
A MULHER NEGRA: CONSTRUÇÃO E VISÃO HISTÓRICA NO BRASIL

Camila Ferreira Soares ALVES (Unileste); Isabelle Caroline Ferreira MESQUITA  (Unileste); Maria

Luciana Brandao SILVA (Unileste)

Introdução: O presente trabalho é resultado da disciplina Gênero, Sociedade e
Educação ministrada no curso de Pedagogia do Unileste em 2016. Este produção vem
elencar como o Brasil é marcado pela miscigenação étnico cultural, devido a sua
construção histórico-social, advinda dos tempos da colonização. De forma específica,
o estudo trata a relação entre a história brasileira e a construção da identidade das
mulheres negras em relação aos estereótipos sexuais. Objetivo: Analisar a relação entre
a história brasileira, a mulher negra e as construções das representações e estereótipos
sexuais, ao longo desse percurso. Refletir as representações atribuídas às mulheres
negras e como elas têm associado, até hoje, a “dualidade instituída”, entre trabalho e
prazer, na visão e desconstrução desse corpo. Metodologia: Trata-se de um estudo
bibliográfico comparativo entre as produções dos autores Carlos BAUER, 2001 e
LINHARES, 2016, titulados, respectivamente, por esses autores como: “A mulher na
história do Brasil” e “O corpo da mulher negra: a dualidade entre o prazer e o
trabalho”. Em ambos os textos, autores concordam e discorrem que, para se
compreender a situação da mulher negra nos dias atuais, é preciso, antes de tudo,
analisar as representações sobre o corpo negro, desde o processo de escravização e
seus desdobramentos sobre os aspectos simbólicos atuais, frente ao corpo das mulheres
negras. Resultados: Os estudos desenvolvidos oportunizaram a (re) elaboração de um
instrumento teórico que permite análises conceituais sobre a temática abordada,
oferecendo subsídios para a reflexão sobre os ideários concebidos em torno do “ser”
mulher negra, no período colonial e que, ainda nós dias de hoje, se mantém no Brasil
como formas de preconceito, discriminação e estereótipos. Desse modo, as análises
permitem compreender os desdobramentos do colonialismo, nos processos sociais, na
persistência de diferentes mecanismos, inferiorizantes, frente às mulheres negras.
Paralelo a isso, a bibliografia comparada, possibilitou indagar, no âmbito de diferentes
situações sociais, as diversas identidades sociais, e em específico étnico-racial e de
gênero, que esses “corpos negros” são concebidos e problematizados. Os estudos ainda
demonstraram que as representações construídas histórica e socialmente, permanecem
nos ideários de muitas mulheres negras, as quais “reafirmam” noções superficiais de
seus corpos, repassando e reforçando, fortemente e infelizmente, a divisão racial do
espaço feminino e seus “papéis” diante do trabalho e sexualidade. À vista disso, a
pesquisa fomenta, também, que à aquelas mulheres, negras, que com ativismos e
posicionamentos, se libertam das “amarras” da história, tão cristalizados no imaginário
da sociedade, passando a serem agentes ativos de seus processos e identidades.
Conclusão: Pertinente aos fatos apresentados, conclui-se que compreender que este
corpo foi construído transitando entre o prazer e o trabalho é o passo inicial para
desconstruir os preconceitos em relação á mulher negra. Pois assim, noções
superficiais, frente a essas representações construídas histórica e socialmente sofreram
mudanças qualitativas nas relações sociais.
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