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No próximo dia 20 comemorase o Dia da Consciência Negra em um país que
insiste em não se enxergar racista. Embora eu tenha alguma noção de
feminismo negro e um profundo respeito por suas pautas, não sou capaz de
falar sobre o assunto com a mesma propriedade de quem sente o racismo na
pele. Nesse contexto, convidei a jornalista Luciana Araújo para ocupar este
espaço e falar sobre as mulheres negras e os principais desafios que se colocam
nesse momento. A leitura é essencial:

Mulheres negras: diante da ponte para o abismo

Por Luciana Araújo*
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Por Luciana Araújo*

Neste dia 20, mulheres, homens e jovens negras e negros de todo o país voltam
às ruas para lembrar os 321 de morte de Zumbi dos Palmares. O jovem líder
só foi reconhecido em 1995 como herói nacional do enfrentamento ao regime
escravista no Brasil, que sequestrou 4 milhões de pessoas do continente
africano para estruturar o desenvolvimento econômico do país sobre o sangue
negro.

Em São Paulo haverá um bloco de mulheres na XIII Marcha da Consciência

Negra, a celebrar também a memória de Dandara – liderança feminina mais
proeminente do Quilombo dos Palmares – e o primeiro aniversário de outra
marcha: a Marcha das Mulheres Negras, que em novembro de 2015 levou
cerca de 30 mil afrodescendentes à capital federal para denunciar a
construção social racista que nos coloca na base da pirâmide populacional,
negandonos historicamente direitos.

Um quarto da população e 49,9% do contingente feminino brasileiro, estamos
sobrerrepresentadas em todos os indicadores sociais negativos.

Dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde
publicados no Painel Observa Gênero apontam que em 2014 as negras foram
65,1% das vítimas de mortalidade materna.

Em setembro último recebemos, infelizmente não sem surpresa, a informação
de que 80% das crianças nascidas com a síndrome congênita do zika vírus são

filhos de mães negras. Em sua maioria mulheres que vivem sem acesso ao
direito básico ao saneamento. No país, segundo o Ministério das Cidades, em
2014, 42% da população de áreas urbanas não tinham coleta de esgoto

assegurada. E a exclusão social tem cor no Brasil.

O Observa Gênero também mostra que as mulheres negras receberam no ano
de 2014 em média R$ 6,4 por hora trabalhada enquanto homens brancos
obtiveram rendimento médio de R$ 20,2/hora. A relação direta deste dado
com as possibilidades de acesso à educação, saúde e seguridade social
dispensam análises rebuscadas.

Segundo o Balanço da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 relativo
ao ano de 2015, 58,86% do total de relatos de violência registrados foram
cometidos contra negras. O dado evidencia mais uma vez o impacto direto do
racismo na maior exposição das mulheres negras a violações, incluindo a do

     VIDA & ESTILO »
Mulheres negras: diante da ponte para o abismo

  ENTRAR

https://www.facebook.com/mmnegrasSP/photos/a.1555006528090947.1073741829.1554390541485879/1805225156402415/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mmnegrasSP/photos/a.1555006528090947.1073741829.1554390541485879/1805225156402415/?type=3&theater
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/09/1812302-oito-em-cada-dez-bebes-com-danos-do-zica-nascem-de-maes-negras.shtml
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/02/rede-de-coleta-de-esgoto-cresceu-30-no-brasil-em-dez-anos
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvida-estilo.estadao.com.br%2Fblogs%2Fnana-soares%2Fmulheres-negras-diante-da-ponte-para-o-abismo%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Via%20Estad%C3%A3o%3A%20Mulheres%20negras:%20diante%20da%20ponte%20para%20o%20abismo%20-%20&url=http%3A%2F%2Fvida-estilo.estadao.com.br%2Fblogs%2Fnana-soares%2Fmulheres-negras-diante-da-ponte-para-o-abismo%2F
javascript:void(0);
http://vida-estilo.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://acesso.estadao.com.br/login/minha-conta


racismo na maior exposição das mulheres negras a violações, incluindo a do
direito à vida, pois somos também a maioria das vítimas de feminicídios ou
assassinatos motivados pelas hierarquias sociais de gênero. E entre 2003 e
2013, segundo o Ministério da Justiça, enquanto felizmente as mortes
violentas de mulheres brancas caíram quase 10 por cento, as de mulheres
negras cresceram 54%. A chance de morte violenta para uma mulher negra no
Brasil é quase duas vezes maior que a de mulheres brancas. As taxas de
homicídio por 100 mil habitantes são, respectivamente, de 5,4 e 3,2.

Entre esses casos está a violência doméstica, mas também mortes por ações
policiais, como a da jovem Luana Barbosa dos Reis. Abordada em Ribeirão
Preto por um efetivo masculino e espancada até sofrer traumatismo craniano
por se negar a ser revistada por homens, Luana foi a óbito cinco dias depois.

Por isso, entre os pontos em relevo na manifestação das mulheres negras neste
20 de novembro está a rejeição à Proposta de Emenda Constitucional 55, que
limita por 20 anos os investimentos sociais da União à inflação do ano
anterior. Aprovada na Câmara, a propositura depende agora de votação em
dois turnos no Senado. O que o governo sem voto popular tenta fazer
acontecer ainda neste ano.

Ao indeferir liminar pedida por deputados para interromper a tramitação da
PEC, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso
reconheceu que “por certo, há risco de setores mais vulneráveis e menos
representados politicamente perderem a disputa por recursos
escassos.”* Somos nós, nossos corpos, nossas vidas, os mais vulneráveis entre
os citados pelo ministro do STF.

O quadro do racismo institucional traçado acima tende à explosão com a
estagnação orçamentária nas áreas de saúde, previdência, assistência e
educação. Até porque o crescimento populacional não será magicamente
estancado. A população negra é 70% dos usuários do SUS, para ficar só num
exemplo. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, por
exemplo, sofrerá redução do investimento no combate ao diabetes,
hipertensão arterial, doença falciforme, miomas, bem como à
morbimortalidade materna e infantil e ao HIV/Aids – que leva à morte três

vezes mais negras que brancas na capital paulista, segundo a Secretaria
Municipal de Saúde.
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A possível aprovação da PEC 55, associada à reforma previdenciária que
prevê aumento do tempo de serviço para mulheres ao equiparar a idade
mínima para aposentadoria a 65 anos e a limitação dos benefícios
previdenciários, vilipendiará ainda mais nossa cidadania.Tais propostas, que
vertebram a “Ponte para o Futuro”, se assentam sobre o retrocesso nos
direitos sociais assegurados na Constituição Cidadã, colocandonos frente a
um verdadeiro abismo.

Em análise dos dispositivos essenciais ao chamado ‘Novo Regime Fiscal’, o
consultor legislativo do Senado Ronaldo Jorge Araujo Vieira Júnior ressalta
que o artigo 60 da Constituição Federal de 1988 coloca os direitos e garantias
individuais entre as cláusulas pétreas do ordenamento jurídico brasileiro –
aquelas que não podem ser submetidas a emendas. A análise consta do
Boletim Legislativo 53, deste mês e é taxativa em afirmar a
inconstitucionalidade da PEC.

Por tudo isso, a sociedade brasileira deve refletir sobre a bomba relógio que
nos espera do outro lado da “ponte” governamental. Tal nível de ataque social
inexoravelmente levará a reações. Como outrora afirmou José Carlos Limeira,
“Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo”.

Luciana Araújo, 39, é jornalista formada em Comunicação Social pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e trabalha no Instituto Patrícia
Galvão – Mídia e Direitos.

* Documento disponível
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MAIS CONTEÚDO SOBRE:

feminismo negro consciência negra racismo
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– Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha 
– Que cocê vai fazer com o resto, Genaro, meu bem? 
– O resto? Pode deixar que eu aproveito.

 

Os versos acima poderiam estar num inquérito policial, mas estão no
cancionário brasileiro. Eu sei cantar, provavelmente você também. É o
trecho final da música “Maria Chiquinha”, música que ficou conhecida com
Sandy e Junior e foi o primeiro sucesso da carreira dos dois, quando tinham
6 e 5 anos (!).

Se hoje temos problemas em reconhecer a violência contra a mulher, quem
dirá nas décadas de 80 e 90. A questão era tão tão tão naturalizada que
nossa sociedade achou incrivelmente normal duas crianças cantarem isso. A
gente simplesmente nunca reparou do que a música se tratava e, se reparou,
relevou.

Sou fã de Sandy e Junior desde sempre e foi há pouquíssimo tempo que
percebi o que sempre cantei. Uma das músicas mais importantes para mim é
um feminicídio dos mais típicos e com requintes de necrofilia. Culpa de
Sandy e Junior? De jeito nenhum. De pais desnaturados? Também não.
Culpa da nossa sociedade mesmo, que aceitou e aceita até hoje músicas e
outros produtos culturais que rebaixam a mulher*, e que tem o sexismo tão

CONTINUAR LENDO
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VIVIAM OLIVEIRA  • 7 dias atrás

Escreva um comentário aqui

Amei!

Curtir Responder

1 Comentário
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A difícil tarefa de unir
homens e feminismo

VIDA & ESTILO HOMENS

10       

Nana Soares

03 Novembro 2016 | 08h24
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Falar de homens no feminismo é muito complicado. Falar de feminismo
para homens, ainda mais. Tratamos os dois como termos opostos e
excludentes, como se um jamais pudesse pertencer ao universo do outro. E
ao fazermos isso dificultamos a construção de uma sociedade mais
igualitária e mais justa para mulheres e homens.

Pensando nisso, a ONU produziu o documentário “Precisamos falar com os
homens? Uma jornada pela igualdade de gênero”, lançado esta semana. O
filme, disponível no Youtube, vem para discutir exatamente como incluir os
homens nas conversas pela igualdade e para relembrar como o machismo
também os afeta.

Foi uma bola super dentro, uma discussão atualíssima e no tom certo, sem
jamais cometer a heresia de dizer que homens e mulheres são afetados pelo
machismo da mesma maneira. Sim, o machismo mata mulheres e mata
homens também, os estereótipos aprisionam ambos os gêneros, mas são as
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JUNIORG OF  • 12 dias atrás

Escreva um comentário aqui

Gente! O que são esses comentários?! Só provam o quanto é necessário esse diálogo com os
homens. 

Precisamos de Informação e Ouvir/Ler: sobre outras visões de mundo, realidades, sobre nossas
parceiras e nós mesmos. 

Parabéns pela matéria e que possamos avançar.

Curtir Responder

10 Comentários
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DAVI MORGADO  • 12 dias atrás

AS ESQUERDALHA PIRA  • Nov 3, 2016

HERMETO SILVA  • Nov 3, 2016

ROBSON COIMBRA  • Nov 3, 2016

Eu viro feminista se a reporter ou qualquer pessoas me responder as seguintes questões.

Quanto homens foram assassinados por suas mulheres no Brasil?

Quantos homens foram estuprados por mulher no Brasil?

Quantos homens sofrem violencia. domestica de ordem psicológica ?

Quando tivermos pesquisas igualitárias voltamos a conversar. Bks me liga

Curtir Responder

Quanto mimimi!

Curtir Responder

Por direitos iguais, acho que não exista mais homem que não concorde, mas ter que ouvir que
"todos os homens são monstros", "toda relação hetero é um estupro" e outras maravilhas do
bom senso, é lógico que afasta os homens.  E querer negar a existência de gênero é uma baita
perda do tempo que poderia ser gasto fazendo campanhas de conscientização pela tolerância
mútua e pela igualdade.

1 Curtir Responder

Eu acho que homens e mulheres são exatamente iguais em direitos e deveres, mas,
biologicamente existem diferenças fundamentais, a testosterona e a força física, ambas acabam
alterando o equilíbrio nas relações, no mundo animal esses dois fatores é natural e determinante
para a prevalência de uma delas, no nosso mundo de animais racionais tem o fator educação e
cultura que o individuo recebe, então essas diferenças se acentuam ou se amenizam.  Acho
também que campanhas pela igualdade são bem vindas, mas, quando feministas comandam
essas ações, o efeito duvidoso. Você tem razão em apontar a dificuldade de unir homens e
feministas, é como exemplo usarei as cotas em que um adolescente branco e pobre, perde a vaga
para outro só pela cor e nada pode fazer, a grita é grande pela cor não há compreensão pelo
branco pobre. 

1 Curtir Responder

JÔNATHAS LUZ  • 13 dias atrás

JURACI MAGALHAES  • 7 dias atrás

@Robson Coimbra Ué, mas existe cota para pobre e estudante de escola pública de
qualquer etnia também...

Curtir Responder

Fantástico seu comentário.
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