onde cada uma dentro
do período estipulado, pode responder com calma e dentro do seu tempo vago, bem
como as mães. Sem contar o acesso a avós que não estavam mais morando em
São Paulo, e por isso as entrevistas on-line foram decisivas para conversarmos e
vermos essas avós ainda não acostumadas com tanta tecnologia.

e) Educação e trabalho

No levantamento apresentado pela Observatório de Políticas Públicas,
Econômico e Social de Diadema – OPPES em 2012, sobre educação das mulheres,
as mesmas eram a maioria entre a população não alfabetizada com 10 anos ou mais
de Diadema (58,79%) e entre os sem instrução ou com fundamental incompleto
(53,6%) em 2010. Contudo, elas também atingiram a maior proporção entre a
população com ensino superior completo (57,76%) em 2010. Mesmo que esses
dados não nos apresentem as informações sobre educação da mulher, organizadas
por etnia, eles nos auxiliam a refletir sobre uma espécie de “fosso” entre mulheres
sem ensino fundamental completo e superior completo. Em nossa pesquisa,
percebemos que mudanças nesse quadro, entre as mulheres negras, já estão se
estruturando.
Com base nos questionários e entrevistas realizadas no período de dezembro
de 2012 a janeiro de 2014, organizamos o levantamento de dados relacionados á
escolaridade e atividade econômica:
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Tabela Geral
Escolaridade

Filhas

Mães

Avós

não souberam responder

0

0

4

não alfabetizada

0

0

5

Alfabetizada

0

0

5

Fundamental incompleto

0

2

11

Fundamental completo

0

2

7

Ensino Médio incompleto

1

1

0

Ensino Médio completo

8

24

8

Graduação incompleta

35

3

0

Graduação completa

0

5

2

Pós-graduação

0

5

0

43

42

42

TOTAL

Obs.: Duas entrevistadas filhas são irmãs, por isso são 43 filhas e 42 mães e avós.
Para facilitar a análise dos dados, organizamos as respostas anteriores a
partir da organização das famílias, sendo a Família A – formada por famílias com
avós e mães sem instrução até as alfabetizadas fora da instituição escolar, Família B
– seriam as famílias cujas avós e mães terminaram o Ensino Fundamental I, Família
C – famílias cujas avós e as mães estudaram até o Ensino Médio, Família D –
aquelas famílias teriam pelo menos a avó ou a mãe com graduação completa e, por
fim, Família E – em que todas os membros da família possuem graduação ou são
graduandas. Compondo assim, o seguinte quadro:
Tabela – Escolaridade nas famílias
Famílias

Quantidade

A

5

B

4

C

25

D

6

E

2

TOTAL

42
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Fica claro que a grande melhoria na escolaridade, praticamente um salto,
ocorreu na geração das mães, em que mais da metade delas chegou ao ensino
médio, ampliando-se para todas as filhas, uma vez que a maioria das filhas está
cursando o ensino superior (ANEXO 10), esse dado será melhor desenvolvido no
Capítulo 3.

Tabela Escolaridade Avós
Bolsa - 100% ou
Curso

Quantidade Públicas

Particulares 50%

Enfermagem

1

0

1

0

Pedagogia

1

0

1

0

Assistente Social

1

0

1

0

T – Enfermagem

2

0

2

0

Social

1

0

1

0

Total

5

0

5

0

T - Aux. Assistente

T= Curso técnico

Segundo dados da PNAD4 do IBGE (2010), estima-se que no país 6,5 milhões
de mulheres exerçam trabalhos domésticos, entre elas 61,6% são negras. Sabemos
que são as ocupações entre as piores em condições de trabalho, jornadas extensas,
baixa remuneração e ainda escassa cobertura social (apesar da regulamentação do
trabalho doméstico estar se arrastando desde 2013).
Analisando primeiramente as avós, 26,2% não terminaram o ensino
fundamental, 19% terminaram o ensino médio, 7,1% possuem curso técnico, 5%
fizeram graduação, 11,9% são somente alfabetizadas e a mesma porcentagem de
não alfabetizadas, essas não chegaram a estudar, pois tiveram que começar a
trabalhar ainda crianças para ajudar na renda familiar. Ou seja, 48% delas não
possuem ensino fundamental completo, seguindo a análise 93% não possuem

4

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
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graduação. O que reflete diretamente nas carreiras, empregos e funções exercidas
pelas mesmas.
Percebemos assim que enquanto a geração das avós teve que se dedicar
mais ao trabalho, deixando os estudos na maioria das vezes, uma minoria buscou
voltar a estudar depois que os filhos já tinham sido “criados”.
As que fizeram graduação seguiram o “padrão”5 de profissões do gênero
feminino: Enfermagem, Pedagogia e Serviço Social. As que possuem ensino
superior completo frequentaram faculdades e cursos técnicos particulares sem
nenhum tipo de bolsa. Todas fizeram cursos noturnos, pois precisavam trabalhar
manhã e tarde para ajudar no sustento da família e pagar os estudos
(graduação/técnico), esses realizados depois de criarem os filhos, todas trabalharam
ou trabalham em suas áreas de formação.
Entre aquelas que não possuem ensino superior completo, quase a metade
são aposentadas por idade, contudo ainda trabalham em funções em sua maioria
sem registro (como cuidadora de crianças e domésticas). As que ainda não se
aposentaram são hoje, em sua maioria, domésticas, faxineiras em empresas
terceirizadas, cozinheiras e ajudantes gerais. Recordando quando eram jovens,
muitas nos contaram que além das funções que exercem na atualidade, trabalharam
nas cidades que nasceram na roça em todas as funções, principalmente na venda
de bens alimentícios, e aquelas que cresceram no meio urbano, em sua maioria,
foram atendentes, vendedoras e telefonistas.
Todas que trabalham fora também são donas de casa. A maioria ajudou ou
criou os netos e ainda ajuda, e muito, na composição da renda familiar, uma vez que
30% são chefes de família.

5

Esse padrão é relacionado às profissões que durante muito tempo foram consideradas próprias ou exclusivas
para mulheres , ou seja, profissões onde o cuidar e educar eram vistos como coisa de mulher.
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Tabela Escolaridade Mães
B- 100%
Curso

Quant. %

Públicas Particulares PROUNI

Gestão

1 2,381

0

1

0

Gestão Ambiental

1 2,381

0

1

1

Enfermagem

2 4,762

0

2

0

Pedagogia

5

11,9

1

4

0

Marketing

1 2,381

0

1

0

Letras

1 2,381

0

1

0

Logística

1 2,381

0

1

0

T – Enfermagem

2 4,762

0

2

0

T - Contabilidade

3 7,143

1

2

0

T – Informática

1 2,381

1

0

0

3

15

1

Total

18

T= Curso técnico

Entre as mães, comparadas com as avós, percebemos melhora na esfera
escolar e do trabalho. A maioria, 64,3% terminou o ensino médio, 31% são
graduadas, 19% fizeram algum tipo de pós-graduação, 4,8% possuem o ensino
fundamental e 4,8% não terminaram o mesmo. Assim, 73,9% não possuem curso
superior. Enquanto entre as 26,1% graduadas, a maioria ainda seguiu o padrão
clássico de gênero: enfermeiras e pedagogas (entre as pós-graduadas, os cursos
são de Pedagogia, Letras, Educação Infantil e Enfermagem). Contudo, entre as
mães, já encontramos carreiras diversificadas despontando como o técnico em
Informática e em Contabilidade, bem como a graduação em Gestão e Gestão
Ambiental, Marketing e Logística.
Entre as doze mães com graduação, somente uma frequentou universidade
pública, e outra conseguiu bolsa de 50%, enquanto entre as que fizeram curso
técnico, de seis, duas fizeram cursos gratuitos.
Com relação às carreiras e empregos, uma minoria é somente dona de casa,
a maioria graduada/técnica trabalha na área, enquanto que as profissões são bem
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diversificadas no geral. Contudo, o número de mulheres negras que trabalham como
domésticas, faxineiras ou em funções na área diminuiu consideravelmente se
compararmos com as avós (mães em torno de 30%, enquanto avós em torno de
60%). Mesmo entre aquelas com somente o ensino médio concluído, a maioria
trabalha como prestadora de serviços, como atendentes, recepcionistas e
autônomas (como cabeleiras, manicures, cuidadoras de idosos).
Entre as mães, 55% consideram-se chefes de família.
A intersecção da pesquisa com os dados estatísticos nacionais, será feita
junto à análise das mães e avós a partir da educação e seus desdobramentos no
capítulo 3, item 3.1 – Avós e mães: laços, resistência e inspirações. Enquanto os
dados sobre as filhas, serão analisados no item 3.2 – Filhas negras: herdeiras das
conquistas das últimas gerações.

24

Capítulo 1 - Diadema e suas mulheres ativistas

1.1

Diadema nas últimas décadas

Diadema hoje é uma cidade que não fica devendo nada às demais da região
do ABCD - Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
Localizada na região Metropolitana de São Paulo e à Região do Grande ABC,
estando distante dezessete quilômetros a sudeste do marco zero da capital do
estado. Sua população, segundo o IBGE de 2010, foi estimada em 406.718
habitantes, sendo então o décimo quarto mais populoso do estado e o 55º do Brasil.
No que diz respeito à Economia, Diadema é um dos grandes e importantes
centros industriais do estado de São Paulo. A industrialização começou na década
de 1950, ainda distrito de São Bernardo do Campo (em 18 de fevereiro de 1953,
Diadema torna-se município de São Paulo), o que motivou o desejo de emancipação
do distrito e a consequente criação do município. Nos dias atuais é um grande polo
industrial de autopeças e cosméticos, além da grande expansão das indústrias de
borracha, de material de transporte, metalúrgica e química. De acordo com dados do
IBGE, em 2011 o Produto Interno Bruto municipal do setor secundário era de R$ 4
554 841 mil reais6.
A taxa de atividade da população acima dos dezoito anos era de 71,53% e a
de desocupação era de 8,96% (2010)7.
Na área da Cultura, um dos grandes destaques da cidade, vários projetos
promovem o estímulo e acesso aos bens culturais, respeitando a diversidade. São
nove bibliotecas, dez centros de memória, em um total de vinte e cinco áreas de
convivência como Centros Culturais e Associações de moradores.
Com relação à Educação, em 2009, o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) das escolas estaduais era de 5,6, enquanto que o índice
das escolas municipais era de 5,2.75 O município contava, em 2009, com

6
7

http://www.diadema.sp.gov.br/. http://pt.wikipedia.org/wiki/Diadema. Acessos em 11 de junho de 2014.
Idem.
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aproximadamente 93 753 matrículas, 4 041 docentes e 293 escolas nas redes
públicas e particulares. Possui três instituições de ensino superior; são elas a
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a Faculdade de Tecnologia do
Estado de São Paulo (Fatec) e Faculdade Diadema (FAD). Com relação ao ensino
técnico, a Fundação Florestan Fernandes, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) e a Escola Técnica Estadual (ETEC). Segundo dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do
Ministério da Educação (MEC), o índice de analfabetismo no ano de 2000 entre
pessoas de 18 a 24 anos de idade era de 1,7%86 e o de alfabetização era de
93,8%8.
Praticamente todas as ruas hoje são asfaltadas ou batidas com pedras, houve
ao longo dos anos o investimento público e privado na melhoria das moradias,
principalmente, levando esgoto e saneamento básico a 95% das casas.
Essas melhorias na qualidade dos lares, satisfatória por um lado, por outro
lado levou a uma grande diminuição ao longo dos anos dos espaços verdes da
cidade. Hoje restam poucas áreas verdes, como o Parque do Paço, localizado
próximo à prefeitura no centro de Diadema, o Jardim Botânico, no bairro Inamar,
onde são cultivadas cerca de 200 espécies de plantas em uma área com cerca de
26 mil m².9 E o Borboletário municipal, o primeiro a ser criado na região
metropolitana de São Paulo, inaugurado em 2005, o espaço contribui com o
programa de educação ambiental desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente e
a preservação de espécies típicas da Mata Atlântica. O viveiro de borboletas tem
cerca de 190 m². Existem mais cinco parques, contudo são pouco arborizados.
A rede de transporte coletivo funciona bem e com várias linhas que integram
a cidade com a região da grande São Paulo.
Os investimentos na Educação e Cultura são os principais cartões de visita a
anos, uma vez que o Centro de Memória de Diadema, o teatro municipal “Clara
Nunes” e os dez centros culturais municipais são muito utilizados, por vários e
múltiplos eventos culturais, shows, espetáculos, peças de teatro, dança (a cidade
possui uma companhia de dança que mistura ballet e dança contemporânea),

8

Ibidem.
http://www.diadema.sp.gov.br/turismo/atracoes-municipais/2587-jardim-botanico.html. Acesso em 04 de
novembro de 2014.
9
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exposições, debates, seminários e ações educativas, além da famosa casa do Hip
Hop. Há dois anos promove sua própria Virada Cultural.
O centro comercial começou a se desenvolver há aproximadamente 30 anos,
na informalidade, formando até um shopping popular presente até hoje, aos poucos
foram se colocando lojas varejistas e atacadistas de referência nacional e há poucos
anos o Shopping Praça da Moça com uma grande diversidade e oferta de lojas,
grande praça de alimentação e salas de cinema.

1.2

Diadema e o protagonismo feminino negro

Percebemos a dificuldade de encontrar dados específicos sobre a população
negra feminina na cidade de Diadema, quando buscamos dados gerais como
número e renda, encontramos dados relevantes, contudo, quando o assunto é
educação, saúde, trabalho e etc., somente encontramos indicadores que organizam
os dados entre gêneros e não etnia.
Assim, segundo o Observatório de Políticas Públicas, Econômico e Social de
Diadema – OPPES, em dezembro 2012, conforme dados divulgados em 2010 pelo
IBGE (ANEXO 1), na cidade de Diadema: 49,69% da população geral é negra ou
parda, respectivamente, 7,82% e 41,87%, enquanto 49,22% são brancos. Entre as
mulheres, 50,32% se autodeclararam brancas e 48,57% negras ou pardas. O maior
percentual de mulheres negras ou pardas está no bairro Inamar (54,89%). O menor
se localiza no Centro (34,87% do público feminino).
As mulheres são maioria a partir da faixa etária entre 15 a 19 anos (50,21%)
em Diadema. Entre a população idosa (60 anos ou mais), elas representam 57,11%.
Ainda que nasçam mais meninos que meninas (em 2010, 51,77% dos nascidos
vivos em Diadema eram do sexo masculino), há preponderância do público feminino
no município, fenômeno também verificado no Brasil, Estado de São Paulo e Grande
ABC. Essa diferença pode ser consequência da preponderância de óbitos
masculinos. Em 2010, 58,90% das mortes totais foram de homens. Dos que
morreram por mortes violentas, 83,13% eram homens.
É importante constatar que quase a metade da população de Diadema se vê
como afro-brasileira. Pardos (42.269) e pretos (8.843) somam 51.112, contra 50.860
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declarados brancos. Tendência observada também entre a população brasileira.
Acreditamos que um dos motivos para a autoafirmação negra, no caso da cidade, é
fruto de vários movimentos culturais étnicos, como a incorporação do ativismo do
movimento Hip Hop às políticas públicas – a cidade possui a Casa do Hip Hop
desde 1999. Essas institucionalizações das manifestações populares, com ênfase
no desenvolvimento de políticas culturais focadas na população mais pobre,
permitiram alterações no cenário de desigualdade social. Fruto das lutas de
gerações anteriores, essas mudanças permitiram às mulheres, aos jovens e aos
negros uma nova visibilidade e autoestima que os cidadãos de Diadema hoje vivem
em seu cotidiano.
O número de domicílios cujo responsável é a mulher aumentou em 119,86%
de 2000 para 2010 (23.062 para 50.705). A proporção de moradias cuja pessoa
responsável é do sexo feminino saltou de 23,49% para 43,21%. Contudo, em
relação aos domicílios pobres (com renda abaixo de ½ salário mínimo per capita),
elas já são maioria (52,73%). A diferença de rendimento médio entre homens e
mulheres em 2010 foi de 28,23% em Diadema.
Outro dado relevante que a OPPES apresenta em 2012 é o rendimento médio
mensal das mulheres de 10 anos ou mais de idade de Diadema, com rendimentos,
em reais, declarados por cor/raça em 2010 (ANEXO 2).
As mulheres negras são 96.785 pelos dados do IBGE de 2010 e possuem a
pior média de renda (R$ 795,46). A melhor renda média fica entre as orientais, que
são 2.064 mulheres de acordo com o IBGE (R$1.232,32), enquanto as brancas são
100.272 e ficam em segundo lugar com relação a renda (R$988,60).
Diadema foi a primeira cidade a eleger um prefeito do Partido dos
Trabalhadores – PT, o sindicalista Gilson Menezes em 1982. Foram sucessivas
prefeituras com ações conjuntas e/ou que levavam em consideração os movimentos
sociais que também eclodiram na região no final da ditadura militar brasileira. Assim,
as reivindicações das mulheres não ficaram de fora da construção das ações
públicas para que atendessem suas demandas, uma vez que as mulheres eram
maioria nos movimentos sociais que lutavam por moradia, saúde e educação, cuja
atuação resultou em muitos avanços para a cidade.
Diadema é também uma das cidades pioneiras em políticas públicas para
mulheres no Grande ABCD. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em
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Situação de Violência – Casa Beth Lobo, criado em 1991 – segundo serviço público
do gênero inaugurado no estado de São Paulo – oferece atualmente acolhimento à
mulher, com atendimento social, psicológico e atendimento jurídico criminal.
Também trabalha a prevenção e orientação da população sobre a violência. A Casa
foi reconhecida por seu trabalho de prevenção à violência contra a mulher, tornandose um dos 20 projetos vencedores do Prêmio Objetivos do Desenvolvimento do
Milênio Brasil 2007 e também foi finalista em prêmio da Fundação Getúlio Vargas,
com um projeto que desenvolveu voltado aos homens.
Ainda na década de oitenta, nos movimentos por moradia, as mulheres
também se destacaram, na luta pela urbanização das favelas, participando do
primeiro mutirão em prédio do Brasil, no bairro Jardim Casa Grande. Fundaram em
1987 o Clube de Mães do Jardim Navegantes, espaço onde até hoje são oferecidos
diversos cursos, atividades e mantêm em funcionamento uma das primeiras creches
com auxílio público da cidade.
Em Diadema acontecem periodicamente eventos que reúnem a memória das
pessoas que construíram a cidade. Em 2013, em um destes eventos se comemorou
o Dia da Mulher, que contou com uma semana de encontros femininos, no teatro
Clara Nunes:
“As mulheres se envolveram para melhorar a saúde e o antigo hospital
Samcil, passou para o município, tornando-se o primeiro hospital público da
cidade. A população ajudou a construir, por meio de mutirão, a UBS Jardim
ABC, primeira UBS do município e o Conselho Popular de Saúde passou a ter
forte atuação no município. A necessidade de ter água boa e barata envolveu
as mulheres e foi criada a Saned [Companhia de Saneamento de
Diadema].”10

Ao longo dos anos foram criados pelos movimentos femininos: Grupo
Mulheres em Movimento, Grupo de Dança Mulheres do Eldorado, Comunidade
Negra do Campanário, Grupo de Apoio e Prevenção ao Câncer de Mama.
Em 2010, foi criada a Coordenadoria da Mulher, com a função de elaborar,
coordenar e articular as políticas voltadas às mulheres de maneira transversal na

10

http://www.diadema.sp.gov.br/municipio/3803-mulher-em-diadema-e-os-movimentos-sociais-e-tema-devideo-produzido-pela-prefeitura.html. Acesso em 05 de abril de 2014.
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administração pública, juntamente com a sociedade civil, movimentos sociais e com
o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Para coroar a atuação feminina na cidade, em 2012 foi lançado o Primeiro
Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. Compareceram ao evento de
lançamento no Quarteirão da Saúde (complexo de atendimento de saúde pública) a
representante da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM), do
Governo Federal, a Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema e representantes
regionais do Conselho dos Direitos da Mulher; a Coordenadora de Políticas para a
Mulher de Diadema; a Secretária de Planejamento e Gestão; além de
representantes das diversas secretarias, e do Prefeito de Diadema.
O Plano trouxe compromissos e diretrizes prioritárias, a partir das demandas
trazidas pelas mulheres, e baseados também nos dois Planos Nacionais. No
processo de construção do Plano, iniciado em 2010, realizou-se diagnóstico de cada
área, levantou-se o que existe no município e que beneficia as mulheres, e foram
sugeridas ações a serem implementadas nas diversas áreas. O plano prevê:

Ações para o fortalecimento da autonomia econômica e financeira das
mulheres e da igualdade de gênero no mundo do trabalho; enfrentamento de
todas as formas de violência contra as mulheres; direito à vida com
segurança, qualidade, acesso a bens, equipamentos e serviços públicos;
educação inclusiva; saúde das mulheres, garantia dos direitos sexuais e
direitos reprodutivos, entre outras”11.

11

http://www.diadema.sp.gov.br/municipio/6109-diadema-lanca-1o-plano-municipal-de-politicas-publicaspara-as-mulheres.html. Acesso em 05 de abril de 2014.
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Capítulo 2 - Matrifocalidade

2.1 Família e gênero

De modo a situar as categorias que serão utilizadas, começaremos por
GEERTZ (1983) e suas concepções de idade e gênero, que contribuem na
compreensão de como dimensões diferentes nos auxiliam na compreensão das
mudanças na sociedade brasileira contemporânea. Com Fortes (1984), buscamos
utilizar a concepção de que estágios distintos na vida, parecem ser uma de suas
configurações fundamentais.
Como as idades cronológicas, datação usada na maioria das sociedades
ocidentais como atribuição de status, como a maioridade legal, a definição de papéis
ocupacionais, demandas sociais como a aposentadoria e os não ocidentais, em sua
maioria, pautados no que o autor classifica como estágios de maturidade, e a
capacidade para realização de certas tarefas.
Ainda sob a ótica antropológica, trabalhamos a partir da concepção da
construção social sobre os ciclos de vida e as relações entre as gerações com
Debert (1998). A pesquisadora nos auxilia a indagar, em especial, sobre a velhice na
atualidade, compreendendo que suas especificidades fazem somente sentido se
percebermos o envelhecimento como um conjunto de relações sociais entre
gerações cujas esferas de gênero, classe social e posição na família,
principalmente, possuem papel central na conformação de seus significados. Pensar
sobre gerações, segundo Debert:

implica um conjunto de mudanças que impõem singularidades de costumes e
comportamentos a determinadas gerações. Daí falar-se em geração do pósguerra, da televisão, de 68. A geração não se refere às pessoas que
compartilham a idade, mas às que vivenciaram determinados eventos que
definem trajetórias passadas e futuras. (DERBET, 1998, p. 60)
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Segundo a antropóloga, essa ideia ultrapassa o sentido habitual de posição
na estrutura familiar para renovar nos estudos sobre as mudanças sociais as
experiências coletivas vivenciadas por determinados grupos. Esses grupos são
vistos como produtores de uma memória coletiva, construtores de uma tradição e
também agentes de mudanças, uma vez que suas práticas só são revividas pelas
gerações posteriores se forem “reflexivamente justificadas”.
Assim, trabalhamos não somente com a idade cronológica – estabelecida por
um aparato cultural, exigência das leis que determinam os direitos e deveres do
cidadão, elemento simbólico extremamente econômico. A idade cronológica só tem
relevância quando o quadro político-jurídico ganha precedência sobre as relações
familiares e de parentesco para determinar a cidadania.
Neste contexto, entendemos a idade cronológica como fator adventício na
estrutura familiar, gerando uma espécie de padronização da infância, adolescência,
idade adulta e velhice, devido à transição de uma economia baseada na unidade
doméstica para a do mercado de trabalho. Indo além da regulamentação das
sequências, constituem perspectivas e projetos em que indivíduos se orientam e
planejam ações individuais e coletivas.
Para Kriegel (1978), as gerações seriam marcadas menos pela idade das
pessoas que a compartilham do que pela vivência de determinados eventos que
marcam trajetórias passadas. Forma privilegiada das pessoas estabelecerem suas
experiências extrafamiliares, gerando a produção de uma memória coletiva e a
construção de uma tradição. Já Moody (1993), identifica as gerações no curso da
vida moderna como a burocratização dos ciclos da vida: juventude e vida escolar,
mundo adulto e o trabalho, velhice e aposentadoria.
Sobre a família, Corrêa (1981) foca sua análise na questão da família
patriarcal brasileira, a partir das análises clássicas de Gilberto Freire e Antônio
Cândido em Casa Grande e Senzala e The brazilian family, respectivamente, ao
fazer a crítica sobre o patriarcado como referência de organização e base para todo
o modelo familiar brasileiro, uma vez que existiram vários vetores estruturantes
dessas famílias, o que chama de “encontro de contradições”, como arranjos locais,
religiosos, como o candomblé com sua raiz matriarcal.
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Corrêa nos lembra que a família brasileira não era homogênea, ou seja, não
nasceu branca e monogâmica e muito menos concorda com a falsa ideia de que não
tínhamos famílias, nosso processo formador possui muitas varáveis e por isso foi
muito rico, não é porque somos diferentes dos modelos, que não existimos.
Não só de padrões burgueses e tradicionais vive a família brasileira. Mas o
que seria uma família? Durante muito tempo a concepção de núcleo possuiu um
olhar uniforme, em que o modelo assumido como “correto” seria o mais tradicional
entre os possíveis.
Para este estudo utilizamos a definição de Belardinelli (2003) para essa
emblemática família: extensa, com muitos filhos, presença de avós vivendo sob o
mesmo teto, rígida distribuição de papéis, uma razoavelmente acentuada
subordinação da mulher, relacionamentos intergeracionais bastante lineares e
funções sociais quase previsíveis, desenvolvidas segundo uma espécie de
automatismo. Retrato de uma ideologia burguesa, branca e cristã trazida em sua
maioria por imigrantes europeus articulados no espaço urbano, como bem nos relata
D´incao (2001).
No século XX, despontou uma mulher cuidadora do marido e dos filhos,
dentro de um modelo aristocrático em que estas agiam no coletivo, em salões,
saraus, igrejas e articulando costuras políticas e alianças familiares de modo velado.
Uma espécie de patriarcalismo à brasileira, como escreve D´incao, com suas bases
no Brasil colônia onde a família era pensada sobre o modelo português cristão, mas
na prática recebeu influências, adaptações e transformações a partir de outros
povos e culturas, como a família africana Banto e Sudanesa, principalmente, com
suas mães e mulheres comerciantes e chefes de família e as indígenas da América
do Sul, onde, em muitas tribos, a mulher tinha igualdade de direitos e deveres em
relação aos demais membros familiares. Essa família aconteceu a partir de laços de
consanguinidade, herança cultural e da tradição.
O modelo cristão europeu de família, entretanto, sempre esteve distante da
realidade da maioria da população economicamente ativa e trabalhadora das
periferias brasileiras. A organização familiar da classe trabalhadora dialoga
diretamente com a organização do trabalho para ela imposta, seja na tradição da
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área rural ou na celeridade da área urbana. E se o trabalho passa por
transformações, a família também se transforma.
Segundo Slenes (1988), sobre a família negra no Brasil, o olhar sobre a
mesma durante muito tempo se constituiu a partir de relatos de observadores
brancos, sobretudo de viajantes estrangeiros do século XIX, encontrados ainda na
grande maioria dos livros didáticos de história, em pleno século XXI. Tais relatos
criaram e ainda criam uma imagem de devassidão que caracterizaria o
comportamento sexual e a vida familiar dos escravizados. O pesquisador nos
esclarece que, principalmente o racismo, os preconceitos culturais e aspectos da
ideologia ocidental europeia fizeram os observadores europeus e brasileiros a
enxergarem a população negra, como desregrada.
Ultrapassada a fase de contestação da inexistência de núcleos familiares
entre os negros escravizados, passou-se a discutir, ao lado das limitações que
envolviam sua existência, as suas formas e estratégias de sobrevivência.
É consenso entre os historiadores na atualidade, a ideia de que a família
escrava não se baseou necessariamente no casamento legal. Contudo, o baixo
índice de uniões legais entre a população negra não desqualifica de forma alguma a
sua experiência de vida familiar. São várias as evidências da importância atribuída
pela população negra, com diferentes estatutos jurídicos, às suas relações familiares
e de parentesco, independentemente de se tratar de família formada através do
casamento católico ou consensual, família nuclear ou extensiva.
Por outro lado, historiadores como Faria (1992), Slenes (1988) e Goldschmidt
(1983), têm observado o extenso relacionamento entre os escravizados, a partir da
análise das relações de parentesco ampliado e de compadrio, sugerindo que foi
possível a disseminação de padrões de vida familiar e redes de parentesco
diversificados no seio das comunidades negras no contexto escravista e no pósescravidão.
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2.2

Protagonismo negro feminino

Minha nova poesia
É antiga poesia,
Eu me fiz sozinha,
Força feminina, ahahá (...)
A planta é feminina, a luta é feminina (...)
Minha história é outra, eu to rebobinando a fita!
Salve! Negras dos sertões negras da Bahia
Salve! Clementina, Leci, Jovelina
Salve! Nortistas caribenhas clandestinas
Salve! Negras da América latina (...)
Esquento a barriga no fogão, esfrio na bacia,
Cuido do filho do patrão,minha filha ta sozinha
A mãe tá no trampo a mente ta na filha (...)
Tive que trabalhar não pude parar,
Guerreira estradeira capoeira na ginga.
Disseram pra neta que a vó era analfabeta
"O mundão ta doido acaba" mas ela não,
Minha vó formou na vida e nunca soube o que é reprovação
Aqui tem mulher firme arrebentando as suas correntes
A vida toda alguma coisa tentou me matar e eu me refiz
Salve! Eu sei não é fácil chegar
Salve! A gente sabe levantar
É por nós, por amor
Por nós amor
Por nós por amor.
Antiga poesia - Ellen Oléria

Vamos iniciar essa prosa baseados em fatos e lembranças orais, pois
segundo Bernardo (2003) é assim que a mulher afro-brasileira aprendeu a gostar de
contar e explicar as coisas, retornaremos as origens dessa mulher negra brasileira,
em seu berço África.

(...) a tradição oral explicaria o fato de a memória das mulheres negras ser
cristalina, detalhista, tanto dos fatos passados, quanto dos mais recentes; e
mesmo as situações vividas pelo “outro” são narradas como se tivessem a
participação do narrador. Em outras palavras, a herança africana da oralidade
instigaria o desenvolvimento da memória que, por sua vez, desenvolve-se de
forma a produzir novas aptidões, que serão exploradas pela cultura.
(BERNARDO, 2003, p. 32-3)
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Uma das grandes características herdadas de nossas ancestrais, segundo
Bernardo (2003) mais especificamente da cultura Iorubá, foi a questão do trabalho
externo ao lar, e sua consequente autonomia. Como relatado por Pierre Verger, o
trabalho nas feiras, onde as mulheres em sua maioria, como grandes negociantes.
Quando jovens trabalhando em feiras muitas vezes distantes de suas famílias, e
quando idosas enviando suas filhas às feiras e administrando o pequeno comércio
e/ou de tabuleiro próximo de casa. Nas feiras as atividades, sejam de troca ou para
acumulação, já evidenciavam que essas mulheres não trabalhavam para os homens
da família, muitas compravam a colheita dos homens, revendiam nas feiras e
ficavam com o lucro.
Essa autonomia econômica da mulher iorubá acabava se desdobrando para
outras esferas, uma vez que nas feiras também se trocavam outros bens materiais e
imateriais, como notícias, modas, receitas, músicas, danças, enfim, estabeleciam-se
novas alianças familiares e relações sociais, como namoros e projetos de
casamentos. Assim, a mulher iorubá era responsável não só pela troca de bens
econômicos, como também a troca dos bens simbólicos.
Entre os daomeanos, conhecidos como donos de terríveis exércitos,
mantinha-se uma tropa de elite feminina, que diziam, amedrontavam de longe os
inimigos. Segundo Silveira (2000), nos reinos fons e nagô-ioruba, as mulheres
exerciam altos cargos de comando e responsabilidades, como administrarem o
palácio real e fiscalização do Estado.
Quando começaram os processos de urbanização das cidades iorubá no
século XVIII, foram fundadas importantes associações femininas, as sociedades
Ialodê e Gueledé. A primeira o nome significava senhora encarregada dos negócios
públicos, sua líder tinha lugar no conselho supremo dos chefes das cidades, uma
alta funcionária do Estado responsável por questões femininas e interesses dos
comerciantes. Já a segunda, era responsável por trocas de bens simbólicos, como
rituais relacionados à procriação, fecundidade e a fertilidade.
Outra importante característica da matrifocalidade negra herdada nas
pesquisadas encontramos na religiosidade. Encontramos a princípio na Bahia, onde
foram preservados os princípios da organização e da cultura de origem iorubá por
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meio das casas de candomblé e das associações egbe. O grupo que compõe o culto
é muito mais que pessoas que se reúne para cultuar divindades, o terreiro remete a
organização de uma casa com normas e costumes familiares/comunitários.
Woortmann (1987) nos explica que o espaço era permeado por duas forças que se
misturavam:

De um lado, ele é um espaço ritual-simbólico que encerra, em sua própria
estrutura espacial, toda a cosmologia, é uma replicação, um microcosmo, do
espaço social africano. E, além disso, o “terreiro” é uma verdadeira
comunidade, ou um núcleo de comunidade, onde se socializam as várias
gerações (WOORTMANN, 1987, p.256).

Nesse quadro, também encontramos a dominância do feminino no sistema de
parentesco e da administração, uma vez que são as mulheres que concentram o
poder. Um exemplo são os candomblés baianos, O Tambor de Mina e a Casa Nagô,
que possuem suas origens no feminino. Assim, a família de santo tornou-se uma
unidade matrifocal, representada na base da unidade mãe-filhas, também uma
linhagem recriada no Brasil como matrilhinhagem, já que na tradição iorubá era
patrilinear. De tal forma que esse sistema de crenças cria uma identidade, onde o
terreiro é o núcleo de solidariedade, integração e sociabilidade. Onde laços de
parentesco são recriados, tornando possíveis as pessoas que integram essa família
de santo, novos e honrosos lugares em uma nova estrutura familiar. Encontramos
em Reis (2011), uma percepção interessante sobre esses arranjos familiares e o
papel da mãe de santo:

O que se destaca é que os terreiros, fundados por mulheres de peso em suas
sociedades de origem, assim como entre os negros no Brasil, e a sua
sucessão, continuaram a seguir predominantemente a linha feminina. Na
hierarquia da casa de culto, a mulher desempenha uma série de funções
centrais nos ritos e na presidência das cerimônias, bem como o zelo pela
organização da sua família de santo (seus filhos). (REIS, 2011, p. 65).

No Brasil, a escravidão e seu fim proporcionaram diversos desdobramentos,
para as mulheres escravizadas que, ao serem alforriadas, antes e em maiores
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proporções que os homens, encontraram melhores condições de trabalho em
espaços e funções que não eram ocupados pela mulher imigrante ou branca
brasileira.
Em várias regiões brasileiras no século XIX, essas africanas eram
reconhecidas por sua altivez e autonomia. Como “exímias quitandeiras”,
esquadrinhavam a ruas da cidade, mantinham sua freguesia nos movimentados
mercados e chegavam mesmo a formar “pequenas fortunas”. Acreditamos, como
sugerem alguns autores, como Bernardo, Gomes e Soares:

Recriassem aqui experiências vividas, ou observadas, em terras iorubás. Lá,
as mulheres percorriam naturalmente as redes de mercados que se
estendiam das pequenas aldeias às grandes cidades, dominando
negociações, conquistaram independência, autoridade e riqueza.
(BERNARDO, 2007, p. 68)

Mais uma prova desse protagonismo é que algumas mulheres negras lutavam
tanto para casarem como “mandava” a lei o costume católico, quanto para
divorciarem-se no século XIX. Casar na Igreja Católica parecia uma tarefa bem
complicada, era necessário abrir um processo - conhecido como banho ou dispensa
de impedimentos – entre as exigências estavam a apresentação da certidão de
batismo e uma prova de que a pessoa era livre. Muitas entraram com pedidos de
anulação de união como comprovam trechos de inquéritos da época:

Que a autora não só cumpria todos os deveres de mulher casada, mas
também por seus trabalhos continuados, e tráfico de quitandas, em que já era
ocupada antes de seu casamento, ganhava para manter a si e ao Réu seu
marido, sem dar motivo algum a este para a maltratar. Fortunata Maria da
Conceição. Rio de Janeiro, 1848 (...) Que o Réu espancava a autora
atrozmente, algumas vezes a pau, e as mais das vezes aos socos e
pontapés, chegando a sua ferocidade ao ponto de fechar-se com ela em um
só quarto, como se fechou por três vezes, para a espancar
desrespeitosamente, arrojando-se pelo chão, calcando o corpo com os pés, e
dando-lhe muitos socos com toda [a] força, por muito tempo, por muitas
horas, quase a matá-la. Henriqueta Maria da Conceição. Rio de Janeiro, 1856
(FARIAS, 2012, p. 112).
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Os relatos supracitados foram retirados dos processos de divórcio que Farias
e Henriqueta, africanas libertas da Costa da Mina, abriram contra seus maridos.
Como estamos percebendo, graças às pesquisas realizadas nas últimas décadas,
como tantas outras mulheres negras de sua época, não hesitavam em recorrer à
Justiça Eclesiástica, no caso a do Rio de Janeiro, para se livrar de homens
“bárbaros”, “vadios” e “cruéis”. Após tantos anos vivendo como cativas, elas não
esperavam encontrar em seus maridos e companheiros réplicas de antigos
senhores.
Mesmo o casamento sendo considerado uma instituição “totalmente
indissolúvel”, a Igreja Católica reconhecia que por “muitas causas se pode fazer a
separação dos consortes, quanto ao toro [leito] ou quanto à habitação, por tempo
certo ou incerto”.12 Nas Constituições Primeiras do Arcebispo da Bahia (Vide, 2010),
legislação canônica vigente até as últimas décadas de 1800, esses casos eram
“cuidadosamente esclarecidos”, como “em situações de sevícias graves e culpáveis,
o rompimento estava assegurado quando um dos cônjuges, com ódio capital tratar
mal ao outro que, vivendo junto, corra perigo de sua vida ou padeça de moléstia
grave.”
“Quem sabe algumas também já não quisessem quitandar pelas ruas ou sair
para as compras diárias, e por isso adquiriam cativos para executar essas
tarefas. Só que boa parte, mesmo liberta, continuava se ocupando no
pequeno comércio, ao lado dos escravos, dos maridos, de outros
companheiros de “nação” ou sozinhas mesmo. Assim, como aceitar que
voltasse a ser tratadas como cativas, sendo forçadas a pagar jornais todos os
dias e ainda receber castigos severos quando não faziam suas vontades?
Como perder outras vez uma liberdade tão arduamente conquistada?
(FARIAS, 2012, p. 129)

E as mulheres negras escravizadas, poderiam se divorciar de seus donos e
algozes? Não. Segundo Bernardo (2007),
o próprio projeto da Lei do Ventre Livre reconhece como família a mulher e
sua prole, demonstrando que a importância do homem se referia à produção
que era considerado essencial. Desta forma, as mulheres negras passaram a
ocupar um papel de destaque no meio do seu grupo, tornando-se em grande
parte chefes de suas famílias. (BERNARDO, 2007, p. 50)

12

FARIAS,2012, p. 113.
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Assim, nossa realidade social aponta uma maioria de mulheres negras chefes
de família, formando e mantendo esses núcleos matrifocais.
A matrifocalidade tida acima como forma alternativa de família, na verdade
não foi somente o resultado da imposição da escravidão e da pós-abolição, que
marginalizava o homem negro no trabalho livre durante boa parte da primeira
metade do século XX, impossibilitando-o cuidar do sustento integral da família.
Como já vimos historicamente, para a mulher negra, a matrifocalidade é tida como
reconhecimento e desenvolvimento de sua autonomia, trazendo até satisfação
pessoal. Esse favorecimento do lado feminino familiar gerou:

(...) relações mãe-filho mais solidárias que relações pai e filho, escolha de
residência, identificação de parentes conhecidos, trocas de favores e bens,
visitas e etc., todos mais fortes pelo lado feminino; e também na provável
existência de manifestações culturais e religiosas que destacam o papel
femimino. (SCOTT, 1990, p. 39)

Será que essas “experiências”, somadas às necessidades econômicas e
sociais, não legitimaram mais um caminho ou forma de se relacionar para as
mulheres (não só negras, mas percebemos em pesquisas outras e nessa um alto
número de mulheres negras não casadas formalmente) que não necessariamente
tivesse que passar pelo compromisso “registrado”, seja em cartório ou religioso? Em
nossos dias, a principal queixa, segundo pesquisa e análise do IBGE em 2010, são
os altos valores a serem pagos para a realização do casamento civil e do religioso.
As mulheres que já viviam na região periférica de São Paulo, somadas às que
vão fincando raízes no século XX, podem ser compreendidas dentro de várias
intersecionalidades, ou seja, estão contidas dentro de uma trama de relações, com
diversas variantes, dentro de uma dinâmica histórica própria que vem passando por
processos de rupturas e permanências dentro da dinâmica da desigualdade social.
Uma vez que a maioria das mulheres pardas e pretas ainda estão contidas nas
menores rendas familiares, esse quadro mostra que, para conseguir mobilidade
social, essas mulheres dependem de ações postas em prática por si mesmas, e não
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por meio de casamentos e arranjos. Também se percebe a incorporação de
características burguesas contemporâneas, como o isolamento e a diminuição do
número de membros nas famílias.
Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, a proporção de mulheres na população
com ao menos um filho diminuiu nas faixas etárias mais jovens, ainda não foram
divulgados os dados por município.

Em 2010, 37,3% das 50,0 milhões de famílias (únicas e conviventes
principais) que residiam em domicílios particulares, tinham a mulher como
responsável e a contribuição delas no rendimento familiar era de 40,9% em
média. Dos 57,3 milhões de domicílios particulares permanentes em 2010,
38,7% tinham mulheres como responsáveis13.

Capítulo 3 - Três Gerações de mulheres negras

Poeira, poeira lavadeira, enfeitadeira, poeira.
Poeira vermelha.
Ei, Antonina, preste atenção seu irmão.
Argemiro estenda a mão
Quando lhe for pedida.
Mãe vai na frente britiitando solução.
Buscando última empreitada.
Fechando à fogo a mandala.
Antonina, Antonina, minha filha,
Cuide da sua vida,
Não deixe parecer com a minha.
Eu fiz silêncio demais.
Mandala - Ellen Oléria

13
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3.1

Avós e mães: laços, resistência e inspirações

De modo a compreendermos melhor os papéis sociopolíticos dessas
mulheres, voltaremos um pouco à origem dos movimentos femininos e negros no
Brasil. O marco como processo político, situaremos no fim da luta armada no Brasil,
que ocorreu por volta de 1975, onde as ações guerrilheiras não conseguiram mais
um amplo apoio da população, levando os grupos a se isolarem, facilitando a ação
repressiva. Após 1975, as guerrilhas praticamente desapareceram. Com isso,
segundo Rios (2009), novos movimentos sociais emergem e se articulam. Uma vez
que se tinha a impressão e o sentimento de que as esquerdas foram derrotadas
pelos generais, os movimentos sociais se reconfiguram, para grupos organizados
diversos.
A ideia de “novos movimentos sociais” toma como pressuposto a distinção
entre as atitudes ideológicas das mobilizações coletivas “clássicas” e das
contemporâneas. Assim, ao invés de demandas redistributivas, os “novos”
movimentos demandariam qualidade e estilos de vida. Ademais, no entender
dos analistas, esses movimentos questionariam as estruturas da democracia
representativa, que limita a cidadania à representação nos governos e, em
oposição a isto, advogariam em favor da cidadania participativa, assinalando
o tema da autodefesa dos grupos e comunidades e democratização das
esferas do poder. (RIOS, 2008, p. 37)

A grande maioria dos grupos passa a agir buscando uma ação política
democrática, configurando um novo projeto pela via democrática. Os movimentos
passam a apregoar autonomia e uma maior articulação interna. No caso o feminismo
com um projeto de “igualdade da mulher”, até os anos 90, em que a maioria das
ativistas e intelectuais eram de base classe social média, acadêmica até elitizada,
repensando a família, o papel da mulher, contra a exploração feminina, contra o
patriarcado e a lógica social masculina, e que tinha como grande ícone Simone de
Beauvoir.
Enquanto o movimento negro contemporâneo emergia das classes populares,
em sua maioria migrantes do nordeste e Minas Gerais. No geral, eram movimentos
“reformistas” sobre o Estado, contra o regime, que buscavam reforma social e
revolução cultural, principalmente no plano das ideias.
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No final dos anos de 1970, tivemos a Anistia, a reforma partidária e o
surgimento do feminismo negro, uma vez que as mulheres negras não se viam
representadas nos movimentos feministas e negros, uma vez que não incluíam a
questão da classe e nem da etnia no feminismo, assim como as indígenas. E a
dominação masculina continuaria, pois a mulher branca saia para trabalhar fora e
“entrava” no mercado de trabalho, enquanto que na realidade a mulher negra
sempre esteve nesse mercado, só que voltado para o trabalho doméstico, assim não
mudando o cotidiano da mulher negra. Conforme afirma a pesquisadora Julia Subury
(2005):
para uma compreensão mais acurada da opressão sofrida pelas mulheres
negras, faz-se necessário articular os conceitos de gênero, raça e classe
social, constituindo um todo complexo cujas partes se inter-relacionam, o que
caracteriza uma situação específica das mulheres negras, que não se
encontra nas vivências das mulheres brancas e nem nas dos homens negros.
Sendo assim, a articulação entre raça e gênero origina categorias complexas:
racismo de gênero e sexismo racializado, relacionados às posições de classe
assumidas, tornam-se conceitos que permitem uma compreensão mais ampla
e crítica da situação vivenciada pelas mulheres negras’ (SUDBURY, 2005, p.
168).

Sob o ponto de vista da institucionalização dos movimentos sociais e suas
reivindicações, no âmbito político, as mesmas foram aos poucos sendo colocadas
no processo da Campanha pelas Diretas, já em 1983-1984 e na Constituinte de
1988. Como também por todos os partidos que em 1982 introduziram a temática da
mulher e do negro em suas pautas.

Nos anos de redemocratização, já ocorre uma cena de articulação social, em
que ativistas tentam convencer e arregimentar pessoas para a causa racial.
Ainda não se tem a complexidade das organização atuais, mas é o momento
de construção de bandeias, demandas, símbolos e projetos. (...) Aqui a
dimensão microssocial é mais proeminente, porque os indivíduos estão em
processo de negociação e convencimento de outras pessoas para a formação
de uma ação coletiva.Isso se processa através de reuniões mais ou menos
informais, encontros e seminários. Nesse momento, formam-se os ativistas,
os fundadores; confeccionam-se as primeiras redes de solidariedade informal
e os coletivos políticos. (RIOS, 2008, p.65)

O estado de São Paulo foi pioneiro no Brasil com a criação do Conselho de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo,
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junto ao Gabinete do governador, pelo decreto n° 22.184 de 11 de maio de 1984.
Graças à pressão dos movimentos negros paulistas, como o Movimento Negro
Unificado Contra a Discriminação Racial (MNU), organizado em 7 de Julho de 1978.
A princípio as ações dos movimentos junto ao estado serviram para “educá-lo”, uma
espécie de lobby participativo, uma vez que em São Paulo não havia orçamento,
dinheiro, para o conselho, assim tardando as mudanças políticas.

Neles [novos grupos de movimentos sociais], o grupo de fundadores arrisca a
construção de aliados próximos, interessados na causa, formando, assim,
uma rede submersa entrelaçada por relações e alianças interpessoais.
Embora essas redes informais tenham proeminência, já se pode verificar
evidências de formas em processo de institucionalização. (RIOS, 2008, p, 65)

Foi também do governador de São Paulo Franco Montoro, a iniciativa de
indicar um representante dos negros para a chamada Comissão Arinos, que
criminalizou a discriminação racial na Constituição brasileira de 1988. A tipificação
do racismo como crime foi estabelecida pela Lei Caó, de autoria do deputado Carlos
Alberto de Oliveira, promulgada em 1989.
Encontramos na constituinte de 1988, o chamado, de modo popular – lobby
do batom –, ou seja, emendas populares votadas sem mediação dos partidos,
gerando grandes conquistas na igualdade de gênero, além da criminalização do
racismo, a demarcação e proteção das terras quilombolas.
De modo que esse imaginário de conquistas e reconhecimentos, mesmo
incipientes, permeiam as ações dessas mulheres, que, como já levantado, nas
décadas de 1970 e 1980 foram as principais agentes nos movimentos por creches,
saneamento básico e moradia, em especial na cidade de Diadema.
Na introdução desta dissertação (subseção e), levantamos os dados
apresentados sobre a escolaridade das mães e avós entrevistadas, esses dados
colocados ao lado da última análise apresentada pelo IBGE 14 – Estatísticas de

14
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gênero, e em 2003 pelo Ipea – BRASIL Retrato das desigualdades de gênero e raça,
apontam dados muito semelhantes:

Elas estudam mais, mas possuem formação em áreas que auferem menores
rendimentos; estão mais presentes no mercado de trabalho, mas continuam
ganhando menos e caminham mais lentamente rumo à formalização;
ganharam espaço entre os responsáveis pelas famílias e domicílios; e,
mesmo entre elas, há importantes diferenciais regionais e de cor ou raça, que
reforçam as desigualdades de gênero ainda enfrentadas pelas mulheres no
Brasil (IBGE, 2014)

Por mais que nossa pesquisa tenha analisado somente os dados femininos,
percebemos o quanto nossa pequena investigação reflete a realidade brasileira. As
áreas de formação de nossas mães e avós ainda se encontram mais nas áreas da
educação e cuidados. Bem como a redução, gradativa, entre as gerações, da
prestação de serviços domésticos:

As áreas gerais de formação nas quais as mulheres com 25 anos ou mais de
idade estão em maior proporção, isto é, “Educação” (83,0%) e “Humanidades
e Artes” (74,2%), são justamente aquelas com menor rendimento mensal
médio entre as pessoas ocupadas (R$ 1.811 e R$ 2.224, respectivamente).
(...) A participação das trabalhadoras domésticas na estrutura ocupacional
das mulheres sofreu redução entre 2000 e 2010, passando de 18,5% para
15,1% das que trabalhavam. A queda na proporção das trabalhadoras
domésticas sem carteira de trabalho de 13,0% para 10,0%, junto com a
queda de 5,5% para 2,1% das trabalhadoras não remuneradas, foram as
duas formas de inserção nas relações de trabalho que mais sofreram redução
entre as mulheres no período analisado.15

E desde 2003, as mulheres negras apresentam maior média de anos de
escolaridade que os homens negros (ANEXO 12). Muitas dessas mães e avós
entrevistadas possuem a percepção de que foram com elas, principalmente avós,
que a mudança com relação à valorização e busca de melhores condições, via
movimento social, começou no Brasil:

15

Idem.
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- Eu sempre gostei de tocar e cantar, e me convidaram para uma reunião no
grupo Geledês no centro de São Paulo. Em pouco tempo formamos uma
banda do grupo. Era importante aprender a se sentir bonita e especial. A
valorização da mulher negra e o apoio que uma dava para outra era o que
nos fazia ficar de pé. (Avó 10)

Entre as avós percebemos uma fala muito direcionada à família, a dedicação
para a união e harmonia da mesma, com relação a cor preta e/ou a questão de ser
negra. É a geração que mais defende a valorização da cultura e da beleza negra.
Praticamente todas as avós se autodeclararam negras, e que “ser negra é lindo”. O
que nos remete aos laços tão delicados, mais fortes, que encontramos nas
religiosidades afro-brasileiras:

- A minha religião é tudo. Na correria do dia-a-dia é complicado participar de
todos os eventos da casa, mas procuramos sempre estar presente, pelo
menos um da família. (Mãe 5)

Mesmo com algumas mágoas, com relação à organização familiar, pois
muitas sonhavam com arranjos e acertos que deixassem seus filhos e netos mais
próximos ou melhor “colocados” na vida (ideia de várias das avós entrevistadas),
essas avós não se deixam abater, todas possuem escolhas religiosas e praticam as
mesmas como forma de “conseguirem recarregar as forças” e seguirem em suas
caminhadas. Sobre a família e os ensinamentos passados pelas gerações anteriores
são sempre lembrados:

- Minha mãe passou para nós muita força. A religião não me deixa esquecer
delas [ancestrais]. De saber quem eu sou, minhas raízes. A mulher que faz a
cabeça do homem e dos filhos. Na educação dos filhos, o “ganjo” maior é da
mulher. A mulher tem que deixar de ser preconceituosa com ela mesma. Se
sente inferior. Conserva essa ideia mesmo sendo o esteio da casa. (Avó1)

- Meus pais são negros, a família toda, “desconfio” que sou descendente de
escravos. Com certeza sou (Avó4).
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- Sobre a questão racial minha mãe falou cenas, fatos. Só valoriza. Minha
mãe ensinou tudo. Tinha que estudá. Até hoje, me ensinou, é minha
referência em tudo. Muito importante na minha vida (Avó7).

- Família é tudo, fundamental. Educação baseada nas mães. Para minha filha
procuro passar a valorização de ser negra, honesta, idônea e respeitar a
todos. É a sementinha, “acontece” que tem que continuar ensinando. Minha
filha já fala que vai cuidar de nós quando ficarmos velhinhas. Hoje o negro
idoso é largado (Avó8).

- Penso em fazer faculdade de Marketing. Mas a prioridade é a minha filha,
ela vem em primeiro lugar (Mãe2).

Ser negra no Brasil para as avós é tido como “complicado”, mas na visão
delas ser negro no Brasil é muito mais complicado.
Na juventude, início da vida adulta, muitas avós participaram de grupos e
movimentos negros, como o Geledés, banda afro formada só por mulheres, centros
comunitários e associações de bairro com ações junto à prefeitura (citado no
Capítulo 1 (subseção 1.2). Todas falam de como esses grupos foram importantes
para entenderem as questões relacionadas ao racismo e da importância da
valorização e da auto-estima da mulher negra, viam esses espaços como um grupo
de apoio, onde aprendiam a lidar com o racismo. Da mesma forma acham uma pena
suas filhas (as mães da pesquisadas) não terem tido essa “oportunidade”, contudo,
algumas enxergam nas netas essa busca pela revalorização da cultura e autoestima da mulher negra.
As mães, em sua maioria, ainda trabalham com a ideia de problemas de
relação de classe e não de preconceito racial. O que segundo Munanga (2010),
ainda é a questão do racismo e da falsa ideia de democracia racial que ainda impera
no Brasil. Claro que estamos caminhando para o debate, o reconhecimento e para
ações reparativas, que serão desenvolvidas no capítulo 4 sobre as filhas, mas essa
nova realidade ainda não chegou para a maioria delas:

- Por mais que se fale, onde você chega tem que ter um bom carro, ter
dinheiro, ser bem visto e ser alguém. Sempre o bendito do dinheiro (Mãe1).
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- O preconceito não é racial, talvez seja social. É do eu as pessoas estão
vendo, se eu tenho um bom carro eu serei respeitada, se eu tiver dinheiro eu
serei bem tratada (Mãe2).

Sobre o racismo, a escola, ensino infantil e fundamental, foi o principal local,
lembrando onde sofreram as primeiras ações racistas:

- A primeira vez doeu muito, eu era criança e ficou marcado. Na escola,
brincando de roda, a última a sair [ser salva] do mar fui eu (Avó2).

- É velado, não existe divulgação de casos que chegam nos policiais. Mulher
negra é valorizada no carnaval, depois acabou (Avó7).

- Hoje é tranquilo, quando eu era mais nova era horrível. Chamavam na
escola de neguinha do cabelo duro, macaca. Na escola chorava, não queria
ir. Hoje não ligo pra isso (Mãe3).

Também no ambiente de trabalho, o racismo se coloca, é percebido e
principalmente sentido:

- No trabalho sofro todos os dias. Não tenho problema, não me incomoda, até
me dá prazer. As pessoas tem problema, eu não [é coordenadora da área de
Assistência Social em um hospital público]. Uma vez um homem branco disse
“Tinha que ser essa macaca mesmo”. Fomos para a delegacia, mas não
continuei o caso. Passei o recado (Avó6).

Com relação às políticas afirmativas e cotas raciais nas universidades, todas
as avós entrevistas são favor, enquanto somente a metade das mães tem essa
mesma opinião:

- Não somos diferentes, se a filha da doutora pode, a minha neta pode. É
importante disser: quando se dá oportunidade para o negro é uma realização
(Avó3).
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- Importante, o primeiro passo. A mãe [referência a própria filha] não teve
oportunidade, o negro tem valor, que tenha oportunidade [em 2013 a neta
passou em três universidades, duas públicas e uma particular com bolsa
integral via PROUNI] (Avó5).

- Os direitos deveriam ser iguais, mas ajuda. O povo negro já não gosta de
estudá, não vejo procura por esses benefícios pelos adultos, só por alguns
jovens (Mãe4).

3.2

Filhas negras: herdeiras das conquistas das últimas gerações

Me entenda nesse instante
Essa cerimônia marca o começo do retorno do império 'Ashanti'
Atabaques vão soar como tambores de guerra
Meu exército marchando pelas rua de terra
Pra tirar medalha dos canalha sem aura boa
E o triunfo memo pra nóis é o sorriso da coroa
Triunfo - Emicida

Entre as filhas entrevistadas, a maioria faz distinção entre características
físicas e culturais com relação ao seu pertencimento étnico, ou seja, as 43 filhas
pesquisadas se identificaram como pardas ou pretas, contudo, 37% se consideram
afro-brasileiras, 17% não se consideram e 8% não quiseram responder. Acreditamos
que grande parte delas interpreta que ser afro-brasileira inclui também seguir
religiões afro-brasileiras, o que ainda gera muito preconceito, uma vez que a maioria
49% se diz católica, 21% protestante e somente 3% praticante de religiões afrobrasileiras (2 umbandistas e 1 candomblecista):

- A religião dos meus pais e avós influenciou muito na minha educação, e
como sou cristã protestante minha mãe/avó procurou me ensinar com base
nos preceitos bíblicos. (Filha 3)

- Respeitar o próximo, amar a Deus sempre, os estudos são preciosos e que
a família vem em primeiro lugar. (Filha 34)
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- 1- Não namorar cedo. 2- Estudar, para ter uma vida mais confortável. 3- Se
casar, não depender de homem nenhum, por isso estude e trabalhe para ter
uma vida melhor. 4- se envolver com pessoas boas e trabalhadoras. 5- Ser
organizada e limpa. 5- Não se envolver com coisas erradas. 6- Rezar e ir a
igreja. (Filha 26)

Segundo Ferreira (2002), nos últimos anos vivemos a experiência e depois a
incorporação da africanidade e da “pertença social”, e esse sentimento de
pertencimento vem florescendo cada vez mais e de maneira positiva entre os jovens
negros:

Aos poucos, a pessoa pode passar a ter atitudes mais abertas e menos
defensivas, voltadas para a valorização das matrizes africanas. O grupo
negro torna-se o principal grupo de referência, sendo seu vínculo determinado
por qualidades do próprio grupo e, não mais, exclusivamente, por fatores
externos a ele. [...] A referência raça e a cultura africana, antes vistas como
de pouca importância, tornam-se fundamentais para a vida diária. O
afrodescendente passa a sentir-se aceito, com propósito de vida, sentindo-se
profundamente enraizado na cultura negra, sem deixar de perceber as
condições às quais está submetido num mundo que o vê com preconceito. As
matrizes africanas passam a ser efetivamente afirmadas (Ferreira; 2002
p.80)

Essa análise de Ferreira é facilmente identificada entre as entrevistadas:

- Sim, eu me considero afro - brasileira, pois meus antepassados (pai, avô,
bisavó), são afro - brasileiros, e hoje é extremamente perceptível que somos
um povo quase que totalmente mestiço.(Filha 4)

- Sim, além da cor da pele denunciar uma origem dos negros, outros
processos históricos me levam a crer que sou afro-brasileira. (Filha 6)

- Sim, Porque somos um país colonizado, temos raízes da mãe África. (filha
7)

- Sim. Pois, independente da minha cor de pele, conheço bem as minhas
origens. Como boa parte dos brasileiros, sou fruto de uma miscigenação.
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Tenho antepassados europeus, bem como africanos. Orgulho-me disso.
(Filha 8)

- Sim, me considero afro-brasileira, uma vez que parte dos meus
antepassados – tanto por parte materna quanto paterna – eram negros;
sendo assim eu também possuo características físicas que me caracterizam
como afro-brasileira, entre as mais acentuadas pode-se destacar a pele parda
(resultante da miscigenação), cabelo e lábios característicos. (Filha 9)

- Sim. Pois não acredito que no Brasil haja alguém que não seja descendente
afro. E me orgulho de fazer parte dessa raiz, não pela questão da cor ou da
raça, mas sim, por tudo que essa árvore de descendência representa. (Filha
10)

Percebemos que algumas entrevistadas ainda não perceberam a importância
e a participação da cultura africana no Brasil, na realidade talvez não queiram
reconhecer por questões de preconceito e por não quererem ser associadas a uma
cultura tida como inferior, feia e suja por uma parte da sociedade ainda hoje.
Segundo Silva (2013):

(...) negro no Brasil, significa estar associado ao que é ruim e feio; os meios
de comunicação em geral têm contribuído sobremaneira para a manutenção
desses preconceitos e estigmas, insistindo nos estereótipos, como, por
exemplo, para o homem negro a imagem socialmente carente, trabalhador
braçal, malandro ou atleta. As mulheres negras continuam associadas às
funções que desempenham na sociedade, segundo o imaginário popular, tais
como empregada doméstica, lavadeira, faxineira, cozinheira. (...) Silenciosas
e cuidadoras. Ou então são representadas pela mulata, relacionada ao
samba, à sensualidade e à sexualidade exacerbadas, estereótipos reforçado
pela música e pela literatura. (SILVA, 2013, p. 251)

- Na verdade, não penso muito nisso. Tenho de um lado um avô, do outro
uma avó negros. Eles não têm tradições africanas. Eu não me identifico com
a cultura africana, embora respeite e até tenha curiosidade. (Filha 11)

- Um pouco. Apesar de meus pais não serem negros e nem meus avós, sei
que minha bisavó por parte de mãe era, e sem duvida tenho a genética dela..
e quanto à minha bisavó por parte de pai, ela era índia. Então, de certo modo,
tenho as duas partes. (Filha 12)
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Com relação à resiliência, formada principalmente por parte das mães e avós,
os laços são percebidos na medida em que as filhas as identificam como grandes
exemplos e heroínas (como alguns pais também). Os aspectos que mais se
destacam são os sacrifícios enfrentados pelas famílias e o incentivo aos estudos,
enquanto que para as filhas o respeito pela família é o primeiro laço da resiliência:

- Meu pai trabalhava na roça já com 6 anos. Mal sabe ler, fez um supletivo de
quarta à oitava série, trabalhou muito e sempre se esforçou para conseguir
manter eu e minha irmã em cursos e agora na graduação mesmo sendo
federal. Minha mãe sempre apoiando, vendendo 'n' coisas para ajudar na
renda. Eles priorizaram a educação da minha irmã e minha. Não há maior
heroísmo que isto. (Filha 14)

- Admiro imensamente meus pais por serem pessoas fortes, e aguentarem as
mais difíceis situações. Admiro MUITO alguns professores que tive, porque
creio que lecionar e a formação de um individuo social é algo lindo, e quando
feito de coração, sempre rende bons resultados. (Filha 16)

- No ambiente educacional, escola, devemos ter noção das mais variadas
culturas, seja esta: europeia, americana, brasileira, africana.... Entretanto
algumas pessoas ainda preservam barreiras intelectuais para estudos
direcionados aos negros. Realmente é complicado ampliar horizontes quando
estamos em sociedade por vezes preconceituosa/racista, entretanto o
conhecimento e a crítica me fizeram ver que principalmente os negros tem
uma influencia muito grande no nosso processo histórico cultural. (Filha 17)

- Fui educada com o intuito de ter orgulho de minhas origens e não ter
vergonha de ser morena de cabelos cacheados. No ambiente escolar
igualmente. (Filha 18)

- Aprendi a não descriminar as pessoas pelas diferenças. (Filha 19)

- Fui educada de forma exemplar. Minha família sempre evidenciou que não
há etnia, há ser humano, e todos são iguais. A visão sobre a cultura afrobrasileira foi adquirida na escola. Somente no ensino médio tive contato de
fato com a história e cultura africana. Pelo menos diretamente falando. (Filha
20)
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- Tanto por parte dos meus familiares, quando por parte escolar, fui instruída
a valorização da história da cultura afro, da suas lutas, os ganhos e perdas.
Compreendendo que isso faz parte da nossa cultura, e os sangue deles corre
em nossas veias, pois a um legado que vai se transmitindo ao longo da
história. Também foram mostrados, o que eles deixaram de heranças para
nós, o que é a marca afro-brasileira, e os motivos que norteiam a intolerância
racial. (Filha 22)

Refletindo sobre a questão dos ensinamentos gerados pela resiliência,
passados de geração em geração, detectamos que ela é muito latente nas filhas:

- Pode-se dizer que aqueles que mais me influenciaram são aqueles
referentes aos valores do caráter humano, como o respeito ao próximo e às
coisas do próximo (ou seja, saber pedir desculpas quando necessário, ser
educada para com os outros, e não pegar algo que não me pertence).
Acredito que "utilizo" esses ensinamentos até hoje tanto pelo fato de minha
mãe os priorizar e nos transmiti-los desde pequenas, como pelo fato de
considerá-los essenciais para um melhor inter-relacionamento pessoal. (Filha
23)

- Tento sempre colocar em prática cada um deles, pois me espelho na minha
família que sempre me ofereceu muito acerca de valores e ensinamentos.
(Filha 24)

- Nem tudo que queremos será possível adquirirmos e que muitas vezes
teremos que abrir mão de algo para conquistar outra. O estudo é algo que eu
sempre devo priorizar. Na vida sempre iremos nos decepcionar com algumas
pessoas. Você tem que casar para formar uma família. Deus é único, e
somente Ele estará comigo em todos os momentos. Me banhar com água e
sal grosso para eliminar o mau olhado; Mostraram a importância de reunir a
família em datas comemorativas ou em finais de semanas comuns. Sempre
ser educado, independente com quem seja. (Filha 25)

- Já nasci sendo educada a partir das doutrinas da minha religião. Além disso,
minha vó sempre me passou a questão da hospitalidade, minha família se
concentrava no quintal da casa dela, e estávamos sempre juntos, ás vezes,
não apenas a família, mas os amigos próximos também. (Filha 27)

- Sempre batalhar pelo que se quer, ser honesto, não temer, não mentir etc. .
Bons modos no geral... (Filha 28)
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- As receitas. Sejam elas de comida, remédio, etc. São coisas que sempre
dão certo, e me fazem lembrar delas.(Filha 29)

- Não se deve julgar os outros. Ninguém é insubstituível. Todos são capazes.
Independente de religião, cor ou raça, todos devemos fazer o bem. (Filha 30)

- Ser perseverante não desistir facilmente. (Filha 31)

- Tenho comigo ensinamentos que vão de básicos do lar como tarefas
domésticas até ensinamentos ideológicos passados pelas mulheres de minha
família. (Filha 33)

- Na verdade, temos um "desábito". Ao contrário da grande maioria das
famílias, não damos bença. Ao acordar, sair ou dormir, não damos bença,
mas sim, uma troca de beijos. Todavia, com os demais familiares que estão
habituados com a benção (tios, tias e avós), damos a benção e um beijo.
(Filha 35)

- A questão relacionada ao caráter, humildade e amor ao próximo. Questões
relacionadas a nunca desistir e tentar crescer sempre na vida, sem nunca
pisar em ninguém. (Filha 36)

- O estudo é muito importante, porque através dele você pode prosperar e ter
condições de vida melhores que elas tiveram. Honestidade é algo que deve
ser praticado a todos momentos e independente de qual ocasião ou pessoa.
(Filha 37)

- Estudar, estudar e estudar. Minha mãe sempre diz que é a única maneira
que uma pessoa sem muitas condições tem de crescer de alguma forma.
(Filha 38)

- Respeitar o próximo, estudos acima de tudo.(Filha 39)

- O estudo, porque possuindo maior conhecimento e consciência de como a
sociedade se comporta e exige de nós em relação ao estudo, ele realmente é
o que diferencia qualquer pessoa e possibilita tanto ascensão profissional
como pessoal e humana. (Filha 40)

54

No século XXI, mais propriamente nos últimos 12 anos, tivemos a
implantação, pelo governo federal, de políticas de reparação, as Cotas ou Reserva
de Vagas aos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI), é tão importante nesse processo de
igualdade de direitos.
Entre os vários objetivos dessas políticas, destacamos: em curto prazo no
ensino superior, garante o acesso e a permanência dos PPI, objetivando a alteração,
para melhor, da situação socioeconômica dessa população; e em longo prazo, ainda
pela via da educação, na educação básica (ensino fundamental e médio) ao longo
de 12 anos, objetiva o combate ao racismo por meio da implantação da lei 10.639/03
e depois a 11.645 que acrescentou a obrigatoriedade do ensino da cultura e história
indígena à lei 10.639, responsável por inserir a história afro-brasileira e africana nos
currículos escolares.
Sobre as políticas de ações afirmativas no Brasil, surgem na metade da
década de 1990, por meio de projetos discutidos junto aos órgãos governamentais
para fomentar ações capazes de dar visibilidade e superar desigualdades.
Essas discussões acabaram por ser sensibilizadas por meio de ações
externas ao governo, como a Marcha Zumbi dos Palmares, contra o racismo, pela
cidadania e pela vida realizada em 199516 em Brasília. Outra ação foi a III
Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e
Intolerância Correlata em 200117 em Durbam na África do Sul. Nessa última, houve o
comprometimento dos países signatários em proibir e combater quaisquer tipos de
discriminação. Sendo um passo importante para a adoção de políticas públicas para
grupos que têm sofrido os efeitos destas práticas.
Pressionado pelos Movimentos Sociais Negros e por essa conferência, o
governo federal cria um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), no Ministério da
Justiça. O GTI é criado em 20 de novembro de 1995 e inicia seus trabalhos em 27
de fevereiro de 1996 com o objetivo de estudar e propor políticas públicas para a
superação das desigualdades enfrentadas pela população negra (SANTOS, 2003, p.
95).

16
17

20 de novembro de 1995.
31 de agosto a 8 de setembro de 2001.
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Assim, as continuidades das ações de sensibilização resultam na criação de
medidas que passam a ser chamadas de ações afirmativas. Tais ações políticas que
de diferentes formas têm possibilitado importantes mudanças em várias esferas:
sociais, econômicas, educacionais e políticas.
Até então, as referências mais conhecidas de países que organizaram
políticas de ações afirmativas eram as dos EUA (meados da década de 1960), Índia
(1950) e África do Sul (1990).
No caso do Brasil, as ações afirmativas seguem os mesmos princípios desses
outros países citados anteriormente, como o sentido de reparação. Compensação e
estabelecimento de oportunidades pautadas na imparcialidade e igualdade de
direitos. Em nosso país, leva-se em consideração as características específicas das
relações raciais aqui estabelecidas, uma vez que temos a existência da
discriminação racial no Brasil. Seus elementos essenciais perpassam pela
necessidade de reparação histórica aos danos causados à população negra,
principalmente pelo longo processo de escravização. O reconhecimento e a
necessidade de enfrentamento das origens das desigualdades vivenciadas pelos
negros e negras brasileiros. Enfim, em razão da omissão do estado brasileiro,
juntamente pelo incentivo à distribuição de privilégios a determinados grupos, a
população negra foi submetida a um imenso quadro de desigualdades (MACIEL,
2009, p. 47).
Percebemos que o racismo foi decisivo na construção das desigualdades que
afetam diretamente o povo negro. No âmago das políticas de ações afirmativas
surge a necessidade do poder público, via estado, prever a adoção da política de
reservas de vagas para negros em alguns espaços da vida pública dos brasileiros,
as cotas raciais.
As cotas raciais são um modelo de ação afirmativa implantadas para
amenizar desigualdades sociais, econômicas e educacionais entre etnias.
Ganharam visibilidade a partir dos anos 2000, quando universidades e órgãos
públicos começaram a adotar tal medida em vestibulares e concursos. A primeira
instituição de ensino no Brasil a adotar o sistema de cotas raciais em junho de 2004
foi a Universidade de Brasília (UnB).
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Entre os exames que criaram possibilidades, maiores e melhores, para a
população negra entrar e/ou continuar seus estudos no ensino superior foi o Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM, criado pelo governo federal em 1998, seu
principal objetivo era avaliar os resultados da aprendizagem e as escolas de Ensino
Médio. Continuou assim até a metade da década de 2000, quando os resultados
passaram a ser utilizados para a seleção de candidatos para o Ensino Superior.
Desde então, a procura pelo exame deu um salto em curva exponencial no
crescimento de inscritos e de participantes que efetivamente compareceram para
fazer as provas. A proposta tem como principais objetivos democratizar as
oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, possibilitar a
mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. As
universidades possuem autonomia, de tal forma que escolhem entre quatro
possibilidades de utilização do exame como processo seletivo: como fase única,
com o sistema de seleção unificada, informatizado e on-line, como primeira fase
combinada com o vestibular da instituição e como fase única para as vagas
remanescentes do vestibular.
A reestruturação do ENEM ampliou as possibilidades para os estudantes que
saem do ensino médio entrarem em uma faculdade ou universidade. Muitas
instituições de ensino passaram a adotar o SiSU - Sistema de Seleção Unificada,
que utiliza as notas do Enem como forma de seleção parcial ou integral. O SiSU é
uma plataforma online desenvolvida em 2009 pelo Ministério da Educação brasileiro
utilizada pelos estudantes que realizaram o Enem para se inscreverem nas
instituições de ensino superior que aderirem totalmente ou parcialmente, com uma
certa porcentagem de suas vagas, à nota do Enem como forma de ingresso, em
substituição ao vestibular. O sistema tem por base o projeto da plataforma Programa
Universidade para Todos, e sua dinâmica é por turnos. Durante o dia, fica aberto à
seleção e modificação por parte dos estudantes e na madrugada (23h59 às 06h00) é
fechado a edições. Neste momento o sistema gera o ranking classificatório. No
próximo dia, o sistema é reaberto para os estudantes verificarem sua classificação
no curso escolhido ou alterarem o curso/universidade.
Com relação a ações afirmativas incentivadas na esfera da educação
particular, o governo federal aprova em 2004 o PROUNI, que prevê o ingresso de
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estudantes de escolas públicas ou bolsistas de escolas privadas, portadores de
necessidades especiais e professores de educação básica no ensino superior
através da “desapropriação de vagas” em universidades privadas18.
O PROUNI prevê a concessão de bolsas integrais e parciais de 50% e 25%,
para cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições
privadas de ensino superior, com ou se fins lucrativos. A contrapartida é a isenção
no imposto de renda das pessoas jurídicas, contribuição social sobre o lucro líquido,
contribuição social para o financiamento da seguridade social e contribuição para o
Programa de Integração Social.
O Programa também concede bolsas a estudantes indígenas e negros que se
enquadrem nos critérios que definem seus benefícios.
Contudo, quando se trata das ações políticas afirmativas criadas pensando
nos jovens brasileiros, em especial nos pobres, negros e indígenas, nem todos têm
acesso às informações e nem condições de obtê-las, principalmente por causa da
evasão escolar.
Parte dos jovens brasileiros do século XXI, segundo pesquisa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) realizada em agosto de 2013, um em cada
cinco brasileiros entre 18 e 25 anos não trabalha e nem estuda, a pesquisa aponta
possíveis motivos para o que o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, da Escola
Nacional de Ciências Estatísticas, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) chamou de “Geração Nem Nem”, entre elas jovens que não encontram
espaço no mercado de trabalho não demonstram interesse em procurar emprego e
também não teriam interesse em continuar a estudar. Segundo a pesquisa do Ipea,
dos 5,3 milhões de jovens da chamada geração nem nem, as mulheres somam 2,2
milhões, ou seja, 41,5% do grupo. Do total de jovens brasileiros nessa faixa etária
(27,3 milhões em 2013), jovens negras e indígenas representam 8% (2,1 milhões)
do total, enquanto as brancas na mesma situação chegam a 5% (1,3 milhão).
Analisando os dados levantados pelo Censo 2010 do IBGE, são várias as
razões que explicam o abandono da educação formal e do mercado de trabalho por
jovens. Entre elas, o casamento e a necessidade de começar a trabalhar cedo para
18

Texto da lei 11.096/2005.
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sustentar a família. Cerca de 70% dos jovens “nem nem” estão entre os 40% mais
pobres do país. A gravidez precoce é o principal motivo do abandono dos estudos,
uma vez que mais da metade das jovens nessa situação tem filhos. Além da
gravidez, outro fator de peso para o abandono da escola seria a falta de perspectiva
de vida de jovens pretos, pardos e indígenas, que não vislumbram melhoria na
mobilidade social pela via da educação. “Uma coisa perversa no sistema
educacional do Brasil é o fato de pessoas deixarem a escola porque não têm a
perspectiva de chegar ao ensino superior”, segundo Adalberto Cardoso, pesquisador
do Ipea e UERG, “As ações afirmativas são importantes por isso. Têm o efeito de
alimentar aspirações de pessoas que viam a universidade como uma barreira, mas
que vão se sentir estimuladas a permanecer no ensino”.
E por fim, o Programa Universidade para Todos - PROUNI oferece, para
estudantes de baixa renda, bolsas de estudo integrais ou parciais, quando o
estudante precisa arcar com 50% das mensalidades do curso em faculdades ou
universidades particulares. O Prouni também seleciona os candidatos com base na
pontuação obtida pelo Enem: é necessário ter feito mais de 450 pontos na prova, e
não ter tirado nota zero na redação. Para participar, o candidato precisa ter cursado
todo o ensino médio em escola pública ou em uma instituição de ensino particular
como bolsista. Para concorrer à bolsa integral, é preciso comprovar renda bruta
familiar por pessoa de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda
familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa.
Segundo a Revista Fórum, em uma reportagem realizada por Igor Carvalho
sobre os 10 anos do Sistema de Cotas no Brasil19, em grande medida a mudança
garantiu avanços nacionais em termos de inclusão, mas São Paulo ainda se recusa
a estabelecer ações afirmativas para negros, pardos e indígenas.Segundo a matéria:

Subiu de 2,2% para 11% a porcentagem de pardos que cursam ou
concluíram um curso superior no Brasil; e de 1,8% para 8,8% de negros. Os
números são do Ministério da Educação (MEC), em levantamento de 2013.
Parte dos movimentos negros questiona os números, considerados “tímidos”.
“Não podemos nos conformar com esses dados, são baixos ainda. Há
19

http://revistaforum.com.br/digital/138/sistema-de-cotas-completa-dez-anos-nas-universidades-brasileiras/.
Acesso em 12 de julho de 2013.
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avanços, mas estão muito longe de significar os resultados que buscamos”,
afirma Douglas Belchior, do conselho geral da UneAfro e da Frente Pró
Cotas Raciais. (CARVALHO, 2013)

Com relação às políticas afirmativas implantas, citadas acima, as jovens
entrevistadas possuem opiniões um pouco divergentes, 64% são a favor:

- Acho justo a cota de escolaridade publica, mas a de afrodescendentes sou
contra. A cor da pele não nos faz menos inteligentes. Claro que ainda existe a
descriminação, e talvez essa seja uma motivação, pra que eles mostrem que
são capazes, que são iguais. (Filha 41)

- Sim. Pois ainda vemos que há muita desigualdade, é perceptível o número
baixo de negros em universidades, o trabalho infantil de modo que os
mesmos não tem contato nem ao menos com um ensino fundamental de
qualidade. É óbvio que muitas coisas evoluíram, melhoraram, mas
infelizmente ainda não é o suficiente para afirmar que todos estão em pé
igualdade, isso não é uma realidade, até porque vivemos em um mundo
capitalista, de modo que as oportunidades de se obter conhecimentos são
desiguais, e isso tem como resultado de uma colonização que teve um
processo histórico desigual. Ainda hoje, vemos como um negro é tratado
diferencialmente em relação ao um branco, ainda hoje temos muita pobreza,
muitas pessoas sem assistência por conta da sua pigmentação de pele. O
problema é que o Brasil quer progredir de forma acelerada, mas estão
esquecendo que para tal, necessitam que toda a população caminhem juntos,
que tenha a mudança comportamental e para isso ocorrer é com a educação.
(Filha 42)

- Hoje sou a favor, pois a oportunidade anteriormente, de certa forma acabou
se restringindo a uma classe que tem condições de pagar uma universidade
particular. Entretanto é necessário o ensino publico ser melhorado para que
os alunos mais carentes partilhem de estruturas e conhecimentos à nível de
uma escola particular ou até melhor. (Filha 43)

- É uma forma de arrumar danos passado, como discriminação e estudo de
base prejudicado por uma política elitista. (Filha 1)

- Sou a favor de cotas por diferenças financeiras e não racial. (Filha 2)

- Não sei dizer se sou contra ou a favor, porque ao mesmo tempo que encaro
como um pedido de desculpas por todo o preconceito e desmoralização por
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qual os negros passaram, também vejo como mais uma forma de
preconceito, onde parece que as pessoas negras, por serem negras, não tem
a mesma capacidade que as outras pessoas. (Filha 3)

Uma das hipóteses apontadas para a não compreensão dessas políticas
afirmativas seria a pouca ou nenhuma discussão sobre o assunto pela mídia, no
geral, e pelas escolas, sejam as de ensino fundamental, médio e até mesmo nas
faculdades.
Quando analisamos os dados levantados sobre a escolaridades das filhas
pesquisadas, reconhecemos prontamente o impacto das políticas públicas
analisadas anteriormente. Seguem os cursos de graduação/técnico que estão sendo
realizados pelas mesmas, separados por áreas:

Tabelas Escolaridade Filhas - Por áreas de interesse

Humanas e Educação
Curso

Quant. Públicas Particulares B - 100% PROUNI B - 50% PROUNI B – outras

Ciências Econômicas

2

0

2

1

0

0

História

1

0

1

0

0

0

Pedagogia

1

0

1

0

0

0

TOTAL

4

0

4

1

0

0

T= Curso técnico
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Exatas
Curso

Quant. Públicas Particulares B - 100% PROUNI B - 50% PROUNI B – outras

Ciência e Tecnologia

3

3

0

0

0

0

Ciência da Computação

1

1

0

0

0

0

Engenharia

1

0

1

1

0

0

Engenharia Civil

1

0

1

1

0

0

TOTAL

6

4

2

2

0

0

Biológicas e Saúde
Curso

Quant. Públicas Particulares B - 100% PROUNI B - 50% PROUNI B - outras

Ciências Farmacêuticas

2

1

1

1

0

0

Psicologia

2

1

1

0

1

0

Química

2

2

0

0

0

0

Bioquímica

1

1

0

0

0

0

Enfermagem

1

0

1

0

0

0

Estética

1

0

1

0

1

0

Farmácia

1

0

1

1

0

0

Fisioterapia

1

0

1

1

0

0

Odontologia

1

1

0

0

0

0

T – Enfermagem

1

1

0 -

13

7

6

TOTAL

-

-

3

2

0

Humanas aplicadas
Curso

Quant. Públicas

Particulares

B - 100% PROUNI

B - 50% PROUNI

B - outras

Direito

4

0

4

2

0

0

Eventos

2

2

0

0

0

0

Jornalismo

2

0

2

1

0

0

Administração

1

0

1

1

0

0

Comunicação Mercadológica

1

0

1

0

1

0

Jornalismo

1

0

1

1

0

0

Publicidade e Propaganda

1

0

0

1

0

0

Relações Públicas

1

0

1

0

0

1

T – Moda

1

1

0 -

14

3

TOTAL

10

6

1

1

T= Curso técnico
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Analisando as filhas, percebemos grandes mudanças ocorridas relativamente
ao número de graduandas, à variedade de cursos, bem como às bolsas de estudos
e aprovações em cursos gratuitos.
Entre as filhas, 86% estão cursando a graduação e 18,6% fizeram somente o
ensino médio. Entre os cursos mais frequentados estão: Direito, Ciência e
Tecnologia,

Ciências

Econômicas

e

Farmacêuticas,

Eventos,

Jornalismo/Comunicação, Psicologia e Química. Encontramos aqui carreiras que há
alguns anos eram praticamente exclusivas do gênero masculino e/ou das classes
sociais mais abastadas: odontologia, direito, ciência da computação e engenharia.
Entre as 43 filhas entrevistadas, somente uma é chefe de família, 90% moram
com a família e o restante em repúblicas ou casas de familiares próximas às
faculdades; 32,4% estudam em faculdades públicas, enquanto das 59.5% que
frequentam faculdades particulares, 40% estudam com bolsas de estudo (32,4%
integrais e 8,1% metade do valor). Ou seja, muitas são estudantes beneficiadas das
ações afirmativas.
Infelizmente, a realidade da totalidade de jovens negras é ainda distante das
pesquisadas. Percebemos que nem todas os jovens negros conseguem ter acesso
aos cursos universitários gratuitos, em especial no estado de São Paulo. Segundo a
Revista Fórum, entre as 32 instituições que têm ações afirmativas há uma divisão
importante. Enquanto 30 delas se utilizam do modelo de cotas para a inclusão de
negros, alunos de escolas públicas e portadores de deficiência, somente a
Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) optaram pelo sistema de bônus. Ainda segundo Douglas Berchior:

O bônus é horrível porque não reserva vagas, não estabelece uma condição
para que o estudante negro possa acessá-las. As alternativas que foram
colocadas, do College [plano proposto pela gestão Alckimin em 2013,
derrotado nos conselhos universitários. O Pimesp20 propunha que os alunos
aprovados no vestibular, na modalidade cotas, passassem a integrar um
colégio comunitário que teria o intuito de nivelar os alunos considerados, pelo
estado, mais “fracos”] em até a atual bonificação são ineficazes, elas não

20

Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista.

63

reconhecem o elemento racial como fundamental para a garantia do direito ao
acesso às universidades21.

Em estudo realizado em novembro de 2013 pelo Gemaa 22 - As políticas de
ação afirmativa nas universidades estaduais - coordenado por João Feres Júnior, a
constatada “inércia” no estado de São Paulo coopera para que a região Sudeste
(16,7%) seja a que menos inclui no país, contra 40,2% do Centro-Oeste, 32,6% do
Nordeste, 29% do Sul e 26,6% do Norte. Segundo o coordenador:

São Paulo tem [universidades] estaduais gigantes que não incluem. O Rio de
Janeiro tem uma [universidade] estadual eficiente e que é pioneira, mas é
pequena. Minas Gerais tem um sistema “vagabundo”. Voltando para São
Paulo, a USP não funciona, a Unicamp também e a Unesp nunca gerou
vagas. O Alckmin nunca criou uma regulamentação decente. O Sudeste,
mesmo nas federais, quando aprovada a lei (leia abaixo), foi muito resistente
em aceitá-la.

Acreditamos, assim como os pesquisadores que aqui foram pesquisados, que
o problema é o racismo institucionalizado. Mais uma vez, recorrendo a Douglas
Belchior:

Em São Paulo, há um interesse político, que vem de cima, de manter a USP e
a Unicamp como ilhas do privilégio branco. A tropa conservadora do
[governador Geraldo] Alckmin tem maioria absoluta na Alesp23. (...). Nas
universidades, os conselhos são dominados por educadores ligados ao PSDB
e ao Alckmin. (BELCHIOR, 201424)

Outra informação importante sobre as mudanças na vida das filhas com
relação as suas mães e avós, é o trabalho.

21

Revista Fórum, número 138. 14 de março de 2014. http://revistaforum.com.br/digital/138/sistema-de-cotascompleta-dez-anos-nas-universidades-brasileiras/. Acesso em 20 de março de 2014.
22
Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa.
23
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
24
Revista Fórum, número 138. 14 de março de 2014. http://revistaforum.com.br/digital/138/sistema-de-cotascompleta-dez-anos-nas-universidades-brasileiras/. Acesso em 20 de março de 2014.
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Tabela Filhas – Atividade Econômica
Profissão
Estudante

Porcentagem
18,2

Assistente de Engenharia

3,0

Voluntariado

3,0

Desempregadas

6,1

Dona de casa

3,0

Gerente drogaria

3,0

Auxiliar de escritório

6,1

Auxiliar de montagem – eletrônicos

3,0

Estagiária

6,1

Auxiliar administrativo

9,1

Agente de atendimento

3,0

Auxiliar de odontologia

3,0

Agente de Controle de Qualidade

3,0

Não trabalham
Não responderam
TOTAL

27,3
3,0
100%

Podemos formular que grande parte do motivo da melhoria na escolaridade
dessas mulheres negras se deve: Em primeiro lugar, ao fato não só da dedicação
das mesmas durante todo o ensino médio público e cursinhos (em sua maioria
frequentaram os populares/gratuitos), bem como a situação escolar que suas avós e
mães proporcionaram até o início da vida adulta, entre as entrevistadas seis
somente estudam e nove não trabalham, em suma 45,5% são mantidas pela família
(ANEXO 8). Em segundo lugar, a melhoria das oportunidades para entrar e
frequentar o ensino superior, principalmente via SiSU (acesso as Universidades
Federais) e ao PROUNI, bem como a adoção do sistema de cotas para alunos de
escolas públicas, baixa renda e afrodescendentes. Contudo, nem todas as filhas
entrevistas são á favor das cotas nas universidades (ANEXO 9). Talvez por sentirem
que sua geração ainda não se apoderou dela mesma, ou seja, muitas jovens ainda

65

se veem sem perspectiva, imobilizadas na parcela da geração “nem nem”. Essa
percepção será melhor desenvolvida no próximo subcapítulo.
Diferente de suas mães e avós, 18% dessas mulheres negras só estudam e
3,1% são donas de casa. No geral, 6,1% estão desempregadas, 51% trabalham em
alguma atividade e 27% não exercem nenhuma atividade econômica.
Relembrando Fanon (2008), o caminho de luta para o bem estar da
população negra, obrigatoriamente, passa pelas feridas dos ancestrais e as atuais,
assim, acontece a superação do sofrimento e a tomada de consciência, sendo
necessário transcender o “passado de dores”, que em nossa pesquisa encontramos
como o processo da formação da resiliência entre as gerações. Usamos a brilhante
percepção de Munanga (2010) sobre os movimentos negros contemporâneos que
vêm ao encontro das ações das mulheres ouvidas na pesquisa, uma vez que são
espaços de identidade coletiva dos excluídos que amparou e ampara o resgate da
cultura negra.
Sobre o olhar das mães relativamente ao desempenho escolar das filhas:

- Me senti realizada quando ela passou no vestibular. Senti
muito orgulho. Ela supera minhas expectativas (Mãe 6).

As filhas entrevistadas são relativamente novas (ANEXO 4), 51% quando
entrevistas estavam com dezenove anos de idade.
A maioria delas se considera afro-brasileira e um número um pouco menor
negra (gráfico ANEXO 5), justificam sua auto-denominação a partir de suas
características físicas (cor e cabelo principalmente), pela forma como foram
educadas pelas famílias e uma ligação forte com tudo o que é afro.

- Me ensinaram que tudo é baseado na educação. Como lidar com as
pessoas, ouvir mais, ficar longe de drogas. Estudar muito para
conseguir as coisas, sempre escutei “você é pretinha, é mais difícil”.
(Filha 1)
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Sobre a importância da matrifocalidade, como suas avós e mães, as filhas
têm como principais exemplos e heróis/heroínas as avós, mães e professoras (que
empataram com os pais). Depois aparecem as figuras masculinas (gráfico, ANEXO
6). As filhas veem as professoras como exemplos positivos relacionados a melhoria
de vida via escolaridade:

- Sobre as professoras, lembro de todas, desde a educação básica. É
uma profissão difícil, levar educação e informação. Na Etec [Escola
Técnica Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira] tinha muita mulher
(risos), mas total eram independentes e sempre estavam se
especializando, estudando... (Filha 2)

3.3 Novos espaços e dificuldades para a juventude negra

Segundo Wieviorka (2006), existem novas dinâmicas sociais discriminatórias,
onde o racismo contemporâneo é tão cruel quanto o vivido após a abolição da
escravatura brasileira, segundo o autor:

(...) não parece seguir explorando o simples "distanciamento" ou
"estranhamento" entre as pessoas, e sim a "proximidade" e o temor dos
indivíduos de tornarem-se, presumivelmente, cada vez "mais iguais". (...) ao
afirmar que o suposto "novo racismo" parece constituir-se com base em
processos de "diferenciação social", sugerindo que é o próprio temor pela
diferença cultural que traz, por consequência, estratégias de segregação, de
estigma e de marginalização. Dessa maneira, a discriminação e o racismo
contemporâneos se materializam na suspeita de que os indivíduos ou grupos
culturais se apresentam cada vez "mais iguais": iguais em direitos, em
oportunidades concretas, em circulação e visibilidade, em capacidades
discursivas e pressão política. (...) Do que se trata é de um racismo que opera
com base em específicos contextos e situações sociais, que atua a partir de
novas ideologias individualistas e competitivas na sociedade. (...) Em linhas
gerais, a ascensão social estaria delimitando novas estratégias racistas e
novas reações antirracistas, considerando-se, dessa forma, que é a
percepção de vulnerabilidade e os riscos próprios dos espaços sociais atuais
uma das fontes do "novo racismo". (FERREIRA, 2002, 92)
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Um exemplo emblemático sobre essa problemática foram os rolezinhos.
Segundo Pereira (2014),25 das vertentes que passaram por uma releitura do funk
carioca feita por jovens de São Paulo, exportando as letras que idolatram o consumo
e dão voz a um sentimento da sociedade e dos jovens na periferia. Os rolezinhos
foram encontros, a princípio em shoppings, marcados a partir das redes sociais,
principalmente pelo Facebook, que chegaram a ter 6 mil confirmações de presença
no site. Um dos primeiros rolezinhos marcados ocorreu no Shopping Itaquera,
iniciando grande polêmica, a polícia foi chamada e o encontro dos jovens foi
reprimido com bombas de gás, cassetetes e tiros de bala de borracha. A mídia
tradicional noticiou “Jovens fazem arrastão em shopping de São Paulo”. Contudo, o
shopping e os lojistas negaram a ocorrência de furtos ou roubos. Na realidade, o que
aconteceu foi que se interpretou um encontro de jovens pobres para se divertir,
cantar, paqueras e “zoar” como uma ameaça. O que deveria ser a inserção de novos
consumidores da pseudo “nova classe média”, na realidade, encontra vários
entraves, em especial ao jovem negro. Segundo Ferrez, escritor e agitador cultural
do Capão Redondo:

Isso é só a porta o iceberg, a toda uma classe que quer se ver livre, os
moleques tem que curtir, eles vão passar da ponte prá lá, eles vão entrar no
shopping, no avião, e o povo vai achar ruim (...) a publicidade fez o trabalho
bem feito, agora vai ter que engolir. Cinquenta anos de Brasil vendendo ilusão
pros moleque. O Moleque pensa que precisa ter um Mizuno pra andar do lado
do riquinho que usa havaianas. (FERRÉZ, TV Carta, 17 de fevereiro de
201426)

O rolezinho vem de uma massa gigante de jovens que não têm o que fazer.
Não adianta o governador abrir os lugares públicos para os jovens. Eles não
conseguem entrar. Os seguranças impedem, não querem os moleques
fazendo nada lá dentro. Jovem é jovem, em qualquer lugar do mundo. Nos
Jardins ou aqui, o cara é rebelde, quer causar. O rolezinho foi só o primeiro
ato, terá muito mais. O país enfrenta uma multidão de gente que quer se
inserir, mas uma parte do país não quer que eles se insiram. Reclamam no
aeroporto porque tem pobre pegando avião. Reclamam em Paraty porque

25

Alexandre Barbosa Pereira, Antropólogo, professor da Universidade Federal de São Paulo. Artigo revista
Carta na Escola. Número 84, março de 2014.
26
https://www.youtube.com/watch?v=Mcss3299IiM. Acesso em 9 de março de 2014.
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tem pobre na feira do livro. Mas, espera: não somos a nova classe média? A
gente também quer participar. (FERRÉZ, Revista Época, 2014)27

Com relação ao racismo, algumas dizem que nunca sofreram (ANEXO 7),
outras já perceberam desde a infância e também na escola (assim como suas
mães), outro aspecto interessante é reconhecê-lo na sociedade e em suas
representações, principalmente na mídia:

- Não me cumprimentam. Será que é racismo? Na faculdade sou exótica.
(Filha 3)

- Já sofri racismo não apenas pelo fato de ser parda,mas pelas minhas
vestimentas.Fui tratada de modo diferencial em um restaurante,sendo
praticamente ignorada pela atendente que preferiu dar atenção à uma moça
branca,bem vestida que estava atrás de mim na fila. (Filha 12)

- Ainda que boa parte da minha família (principalmente a paterna) tenha
origens afro, sempre notei certo preconceito com tal cultura por parte da
minha família. Minha mãe, branca, sempre se mostrou receptiva e nunca
impôs barreiras, porém meu pai, pardo, e alguns de seus familiares, negros,
mostram-se um tanto quanto preconceituosos com a cultura afro. (Filha 21)

- Já sofri preconceito em muitos locais e em várias situações diferentes, mas
a pior de todas foi quando uma pessoa que influenciada por amigos parou de
estar comigo, alegando que minha etnia era o motivo da separação. Fiquei
bastante chateada e por um bom tempo tive pensamentos racistas. (Filha 8)

- Em alguns locais, mas isso depende muito das pessoas ,mesmo em
ambiente de trabalho, ou seja onde for ainda existem pessoas que nos julgam
pelo tom de pele, e onde este pensamento estiver aí estará o racismo o
preconceito, então por mais que haja cotas/leis e etc., se as pessoas não
permitirem que o conhecimento façam parte de sua vida elas continuaram
sendo equivocadas quanto a isso. (Filha 6)

- Porque a porcentagem de negros em cargos de importância e nas
instituições públicas ainda é baixo e necessário mais incentivo nesse quesito
e não 20%, [são necessárias] políticas justas e igualitárias. (Filha 4)
27

http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/02/bferrezb-o-rolezinho-foi-so-o-primeiro-ato.html. Acesso em
9 de março de 2014.
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- Salvador é a 1ª cidade com maior concentração de negros fora da África, na
copa das confederações os jogos realizados em salvador na arquibancada
não tinha se uma presença notável dos mesmos. Negros em novelas são
apresentados em sua grande maioria, com mal educados, favelados, de
forma sexista. Carnaval então nem se fala. (Filha 9)

- Inseridos em partes, como em programas de entretenimento, como forma de
cota para a participação do negro, na qual aparece sempre em papéis
inferiores. Ou também com racismo, devido aos estereótipos de
marginalização destes, por viverem em zonas periféricas. Programas sociais,
que oferecem cotas em faculdades, são tolerados pois está na lei, porém são
tratados com menosprezos, como se fossemos inferiores. (Filha 15)

Em grande parte das famílias, essa é a primeira geração que está cursando
ensino superior, muitas falam da alegria “sem medida” por ter passado no vestibular.
Enxergam a aprovação no exame como uma grande conquista da e para a família.
As filhas, em sua maioria, veem a própria geração como se fossem dois
grupos diferentes, ou como uma colocou “são dois lados”: existem os jovens negros
que se reconhecem como negros e lutam, batalham para conquistarem melhorias
pessoais, familiares e coletivas e outro grupo de “cabeça pequena”, que se satisfaz
em fazer um supletivo. Querem parar de estudar, somente trabalhar e acabam tendo
filhos cedo, não necessariamente casando. Infelizmente, muitas acabam fazendo
parte do grupo nem-nem, anteriormente apresentado.
Mesmo assim, segundo Flávia Rios em palestra ministrada na Universidade
Federal do ABC (UFABC), em São Bernardo do Campo, com o tema Feminismo,
Anti-racismo e Estado28, já se pode perceber nas últimas pesquisas nacionais
realizadas (anteriormente já trabalhadas nessa pesquisa), que a questão da
educação da mulher negra tem mudado. Antes, as mesmas ocupavam a base da
pirâmide escolar, onde os homens brancos lideram, em segundo lugar estão as
mulheres brancas e em terceiro estavam os homens negros. Por meio de um maior

28

Proferida em 29 de outubro de 2014, palestra que fez parte do debate do projeto “O Brasil na Mira do Novo
Bandung”, curso de educação popular na Universidade, ministrado por meio de um ciclo de debates sobre as
novas relações Sul-Sul e os desafios para o Brasil.
http://proex.ufabc.edu.br/cursos/226-o-brasil-na-mira-do-novo-bandung/538-o-brasil-na-mira-do-novobandung-palestra-feminismo-anti-racismo-e-o-estado.html. Acesso em 26 de outubro de 2014.
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tempo frequentando a escola, o acesso aos cursos de graduação e a comprovação
de que as mulheres estudam mais do que os homens, as mulheres negras
ultrapassaram os homens negros nessa pirâmide. Ainda segundo Rios, se não
houvesse o preconceito de gênero e raça, as mulheres já estariam ganhando mais e
ocupando mais espaço no mercado de trabalho.

Considerações finais - Projetos de vida: caminho feito de lutas, lágrimas e
sorrisos

Tá ficando bom mas vai ficar melhor....
Basalto que emana dos meus poros
A minha consciência é pedra nesse instante
Basalto que emana dos meus poros
A minha consciência NEGRA
Testando – Ellen Oléria

Sobre a resiliência e melhoria nos projetos de vida das mulheres negras
pesquisadas encontramos evidências flagrantes desse processo, o qual se verifica
mais marcante na escolaridade das mães, uma vez que mais da metade terminou o
ensino médio e um terço são graduadas.
No final dos anos de 1970, tivemos a Anistia, a reforma partidária e o
surgimento do feminismo negro, uma vez que as mulheres negras não se viam
representadas nos movimentos feministas e negros, pois não incluíam a questão da
classe e nem a étnica no feminismo, porque, até então, a realidade da mulher negra
mudara muito pouco com relação aos anos de 1890, em que a mulher negra
conseguia trabalho somente na esfera doméstica, não mudando o seu cotidiano.
As melhorias vêm sendo batalhadas através dos esforços das avós, pois a
maioria trabalha desde a infância, e durante os anos de 1980, com a abertura
democrática do país, com a reorganização dos movimentos sociais que ajudaram a
formar e articularam na cidade de Diadema, no caso dos relacionados às mulheres
negras.
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Esse processo de resiliência é investido culturalmente, detectado a partir de
entrevistas, questionários e observação participante, as famílias pesquisadas estão
passando pela reinvenção a partir da resiliência, onde o ponto vital se dá nas ações
dessas mulheres a partir da memória coletiva delas cuja memória e identidade de
gênero e étnico estão imbricadas. E esse processo de aprendizagem acontece no
seio familiar, por meio da real interpelação, em que mães e filhas, principalmente,
não viveram determinadas situações, mas se “lembram” das dificuldades e
problemas enfrentados, ou seja, essa memória lhes pertence também. Assim,
percebemos que estão conseguindo superar situações difíceis e atingirem
melhorias, principalmente, nas áreas da educação e no mercado de trabalho.
A identidade coletiva construiu laços entre essas mulheres, bem como com o
seu grupo étnico onde dividem um sentimento de pertença em relação ao grupo, o
que gera a valorização desses laços, alcançando expectativas positivas, gerando,
assim, a ocorrência da resiliência com forte influência na autoconfiança e em
resultados positivos de seus membros.
Sobre o “ambiente” pesquisado, no caso a cidade de Diadema, os
investimentos na Educação e Cultura são os principais cartões de visita há anos, o
que reflete nas oportunidades, ações e referências positivas das pesquisadas.
É importante lembrar que quase a metade da população de Diadema se vê
como afro-brasileira. Pardos (42.269) e pretos (8.843) somam 51.112, contra 50.860
declarados brancos. Tendência observada também entre a população brasileira.
Acreditamos que um dos motivos para a autoafirmação negra, no caso da cidade, é
fruto de vários movimentos culturais étnicos, como a incorporação do ativismo do
movimento Hip Hop às políticas públicas, a luta e implantação da Casa Beth Lobo e
vários centros culturais e comunitários. Essas institucionalizações das manifestações
populares, com ênfase no desenvolvimento de políticas culturais focadas na
população mais pobre, permitiram alterações no cenário de desigualdade social.
Fruto das lutas realizadas pelos movimentos sociais que buscavam melhorias na
moradia, saúde e educação. Essencialmente conquistadas pelas avós, essas
mudanças permitiram às mulheres, aos jovens e aos negros uma nova visibilidade e
auto-estima que os cidadãos de Diadema hoje vivem em seu cotidiano.
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Sobre a organização familiar das pesquisadas, encontramos outra grande
sustentação para a resiliência, uma vez que uma das grandes características
herdadas de nossas ancestrais, mais especificamente da cultura Iorubá, é a questão
do trabalho feminino externo ao lar, e sua consequente autonomia.
Essa autonomia econômica da mulher iorubá acabava se desdobrando para
outras esferas, uma vez que nas feiras também se trocavam outros bens materiais e
imateriais, onde as mesmas eram responsáveis não só pela troca de bens
econômicos, como também a troca dos bens simbólicos. Outra importante
característica da matrifocalidade negra herdada por nós encontramos na
religiosidade.
A matrifocalidade forma “alternativa” de família, na verdade não foi somente o
resultado da imposição da escravidão e da pós-abolição, que marginalizava o
homem negro no trabalho livre durante boa parte da primeira metade do século XX,
impossibilitando-o cuidar do sustento integral da família. Para a mulher negra, a
matrifocalidade é tida como reconhecimento e desenvolvimento de sua autonomia,
trazendo satisfação pessoal.
Com relação ao grande número de avós e principalmente mães chefes de
família, uma das hipóteses é a continuidade da matrifocalidade em uma região onde
a cultura socioeconômica continuou tendo a mulher negra como grande
mantenedora e organizadora da vida familiar. Reflexo disso são os depoimentos das
filhas.
- Por se mãe solteira e ter se sacrificado muito para me sustentar e
independente de quais as situações ter sempre me apoiado e incentivado a
prosseguir em escolhas que só me beneficiavam, como estudo. (Filha 13)

- Fui criada pela minha avó desde os nove dias de nascida, desde então
vivenciei a separação do casamento dela e a luta desde então para
sobreviver. (Filha 15)

- Minha mãe sempre enfatizou que devo respeitar meus avós e tratá-los como
tais, valorizá-los pelos anos de experiência e dedicação para auxiliar na
formação de seus filhos e netos e etc.(Filha 40)
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Profissões que em outras cidades de São Paulo não são tão ocupadas por
mulheres negras, como atendentes, vendedoras e recepcionistas, uma vez que,
para o atendimento ao público, até hoje, se procura empregar pessoas com “boa
aparência”, em outras palavras, brancas. Talvez pelo ativismo feminino e negro
característico na cidade, as mesmas também conquistaram, aos poucos, mais
espaço no mercado de trabalho.
Sobre as políticas de ações afirmativas no Brasil, surgem na metade da
década de 1990, por meio de projetos discutidos entre os movimentos sociais junto
aos órgãos governamentais para fomentar ações capazes de dar visibilidade e
superar desigualdades.
Com relação à educação, no início dos anos 2000 tivemos a implantação,
pelo governo federal, de políticas de reparação: as Cotas ou Reserva de Vagas aos
Pretos, Pardos e Indígenas (PPI), a reformulação do ENEM, a organização do Sisu e
do PROUNI, fruto das reivindicações dos movimentos negros, como o Educafro.
As ações afirmativas, que beneficiam, principalmente, as jovens pesquisadas,
seguem os mesmos princípios de outros países, com o sentido de reparação,
compensação e estabelecimento de oportunidades pautadas na imparcialidade e
igualdade de direitos, levando-se em consideração as características específicas
das relações raciais aqui estabelecidas, seus elementos essenciais perpassam pela
necessidade de reparação histórica aos danos causados à população negra,
principalmente pelo longo processo de escravização.
Percebemos que o racismo foi decisivo na construção das desigualdades que
afetam diretamente o povo negro. No âmago das políticas de ações afirmativas
surge a necessidade do poder público, via estado, prever a adoção da política de
reservas de vagas para negros em alguns espaços da vida pública dos brasileiros,
as cotas raciais.
Analisando

as

situações

apresentadas

pelas

jovens

entrevistadas,

percebemos grandes mudanças, como no número de graduandas, a variedade de
cursos, bem como as bolsas de estudos e aprovações em cursos gratuitos.
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Entre as filhas, 86% estão cursando a graduação e 18,6% fizeram somente o
ensino médio. Entre os cursos mais frequentados estão: Direito, Ciência e
Tecnologia,

Ciências

Econômicas

e

Farmacêuticas,

Eventos,

Jornalismo/Comunicação, Psicologia e Química. Cursos que comparadas aos
realizadas por suas mães e avós abrem o leque de possibilidades, uma vez que não
focam mais nas carreiras relacionadas as ações de cuidadoras ou domésticas.
Ainda não sabemos como elas conseguirão se articular no mercado de trabalho,
mas com certeza já são grandes mudanças nesses projetos de vida.
Entre as 43 filhas pesquisadas, somente uma é chefe de família, 90% moram
com a família e o restante em repúblicas ou casas de familiares próximas as
faculdades; 32,4% estudam em faculdades públicas, enquanto das 59.5% que
frequentam faculdades particulares, 40% estudam com bolsas de estudo (32,4%
integrais e 8,1% com metade do valor).
Acreditamos que grande parte do motivo da melhoria na escolaridade dessas
jovens mulheres negras se deve à possibilidade de somente estudar durante o
ensino médio público e dos cursinhos (em sua maioria frequentaram os populares e
gratuitos) e que continua para grande parte durante a graduação: entre as
entrevistadas seis somente estudam e nove não trabalham, em suma 45,5% são
mantidas pela família, bem como a melhoria das oportunidades de entrar e
frequentar o ensino superior, principalmente via SiSU (acesso as Universidades
Federais) e ao PROUNI, bem como a adoção do sistema de cotas para alunos de
escolas públicas, baixa renda e afrodescendentes. Em sua maioria, é a primeira
geração que está cursando ensino superior e veem a aprovação no exame como
uma grande conquista da e para a família.
As filhas, em sua maioria, veem a própria geração como se fosse dois grupos
diferentes, ou como uma colocou “são dois lados”: existem os jovens negros que se
reconhecem como negros e lutam, batalham para conquistarem melhorias pessoais,
familiares e coletivas e outro grupo de “cabeça pequena”, quer parar de estudar,
somente trabalhar e não conseguem emprego pois não terminou o ensino médio.
Infelizmente, muitas acabam fazendo parte do grupo nem-nem.
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Mais de 400 anos se passaram entre as primeiras quitandeiras negras
escravas no Brasil e as jovens universitárias entrevistadas, moradoras de Diadema.
Contudo, o protagonismo da mulher negra e sua matrifocalidade continuam mais
fortes do que nunca.

- Preciso fazer a diferença. Isso me faz bem. Isso me dá força. Eu
estou fazendo a diferença. Tem fato que eu omito. Ser negra chegar
onde eu cheguei. As dificuldades que enfrentei que minha filha e a
neta não enfrentaram (Avó 10).

Percebemos que essa “força” tão lembrada por essas mulheres relacionada
às suas ancestrais, carrega também muita dor, sofrimento e até a omissão de
problemas e dificuldades já superadas ou não.
As netas relatam suas ligações e referências às tradições e aos ancestrais
através das Avós e Mães, que fornecem inspiração e ensinamentos para as
superações. Essas atitudes podem ser interpretadas como potencializadoras da
resiliência, por meio da crença religiosa, os objetivos de vida, vínculos que criam
autoconfiança e a flexibilidade necessária para enfrentar problemas e buscar
soluções.
Esse sentimento de pertencimento a um grupo ou a uma manifestação negra
acaba por influenciar como lidam com o cotidiano e principalmente com as situações
difíceis que enfrentam, principalmente com relação ao racismo, a partir das
superações das avós e mães, as jovens, em sua maioria, conseguem conviver
melhor com os problemas impostos pela sociedade.
Nem tudo são flores nesse caminho para a construção desses projetos de
vida, muitas mães e as filhas “sedem” por conta da pressão e do complexo jogo
criado pelo racismo encontrado nas instituições escolares, no mercado de trabalho,
no poder público e na mídia principalmente (ANEXO 11); o sentimento positivo de
valorização da cultura afro se choca com os estereótipos e ações racistas sofridas.
Muitas vezes a estratégia adotada para evitar a dor é o branqueamento, como a
busca de características não ligadas à cultura e à tradição negra, na maioria das
falas, a principal reclamação foi com o cabelo (mais da metade das mães alisam).
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Percebemos que esse processo de formação da resiliência perpassa pela
família e sua valorização, pela matrifocalidade, vínculos de amizade e apoio nos
grupos que pertencem constituíram e estão construindo, a persistência, a
autoconfiança, a auto-estima e principalmente os exemplos positivos das gerações
anteriores, essas seriam as peças do quebra-cabeça da resiliência dessas mulheres
negras.
Comprovamos também que para as mulheres entrevistadas o aumento da
escolaridade resultou em maior acesso a ocupações de melhor remuneração, mais
ainda não ocorreu a isonomia salarial em relação aos homens e nem maior
participação em cargos de direção. Segundo Lúcia Xavier e Jurema Werneck “os
salários das mulheres continuam menores do que a remuneração do trabalho dos
homens, apesar de as mulheres em geral apresentarem maior escolaridade, e que a
pesquisa da FPA29 detectou esta desigualdade” (Werneck e Xavier, 2013, p. 274)
Assim, os projetos de vida que essas mulheres estão construindo juntas, já
demonstram mudanças extremamente positivas, contudo lentas na superação das
desigualdades com relação aos índices apontados nas pesquisas nacionais e
regionais, principalmente sob a esfera da educação e do mercado de trabalho.

29

Fundação Perseu Abramo.
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ANEXOS

ANEXO 1 - Questionário base
1. Idade
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Outro (especifique)

2. Local de nascimento
Diadema
São Paulo
São Bernardo do Campo
Outro (especifique)

3. Escolaridade
Ensino Médio Incompleto
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Ensino Médio Completo
Graduação Incompleta - trancou/parou
Graduação Incompleta - cursando
Graduação Completa
Pós Graduação Incompleta - trancou/parou
Pós Graduação Concluída
Outro (especifique)

4. Qual seu estado civil?
Solteiro
Casado
Separado
Divorciado
Viúvo

5. Segundo o IBGE, qual sua etnia?
Branco
Negro
Pardo
Indígena
Amarelo
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6. No caso de estar fazendo ou ter concluído a graduação: Qual o curso, Faculdade
e ano (ou previsão) de conclusão?

7. No ingresso a graduação, você foi beneficiada por alguma política pública?
Sim, cota escola pública.
Sim, cota classe social.
Sim, cota PPI (Preto, pardo ou indígena).
Sim, PROUNI.
Sim, FIES.
Não.
Não faço graduação.

8. Profissão e onde trabalha

9. Você se considera Afro-brasileira? Por quê?
Sim
Não
Justifique

10. Qual a sua religião? Pratica? Como?
Catolicismo
Protestantismo
Espiritismo
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Islamismo
Judaísmo
Umbandista
Candomblecista
Budismo
Outro (especifique).

11. Como você classifica a sua família
Monoparental (somente mãe ou pai com filhos)
Nuclear (mãe e pai com filhos)
Extensiva (pais, avós, tios, primos e etc. morando no mesmo espaço ou muito
próximos)
Outro (especifique)

12. Quais os ensinamentos passados pela sua mãe, tia e avó você mais se lembra?
Justifique.

13. Desses ensinamentos, quais você mais "usa" até hoje? Justifique.

14. Até hoje, quais foram seus(suas) principais exemplos e heróis(heroínas)?
Justifique.
Pai
Mãe
Tia
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Tio
Avó
Avô
Namorado
Namorada
Noivo
Companheiro
Companheira
Professor
Professora
Outro (especifique). Justifique.

15. O que vem à sua mente quando você pensa em:
Casamento
Educação
Estudos
Direitos da Mulher
Imagem
Corpo
Saúde
Envelhecimento
Menopausa
Realização
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Frustração
Homem
Mulher
Ser Negra no Brasil
Ser Negro no Brasil
Futuro

16. Qual sua opinião sobre as Políticas Públicas relacionadas as cotas nas
universidades? Justifique.
Á favor
Contra
Outro (especifique). Justifique.

17. Como você se imagina daqui a 10 anos?

18. Como você imagina/quer a sua vida daqui a 10 anos?

19. Você já sofreu racismo? Como foi? Como você reagiu? O que sentiu? Justifique.
Sim
Não
Explique e justifique.
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20. Como você foi educada por sua família e no ambiente escolar para tratar de
questões raciais, valorização da História e cultura afro-brasileira e africana? Dê
exemplos.

21. Na sua visão, como a mídia trata a questão do negro no Brasil? Justifique e dê
exemplos.
Com racismo
Com preconceito geral: mulheres, homossexuais, deficientes e etc.
Atende a cota dos 20% na TV, e olha lá
Já estão inseridos adequadamente em todos os veículos
Inseridos por que existem leis, e mesmo assim sempre menosprezados
Ainda de forma sexista, como se fossem objetos sexuais.
Com resquícios de trabalho escravo ou sempre informal
Inseridos em parte. Quais? Por quê?
Outro (especifique). Justifique e dê exemplos.

22. Entre todos esses temas, há algo mais que você possa contar, comentar e/ou
aprofundar? Esse espaço é seu. Aproveite!
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ANEXO 2

Fonte: OPPES, 2012.

ANEXO 3

Fonte: OPPES, 2012.

94

ANEXO 4

Idade
17 anos
3

1 2

18 anos

10

19 anos
20 anos

17

21 anos
22 anos
23 anos

ANEXO 5

Você se considera afro-brasileira?
4
8

Sim
21

Não
Não responderam
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ANEXO 6

Quem são seus exemplos, heróis e
heroínas
Professora

Professor

Namorado

Avô

Avó

Tio

Tia

Mãe

Pai

53,33%
40%
20%
26,67%
60%

Respostas
13,33%
20%

93,33%
53,33%

ANEXO 7

Você já sofreu racismo?

Sim
33%

Não
67%
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ANEXO 8

9

Estudante

9
Assistente de Engenharia
8

Voluntariado

7

Disponível para o mercado de
trabalho
Dona de casa

6
6

Gerente drogaria
Auxiliar de escritório

5
Auxiliar de montagem eletrônicos
Estagiária

4
3

Auxiliar administrativo

3
Agente de atendimento
2

2

2

2

Auxiliar de odontologia
1

Controle de Qualidade

1
Não trabalham
0

Não responderam
Respostas
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ANEXO 9

Você é a favor das Políticas Públicas
relacionadas as cotas nas
universidades?
Á favor

Contra

36%
64%

ANEXO 10

Escolaridade
25
22

20
15
10

8

Respostas

5
0

2

1
Ensino Médio
Incompleto

Ensino Médio
Completo

Graduação
Incompleta trancou/parou

Graduação
Incompleta cursando

0
Graduação
Completa
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ANEXO 11

Como a mídia trata a questão do negro no
Brasil?
Com racismo

50,00%
45,00%
40,00%

Com preconceito geral:
mulheres, homossexuais,
deficientes e etc.

35,00%

Atende a cota dos 20% na TV, e
olha lá
Já estão inseridos
adequadamente em todos os
veículos

30,00%
25,00%
20,00%

Inseridos porquê existem leis, e
mesmo assim sempre
menosprezados

15,00%

Ainda de forma sexista, como se
fossem objetos sexuais.

10,00%

Com resquícios de trabalho
escravo ou sempre informal

5,00%
Inseridos em parte.
0,00%
Porcentagem
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ANEXO 12

Fonte: Brasil – Retrato das desigualdades: gênero e raça. Ipea, 2003.
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