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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa investiga o empoderamento da mulher negra nas redes sociais 

e tem como objeto de análise o blog “Blogueiras Negras”. Visa-se identificar os modos de 

representação da mulher no blog, mapear as temáticas e analisar o conteúdo sobre 

empoderamento e negritude. Como processo metodológico, optamos pela abordagem 

qualitativa, associada à pesquisa bibliográfica e à análise de conteúdo, esta apoiada nos 

conceitos de Bardin (2009). A pesquisa buscou compreender como acontece a construção da 

imagem da mulher negra no blog e a busca pelo empoderamento e igualdade. Foram 

analisados cinco textos, dos anos de 2013 a 2016, que abordaram os diversos temas 

contemplados no Blogueiras Negras. Conclui-se que o blog cumpre o papel de empoderar a 

mulher negra, assim como é possível identificar o que estas mulheres reivindicam e o espaço 

que lhes é oferecido. 
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ABSTRACT  

This research work investigates the black woman‟s empowerment in the social networks and 

it aims at analyzing the blog “Black Bloggers”. For doing so, it identifies the woman‟s ways 

of representation in the blog as well as it maps the themes and analyzes the content about 

empowerment and black identity. As methodology, the qualitative approach was used and it 

was associated to the bibliographic research associated with the content analysis. The last one 

was based on the concepts of Bardin (2009). The research aimed to understand how the 

construction of the black woman‟s image happens in the blog as well as how is the search for 

empowerment and equality.  Five texts were analyzed, from 2013 to 2016, and they approach 

different themes focused in “Black Bloggers”. It is concluded that the blog fulfills the role of 

empowering the black woman, as well as it possible to identify what these women claim and 

the space that is offered to them.  

 

 

Keywords: gender, empowerment, new media, “Black Bloggers”. 
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INTRODUÇÃO 

No presente trabalho de pesquisa buscamos analisar o empoderamento da mulher 

negra nas redes sociais, tendo como objeto de estudo o blog Blogueiras Negras. Parte-se da 

constatação de que a visibilidade e o empoderamento negro, em especial, da mulher negra, 

ainda são temas que caminham a passos lentos, principalmente ao que diz respeito à grande 

mídia. Por não ter o espaço necessário na mídia massiva e, também, pelo fato de que as 

formas de comunicação mudaram sendo hoje mais frequente fazer uso das novas tecnologias, 

houve uma migração dos grupos considerados minoritários para as redes sociais, espaço 

considerado um grande elo de comunicação e de troca de experiências. A partir disso, o 

questionamento norteador é buscar saber como o blog Blogueiras Negras colabora no 

empoderamento da mulher negra por meio de seus conteúdos e discurso.  

O objetivo principal desta monografia é compreender como se constrói a imagem da 

mulher negra no blog “Blogueiras Negras”, na busca pelo empoderamento e pela igualdade. 

Para responder estabelecemos objetivos específicos: identificar os modos de representação da 

mulher negra no blog; mapear as temáticas que o blog apresenta e analisar o conteúdo sobre 

negritude, empoderamento e sororidade.   

Acredita-se que pesquisar a temática negritude e redes sociais é necessário e 

importante para a comunidade acadêmica, pois além de trazer mais conhecimentos, suscita 

uma reflexão que urge sobre uma população invisibilizada. A temática da população negra 

traz discussões históricas, e sempre essenciais, pois mesmo com mais pesquisas na atualidade, 

muito ainda se tem a fazer quando se trata de racismo, diversidades e uma maior ocupação de 

espaços, com ênfase à problemática da mulher negra.  

O debate também se faz necessário no campo jornalístico, uma vez que este 

profissional além do compromisso com a informação também precisa ter uma percepção das 

questões humanas. A investigadora, como futura jornalista, mulher e negra, acredita que é de 

grande valia pensar o negro, sua representatividade, o espaço ocupado e a função da 

comunicação para que isso aconteça. Além de ser necessário ressaltar a responsabilidade 

social que o jornalismo deve exercer, ou seja, a visão humanista que deve primar pelos 

direitos dos diferentes grupos e resultar em uma transformação real. 

O levantamento bibliográfico realizado inicialmente para este trabalho permitiu 

constatar que uma gama significativa de pessoas pesquisa e publica sobre o tema em questão, 

e o que não ocorre são divulgações efetivas, fazendo com que outras temáticas se 

sobreponham. Em um primeiro levantamento, nos trabalhos monográficos do curso de 
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Jornalismo do Centro Universitário Franciscano (Unifra), constatou-se que apenas dois 

trabalhos, das acadêmicas Jucineide Terezinha Ferreira (2011) e Mariana Pedrozo da Silva 

(2015) trataram da temática negra, sendo ambas da etnia negra. Assim, compreende-se ser 

necessário discutir e buscar espaços para que o tema da negritude e a sua representatividade 

não seja de interesse apenas dos negros, mas sim de toda uma sociedade, que deve buscar uma 

igualdade real de direitos e deveres.  

Para compreender o objeto empírico, a construção teórica foi feita a partir de alguns 

conceitos como o conceito de gênero, sob a perspectiva de Scott (1995) e Louro (1997). 

Nepomuceno (2012) irá ajudar no entendimento da representatividade da mulher negra, assim 

como León (1997), Costa, A. (2012) e Ribeiro (2015) quando se fala em empoderamento. 

Sororidade, termo utilizado de forma heurística, tem Lagarde (2009) como uma das 

referências para se entender esse conceito, como se verá no primeiro capítulo deste trabalho. 

No capítulo 2, abordamos questões acerca do negro no Brasil, desde a sua chegada 

como escravo, com autores como Viotti (1980); também a discussão sobre racismo e a 

questão do branqueamento, como Santos, J. (1980) e Araújo (2004); Braga (2016) e a 

trajetória da imprensa negra. 

Redes sociais e o uso de blogs são analisados com o aporte teórico de Recuero (2010, 

2012), Recuero, Amaral e Montardo (2009), no capítulo 3. A partir daí refletimos sobre o 

surgimento e a importância destas mídias sociais para o desenvolvimento, discussões de 

temáticas e o seu uso por grande parte da população.  

O capítulo 4 é composto pela metodologia, com a análise de conteúdo e as análises dos 

textos selecionados. Foram selecionados cinco textos do blog em correspondência com a 

temática que havia sido proposta. Para a realização desta pesquisa empírica, optou-se pela 

abordagem qualitativa, associada à pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo, baseada nos 

conceitos de Bardin (2009). Três categorias foram elencadas: empoderamento – com quatro 

critérios que Stromquist (2000) aponta –, sororidade e interação.  

O último capítulo apresenta os resultados das análises a partir dos textos escolhidos no 

blog e as reflexões finais desta monografia.  
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1 O FEMINISMO E AS RELAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO 

Neste capítulo será abordada a questão feminista e o conceito de gênero, assim como 

sororidade e empoderamento. Gênero tem um significado complexo que vai além da questão 

homem/mulher, e abrange muitos elementos, segundo a pesquisadora Joan Scott (1995). 

Sororidade, termo usado pelo movimento feminista, assim como empoderamento, tem como 

premissa básica a união de mulheres e o seu fortalecimento.  

1.1 CONCEITO DE GÊNERO 

A luta feminista no Brasil iniciou ainda no século XIX. Nessa época, a mulher era 

proibida de votar e não poderia ter participação na vida pública. As mulheres não tinham 

nenhuma forma de atuação nas decisões que eram tomadas, e viviam à margem de uma 

sociedade encabeçada pelos homens. No entanto, precisa ficar claro que apesar destas 

mulheres não participarem de forma oficial das decisões, eram elementos essenciais nas 

resoluções de problemas e, também, peças chaves para administrar as tarefas relacionadas à 

vida pessoal e cotidiana.  

Vieira (2016) destaca que os avanços surgiram com a chegada do século XX, quando 

aconteceram as greves de 1917 e 1922, e surgiu o Partido Comunista no país. Segundo Vieira, 

foram Nísia Floresta e Bertha Luz as responsáveis pelo surgimento do feminismo no Brasil. 

Elas fundaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que tinha como principal 

objetivo o direito ao voto.  

Outras conquistas, mesmo que de forma lenta, foram ocorrendo, como o uso dos 

anticoncepcionais, a conquista das creches para mulheres trabalhadoras, o direito ao voto, a 

luta contra a violência, a descriminalização do aborto e a redução na desigualdade de gênero. 

Porém, se atentarmos para o feminismo negro, percebemos, através de pesquisas, que este 

somente irá surgir, ou melhor, ter uma maior atenção, a partir da década de 1980. Vieira 

também salienta que foi no II Encontro Feminista Latino-Americano, de 1985, sediado no 

interior paulista, que um grupo de mulheres negras se organizou e iniciou a luta por uma 

maior visibilidade no meio. Em tal contexto, as pesquisas também emergiram e, entre elas, as 

pesquisas sobre gênero. Falar sobre gênero abrange, em grande parte, falar sobre as mulheres 

e as relações em que estão envolvidas, seja nas questões de trabalho, seja nas relações 

mulher/homem.  
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Assim, as questões sobre gênero no Brasil só começaram a ser discutidas a partir da 

década de 1980. Conforme citado anteriormente, gênero passa a ser pensado além de uma 

questão biológica do ser e, então, nomes como o de Joan Scott, historiadora que trouxe novas 

perspectivas para esses estudos começam a aparecer. 

Scott (1995) salienta que a preocupação teórica com o gênero, sendo uma categoria 

analítica, aparece no final do século XX. Segundo a autora, do século XVIII até o início do 

XX, não há nada que aponte para a existência de algum estudo. Apareceram algumas teorias 

sobre a oposição do masculino e feminino, a questão feminina, mas nenhuma havia 

expressado as relações sociais existentes. Essa ausência contribuiu com as dificuldades que as 

feministas tiveram para incorporar o termo gênero na contemporaneidade (SCOTT, 1995). 

A autora reforça que, para buscar o significado, é necessário saber lidar com o sujeito 

individual, assim como a sua organização social, além de articular a natureza de suas inter-

relações, pois são essenciais para a compreensão do funcionamento do gênero.  

Além disso, Scott diz que os conceitos de que o poder social é unificado, coerente e 

centralizado devem dar lugar ao conceito de poder exposto por Michel Foucault, ou seja, um 

poder que funciona em cadeia, em grupo, em um conjunto de relações. Um poder que visa a 

construir uma identidade e seja dotado de uma linguagem capaz de estabelecer fronteiras, com 

possibilidade de negação, resistência, reinterpretação e imaginação (FOUCAULT, 1980 apud 

SCOTT, 1995). 

A referida autora define gênero em duas partes: (a) o gênero como elemento 

constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças que se percebe entre os sexos; e (b) o 

gênero como uma forma primária de dar significado às relações de poder. As mudanças que 

ocorrem nas organizações das relações sociais são, para ela, correspondentes sempre às 

mudanças nas representações de poder. 

Além desta divisão, Scott explica a categoria gênero através de quatro elementos: (a) 

os símbolos que são culturalmente disponíveis e evocam representações simbólicas, como é o 

caso de Eva e Maria, símbolos de mulher, luz e escuridão, a purificação e o lado obscuro na 

tradição cristã; (b) os conceitos que mostram as interpretações dos significados e que ditam 

normas encontradas nas religiões, educação, política, doutrinas jurídicas e que mostram uma 

posição binária fixa do homem e mulher; (c) inclusão da política e referência às instituições 

sociais, educação; e (d) a identidade subjetiva, que deve estar ligada com a compreensão 

histórica, uma série de atividades, organizações e representações sociais históricas.  

Para Scott, esses quatro elementos devem estar sempre relacionados, mas não agem de 

forma simultânea, ou como se fossem espelhos que precisassem refletir uns aos outros. A 
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autora propõe ainda, a noção de gênero como forma primária de significação às relações de 

poder, isto é, gênero como um campo que no seu interior, ou por meio deste, o poder é 

planejado (SCOTT, 1995).  

Louro (1997, p. 9) diz que falar sobre gênero não é o mesmo que falar de sexo, ou 

seja, sexo irá se referir à identidade biológica de uma pessoa, enquanto que gênero está ligado 

mais a uma construção social do sujeito, que aparece como masculino ou feminino. O 

conceito é plural e, com isso, Louro explica que a pluralidade não implica em dizer que a 

sociedade é dividida em diferentes concepções de homem e mulher, mas que estas concepções 

se diversificam conforme a classe, raça, religião, idade, entre outras características. A autora 

ainda afirma que os conceitos de masculino e feminino se transformam, com o tempo, em 

diferentes contextos históricos. Para ela, é preciso romper a ideia de polaridades e 

desconstruir a ideia de masculino e feminino como opostos, percebendo as infinitas 

possibilidades de construção, ou seja, ver a relação que se estabelece entre os gêneros.  

O conceito de gênero foi se modificando à medida que os estudos iam se expandindo e 

gênero foi sendo algo mais além. Nessa direção, Costa, R., Silveira e Madeira (2012) 

destacam que as relações de poder são significadas através do gênero e que, desta maneira, é 

preciso compreender que estas relações são parte da construção social do que é masculino e 

feminino. “Dizer o que é ser homem, o que é ser mulher, atribuir significados, papéis e 

funções diferenciadas a partir dessa identidade vai estabelecer relações de poder que por vezes 

colocará os sujeitos em polos opostos e desiguais” (COSTA, R.; SILVEIRA; MADEIRA, 

2012, p. 226).  

Para elas, não há uma separação entre o entendimento das relações de gênero 

destituídas das relações de poder. Desse modo, homens e mulheres vão construindo suas 

relações sociais e estudar as relações de gênero nos permite entender as construções de 

identidade, que são instituídas historicamente.  

Entender as relações de gênero também é entender que a questão binária do sexo não é 

o que define os sujeitos, mas suas relações sociais e culturais. Daí a necessidade de estudar o 

entrelaçamento das relações de gênero e poder para entender a questão da desigualdade de 

gênero, em que as relações sempre colocadas de o homem como o ser dominante e a mulher 

como o ser dominado. Costa, R., Silveira e Madeira retomam Foucault, já citado por Scott, 

para falar na questão de poder por ele apresentada. 

Tal autor retrata em suas análises uma nova concepção de poder, desvencilhada 

daquela que defende que apenas uma parcela da população o possui, ou mesmo um 

ente, no caso o Estado. O estudioso não parte de uma teoria geral do poder, mas o 
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compreende como relação que se esparrama como teia na vida cotidiana, ninguém 

está destituído dele (FOULCAULT, 1979 apud COSTA, R.; SILVEIRA; 

MADEIRA, 2012, p. 229). 

Segundo as pesquisadoras, Foucault acredita que existam relações de poder formadas 

por uma rede complexa em que os sujeitos exercem ações de forma constante, e que nelas 

estejam fundamentadas as formas de resistência e também de contestações.  

Todas essas questões levantadas são extremamente importantes para se tratar da 

representatividade feminina, em especial, da representatividade da mulher negra, seu papel 

dentro do movimento feminista, empoderamento e a aliança criada (sororidade) para as 

mulheres exercerem seus poderes em conjunto.  

1.2 FEMINISMO NEGRO E A REPRESENTATIVIDADE DA MULHER 

Conforme já mencionado, a luta das feministas iniciou ainda no século XIX. O 

conceito de feminismo negro surgiu na década de 70, nos Estados Unidos e Europa, e chegou 

ao Brasil na década seguinte. Segundo Carvalho, R. (2012), as feministas negras brasileiras 

iniciaram as primeiras discussões no final dos anos 70.  

É preciso salientar que os movimentos feministas começaram a ganhar força, mas o 

foco era a mulher de uma forma mais geral, neste caso, a mulher branca. A mulher negra 

ainda estava à margem do debate. O movimento feminista, inicialmente, primava pela luta 

contra a opressão feminina, ignorando questões como raça, sexualidade, classe. 

De acordo com Hooks (1982 apud FERNANDES, 2016), boa parte das mulheres 

brancas que se envolviam na causa abolicionista nos Estados Unidos, século XIX, tinham 

como objetivo afastar seus maridos das mulheres negras. Além disso, dentro do movimento 

negro, as mulheres receberam um papel secundário, uma vez que o homem negro exercia o 

papel estabelecido na sociedade paternalista, em que os homens detinham a superioridade. 

Fernandes também aponta que, em um primeiro momento, o movimento das mulheres negras 

foi considerado como uma afronta contra o homem, e que era algo orquestrado por militantes 

homossexuais. 

Segundo a autora, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as comunidades negras 

ofereciam poucas oportunidades na área profissional e havia muitas dificuldades financeiras, 

além de um sentimento muito forte de proteção à família e valorização do ser maternal. Dessa 

forma, as militantes brancas lutavam pela posse de seus corpos, pela independência entre 

outras questões, e as negras preocupavam-se com a proteção à família, a violência e a 
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pobreza. Assim, a mulher negra não via qual caminho seguir. É quando começa a ser 

percebida a importância de se discutir o papel da mulher negra no mercado de trabalho, na 

educação e, também, em assuntos relacionados à saúde (FERNANDES, 2016).  

Domingues (2007) diz que essas organizações negras sofreram fortes repressões 

durante o período da ditadura, pois os militares alegavam que os grupos estavam criando um 

problema que inexistia no Brasil: o racismo. Elas só voltam a se organizar no início dos anos 

80, momento em que os meios acadêmicos proporcionam o espaço e a força necessária para 

que o movimento negro articule as suas ações, mas a mulher negra ainda não estava à frente 

das discussões.  

Acredita-se que falar da mulher negra e da luta pela representatividade é algo 

totalmente novo, pois durante muito tempo nada se ouviu contar sobre a sua luta e 

importância para a construção do país.  

Nesse sentido, cabe lembrar que o Brasil, durante muitos anos, viveu sob o regime 

escravocrata, quando homens, mulheres e crianças africanas que aqui aportaram receberam os 

piores tratamentos. Conforme dados de Tavares et al. (2011), as mulheres negras eram 

exploradas nas plantações; como amas de leite; vendedoras ambulantes e para o 

entretenimento sexual, perpetuando o fato de ser vista, ainda hoje, como objeto sexual. Uma 

consequência é a visão que os estrangeiros têm das negras brasileiras, em especial, as 

cariocas, devido ao carnaval.  

Esse comportamento persiste, ainda, por ter se difundido o mito da negra 

sexualmente disponível, sensual e sem pudores, criado pelos dominadores para 

justificar sua violência. Na atualidade, também, vemos que as negras representam a 

maioria nos serviços domésticos, muitas delas trabalhando em condições de 

subemprego e recebendo baixas remunerações, reproduzindo a antiga estrutura de 

trabalho colonial (TAVARES et al., 2011, p. 110). 

Lemos, Amanda (2016) diz que as mulheres negras, além de serem objetos sexuais dos 

senhores de escravos, também eram forçadas a manter relações com os escravos mais fortes 

para que gerassem novos escravos para as fazendas. Após a abolição da escravatura, estas 

mulheres se viram diante de situações bastante difíceis e tiveram que buscar diversas 

alternativas para continuar a sobrevivência. As negras viviam nas ruas e suas presenças nesses 

espaços eram mal vistas. Havia nesta época forte intervenção da polícia para que a imagem da 

cidade fosse construída e habitada por figuras que compactuassem com o ideal civilizatório, e 

os negros não faziam parte deste cenário pensado pela elite. 
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Nepomuceno (2012) diz que acirraram nesta época as perseguições aos terreiros de 

candomblé e às benzedeiras e curandeiras.  

Grupos populares começaram a ser sistematicamente expulsos da área central da 

cidade do Rio de Janeiro, destinada agora ao “desfrute exclusivo das camadas 

aburguesadas” [...] Negras pobres com suas “roupas amarfanhadas”, “chinelinhas”, 

“carregando criancinhas de peito” deveriam sumir não só do “asfalto polido” da 

avenida Central, mas da paisagem do país, à medida que o modelo desenhado para a 

Capital Federal passasse a ser aplicado ao Brasil como um todo (NEPOMUCENO, 

2012, s.p.). 

Às mulheres negras eram ofertados os piores lugares e situações, não raro realizavam 

atividades domésticas, muitas vezes sem remuneração, apenas em troca da alimentação de um 

local para que pudessem morar. 

Para conseguir dar resposta ao preconceito racial, a população negra, conforme 

explicita Nepomuceno, começou a criar associações nas primeiras décadas do século XX. 

Jornais negros circulavam, mas ainda traziam a supremacia dominante de gênero, a qual ainda 

pregava que o papel da mulher seria a de ser dona de casa e ter o cuidado com os filhos. As 

mulheres negras, entre 1920 e 1950, começaram a se organizar e, ainda na década de 30 do 

referido século, surgia a Frente Negra Brasileira, conhecida como FNB. A FNB durou de 

1931 a 1937 e foi considerada uma grande entidade de luta contra o racismo no período após a 

abolição.  

Após cinco anos de sua criação, a FNB virou partido político e foi cassada pelo então 

presidente Getúlio Vargas. De acordo com Domingues (2007), a FNB tinha como objetivo 

principal fazer a integração do negro à ordem social que era vigente, alguns setores de elite 

não gostaram do que estavam acontecendo e a Frente foi acusada de inflar o ódio racial no 

país.  

A entidade também possuía o jornal “A Voz da Raça” e, nele, as mulheres eram 

denominadas de frentenegrinas. A Frente Nacional Brasileira era comandada por homens, mas 

as mulheres começaram a ser valorizadas, a exercer importantes papéis e eram maioria na 

instituição. Ainda assim, é importante frisar, que no que era relativo a questões decisórias 

ainda prevalecia a supremacia de gênero da época, e os homens recebiam os cargos de maior 

importância. 

Nepomuceno (2012) declara que havia duas divisões femininas na FNB, uma parte 

ficava de responsável pelas atividades de recreação e assistencialismo social e a outra parte 

escrevia para o jornal, mas sem ter a responsabilidade de nenhuma linha editorial. O primeiro 

departamento feminino foi denominado Rosas Negras e era composto por 
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[...] mulheres que se vestiam de branco, usavam luvas e ostentavam uma rosa preta 

no peito, daí o nome Rosas Negras. Presidida por Benedita Costa, a comissão era 

responsável pela organização de saraus e festivais “litero-dramáticos e dançantes”. 

Esses eventos serviam para aumentar a coesão do grupo” (DOMINGUES, 2007, p. 

360). 

As ações eram políticas, mas também recreativas, sendo a integração entre as mulheres 

negras o principal motivo da criação destes grupos. A Cruzada Feminina foi o segundo 

departamento criado pelas mulheres na FNB, em que a parte educacional e cultural era o foco. 

Além das funções nos departamentos, as frentenegrinas atuavam como grandes 

oradoras em ações como as referentes ao 13 de maio, quando elas saíam de seus papéis de 

coadjuvantes e viravam protagonistas. Domingues também destaca que a preocupação com a 

questão estética da mulher negra começou neste momento e concursos de valorização da 

beleza se tornaram frequentes, como o da Rainha Negra de Jundiaí, de 1934. 

Nepomuceno (2012) cita que, após 1950, mais precisamente em 1954, foi criado o 

Teatro Experimental Negro, no Rio de Janeiro, que teve uma mulher como a responsável pelo 

departamento feminino, Maria de Lurdes do Nascimento, que criou o Conselho Nacional das 

Mulheres Negras. A luta para dar à mulher negra o seu verdadeiro e merecido espaço na 

sociedade vem de muito tempo. 

Com o golpe ditatorial de 64, muitos movimentos sucumbiram e só voltaram a partir 

do final da década de 1970, sendo criado, em 1978, o Movimento Negro Unificado Contra a 

Discriminação Social (MNU). Trata-se de uma época em que estão acontecendo os 

movimentos feministas e sociais, e muitas mulheres negras entraram em “campo” para dizer a 

que vieram.  

É a partir da década de 80 que começa a surgir a mulher negra como um novo sujeito 

político, que luta pelas desigualdades raciais e sociais. Neste momento, surgem autoras negras 

como Lélia Gonzáles e Sueli Carneiro, que, entre outras, se sobressaem na busca pelo 

empoderamento da mulher negra. 

Nepomuceno (2012) diz que as mulheres alcançaram, nas últimas décadas, patamares 

inimagináveis, em vários níveis, sejam eles pessoais ou profissionais, mas nem todas 

conseguiram tais feitos, sendo a mulher negra a que mais sofreu com o processo de 

desigualdades. Ainda hoje, as afrodescendentes lutam por melhores condições de vida, 

reconhecimento, mais profissionalização, acesso à educação e a não objetificação do corpo. 

No capítulo a seguir, que aborda empoderamento, será possível perceber que esta é uma 

forma de busca de todos estes atributos citados anteriormente. 
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1.3 EMPODERAMENTO COMO CONSOLIDAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA 

O tema poder já ocupa cada vez mais um lugar central nos debates das Ciências 

Sociais; esta é uma afirmação de Magdalena León (1997) em um artigo que estuda a relação 

do poder e o empoderamento das mulheres. Segundo ela, os termos empowerment e 

empoderamento não são criações dos últimos anos, a palavra empowerment, aparece em 

textos da segunda metade do século XVII. León aponta ainda que, quando se utiliza a palavra 

empoderamento no contexto do feminismo, ela corresponde ao desejo de se contribuir com as 

transformações das relações de poder entre homens e mulheres, que acompanham a 

linguagem e que irão refletir novas construções e imaginários sociais.  

A palavra empoderamento surgiu nos anos 70, nos Estados Unidos, junto ao 

Movimento dos Direitos Civis. O termo surgiu com o movimento negro e o movimento 

feminista com o objetivo de buscar a valorização e a conquista da cidadania.  

De acordo com o Dicionário Online de Português, empoderar significa conceder ou 

conseguir poder; tornar-se mais poderoso. No sentido figurado, dar ou atribuir poder a; 

empoderar as minorias.  

De acordo com Costa, A. (2012), para as feministas, o termo empoderamento 

compreende uma mudança radical que tira a mulher da posição de subordinada e dá a ela 

novos papéis, ou seja, a mulher começa a tomar decisões, sejam elas coletivas ou individuais.   

Stromquist (2000, p. 105 apud COSTA, A., 2012) revela cinco parâmetros do 

empoderamento: (a) a construção de uma imagem positiva de si, além da confiança; (b) o 

pensamento crítico, ou seja, a habilidade para se pensar de forma crítica; (c) a coesão de um 

grupo; (d) a promoção da tomada de decisões e, por último, (e) a ação. Segundo a autora, 

esses são passos essenciais para que seja construído um perfil empoderado, uma vez que o 

processo de avanço da mulher acontece através de cinco níveis: bem-estar, acesso aos 

recursos, conscientização, participação e controle.  

Stromquist (1996 apud FERREIRA, S.; BONFIM, 2010) define o empoderamento 

perfeito como aquele que possui componentes cognitivos, psicológicos, políticos e 

econômicos. Os cognitivos são referentes à compreensão da mulher em relação ao fato de ser 

subordinada e as causas desta, além de uma visão sobre as questões de gênero, sexualidade e 

direitos. Já os componentes psicológicos remetem aos sentimentos e tudo que a mulher sente 

em relação a sua condição, e tudo que pode ser feito para que seja mudada. Inclui neste nível 

a questão da autoestima; os políticos referem-se à capacidade de analisar o meio em que se 
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está inserida, assim como a organização e promoção de mudanças na área social; por último 

os econômicos, que estão relacionados com a independência da mulher. 

Empoderar também é uma ação coletiva de participação em debates e que visa uma 

consciência sobre os direitos de todos, em especial os grupos considerados minoritários. O 

empoderamento social é aquele que irá fazer com que uma comunidade ganhe poder e possa 

tomar decisões.  

A palavra empoderamento no Brasil, segundo Freitas (2016), é um neologismo criado 

pelo educador Paulo Freire e vem do termo em inglês empowerment. Freitas diz que, de 2011 

para cá, a palavra vem sendo bastante usada, sendo que o pico maior foi no ano de 2013, no 

auge dos protestos de junho, que pautavam a tarifa do transporte público. 

Empoderar é promover a conscientização, é lutar por mudanças em todas as esferas em 

que se encontra inserido. Para a autora, o movimento feminista negro realiza este trabalho: 

O movimento feminista negro, por exemplo, trabalha para empoderar mulheres 

negras, promovendo conscientização, por meio de educação comunitária, palestras e 

produção de conteúdo. O objetivo é dar instrumentos necessários para que esse 

grupo reivindique políticas públicas que beneficiem ou diminuam suas dificuldades 

específicas (FREITAS, 2016, s.p.). 

Empoderar também é ter plena consciência dos seus deveres, mas, em especial, dos 

seus direitos como cidadão. Para Lima (2016), o empoderamento feminino é dar poder a 

outras mulheres e cada uma destas mulheres tenha a força de assumir o seu poder de forma 

individual. Com isso há o fortalecimento de todas na sociedade. 

Lima diz que empoderar não é algo voltado somente às mulheres, mas é sobre todas as 

minorias. Além disso, destaca que os princípios da ONU (Organização das Nações Unidas) 

sobre empoderamento dizem que a liderança feminina tem a capacidade de promover a 

igualdade de gênero, criar oportunidades, garantir direitos plenos que estão pautados na 

Constituição Federal de 1988.  

Empoderar é liberdade. Uma liberdade que o patriarcado não quer. Empoderar é 

igualdade e a mulher ainda não é vista como igual na sociedade... Empoderar é 

retomar poder. Significa que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ter controle 

da própria vida, definir metas, adquirir habilidades e agir (LIMA, 2016, s.p.). 

O emprego do conceito empoderamento tem aparecido nos mais diversos campos do 

conhecimento, vai desde as áreas sociais até o campo da Administração e Economia. 

Horochovski e Meirelles (2007) afirmam que o conceito de empoderamento é muito próximo 
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da noção de autonomia, porque ao atentar para definição percebe-se que vai ao encontro da 

capacidade que os indivíduos adquirem ao decidirem sobre assuntos que lhes próprios.  

O uso do termo empoderamento, de acordo com León (1997), varia muito conforme a 

área que irá utilizá-lo. A autora cita Wieringa e Young (1991), que apresentam teorias sobre o 

uso do conceito e a relação com as mulheres e as relações que envolvem a questão de gênero.  

La primera autora señala que el concepto tiene significado „si es utilizado para la 

transformacion social según la concepción feminista del mundo‟. A reglon seguido 

intenta responder qué significam las palavras feminista y transformación para 

compreender la complejidad y el amplio espectro del concepto. Yong indica que el 

empoderamiento para el feminismo implica „una alteración radical de los processos 

y estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como género‟ 

(WIERINGA; YOUNG, 1991 apud LEÓN, 1997, p. 4). 

O termo empoderamento implica em questões bastante complexas e importantes e 

quando usado pelas feministas traz com ele a ideia de poder.  Nesta pesquisa, o foco é o 

empoderamento negro e feminino, que, de acordo com Ribeiro (2015), possui um significado 

de coletividade. Para ela, empoderar significa dar poder a si e aos outros, além de colocar as 

mulheres negras como sujeitos responsáveis pela transformação. 

O empoderamento não pode ser algo auto centrado dentro de uma visão liberal, ou 

ser somente a transferência de poder, é além, significa ter consciência dos problemas 

que nos aflige e criar mecanismos de combatê-lo. Quando uma mulher empodera a 

si tem condições de empoderar a outras.” (RIBEIRO, 2015, s.p.) 

A ideia de empoderamento traz uma nova noção de poder, em que as relações sociais 

aparecem mais democraticamente. León destaca as teorias sobre o poder, de Foucault, já 

mencionado anteriormente, para uma análise feminista, pois para o feminismo o objetivo 

principal é a transformação das relações de gênero baseadas no poder e este autor assegura 

que o poder está presente na sociedade em todos os níveis (FOULCAULT, 1972 apud LÉON, 

1997).  

Para Foucault (1972 apud LEÓN,1997, p. 10) o poder é algo não individual, mas 

como algo que leva em conta a questão histórica do sujeito e também com os processos que o 

rodeiam. “Uma sensación de empoderamiento puede ser uma mera ilusión si no se conecta 

com el contexto y se relaciona com acciones colectivas dentro de um processo político”.  

No coletivo, o empoderamento deve proporcionar a autoconfiança e autoestima, além 

da questão de solidariedade entre as partes. Sendo que este lado solidário na relação de gênero 



25 

 

 

será abordado, posteriormente, a partir do conceito de Sororidade, pouco conhecido, mas de 

suma importância para embasar o trabalho.  

Rowlands (1983 apud LEÓN, 1997), fala de quatro classes de poder: o poder sobre; o 

poder para; o poder com e o poder de dentro – o poder interior. O poder sobre é o mais 

comum, é a capacidade que um indivíduo ou grupo tem na tomada de decisões e que vai 

contra o interesse dos demais, é um poder controlador, pode gerar conflitos. 

O poder para permite compartilhar o poder e favorecer apoio mútuo, abre várias 

possibilidades de ação sem o poder dominante. O poder com é um poder coletivo, este se 

refere ao compartilhamento de um grupo sobre a solução para problemas; e o poder de dentro 

é alusivo ao poder interior que as pessoas possuem, uma habilidade que permite resistir ao 

poder do outro. 

Para a referida autora, o empoderamento, seguindo premissas feministas, vai aparecer 

em diferentes cenários e se configura como um desafio para as mulheres, um desafio ao 

patriarcado e uma superação à desigualdade de gênero. Para Costa, A. (2012), o 

empoderamento é um desafio ao poder dominante dos homens e aos seus benefícios em 

função do gênero, 

[...] significa uma mudança na dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, 

garantindo-lhes a autonomia no que se refere ao controle dos seus corpos, da sua 

sexualidade, do seu direito de ir e vir, bem como um rechaço ao abuso físico e a 

violação sem castigo, o abandono e as decisões unilaterais masculinas que afetam a 

toda a família (COSTA, A., 2012, p. 9). 

Entender o empoderamento, dentro da premissa do movimento feminista, também é 

fazer com que as mulheres reconheçam que há uma ideologia dominante, que as coloca como 

subordinadas, mas que elas têm a capacidade de mudar estes conceitos, não apenas 

relacionados a gênero, e buscar os seus direitos de uma forma que todas sejam contempladas.  

1.4 Sororidade como aliança de gênero 

A noção de sororidade está em construção e muito presente em artigos de cunho 

feminista. O termo aparece nos discursos das blogueiras que objetivam causas relacionadas à 

integração entre as mulheres. Logo, seu uso é empírico e seu desenvolvimento está em 

formação.  

Sororidade lembra aliança, a ideia de que juntas as mulheres são mais fortes. Ao tratar 

do termo sororidade nesta pesquisa, este é visto através de sua função heurística, ou seja, pela 
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sua aplicabilidade dentro do objeto, o blog. Este é um termo pouco utilizado nas pesquisas 

acadêmicas, mas importante dentro do movimento feminista.  

De acordo com Lagarde (2009), a palavra sororidade não existe na língua portuguesa, 

mas fraternidade pode ser encontrada facilmente. Fraternidade significa a aliança entre 

irmãos, entre os homens. Estas palavras são originárias do latim: sóror- irmã; frater-irmão.  

Lagarde afirma que a sororidade surge como uma forma de eliminar as opressões e 

possibilitar o empoderamento das mulheres.  

A sororidade é a consciência crítica sobre a misoginia e é o esforço tanto pessoal 

quanto coletivo de destruir a mentalidade e a cultura misógina, enquanto transforma 

as relações de solidariedade entre as mulheres. Como a misoginia é uma das faces do 

machismo, ao desmontá-la através da sororidade, afetamos a percepção do “homem” 

como centro do universo e da masculinidade, que devido ao empoderamento 

feminino, perdem seu valor. O “homem” desaparece quando a visão de mundo deixa 

de ser antropocêntrica e cada mulher passa a ver o mundo a partir de si mesma e de 

seu gênero, e de maneira crítica, recusa a supremacia e a centralidade do homem 

como símbolo universal da humanidade (LAGARDE, 2009, s.p.). 

A sororidade irá permitir que as mulheres se protejam e enfrentem os possíveis 

conflitos, criando laços de fortalecimento. A autora defende que, após o entendimento do 

significado, nenhuma mulher irá excluir ou destruir a outra.  

De acordo com a reportagem de Dandara Tinoco
1
, veiculada no jornal O Globo, de 26 

de março de 2016, o termo é usado para reforçar a empatia entre as mulheres e tem ganhado 

força nas redes sociais. Ela explica que o termo ainda está ausente nos dicionários 

tradicionais, mas impera entre as feministas e militantes pela igualdade de gêneros 

(SORORIDADE..., 2016). 

Já nas palavras de Lima (2016), a sororidade nada mais é do que a união de todos. 

Quando há a junção de forças para que se conquiste os mesmos espaços, alcance 

oportunidades e se aprenda a não aceitar injustiças. A jornalista Babi Souza lançou, em março 

de 2016, o livro “Vamos juntas? O guia da sororidade para todas”, que visa a acabar com a 

rivalidade feminina e criar uma cumplicidade entre as mulheres.  

É importante frisar que sororidade não diz respeito apenas às mulheres que são amigas 

ou conhecidas, mas a compreensão de que todas as mulheres enfrentam situações de cunho 

machista precisam de cuidados e estar cientes do funcionamento de seus direitos. Sororidade 

sugere, portanto, uma forma de união e solidariedade entre as mulheres para que o machismo 

coletivo seja enfrentado.  

                                                
1
 Sororidade, substantivo feminino. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/sororidade-substantivo-

feminino-18959230. Acesso em: 16 nov. 2016. 

https://oglobo.globo.com/mundo/sororidade-substantivo-feminino-18959230
https://oglobo.globo.com/mundo/sororidade-substantivo-feminino-18959230
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2 A PRESENÇA DO NEGRO NO BRASIL 

Neste segundo capítulo, o foco é o negro no Brasil. É abordada a questão histórica, 

desde a chegada como escravo, os maus tratos, a divisão de acordo com as características 

físicas, a questão racial e o processo de branqueamento que produziu a ideia de padrão ideal, 

principalmente, quando se trata de beleza, e o papel da imprensa na luta contra o racismo e 

maior visibilidade do negro. 

2.1 A CHEGADA DO NEGRO AO BRASIL E O PROCESSO DE ESCRAVIDÃO 

O negro chegou ao Brasil através do tráfico negreiro, um comércio que estava em alta 

na segunda metade do século XVI. A viagem, totalmente desumana, submetia os negros aos 

piores castigos, sendo que muitos não resistiam e seus corpos eram jogados ao mar.  

“Negros amontoados nos porões dos navios, durante quase dois meses de viagem, mal 

alimentados, em péssimas condições de higiene, eram dizimados pelas moléstias que a 

promiscuidade e as más condições de viagem multiplicavam” (COSTA, E., 1989, p. 85). 

De acordo com Tavares et al. (2011), nos navios viajavam em média 400 pessoas, 

amontoadas e sem poder se comunicar, pois aqueles que falavam a mesma língua e tinham os 

mesmos costumes não ficavam juntos para que não houvesse a combinação de revoltas. As 

mulheres também ficavam separadas dos homens, pois se acreditava que elas detinham o 

poder de persuadi-los e estimular as rebeliões. 

Os que chegavam ao novo continente eram divididos em diversas categorias, sendo 

que alguns seriam cativos de seus senhores. No Brasil, com a produção de açúcar, os 

portugueses necessitavam de mão-de-obra escrava para a execução dos trabalhos e homens e 

mulheres das colônias africanas eram considerados ideais. Nesta época, a maior parte dos 

índios já havia sido dizimada em função de batalhas e muitas doenças trazidas pelos 

colonizadores.  

O tráfico negreiro era feito na forma de permutação, conforme enfatiza Costa, E. 

(1989). Pólvora, espingardas, espadas, fumo, miçangas, entre outros objetos, eram trocados 

por homens, mulheres e crianças. 

Depois da lei de 1831, que proibia o tráfico negreiro, os escravos eram desembarcados 

de forma clandestina nas praias desertas do litoral brasileiro, tais como Santos, Guanabara, 

Parati, Angra dos Reis, pois eram cidades próximas dos centros consumidores e mais 

frequentadas no período do café. 
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Costa, E. (1989) ainda afirma que havia muitos preconceitos na hora de escolher os 

escravos, pois os que possuíam cabelos muito crespos, testa pequena ou baixa, olhos 

encovados e orelhas grandes eram tidos como os de mau caráter. Estas eram algumas das 

exigências, dentre tantas outras. 

Os negros, considerados mercadorias, ficavam vários dias em exposição e não havia a 

menor atenção quanto aos laços sanguíneos, sendo separados sem dó nem piedade. Nas 

fazendas de açúcar ou minas de ouro, a partir do século XVIII, os escravos recebiam os piores 

tratamentos, usavam roupas velhas, alimentação precária, dormiam em senzalas, frias e 

úmidas, e eram submetidos aos piores castigos.  

O trabalho escravo foi de grande valia para o processo de desenvolvimento do país. 

Com uma mão-de-obra que não fazia exigências, os senhores de engenho alavancavam cada 

vez mais a suas rendas. Homens e mulheres perdiam seus nomes de batismo e recebiam 

denominações dadas pelos novos “donos”. Ao buscar mais dados no trabalho de Tavares et al. 

(2011), sabemos que, após a chegada aos portos, os negros eram levados ao mercado, 

expostos e vendidos como mercadorias. Em suas novas moradas, passavam por todo tipo de 

desrespeito e eram açoitados no tronco por feitores, capitães do mato, entre outros.  

Ainda de acordo com as autoras, pelo fato de os africanos que vinham para o Brasil 

serem totalmente privados de seus laços afetivos, sociais, familiares e culturais, passaram a 

denominarem-se Malungos, que significava solidariedade e ajuda mútua. Malungo era o sentir 

pertencer a uma família, mesmo que não fosse a sua de origem, Malungo era resistência e, ao 

mesmo tempo, a busca pela restauração da identidade.  

No trabalho de Matos (2015), a autora diz que a população brasileira é constituída por 

milhares de africanos que são divididos em várias etnias como bantos, ambundos, bacongos e 

nagôs. Segundo ela, os grupos apresentavam características diferentes quanto à tonalidade da 

pele, grossura dos lábios, nariz e até mesmo a forma do crânio. A autora ainda cita Freyre 

(2003) ao argumentar que alguns pesquisadores realizaram estudos e constataram que a forma 

do crânio dos africanos é mais leve que a dos brancos e, com isso, fizeram a associação da 

anatomia dos africanos com a dos chimpanzés (FREYRE, 2003 apud MATOS, 2015).  

Então, foi a partir desta hipótese que se promoveu a ideia que conhecemos hoje de que 

o negro tem capacidade intelectual inferior à do branco e, também, as muitas manifestações 

preconceituosas que comparam o negro a macacos, principalmente em estádios de futebol. 

Matos salienta que o regime escravocrata foi muito duro, juntamente com a 

supremacia do branco europeu, e isso acabou por produzir a exclusão do negro no Brasil, 

sendo que a dominação branca ocorreu em todas as esferas. 
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2.2 A QUESTÃO DO BRANQUEAMENTO E A DESIGUALDADE RACIAL 

Todas estas afirmações trazem à tona a discussão sobre o preconceito racial existente 

no país e a questão do “embranquecimento”. Para Araújo (2004), a formação do Brasil já teve 

início visando à questão do embranquecimento e fortalecendo, desde cedo, que o país possuía 

uma democracia racial. Muito se disseminou e uma afirmação bastante conhecida é a de que, 

no Brasil, não existe racismo.  

Mas o que é afinal racismo? Santos, J. (1980) compreende racismo como um sistema 

em que um grupo irá se declarar superior em relação aos outros grupos. Matos (2015) afirma 

que raça é um fundamento que irá permitir relações sociais, destacando que no contexto 

biológico este conceito esteja atrelado à cor da pele.  

Para William (2007 apud FERREIRA, J., 2011, p. 11) falar de “raça” se tornou algo 

problemático em função dos efeitos de sentido que a palavra incita. Ele diz que quando usada 

dentro da questão biológica, a palavra raça está associada a gênero e espécie, mas que tudo 

começa a mudar quando esta classificação passa a ser utilizada para falar de um grupo dentro 

de uma espécie. Ainda recorrendo às afirmações de William, ao não se conseguir precisar o 

sentido de raça, resultou que o seu uso passasse a ser discriminatório quando faz referências a 

grupos diferentes. 

Munanga (2003 apud FERREIRA, J., 2011) diz que raça é uma questão da biologia e 

não fator de separação entre pessoas. Percebe-se com isso que, ao transportar a conceituação 

do termo raça para diferenciar os seres humanos, acentuou-se o racismo e a ideia de que o 

branco possuía superioridade. Sendo que esta dita superioridade é enaltecida após o período 

de escravidão. Neste período, os donos das fazendas queriam que as suas terras fossem 

colonizadas por trabalhadores brancos, como alemães, italianos, pois assim o processo de 

embranquecimento seguiria.  

Conforme declara Santos, J., aqueles que tinham a pele escura não tinham capacidade 

de realizar as novas atividades, que exigiriam inteligência e muita capacidade. “Haviam 

escravizado os homens de cor e agora os atiravam à beira da estrada” (1980, p. 53). 

Os negros tinham sido “usados” para os trabalhos mais árduos e com práticas de 

tortura e sofrimento, mas depois começam a ser descartados, pois além de “pretos” traziam a 

marca de anos de escravidão (JACCOUD, 2008) [grifo nosso]. Segundo a autora, o projeto de 

branqueamento teve vigor até a década de 30 do século XX, quando as discussões sobre 

democracia racial ficaram mais fortes.  
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Jaccoud segue detalhando que a miscigenação e a valorização do mulato continuavam 

disseminando o branqueamento como um fator ideal e essencial para projetos pessoais e 

sociais, mas, nas últimas décadas do século XX, o Movimento Negro iniciou suas denúncias 

quanto a esta questão e apontou o processo como discriminatório. Segundo ela, o Brasil 

adotou teorias que faziam divisões a partir do momento que consideravam a existência de 

uma hierarquia racial. “A tese do branqueamento como projeto nacional surgiu, assim, no 

Brasil, como uma forma de conciliar a crença na superioridade branca com a busca do 

progressivo desaparecimento do negro, cuja presença era interpretada como um mal para o 

país” (JACCOUD, 2008, p. 49). 

Os descendentes africanos eram malvistos e acreditava-se que quanto mais se 

trouxesse descendentes europeus, se chegaria ao ideal branco, pois era difundido que o 

desenvolvimento/progresso do país só aconteceria se houvesse um aprimoramento racial do 

povo que aqui habitava. Após 1930, o discurso sobre racismo desaparece do cenário brasileiro 

e a questão da mestiçagem emerge, mas como algo positivo, pois é nesta época que surge a 

ideia de que há uma convivência pacífica entre as raças e que, diferente de outros países, o 

Brasil não sofre com problemas raciais. E esta afirmação, conforme frisa este autor, torna-se 

forte até a década de 70.  

Na prática, o preconceito racial sempre teve força e as diferenças de oportunidades 

também, sendo o negro destinado às esferas mais baixas e com pouco acesso à educação, 

mercado de trabalho, saúde, entre outras. Devido a esses fatores, cada vez mais a população 

negra se caracterizava como a mais carente.  

O debate sobre políticas públicas que beneficiassem esta camada da população começa 

a surgir a partir da década de 1980. Com a Constituição de 1988 e as questões levantadas pelo 

Movimento Negro é que se inicia o processo de repensar, como salienta a autora, que há sim 

desigualdades no país. 

No entanto, apesar de todo esse movimento que confluiu para a demanda pela 

criação de um organismo público voltado à temática racial, assim como na 

formulação de iniciativas setoriais e específicas, o que fato é que, nos últimos vinte 

anos, o aumento expressivo da cobertura da população pelas políticas sociais não 

tem colaborado significativamente para a redução das desigualdades raciais 

(JACCOUD, 2008, p. 59). 

O acesso a novas oportunidades tem acontecido, como podemos perceber na educação, 

quando nos últimos anos há um maior acesso de negros às universidades, mas ainda há uma 

disparidade enorme e a negação da problemática racial, como destaca a referida autora, e isso 
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contribui para a continuidade de um país desigual. Acredita-se ser necessário haver maior 

valorização e reconhecimento das raças para que se diminua o preconceito e se consolide uma 

luta real por igualdade de direitos. 

2.3  IMPRENSA NEGRA: O PAPEL DA MÍDIA NAS LUTAS POR RECONHECIMENTO 

E IGUALDADE 

A escravidão se estendeu por muitos anos, muitos negros se rebelaram e lutaram por 

liberdade e esta mesma liberdade começou a ser aclamada através de escritos que começaram 

a surgir ao longo dos tempos. 

De acordo com Gross (2013, apud Braga, 2016), a imprensa chegou ao Brasil junto à 

Família Real, em 1808, mas é só por volta de 1880, através do Movimento Abolicionista, que 

a imprensa negra surge e começa a dar o seu recado. As publicações aparecem muito 

raramente, mas já se pode falar da existência de uma mídia negra. No entanto, as publicações 

não tinham continuidade, devido ao baixo poder aquisitivo e por não causar tanto interesse, 

pois eram consideradas um produto supérfluo. 

Camargo (1987 apud Rosa, 2014) diz que foi Francisco de Paula Brito, em 1833, o 

precursor da imprensa negra, cujos primeiros títulos só apareceriam em 1911, em São Paulo. 

O jornal O Homem de Cor é considerado o pioneiro da imprensa negra. Nascia, nesta época, 

um jornalismo negro comprometido com os valores voltados à igualdade de direitos.  

Pinto (2006 apud ROSA, 2014) afirma que circulavam, já no ano de 1798, em 

Salvador, alguns manifestos e boletins escritos por descendentes africanos, porém o jornal “O 

Homem de Cor”, conforme já citado, é considerado o primeiro. Logo após vieram Brasileiro 

Pardo, O Cabrito, O Crioulinho, entre outros, como marca de uma imprensa que nasce com o 

ideal da igualdade dos direitos. 

Pinto (2006) ressalta que, por volta de 1798, pessoas negras foram compondo a 

Revolta de Búzios, conhecida como Revolução dos Alfaiates, através de boletins e manifestos 

que iam sendo colados em diversas partes, constituindo o que mais tarde seria denominado de 

jornal mural. Iniciava aí uma busca por reconhecimento das pessoas e que a cor não fosse 

considerada um empecilho para se alcançar os objetivos, ou seja, lutava-se por uma sociedade 

em que as pessoas fossem valorizadas por suas virtudes e não que a sua etnia revelasse um ser 

superior ou inferior. 

No ano de 1876, surge, em Recife, o jornal “O Homem- realidade constitucional ou 

dissolução social”, também inserido como oriundo de manifestação negra. Ainda terá 
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exemplos da cidade de São Paulo como “A Pátria- orgam dos homens de côr” datado de 1889; 

“O Progresso- Orgam dos homens de côr”, de 1899, que apresentava uma denúncia dos atos 

raciais sofridos pela população negra e, também, como um espaço para que esta população se 

fortalecesse diante de tudo que sofria diariamente. Em 1892, na cidade de Porto Alegre, surge 

“O Exemplo”, que circulou até meados de 1930.  

Dentre as figuras célebres desta época, temos José do Patrocínio. Filho de pai branco e 

mãe negra, o mulato lutou muito pela libertação dos escravos, tendo escrito artigos em vários 

jornais, entre eles Gazeta de Notícia, de 1877.  

A partir de 1970, a imprensa negra tem um papel de suma importância. É o 

[...] período em que a efervescência afro-brasileira desencadearia processos políticos 

como a fundação do MNUCDR (Movimento Negro Unificado contra a 

Discriminação Racial), em 1978, seguindo para a nova formatação de entidades e 

organizações negras contra o racismo, cujas primeiras expressões são verificadas no 

processo abolicionista por meio de quilombos, irmandades negras, clubes negros, 

entre outros (GONZALES, 1982 apud ROSA, 2014). 

Este é um período em que os negros buscam difundir cada vez mais a sua causa e 

procuram dar e buscar alianças com seus semelhantes. Já neste momento, nasce a revista 

Tição, em Porto Alegre, dois números nos anos 1978-1979, e o jornal Tição-1980, sendo 

única publicação. Embora não houvesse continuidade, os temas veiculados na época têm 

muita semelhança com os debates que são alicerçados agora no século XXI. Segundo Rosa, 

entre os temas estavam discriminação na escola, a mulher negra não vista mais como mera 

doméstica, mas como alguém capaz de ocupar diversos espaços e o mercado de trabalho como 

espaço discriminatório.  

Quando se fala da imprensa negra da década de 1980, Sodré (1999 apud ROSA, 2014) 

aponta os jornais com a intenção de desmistificar que há uma democracia racial no país e 

buscar a luta antirracial. Nos anos 90, Rosa aponta o nascimento do jornal Irohin, com a 

missão principal de divulgar dados que a grande imprensa não trazia ao público, 

principalmente os ligados aos negros. 

Como se pode perceber, desde as primeiras publicações, os negros já expressavam 

claramente quais eram os seus ideais e que não concordavam com a maneira como eram 

tratados e, tampouco, com a leis que estavam sendo impostas, leis estas que somente 

beneficiavam uma sociedade branca e recheada de escravocratas. A imprensa negra tinha 

como um de seus objetivos claros a luta contra o racismo e a busca por representatividade. 
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Falar da falta de representação do negro na mídia é ir muito mais a fundo, é discutir o 

seu papel na sociedade e a importância de os afrodescendentes firmarem a sua identidade. O 

processo não deriva dos dias atuais, é histórico e nutre conceitos que remontam à época da 

escravidão. A abolição da escravatura não inseriu o negro à sociedade, sendo este relegado à 

marginalidade, com piores salários e moradias. 

Para Chaves (2008), o Brasil apresenta etnias múltiplas, mas a mídia não apresenta 

essas misturas. A partir dessa reflexão, podemos dizer que é muito frequente escutar a frase: 

“O Brasil não é um país racista”, mas, na prática, esta não é uma verdade. Há uma grande 

disparidade de posições sociais, salários, e as notícias sobre negros, na maior parte das vezes, 

são veiculadas com cunho negativo. Muitos ainda não conseguem chegar aos cursos 

superiores e representam uma parcela maior de desempregados.  

Segundo o Portal Brasil (2015), mulheres, negros, pretos e pardos têm obtido avanços 

no que diz respeito ao mercado de trabalho, mas, ainda conforme declaração expressa no 

referido site, ainda há rastros de um preconceito histórico.  

No jornal Correio do Povo, de 18 de novembro de 2016, uma matéria veiculada aponta 

para estes problemas. Com o título “Aumenta desemprego para trabalhador negro” (ANEXO 

A), a matéria traz uma pesquisa da Fundação de Economia e Estatística (FEE) e da Fundação 

Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS). A taxa de desemprego apresentou um 

crescimento de 8,5% da População Economicamente Ativa (PEA), isso no ano de 2014, para 

12,6%, em 2015.  

Quanto à mulher negra, em 2014, a taxa de desemprego era de 9,2%, tendo avançado 

para 12,8% em 2015. Em relação ao homem negro, que era de 7,9%, passou para 12,4%. “De 

2014 para 2015, o nível ocupacional dos negros baixou; na indústria de transformação, ficou 

em menos de 4 mil; e no comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, a 

redução foi de 1 mil postos” (AUMENTA..., 2016, p. 8). 

Silva, M. (2015), diz que um dos fatores importantes para a inserção do negro na 

sociedade como um todo e uma diminuição da redução de desigualdade foi a criação dos 

movimentos sociais, dentre esses surge o movimento negro. 

Eles, há anos debatem e lutam pela inserção de negros, mulheres e indígenas dentro 

dos meios de comunicação. Apesar disso, a imprensa ainda apresenta estereótipos. 

Assim, as mulheres negras e indígenas são as que mais sofrem com a discriminação 

na mídia nacional (SILVA, M., 2015, p. 25). 
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As mulheres, além de o fator gênero ser bastante forte, há ainda o fato de ser 

proveniente de uma etnia estigmatizada. Retorna-se ao fator de que tudo vem através de 

questões histórias. Para Silva, M. (2015), há uma ênfase no fato de que foi a partir da 

educação que as mulheres puderam vislumbrar novas possiblidades e lutar por seus direitos. O 

espaço ocupado pelas mulheres na imprensa foi sendo conquistado aos poucos.  

Mas e a mulher negra? Este espaço foi é ainda é algo que se busca, pois ainda há 

grandes disparidades quando comparamos o espaço dedicado à mulher negra e a mulheres de 

etnia branca. “A ausência de negras nas redações pode ser considerada como um retrato do 

preconceito e discriminação existente no Brasil, além da presença de estereótipos na televisão 

nacional” (SILVA, M., 2015, p. 25-26). 

Ainda não há representantes para o público infantil nas telas de TV; as mulheres 

negras ocupam as mais baixas posições no mercado de trabalho; e os meios de comunicação 

de massa não representam o negro com igualdade, há muitos estereótipos que precisam ser 

quebrados. Por não encontrar espaço suficiente nas grandes mídias e pelas novas tecnologias 

estarem dominando o processo de relações dos últimos tempos, muitas das mulheres negras, 

inclusive jornalistas, migram para as redes sociais com o objetivo de explanar aquilo que 

acreditam.  

As novas mídias têm proporcionado à população negra, no caso aqui específico às 

mulheres, um espaço onde há uma afirmação de suas identidades e uma forma de valorização 

do significado de ser mulher e negra.  
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3 A MÍDIA E A NEGRITUDE  

Neste terceiro capítulo iremos analisar a questão da mídia e a valorização dos negros. 

O capítulo está dividido primeiramente com o surgimento das novas mídias e a inserção do 

negro nas redes sociais em especial no uso de blogs. O capítulo também traz a história da 

criação dos blogs até a sua transformação em uma das principais ferramentas para a troca de 

informações. 

3.1 AS REDES SOCIAIS E A VALORIZAÇÃO DOS NEGROS 

As novas mídias têm trazido uma nova visão e inúmeras oportunidades, 

principalmente aos grupos “excluídos” da sociedade. É através dos grupos na internet que as 

pessoas se comunicam, falam de sentimentos, ideais. Esta é uma fase em que a sociedade cria 

novas formas de se comunicar a todo instante.  

Matos (2015) destaca que as redes sociais existem desde a Pré-História, pois são 

formas das pessoas, através de agrupamentos, se relacionarem e destacarem os seus valores 

em comum.  

Na década de 90, com a expansão da internet, os sites de redes sociais foram criados e 

estas novas tecnologias trouxeram novas formas de produção, distribuição e como serão 

consumidas as informações. As redes sociais se tornaram um grande elo para troca de 

informações e o espaço escolhido pelas minorias para fazer questionamentos e debater a 

realidade que os cerca.  

Matos ainda ressalta que o primeiro site surgiu nos Estados Unidos, em 1995, o 

classmates.com, e tinha a finalidade principal de fazer a ligação de amigos de colégio ou 

faculdade. Já em 1997, os weblogs surgem, e depois vieram outros como o Orkut, Facebook, 

Twitter, You Tube. Todos nascem com a finalidade máxima de compartilhamento de 

informações e interação entre os usuários. 

Recuero (2010) define rede social como um conjunto que possui dois elementos: os 

atores e as conexões. Os atores são as pessoas, instituições ou os grupos, que Recuero 

denomina os “nós” da rede. Já as conexões são formadas pelas interações ou os laços sociais.  

Lemos, André (2013) destaca que as redes sociais acontecem através das interações 

entre os atores sociais, mas que a tecnologia usada para a produção de conteúdos é o que faz a 

rede social “ganhar vida” na internet. 
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Recuero (2012) diz ainda que as redes sociais na internet são percebidas como 

representações e os indivíduos, os atores sociais, interagem de forma representativa. As redes 

vão sendo explícitas à medida que as interações começam a ser construídas. 

Nas redes sociais, essas conexões são constituídas principalmente de relações 

sociais, ou seja, de relações criadas através de eventos de fala e de troca de 

informações entre atores, que terminam por construir laços sociais. Grosso modo, 

um laço social representa uma conexão que é estabelecida entre dois indivíduos e da 

qual decorrem determinados valores e deveres sociais (RECUERO, 2012, p. 129). 

Pessoas do mundo interagem diariamente e estes usuários são consumidores de 

informações, assim como têm voz, produzem conteúdos e também valores. Através das novas 

mídias, é possível fazer a postagem de fotos, vídeos, dar opinião sobre os textos publicados e 

também publicar. 

Reportando novamente ao trabalho de Matos (2015), a autora afirma que há um 

branqueamento enraizado na sociedade, mas que diferentes grupos, em especial os ligados às 

pautas do movimento negro, conseguiram divulgar suas ideias através das oportunidades que 

as redes sociais proporcionam, diferentemente da mídia massiva, ou seja, a televisão e rádio e 

até mesmo os jornais impressos e revistas. 

As novas mídias, além da maior facilidade para a divulgação dos assuntos também 

assegura um maior alcance de público. Sibilia (2008 apud MATOS, 2015) ao falar da 

exposição do “eu” na era moderna, afirma que os indivíduos são premiados a partir do 

momento que se mostram diferentes.  

Esta pesquisa analisa o blog “Blogueiras Negras”, que se formou a partir de criações 

de diversas blogueiras, negras, espalhadas pelo Brasil e com os mesmos ideais: fazer com que 

suas escritas, suas vivências pudessem ser repassadas e conhecidas pela sociedade num todo. 

Estas mulheres se posicionam sobre diversos assuntos, desde a questão política até 

toda a situação de preconceito vivenciada em pleno século XXI. As mulheres negras são 

representadas através de textos que abordam temáticas sobre identidade, sexualidade, beleza, 

saúde, estilo de vida, entre outras.  

No espaço, no caso o blog Blogueiras Negras, buscamos analisar a questão de 

empoderamento dos indivíduos e se há o processo de sororidade. Nesta pesquisa, o objeto de 

pesquisa é denominado como blog pelo fato de que, através da pesquisa bibliográfica, os 

artigos encontrados e que têm o Blogueiras Negras como objeto de análise o referenciam 

desta forma.  
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O blog, hoje, é um portal coletivo, mas optamos por continuar com a denominação 

blog por ser assim referenciado em vários trabalhos analisados e, também, por ser mantido 

por blogueiras, ou seja, mulheres negras que possuem seus blogs e compartilham suas ideias 

no Blogueiras Negras.  

3.2 O USO DE BLOGS E SUA ESTRUTURA 

Com a Web 2.0 e as mídias digitais, as mudanças comunicacionais ocorreram e as 

formas das pessoas manterem contato umas com as outras também foram ganhando outras 

formas, sendo a criação de blogs uma delas. Os blogs são importantes ferramentas de 

comunicação e apareceram no ano de 1997, mais precisamente 17 de dezembro do referido 

ano. O termo Blog vem de “weblog”, uma junção de “web” e “log”. O criador foi Jorn Barger. 

Nesta época, conforme citado na obra “Blogs.com-Estudos sobre blogs e comunicação”, de 

Adriana Amaral, Raquel Recuero e Sandra Portella Montardo (2009), os weblogs eram 

poucos e quase nada se diferenciavam de sites comuns existentes na web, mas a partir do final 

da década de 90, com o surgimento das ferramentas de publicação, os weblogs ganharam mais 

destaque. 

Matos (2015) cita que em 1999 surgiram os primeiros serviços gratuitos para a criação 

dos blogs pessoais que foram o Pitas (www.pitas.com) e o Blogger (www.blogger.com), com 

isso qualquer usuário podia se cadastrar e construir a sua página com modelos que fosse de 

sua preferência. Ainda conforme Matos, com o sistema da Web 2.0, o usuário pôde inserir 

fotos, vídeos e mapas às suas postagens.  

Em 2004, o Blogger foi comprado pelo Google e isso apontava uma consagração deste 

formato. Logo após, os blogs se popularizaram como diários pessoais. A censura, as políticas 

e também os ativismos estão ligados aos blogs, dizem Amaral, Recuero e Montardo (2009, p. 

12). Segundo elas, há países que reprimem a ação de blogueiros por achar que estes são fortes 

influenciadores. 

Ainda para as autoras, pelo fato de dar voz, permitir a troca de informações e os 

compartilhamentos, são poderosas ferramentas de transformação social. Estas são formas 

extremamente importantes aos indivíduos, pois se vive em uma sociedade que tem a 

necessidade de interagir, de exaltar seus pensamentos e dizer, principalmente, aquilo que 

sente e, desta maneira, transformar o espaço em que está inserido.  

Os blogs funcionam, além de um instrumento de grande importância para as Ciências 

Sociais, também como um potencial instrumento pedagógico, uma vez que auxilia os diversos 

http://www.pitas.com/
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estudantes em suas pesquisas e expansão de suas ideias. Os blogs trouxeram a oportunidade 

para que alguns grupos que não tinham voz na sociedade pudessem se manifestar. Hoje, as 

pessoas querem compartilhar tudo e de forma instantânea.  

Os blogs se transformaram ao longo dos tempos em um fenômeno de massa. De 

acordo com Silva, F., atraem milhares de usuários a cada ano. 

A blogosfera, como é conhecido o mundo dos blogs, conta com quase 100 milhões 

de blogs, segundo o Technorati1, serviço de buscas e indexação especializado nos 

diários virtuais da blogosfera. Em abril de 2007, segundo a empresa, eram criados 

175 mil blogs por dia e cerca de 1,6 milhão de posts eram publicados diariamente, 

ou seja, o equivalente a 18 atualizações por segundo. Os números realmente 

impressionam. Para chegar a um milhão de usuários, a telefonia fixa demorou 74 

anos; o rádio, 38 anos; os computadores, 16 anos; os celulares, 5 anos; a Internet, 4 

anos; o Skype, 22 meses. Quanto aos blogs, apenas para termos uma comparação 

com outras tecnologias lançadas ao longo da história, em maio de 2006 eram 40,5 

milhões; em abril de 2007, o número chegava a 72 milhões. Em menos de um ano, a 

blogosfera praticamente dobrou de tamanho (2010, p. 1). 

Os números apontados nos mostram o “poder” desta rede e a capacidade de 

comunicação estabelecida pelas pessoas em todos os cantos do mundo. Nesta ferramenta, a 

junção de imagens e a interatividade atraem cada vez mais usuários.  

O pesquisador aponta, também, que a capacidade de resposta do leitor, a 

instantaneidade, é um dos principais atributos dos blogs. Para ele, a participação do outro/a 

interatividade é de suma importância porque esta seria um “termômetro” da visibilidade de 

quem escreve.  

Schittine (2004 apud SILVA, F., 2010) ressalta alguns aspectos ligados ao surgimento 

dos blogs, como o exibicionismo e o desejo de visibilidade; a possibilidade de se expressar 

com mais liberdade e o estabelecimento de confiança entre aquele que escreve e o seu leitor. 

Devido a todas estas funcionalidades, os blogs se tornaram importantes instrumentos de 

estudos para a área de comunicação.  

A escrita através dos blogs proporciona um contato muito maior com um grande 

número de usuários da internet e, também, a capacidade de se sentir valorizado a partir do 

momento que consegue dizer o que pensa e acredita. O uso dos blogs revolucionou a maneira 

de comunicar e o modo como as pessoas se relacionam com as outras. A possibilidade de 

postar conteúdo a qualquer momento tem atraído o público que deseja saber sobre diversos 

assuntos de forma mais aprofundada.  

Orlandi (2010) diz que os blogs proporcionam um contato com os leitores, mas que 

também fazem com que blogueiros troquem experiências entre si. Ela ainda ressalta que esta 

experiência é importante para estudar a rede e fazer um levantamento desta.  
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“Além disso, as principais blogueiras funcionam como conectoras, estando sempre 

sendo citadas por outras blogueiras e também lançando assuntos que muitas vezes são 

repetidos por outras” (ORLANDI, 2010, p. 2). Assim ficam conhecidas e cada vez mais 

atraem público interessado nos assuntos debatidos.  

Este é o caso do Blogueiras Negras, objeto de estudo desta pesquisa. Mulheres Negras 

de todo o Brasil se reuniram; elas produzem e postam textos que remetem ao tema da 

negritude. 
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4 O PERCURSO METODOLÓGICO 

Neste capítulo, é apresentado o percurso metodológico adotado nesta pesquisa. Para se 

investigar o objeto, neste caso o blog Blogueiras Negras, foi utilizado a pesquisa qualitativa, 

aliada à pesquisa bibliográfica e à análise do conteúdo. Também é apresentada a análise 

interpretativa dos dados.  

4.1 METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa empírica optou-se pela abordagem qualitativa, em que 

o estudo visa um maior contato com o objeto que está sendo analisado.  Tendo em vista que o 

objetivo central era compreender como o blog Blogueiras Negras colabora no empoderamento 

da mulher negra através de seus conteúdos/discurso.  

A pesquisa qualitativa irá proporcionar que o tema seja compreendido em sua 

totalidade. O pesquisador busca compreender o significado dos dados que foram coletados e 

os descreve, analisa-os. Aqui, a pesquisa qualitativa está associada à pesquisa bibliográfica e à 

análise de conteúdo. 

4.2 DO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Para a obtenção dos dados foi eleita a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica 

surge com o objetivo de responder ao problema de pesquisa. De acordo com Gil (2008), a 

pesquisa bibliográfica feita através de trabalhos já realizados que estão disponíveis em livros, 

artigos científicos, páginas da web, entre outros. O pesquisador faz um levantamento do que já 

foi estudado sobre o assunto.  

Para o autor, a vantagem da realização da pesquisa bibliográfica está no fato de o 

investigador ter uma gama muito ampla do que será pesquisado, diferente do que seria se 

fosse pesquisar de forma direta somente.  

Analisaram-se os trabalhos já existentes com a temática de representatividade negra e 

a importância destes para o embasamento do trabalho. Para isso foram utilizados livros, 

periódicos, jornais, revistas, monografias, pesquisa em sites, entre outros, buscando desenhar 

o estado da arte.  

Na busca por trabalhos realizados e bibliografia disponível, percebeu-se, através de 

pesquisas, que questões como a do negro, das mulheres negras e do processo de 
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representatividade vêm sendo discutidas nas mais diferentes modalidades, mas também é 

possível notar que existe uma não publicização de trabalhos na área de comunicação, o que 

conduz ao equívoco de se pensar que não há muitos trabalhos existentes.  

A questão inicial era discutir a falta destes trabalhos, porém, em uma análise mais 

profunda, se vê que há uma gama de pessoas que pesquisam e publicam sobre o assunto em 

questão, o que não existem são maiores divulgações, o que proporciona o aparecimento de 

outras temáticas. Então, compreende-se que é necessário discutir e buscar espaços para que o 

tema da negritude e sua representatividade não sejam de interesse apenas dos negros, mas sim 

de toda uma sociedade, que deve buscar uma igualdade real de direitos e deveres.  

Em primeiro momento, foi feita uma pesquisa junto aos trabalhos monográficos do 

curso de Jornalismo da Unifra. Neste âmbito, foram encontrados os trabalhos das acadêmicas 

Jucineide Terezinha Ferreira e Mariana Pedrozo da Silva. O primeiro, defendido no ano de 

2011, sob a orientação da professora Ana Luiza Coiro Moraes, teve como título A Visibilidade 

do Negro na Mídia: O negro na Coluna Social do Jornal A Palavra de São Sepé. A 

importância do referido trabalho, para o embasamento desta pesquisa, aparece no referencial 

teórico, quando a autora traz citações dos autores Muniz Sodré e Milton Santos, brasileiros 

que trabalham com o conceito de identidade e enfatizam as diferenças entre brancos e negros 

no Brasil. Também é importante enfatizar questões sobre a criação do movimento negro no 

Brasil (FERREIRA. J., 2011).  

Quanto ao segundo, defendido em 2015, traz como título A Mulher Negra no 

Telejornalismo Gaúcho: Percepções sobre Gênero, Raça e Profissão, com orientação do 

professor Carlos Sanchotene. O trabalho enfatiza a questão de gênero e profissão, com o olhar 

voltado ao meio televisivo. Assim como o trabalho de Silva, M. (2015) busca compreender 

como profissionais negras do telejornalismo percebem temas como igualdade de gênero, 

mercado de trabalho e representação, busca-se, nesta pesquisa, investigar estes mesmos 

propósitos tendo as “blogueiras negras” como objeto de análise. Um dos objetivos é perceber 

como a produção de diversos conteúdos em um site colaborativo pode ajudar as diversas 

profissionais negras a ter um espaço de trocas de ideias e representação. 

Após, deu-se continuidade à pesquisa em outros sites como Google Acadêmico, 

Compós e Intercom. Como referência, foram selecionados os seguintes trabalhos: A 

Construção da Identidade Negra a partir de Informações Disseminadas em Blogs de Funk, de 

Jobson Francisco da Silva Júnior, 2014, da Universidade Federal da Paraíba, presente no 

arquivo virtual da biblioteca da instituição. É uma dissertação de mestrado que auxilia no 

modo de ver como o sujeito se apropria do espaço (blogs) para construir a identidade negra; 
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também foi essencial para fundamentar o referencial teórico ao utilizar autores como Raquel 

Recuero e André Lemos (JÚNIOR, 2014). 

Com o trabalho de Édila Maria dos Santos Matos, acessível no Google Acadêmico, 

Cachear e Encrespar: moda ou resistência? Um estudo sobre a construção identitária do 

cabelo afrodescendente em blogs, da Universidade de Brasília, 2015, é possível perceber o 

trabalho metodológico, focado em uma pesquisa exploratória e análise de conteúdo. No 

trabalho citado, a autora utilizou a pesquisa exploratória para poder explicar, de forma mais 

clara, o processo de exposição do cabelo crespo/cacheado ao longo dos tempos; e os blogs 

serviram como suporte de conteúdos, em que os fatos foram explicitados.  

Matos tem como objetivo analisar como a identidade dos cabelos de afrodescendentes 

é construída através de blogs, o que vem ao encontro da pesquisa que está sendo realizada, em 

que a identidade negra e sua representatividade são o foco principal. 

Já o artigo de Larissa Adams Braga, Blogueiras negras em destaque na Revista Raça 

Brasil: promovendo o orgulho através da estética, da Universidade Federal da Paraíba, 2016, 

vem ao encontro da pesquisa em questão, ou seja, enfatizar, investigar o empoderamento das 

mulheres negras através dos blogs, isso tudo ao se perceber a questão da autoestima e do 

espaço destinado aos propósitos de cidadania da etnia negra. Larissa faz toda uma análise da 

imprensa negra, também foco deste estudo e a busca por novos subsídios. 

Outro artigo importante tem como autoras Renata Barreto Malta e Laila Thaíse Batista 

de Oliveira, da Universidade Federal do Sergipe, 2016. Com o título Enegrecendo as redes: o 

ativismo de mulheres negras no espaço virtual, a visibilidade do negro através da internet e a 

multiplicação de informações através de compartilhamentos é a principal contribuição 

(MALTA; OLIVEIRA, L., 2016). 

Por último, o trabalho de Ana Paula da Silva e Souza, A Representação do Negro na 

Revista Raça Brasil- Breve Análise Sobre as Construções de Identidade e Cidadania, de 

2007, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Através dele é possível entender as 

estratégias de comunicação que são feitas para representar o negro e como também se dá o 

processo de construção da identidade desta etnia (SOUZA, A., 2007). 

No que se refere ao estado da arte nos últimos anos, pode-se perceber através de 

pesquisas, que a questão do negro, mulheres negras e o processo de representatividade vem 

sendo discutido nas mais diferentes modalidades, mas também se percebe que estes trabalhos 

são pouco divulgados, ou seja, há pouca informação quanto a existência destes. 
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4.3 A OPÇÃO PELA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

A pesquisa é composta de mais um componente, a análise de conteúdo, que consiste 

em descrever e interpretar o conteúdo que será analisado, ou seja, é possível compreender as 

mensagens além de uma leitura habitual.  

Bardin (2011 apud SANTOS, F., 2012) faz uma análise histórica da análise de 

conteúdo, aplicada em um primeiro momento nos Estados Unidos, na metade do século XX, 

enquanto um instrumento de análise das comunicações, embora houvesse escritos sobre a 

técnica em épocas anteriores. Ainda diz que a principal função da Análise de Conteúdo é o 

desvendamento crítico das coisas. É uma análise que consiste em um constante 

aperfeiçoamento que se aplica a diferentes discursos.  

Bardin (2009) classifica a análise de conteúdo em diferentes fases: (a) a pré-análise; 

(b) a exploração do material e o tratamento dos resultados, (c) a inferência e a interpretação. 

Na pré-análise acontece a organização, ou seja, a escolha dos documentos que serão 

submetidos à análise, a organização do corpus da pesquisa; a formulação das hipóteses e 

objetivos e a elaboração de indicadores que irão fundamentar a interpretação final. 

Moraes (1999) diz que a matéria-prima da análise de conteúdo é constituída de 

qualquer material que faça parte da comunicação verbal e não verbal, ou seja, as revistas, 

cartas, cartazes, livros, filmes, entrevistas, discos, fotografias, diários pessoais, entre outros. 

“Contudo os dados advindos dessas diversificadas fontes chegam ao investigador em estado 

bruto, necessitando, então ser processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de 

compreensão, interpretação e inferência a que aspira a análise de conteúdo.” (MORAES, 

1999, p. 2). A análise de conteúdo irá partir de pressupostos e ao examinar um texto pode se 

perceber que ele possui variados significados.  

Olabuenaga e Ispizúa (1989, p. 185 apud MORAES, 1999) ressaltam que o sentido 

que o autor do texto pretende expressar pode coincidir com o entendimento do leitor; o 

sentido pode ser interpretado de forma diferente por cada leitor; um autor pode transmitir uma 

mensagem, mas os diferentes leitores podem recebê-la de forma diferente; e um texto pode 

apresentar um sentido que nem mesmo o autor esteja consciente disso. Em síntese, a análise 

de conteúdo parte de uma interpretação pessoal que o pesquisador terá em relação aos dados 

obtidos. Moraes (1999) diz que é impossível que haja uma leitura neutra, sempre terá de haver 

uma interpretação. 

Entende-se, então, que a Análise de Conteúdo é uma leitura aprofundada, determinada 

pelo sistema linguístico e tem como objetivo principal investigar as relações do discurso e os 
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conteúdos exteriores. Com esta análise, é possível explorar bem o material e ver de que forma 

os resultados serão interpretados, ou seja, esta análise proporciona que haja novas 

compreensões sobre o objeto.  

4.4 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS E A PRÉ-ANÁLISE 

Quadro 1 – Constituição do corpus e pré-análise 

Período a ser analisado Decidiu-se analisar publicações de períodos 

diferentes, que englobam produções dos 

anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, no Blog, 

tendo como referências as temáticas 

elencadas neste estudo: negritude, 

empoderamento, sororidade. 

Objetivos da análise  Compreender a construção da imagem da 

mulher negra e a busca pelo empoderamento 

e igualdade.  

Categorias Foram definidas três categorias para auxiliar 

na compreensão da construção da imagem 

da mulher negra no blog e seu 

empoderamento 

4.4.1 As categorias de análise  

As categorias estabelecidas para análise irão ajudar a entender como é construída a 

imagem da mulher negra nas redes sociais, com ênfase no Blogueiras Negras, além do modo 

como se dá o empoderamento e a divulgação da questão da negritude nas mídias sociais. São 

elas: 

a) empoderamento – adotamos quatro dos cinco critérios apontados por Stromquist 

(2000 apud COSTA, A., 2012) ao analisar como são trabalhados esses aspectos 

nos textos do blog; tais critérios, a seguir, são essenciais para se perceber o real 

empoderamento – enunciação positiva/confiança (autoestima e valorização); 

pensamento positivo (a habilidade para pensar de forma crítica); coesão do grupo 

(a capacidade de analisar o meio em que se está inserido e desenvolver a 

capacidade de comprometimento, protagonismo, colaboração e reciprocidade); 

tomada de decisões coletivas e mudanças no nível individual; 

b) sororidade – Aqui iremos analisar a presença do termo através dos textos; 
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c) interação – espaço de participação e comentários por meio da inserção ou não de 

comentários de leitores nos textos selecionados. 

4.5 DO OBJETO – O BLOG BLOGUEIRAS NEGRAS 

O Blogueiras Negras
2
 (Figura 1) é um site colaborativo que foi criado com o objetivo 

principal de motivar a produção de textos em relação a datas importantes como o 20 de 

novembro, dia para celebrar Zumbi de Palmares e a Consciência Negra, e 25 de novembro, 

Dia de Combate à Violência contra as Mulheres. A motivação principal era fazer as vozes 

serem ecoadas e os assuntos conhecidos pelo público geral.  

 
Figura 1: Página inicial do Blogueiras Negras. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 7 out. 

2017. 

O projeto nasceu no dia 8 de março de 2012, Dia Internacional da Mulher. A 

homepage é referência para as mulheres negras e aqueles que se identificam com o feminismo 

e a luta antirracista.  

São em torno de 200 blogueiras que trabalham a questão de gênero e raça, 

principalmente a questão da negritude, feminismo e produção de conteúdo. A escrita para o 

grupo é a principal ferramenta de combate ao racismo, sexismo, entre outros.  

O projeto nasceu através da Blogagem Coletiva da Mulher Negra. O grupo se reuniu e 

desta união surgiu o site blogueirasnegras.org/. Todas as blogueiras que participam deste 

projeto possuem blogs paralelos, ou seja, todas vêm com uma bagagem já de trocas de 

                                                
2
 Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 7 out. 2017. 

http://blogueirasnegras.org/
http://blogueirasnegras.org/
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experiências e diversificação de temas, que vão deste a questão estética até a discussão do 

papel da mulher na sociedade.  

O Blogueiras Negras trabalha com a troca de experiências e opiniões através de um 

ativismo compartilhado em meios de comunicação independentes. A missão do grupo é 

promover a livre produção de conteúdo uma vez que a mulher negra sempre teve o seu 

discurso negado, a ideia e ter ver os assuntos ganharem visibilidade e tornarem-se 

protagonistas de suas próprias histórias.  

Somos mulheres negras e afrodescendentes. Blogueiras com estórias de vida e 

campos de interesse diversos; reunidas em torno das questões da negritude, do 

feminismo e da produção de conteúdo. Sujeitas de nossa própria estória e de nossa 

própria escrita, ferramenta de luta e resistência. Viemos contar nossas estórias, 

exercício que nos é continuamente negado numa sociedade estruturalmente 

discriminatória e desigual (NUNES, 2014, s.p.). 

Na apresentação do Blogueiras também está evidenciada a missão e os objetivos. Uma 

das metas é promover a livre produção de conteúdo, sempre partindo da ideia de que as 

mulheres negras sempre tiveram negado lugares e discursos. Como objetivos, propõe 

promover e publicar conteúdos das diversas linguagens e em diferentes suportes como blogs, 

vídeos, livros, áudios, sempre difundindo o material produzido por mulheres negras. 

“Conteúdos esses de diversos gêneros literários e temas, desde que tenham cunho feminista, 

antirracista e se posicionem contra as principais opressões que assolam nossas mulheres e 

homens negros” (BLOGUEIRAS NEGRAS, 2014, s.p.). 

Outro objetivo é promover e celebrar a cultura afrodescendente através da mídia negra, 

usando as bases mídialivristas e democráticas na área da comunicação, sempre visando um, 

diálogo com as pessoas e a interação. 

A equipe que coordena o blog é formada por Charô Nunes e Larissa Santiago. Há uma 

equipe de coordenadoras que são responsáveis pela seleção dos textos, manutenção do site, 

organização de material e editoria. Conforme dados do Blogueiras, já passaram pela 

coordenação Alexandra Ravelli, Angela Brandão, Celine Ramos, Dara Ribeiro, Gabi Porfírio, 

Jéssica Dandara, Maria Rita Casagrande, Nênis Vieira, Paola Ferreira, Thiane Barros, 

Verônica Rocha e Zaíra Pires.  

A assessoria jurídica fica sob a responsabilidade de Laura Oliveira. Conforme 

informações do próprio blog, as atualizações das informações ocorrem cinco vezes por 

semana, com textos originais. 
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Os valores do Blogueiras Negras estão em alinhamento com os valores do feminismo 

negro interseccional, pois há interesse nas questões de raça, gênero, classe e todas as relações. 

A linha editorial segue os mesmos princípios dos valores. Não é publicado material de cunho 

transfóbico, machista, classista, racista, sexista, gordofóbico, capacitista, lesbo-homo-

bifóbico, ageísta (relacionado à idade), ou qualquer outra forma de opressão e preconceito 

(BLOGUEIRAS NEGRAS, 2017, s.p.).  

A representação do Blogueiras Negras só pode ser feita por uma equipe denominada 

pela coordenação do blog. Para publicar, podem participar mulheres negras e 

afrodescendentes que participam no Facebook, na comunidade de discussão. Ao participar do 

fórun, as leitoras podem acessar a agenda mensal e informar o tema escolhido, data e e-mail.  

As mulheres negras que não fazem parte da comunidade do Blogueiras Negras 

também podem participar, é preciso enviar o texto com uma breve descrição sobre a autora do 

texto.  

4.5.1 Arquitetura do blog 

No menu principal, na página inicial (Figura 2), é possível perceber que o conteúdo do 

Blogueiras Negras pode ser acessado através do Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram e 

You Tube. Isso demonstra o quanto as pessoas estão conectadas e as redes sociais/mídias 

sociais aparecem com a função de interação e também compartilhamento de informações. São 

novas formas de comunicação e relacionamentos. 

 
Figura 2: Principais mídias de acesso ao Blogueiras Negras. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso 

em: 13 out. 2017. 

Também neste espaço, os usuários encontrarão o item Sobre (Figura 3); ao clicar, o 

usuário encontra uma aba que traz informações sobre a equipe, como anunciar, as perguntas 

http://blogueirasnegras.org/
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mais frequentes (FAQ) e o contato, que pode ser feito através da identificação pelo nome- e-

mail e uma mensagem. 

 
Figura 3: Informações e contato do blog. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 13 out. 2017. 

No mesmo espaço existe a agenda, denominada Agenda Negra (Figura 4), para que os 

usuários fiquem informados das principais atividades, eventos.  

 
Figura 4: Agenda do Blogueiras Negras. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 13 out. 2017. 

http://blogueirasnegras.org/
http://blogueirasnegras.org/
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Também é possível, através do menu principal, visualizar submenus. Entre estes está o 

Popular, em que é possível ver quais textos receberam o maior número de visualizações. Há 

uma hierarquização que é feita pela audiência.  

A cada dia há um ranking das matérias mais acessadas. O dia atual é denominado de 

Agora, assim como aparece o ranking da Semana ou do Mês. Essa seria outra forma de 

mostrar a escolha que é feita pelo público. 

Na Figura 5 está o ranking Agora do dia 13 de outubro de 2017, na Figura 6, o ranking 

da Semana e, na Figura 7, o ranking do Mês de outubro. 

 
Figura 5: Popular ranking de Agora. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 13 out. 2017. 

Figura 6: Popular – ranking da Semana. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 13 out. 2017.  

http://blogueirasnegras.org/
http://blogueirasnegras.org/
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Figura 7: Popular – ranking do Mês. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 13 out. 2017. 

Quando um texto é selecionado, é possível, ao final da página, antes dos comentários, 

visualizar os conteúdos relacionados, estes são gerados em função das tags. É possível 

observar que há algumas tags em comum, o que não significa que todo o conteúdo seja em 

função do texto principal. 

Neste caso, o texto selecionado foi Os espaços de brincar e as crianças negras, de 

Mayara Assunção, de 2 de outubro de 2017. Como mostra a Figura 8, os dois artigos 

relacionados também tratam da questão da criança negra e mais abaixo é possível visualizar 

que há um comentário a respeito do texto mencionado.  

 
Figura 8: Artigos relacionados. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/2017/10/02/os-espacos-de-brincar-e-

as-criancas-negras/. Acesso em: 13 out. 2017. 

http://blogueirasnegras.org/
http://blogueirasnegras.org/2017/10/02/os-espacos-de-brincar-e-as-criancas-negras/
http://blogueirasnegras.org/2017/10/02/os-espacos-de-brincar-e-as-criancas-negras/
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4.5.2 Temas mais explorados no blog 

Os artigos da página inicial do Blogueiras Negras são separados em um menu com 

editorias para facilitar o acesso do usuário, que poderá ir direto ao seu tema de interesse. São 

elas: identidade, cotidiano, preconceito, infância, juventude, educação, religião, resistência, 

política, violência, saúde, beleza, corpo, sexualidade, estilo de vida, moda, esporte, entre 

outras.  

A editoria Identidade subdivide-se em cotidiano, identidade, preconceito, infância e 

juventude, religião e educação. A Figura 9 mostra o encaminhamento que o usuário terá ao 

clicar em Identidade, logo aparece uma aba, assim como será com os outros temas. 

 
Figura 9: Aba Identidade. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 13 out. 2017. 

A aba Resistência (Figura 10) está subdividida em história, resistência, política, 

feminismo, negras notáveis, violência e pessoas. 

http://blogueirasnegras.org/
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Figura 10: Aba Resistência. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/ .Acesso em: 20 out. 2017. 

A aba Saúde e Beleza (Figura 11) subdivide-se em: saúde, beleza, corpo e sexualidade. 

 
Figura 11: Aba Saúde e Beleza. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/.Acesso em: 13 out. 2017. 

Em Estilo de Vida, encontramos moda, esporte, relações interpessoais, urbanidade e 

trabalho. 

http://blogueirasnegras.org/
http://blogueirasnegras.org/
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Figura 12: Aba Estilo de Vida. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 20 out. 2017. 

A aba Cultural está fragmentada em: arte, cinema, culinária, cultura, literatura, mídia, 

música, poesia e televisão. Essa aba é a que possui o maior número de subtemas e é nela que 

as questões de arte e visibilidade comunicativa estão mais em evidência.  

 
Figura 13: Aba Cultural. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 13 out. 2017. 

Na aba Colunas, temos pedagogia da travestilidade e ver (te)b(r)al. 

http://blogueirasnegras.org/
http://blogueirasnegras.org/
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Figura 14: Aba Colunas. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 20 out. 2017. 

Também há o Newsletter, no lado direito da página, onde os leitores do Blogueiras 

Negras podem receber conteúdos exclusivos. Basta fazer o cadastro através do nome e e-mail. 

É possível também observar na imagem que logo abaixo do Newsletter aparecem os últimos 

posts que foram feitos no blog.  

 
Figura 15: Aba Newsletter. Disponível em: http://blogueirasnegras.org/. Acesso em: 13 out. 2017. 

http://blogueirasnegras.org/
http://blogueirasnegras.org/
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4.6 ANÁLISE DO CORPUS 

Mediante a pesquisa, constatou-se que, num período de cinco anos e meio, 2012 até a 

primeira quinzena de outubro de 2017, foram publicados um total de 930 textos, conforme 

pode-se constatar no Quadro 2: 

Quadro 2 – Análise do corpus 

Ano Textos Publicados 

2012 111 

2013 298 

2014 213 

2015 153 

2016 103 

2017 Até a 1ª quinzena de outubro – 52 
Pesquisa realizada dia 13 de outubro de 2017. 

Para este trabalho, considerando o universo acima apresentado, os critérios de escolha 

dos textos a serem analisados partiram das referências anteriormente mencionadas e que 

fundamentam a pesquisa – empoderamento, negritude e sororidade – identificando-as no 

corpo das matérias. Localizaram-se 123 textos produzidos sobre empoderamento; 150 sobre 

negritude, e 35 sobre sororidade. Os resultados dessa busca são demonstrados no Quadro 3. 

Quadro 3 – Número de textos de cada temática 

Empoderamento 123 textos 

Negritude 150 textos 

Sororidade 35 textos 
Dados coletados nos dias 26 e 27 de setembro de 2017.  

Diante desse universo amplo de análise, procedeu-se a escolha dos textos com base no 

nos temas, comentários e visualizações que eles tiveram. Assim, e para que houvesse uma 

melhor compreensão das teorias aplicadas nesta pesquisa, os textos selecionados são dos anos 

2013, 2014, 2015 e 2016. Foram selecionados 15 textos inicialmente e destes, após uma 

leitura minuciosa, cinco foram escolhidos para a análise, conforme pode ser visualizado no 

Quadro 3. Os textos serão identificados por T1- texto 1; T2- texto 2; T3- texto 3; T4- texto 4; 

T5- texto 5. 
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O primeiro texto analisado foi publicado em junho de 2013, Sobre a Autoestima da 

Mulher Negra e o “Ser Preta e Metida” (T1), de Verônica Rocha. Verônica é blogueira e 

militante feminista. O texto aborda a luta pela autoestima e a importância da valorização de si 

mesma, teve 10.709 visualizações e 41 comentários. 

Em Sororidade Negra: Laços Invisíveis (T2), de março de 2014, Fernanda Souza e 

Mariana Pimentel destacam a visibilidade da mulher negra, a necessidade da união entre as 

mesmas e a herança do racismo e discriminação vivenciados ainda nos dias de hoje (SOUZA, 

F.; PIMENTEL, 2014). Fernanda Souza é estudante de Letras na USP e escreve na Afroteca, 

já Mariana Pimentel é estudante de Ciências Sociais, em que o foco dos estudos está em raça 

e gênero. O texto teve 4.085 visualizações e quatro comentários. 

O terceiro texto é Performances Brancas, Máscaras Negras: a Mulher Negra e a 

Invisibilidade (T3), de Márcia Daniele S. Carvalho (Márcia Phanter), que se define como 

negra, historiadora e militante (CARVALHO, M., 2015). O foco está nas diversas marchas 

que as mulheres negras estão envolvidas, como contra o racismo, sexismo, a importância de 

se posicionar politicamente. Publicado em dezembro de 2015. As visualizações são 2.816 e 

três comentários. 

O quarto texto escolhido é Uma mulher negra empoderada incomoda muita gente 

(T4), de Viviana Santiago, publicado em janeiro de 2015, obteve 4.293 visualizações e oito 

pessoas comentaram. O assunto principal é o empoderamento da mulher negra através de 

grupos virtuais e o quanto esta prática pode incomodar algumas pessoas que não aceitam os 

novos espaços ocupados por estas mulheres. Viviana Santiago é pedagoga e nordestina. 

Adeilma Machado, professora de Língua Portuguesa e Especialista em Educação para 

as Relações Étnico-Raciais, é a autora de O Meu Cabelo Não Me Nega (T5), de janeiro de 

2016, que aborda a questão do cabelo afro como meio de valorização da mulher negra. Este 

último conta com 1.784 visualizações, e 10 pessoas fizeram comentários a respeito.  

Quadro 4 – Dados sobre textos analisados  

(continua) 

Título Data da 

Postagem 

Autora (s) Visualizações Comentários 

T1. Sobre a Autoestima 

da Mulher Negra e o “Ser 

Preta e Metida. 

04 de  

junho de  

2013 

Verônica 

Rocha 

10.709 41 

T2. Sororidade Negra: 

Laços Invisíveis. 

10 de  

março de 

2014 

Fernanda Souza 

e Mariana 

Pimentel 

4.085 04 
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Quadro 4 – Dados sobre textos analisados  

(conclusão) 

Título Data da 

Postagem 

Autora (s) Visualizações Comentários 

T3. Performances 

Brancas,Máscaras Negras: 

a Mulher Negra e a 

Invisibilidade 

10 de 

dezembro 

de 2015 

Márcia Daniele 

S. Carvalho 

(Márcia 

Phanter) 

2.816 03 

T4. Uma mulher negra 

empoderada incomoda 

muita gente 

20 de 

janeiro de 

2015 

Viviana 

Santiago 

4.293 08 

T5. O Meu Cabelo Não 

Me Nega 

18 de 

janeiro de 

2016 

Adeilma 

Machado 

1.784 10 

Todas essas informações foram observadas até o dia 18 de outubro de 2017. 

Para o desenvolvimento da análise, os textos serão abordados de forma conjunta por 

meio das categorias que foram elencadas. As categorias, a seguir, estão evidenciadas em 

negrito, e as frases, sublinhadas para dar maior ênfase ao que está sendo analisado: 

1ª) Empoderamento: 

a) Enunciação Positiva/Confiança:  

(T1) 

“Considerando que vivemos em um mundo em que negros são constantemente 

colocados “no seu lugar”, submetidos a mercado de trabalho racista, mídia racista, padrão de 

beleza eurocêntrico, e tudo o mais, a autoestima dos negros incomoda. É como se fosse uma 

ousadia, esse passar por cima do que lhe é imposto, passar por cima de tudo que tenta colocá-

lo em seu lugar”. 

(T1) 

“Nós mulheres negras, vamos nos achar sim. Se achar é direito e dever nosso. Vamos 

nos orgulhar de nós mesmas, das nossas raízes, da nossa História, da nossa história pessoal, 

do nosso tom de pele, das feições, do corpo, do cabelo. Da posição em que estamos, do que 

conquistamos e do que somos capazes, da nossa força. E sempre buscar por mais, ter ciência 

do próprio talento, da nossa capacidade e do quanto podemos conquistar, o quanto a nossa voz 

importa. Ter auto-estima, poder sobre nossos corpos e sexualidade, é nosso direito. Ser preta e 

metida. PRETA, sim. E „metida‟”. 
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(T2) 

“[...] que não há vergonha na nossa pele, na nossa cor, nos nossos traços, e que não 

somos a carne mais barata do mercado. A nossa maior revolução é nos amarmos, e 

celebrarmos a magnitude e beleza de nossa ancestralidade”. 

(T3) 

“Vivenciamos a concretização de muitas conquistas fruto de lutas desbravadas antes 

mesmo de muitas de nós termos nascido, e das muitas que estão por vir, ou seja, as 

continuidades estão sob nossas rédeas, e como nós, militantes d‟agora ou meninas negras das 

próximas gerações iremos construir nosso empoderamento dependerá da responsabilidade, da 

atenção e do cuidado que depositaremos hoje”.  

(T4) 

“Nós, mulheres negras, nos sentimos muito fortalecidas [...] Porque uma mulher 

empoderada incomoda muita gente, quando elas se juntam incomodam, incomodam, 

incomodam muito mais”. 

(T5)  

“Ser negra, acima de qualquer outra coisa, é olhar-se no espelho e amar o que está 

vendo. É ter cabelo crespo ou cacheado e vê-lo como um mar de possibilidades: na segunda-

feira cacheado, terça pranchado, quarta com turbante, quinta dread [...] Temos o direito de 

poder brincar com o nosso cabelo da forma que nós quisermos e não da forma que a sociedade 

nos obriga a querer”.  

A autora do T1 trata da importância da autoestima e também da aceitação da mulher 

negra, a não aceitação de valores impostos e o estar ciente da importância do papel na 

sociedade. Os trechos selecionados evidenciam, primeiro, conceitos de que vivemos em um 

país racista, que traz os traços de uma cultura de embranquecimento e enaltece a beleza 

branca, o que faz com que a mulher negra tenha dificuldades para sair do patamar que lhe é 

imposto e tenha capacidade de valorizar a sua própria beleza.  

Araújo (2004) fala que a ideologia do branqueamento e democracia racial, criados no 

Brasil, serviu para que o negro tivesse dificuldades para construir sua autoestima. Para ele, o 

protagonismo negro durante muito tempo foi ignorado, isso pode ser observado através das 

telenovelas, em que os papéis destinados aos afrodescendentes eram sempre os de 

subalternos. Com isso, as mulheres negras têm estímulo para se considerarem inferiores, 

conforme enuncia o texto, mas ela destaca que o importante é a mulher negra se valorizar, 

valorizar as origens e tudo que faz parte da sua constituição como ser humano. Ter o poder de 

decisão sobre o corpo e tudo que o cerca.  
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É possível também observar em T1 a enunciação positiva através de palavras 

afirmativas. A enunciação surge como uma forma de apontar o ponto de vista de quem 

escreve. No segundo fragmento de T1, a autora escreve frases como: “Vamos nos achar sim”; 

“Se achar é direito e dever nosso”; “Vamos nos orgulhar de nós mesmas... da posição que 

estamos, do que conquistamos, do que somos capazes...”.  

Araújo (2004) salienta que há uma mudança que vem crescendo ao longo do tempo 

referente ao reconhecimento de uma identidade negra, de valorização da autoestima, sendo 

que muito disso se deve a fatores como o aumento de negros militantes em instituições de 

poder; o crescimento da visibilidade na imprensa, entre outras.  

As autoras de T2 reiteram o que foi explicitado em T1. Elas também evidenciam o 

quanto ainda o padrão europeu é o que predomina quando se fala em padrão de beleza e o 

quanto a mulher negra precisa lutar de maneira diária para vencer esta luta.  

Matos (2015) diz que o processo de autodiscriminação negra se deu através do Ideal 

de Ego Europeu, em que a consequência era ter uma imagem negativa de si, uma 

desvalorização. Por isso, a importância deste tipo de afirmação que T2 traz hoje, quando 

procura exterminar a vergonha de assumir a cor da pele e beneficia a mulher negra na medida 

em que esta começa a construir a sua própria identidade e valorizar o que ela sente em relação 

a sua própria condição. 

Assim como T1, as autoras enunciam de maneira positiva a questão da autoestima “A 

nossa maior revolução é nos amarmos e celebrarmos a beleza da nossa ancestralidade”, ou 

seja, é preciso amar aquilo que se é e também as origens. Aqui se trabalha o processo de 

construção de uma identidade negra, uma vez que, desde cedo, o negro aprende a negar as 

suas raízes.  

T3, T4 e T5 trabalham esta autoestima como um elo de fortalecimento para que a 

mulher negra se perceba empoderada. Ribeiro (2015) corrobora com a afirmação de que o 

empoderamento deve ser pensado para o benefício de um todo e diz também que este 

empoderamento deve ser capaz de ajudar na busca de melhores soluções para o enfrentamento 

de problemas, pois empoderar não significa apenas poder. 

O empoderamento não pode ser individual e sim coletivo; momento em que a mulher 

aprenda a se valorizar, da cor da pele à estrutura capilar, e assim ficar mais forte para 

enfrentar os desafios impostos pela sociedade. 

T3 e T4 trazem representadas também as ideias de positividade e confiança, o que irá 

gerar força e coletividade. T3 tem a frase “as continuidades estão sob nossas rédeas”. Em T4, 

a confiança aparece de forma evidente quando a autora diz que as mulheres negras estão 
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fortalecidas e que uma mulher empoderada incomoda muita gente, este incomodar no sentido 

de que agora as mulheres, aqui especificamente a mulher negra, não se cala mais diante das 

injustiças e discute e luta por seu papel na sociedade, o que para muitos pode ser, ainda, 

considerado como uma afronta. 

T5, conforme sublinhado no fragmento, mostra, além da autoestima, a confiança. A 

afirmação “ter o direito de...”, reforça a confiabilidade que gera um poder coletivo. 

b) Pensamento Positivo: 

(T1) 

“A ordem é que saibamos o que somos, para que servimos, qual é nossa posição no 

mercado e no mundo, e que estejamos o tempo todo tentando nos adaptar ao que é beleza de 

verdade”. 

(T2) 

“Uma das estratégias mais perversas do racismo é fazer com que nós mesmas 

acreditemos que não somos importantes, que não somos bonitas, que não somos dignas de 

afeto e que não merecemos ou podemos ter um tempo para se cuidar, refletir e nos conhecer 

intimamente. Esconder nossos sentimentos e fraquezas passa então a ser não apenas uma 

estratégia de sobrevivência, mas também um efeito da injusta visão que temos de nós mesmas 

e que durante séculos nos foi imposta a acreditar”. 

(T3)  

“[...] termino esta conversa rememorando uma fala de Conceição Evaristo, „escrever é 

um ato político‟. Faço aqui o meu”.  

(T4) 

“[...] tenho que dizer que este espaço é nosso novo Quilombo. Nossas madrugadas 

serão muito mais produtivas e ainda que atualmente, durante o dia muitas já estão ali fazendo 

girar no espaço virtual o concreto enfrentamento às violências”.  

(T5)  

“A mulher negra de hoje, não pode, em hipótese alguma encaixar-se nos moldes que 

serviram para lhe encurralar”. 

Refletir sobre o mundo e se posicionar nele de forma crítica são as bases desta 

categoria. T1, T2, T3, T4 e T5 trabalham desde a representatividade da mulher negra e seu 

resgate ao longo dos tempos até a importância das redes sociais, no caso o Blogueiras Negras, 

para servir como base para discussão de ideias. 
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T1 e T2 falam basicamente sobre a valorização da beleza negra e o apagamento de 

conceitos que foram impostos e vistos como verdadeiros. O racismo deixou muitas marcas e a 

questão da invisibilidade é uma delas.  

Estas ideias vão ao encontro do que explicita Quintans (2015). Segundo ela, a 

população negra criou muitas formas de combater o racismo ao longo do século XX, mas o 

protagonismo da mulher negra foi muito tempo ignorado, mesmo com grandes participações 

nas lutas pela liberdade e reconhecimento.  

O conceito de que os herdeiros da escravidão eram inferiores perdurou por muito 

tempo e ainda faz parte do mundo na atualidade. Em virtude de tudo isso, que surgiram 

movimentos, como o movimento negro, para que os descendentes de escravos pudessem lutar 

contra todas as formas de discriminação provenientes da sua cor.  

T3, assim como T4, ressalta a importância da escrita e das redes sociais para que estes 

movimentos possam se fortalecer e expandir aquilo que representam e acreditam. Nesta 

análise, o Blogueiras Negras é a ferramenta principal usada pelas mulheres negras. Os blogs, 

segundo Amaral, Recuero e Montardo (2009), servem para a troca de ideias e 

compartilhamento de opiniões. Seriam estes o meio principal para o fortalecimento de laços e 

discussões de assuntos que ficam de fora da mídia predominante.  

T5 enfatiza o fato da mulher negra não precisar seguir moldes repassados nos tempos 

anteriores, onde o ideal era o cabelo alisado e a pele mais clara, em que ser mulher negra já 

era a assinatura para posições secundárias. A mulher negra precisa estar convicta do seu papel 

na sociedade e ser positiva quanto às suas convicções. Para isso, Oliveira (1976 apud Matos, 

2015), defende que é preciso conhecer as origens para construir a identidade e, assim, chegar 

à aceitação do “eu”. 

O cabelo afro, que é citado nos textos, mais especificamente em T5, faz parte do 

processo identitário, de valorização e também de empoderamento, ou seja, uma maneira de 

ser contrária ao que é ditado na cultura do embranquecimento. Os trechos trazem a forma 

positiva de mulheres se posicionarem no mundo, seja através de suas falas ou através de suas 

escritas.  

c) Coesão do Grupo:  

(T1) 

“Que somos muito fortes e não vamos engolir o que mundo nos empurra goela abaixo, 

e não vamos nos submeter ao constante apagamento que nos é feito. Que podemos e vamos 

tomar todos os espaços, para o lamento de quem se incomodar”. 
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(T2) 

“Somos irmãs que se veem umas nas outras, meninas mulheres da pele preta que 

juntas se fortalecem e trilham juntas o caminho da compreensão, do amor, da resistência[...]”. 

(T2) 

“Nossa união e cumplicidade é a nossa maior arma contra o racismo e sexismo que nos 

desumaniza e objetifica todos os dias”. 

(T3) 

“Em nossa marcha lutamos contra tais privilégios monocromáticos, por liberdade, por 

direito à voz, a representação e pelo “resgate de nossas imagens perdidas”.  

(T4) 

“Enquanto lia eu conseguia sentir cada uma das palavras daquele relato reverberando 

no meu interior, eu sabia do que estava falando, poderia ser eu ali falando, parecia que ela 

estava relatando uma de minhas experiências no mundo do trabalho...li novas postagens que 

traziam um pouco de cada uma daquelas mulheres negras, mas que parece que também diziam 

de mim”. 

(T4) 

“Nós, mulheres negras temos uma existência singular e ao mesmo tempo plural, 

porque a Mulher Negra Viviana vivencia e/ou vivenciou muitas experiências muito parecidas 

e muito presentes na vida de todas e de cada uma daquelas mulheres negras ali no grupo, 

porque Viviane é uma mulher negra”.  

(T4) 

“Nas madrugadas seguintes voltei ao Grupo e a cada madrugada ia percebendo que 

muitas outras mulheres, negras como eu, também estavam despertas, atentas em plena 

produção; e assim nessa descoberta deu-se o encontro e do encontro nasceram as partilhas, as 

escutas, as re-invenções, re-descobertas, a organização de estratégias de resistências e lutas”. 

Esta categoria está bastante interligada com a questão da sororidade, da união, assim 

como a capacidade de avaliar o meio de inserção, o envolvimento neste e o 

comprometimento.  

As autoras de T1, T2 e T3 aqui irão ocupar-se com a função da colaboração e 

reciprocidade e pela retomada de espaços que antes eram negados à população negra e o 

fortalecimento do ser mulher/negra. Mais uma vez é discutido o fato de que a sociedade é 

patriarcal e também condicionada por gênero, dessa forma, a mulher precisa ir a campo para 

reivindicar dois direitos, o de ser mulher e o de ser negra.  
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Nepomuceno (2012) afirma que a luta da mulher negra foi muito maior que a da 

mulher branca, uma vez que o movimento feminista iniciou sem dar nenhuma espécie de 

protagonismo à mulher afrodescendente. 

Em T4 sobressai o protagonismo e o empoderamento da mulher negra nas redes 

sociais, o fato de se perceber nas publicações. Na primeira parte, assim como na segunda, 

Viviana Machado, escreve sobre a experiência de ler um texto do Blogueiras Negras e afirma 

saber o que a autora descreve, pois também foi algo vivenciado por ela.  

Sibilia (2008 apud Matos, 2015) descreve esta situação como o descobrimento do 

“eu”, que aparece com frequência nos blogs, onde os internautas escrevem e os usuários se 

identificam com as histórias relatadas, o que gera motivação para ambos os lados.  

Isso é comprovado quando a autora de T4, no segundo e terceiro trechos analisados, 

confirma que, apesar da existência ser algo individual, ao se compartilhar as histórias, ela se 

torna coletiva, pois o eu se percebe nos muitos nós existentes e assim cresce cada vez mais a 

possibilidade da partilha, do se descobrir como uma mulher capaz de resistir aos muitos 

empecilhos ainda impostos por um processo cultural do passado. 

d) Tomada de decisões:  

(T1)  

“É fundamental para a nossa resistência e luta, a nossa autoestima. A consciência de 

que somos lindas. De que temos direito a autonomia sobre nossos corpos, cabelos e 

sexualidade. De que vamos manter a cabeça em pé, te encarar de igual para igual, sempre 

cientes de que capacidade e talento para conquistar qualquer coisa não nos falta”. 

(T3) 

“[...] chamo as amigas para uma conversa sobre questões bastante conhecidas e 

sentidas por todas nós: a invisibilidade, a subalternidade, o silenciamento, a perda da 

autoestima frente à hegemonia branca em versões no masculino, mas também travestidas de 

feminino”. 

(T4)  

“[...] porque sim é verdade: uma presença negra empoderada incomoda muito, porque 

desconstrói todas as certezas que a branquitude opera a nosso respeito, subverte o padrão e 

desequilibra o jogo e por isso deve ser silenciada e apagada...juntas estamos milhares de 

mulheres negras tomando de volta o poder de controlar as nossas vidas, juntas estamos 

resistindo às violências, juntas estamos afirmando que não aceitamos mais a medida do “pelo 

menos” juntas queremos e seremos mais”.  
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Quando se fala na tomada de decisões relacionada às mulheres, em consonância com o 

empoderamento, logo se percebe a ligação com o feminismo. Esta categoria exalta a situação 

em que a mulher é capaz de decidir de forma coletiva e provocar mudanças no nível 

individual. T1 e T2 chamam a mulher ao empoderamento.    

Empoderar, para Costa, A. (2012), já referida no item 2.1, é desafiar as relações de 

patriarcado, o poder de dominação do homem e seus privilégios de gênero. Empoderar, dentre 

seus múltiplos conceitos, se relacionada com poder, um poder que remete à autonomia, à 

capacidade de participação e de escolha.  

T3 e T4 também remetem à construção do empoderamento feminino negro; à luta 

contra a hegemonia masculina, o entrelaçamento de ideias e vivências e a capacidade de 

controle sobre suas próprias vidas. Quando trata da hegemonia masculina que surge através de 

um sistema patriarcal, nos remete aos estudos de gênero abordados por Scott (1995), os quais 

discutem a organização da sociedade pautada na supremacia masculina e subordinação 

feminina. A própria Scott afirma que é necessário dar voz ao oprimido e desta forma aparece 

a mulher como protagonista e não mais como somente coadjuvante. 

O empoderamento acontece quando as autoras dos textos, mas especificamente T3 e 

T4, negam a submissão e assumem o controle e de suas próprias existências. Cabe salientar 

que a construção de novas perspectivas e até mesmo da autoestima sempre são colocadas 

como metas para serem alcançadas em conjunto. O termo irmãs aparece muito ao longo dos 

textos, uma vez que, no item 1.4, aparece pela primeira vez a sororidade, que vem de laços de 

irmandade, e será melhor observada na próxima categoria. 

2ª) Sororidade 

(T2) 

“Pensar numa irmandade negra entre mulheres negras implica em pensar numa 

fraternidade que deve ultrapassar qualquer diferença entre nós, pois a ancestralidade que nos 

constitui e nos move e a experiência com o racismo deve nos fazer, acima de tudo, olhar para 

cada preta como um espelho e como uma irmã, sem hierarquizações e diferenciações”. 

(T2)  

“[...] a irmandade se manifeste em nós, porque nos reconhecemos umas nas outras”. 

(T2)  

“[...] a sororidade negra se faz necessária enquanto laço político-afetivo que nos une 

[...] Não podemos escolher com que nos irmanamos ou não, a ponto de crucificar uma 

enquanto louvamos e admiramos a outra. Nós, mulheres negras, precisamos assumir um 
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compromisso com todas, porque a vitória de uma preta é nossa vitória, mas a dor de outra 

preta é nossa dor também”. 

(T4)  

“[...] as partilhas nos ajudam a dar um nome a essa dor toda que durante tanto tempo 

sentimos, a certeza da presença da outra nos serve como colo...Reconhecer a dor, 

desnaturalizá-la, nomeá-la, enfrentá-la é mais que grupo de discussão: É sororidade, é 

empoderamento. E empoderamento assusta”. 

(T4)  

“Enquanto mulheres somos socializadas para a competição. Um dos maiores êxitos do 

machismo patriarcal é a falsa noção ensinada e internalizada por cada uma de nós de que 

somos concorrentes. Aprendemos que mulheres não são amigas, que mulheres são desleais...o 

que pensaria uma sociedade racista e machista quando um grupo de mulheres negras, subverte 

essa lógica e transforma o espaço virtual antes utilizado apenas para pesquisas, leituras, 

vídeos, conversas-para-matar-tempo numa espécie de lugar de conforto, o lugar que nos 

constituímos e nos reconhecemos enquanto amigas e irmãs”. 

Sororidade, conforme já trabalhado no item 1.4, é a aliança feita entre as mulheres, 

com base na empatia e no companheirismo. Fazer parte da sororidade é buscar a igualdade de 

gêneros para que as mulheres não se sintam mais inferiores. Nesta pesquisa, a palavra é 

utilizada na sua forma heurística, ou seja, é feita a aplicação do termo para se reconhecer a 

importância deste neste trabalho, já que sororidade é um dos pilares do feminismo, mas que 

não apresenta ainda uma literatura voltada especialmente ao seu entendimento. 

Nos cinco trechos selecionados dos artigos em análise, se percebe o reforço das 

autoras ao afirmar a importância da sororidade, ou seja, dos laços criados entre as mulheres, e 

aqui salienta o caso da mulher negra, para que se construa o processo de autoestima, para que 

se promova a autonomia e a mulher domine mais espaços. Lagarde (2009) reforça que a 

sororidade veio para acabar com a misoginia, que é uma das faces do machismo, e com isso o 

homem passa a perder a posição de centro do universo.  

Através da sororidade a mulher se empodera e cria mecanismos de defesa. No 

primeiro trecho de T2, as autoras trazem o termo sororidade como uma forma de diminuir as 

diferenças entre as mulheres negras, pois, segundo elas, os laços ancestrais permitem que cada 

mulher negra olhe para outra e se autorreconheça. Este processo é evidenciado nos dois 

primeiros trechos. A confiança também aparece.  

Os trechos seguintes, de T2 e T4, reforçam a sororidade e o compromisso que deve 

acontecer entre todas as mulheres, pois dessa forma ela se empodera. Lagarde diz ainda que é 
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necessário dissipar as ideias de uma sociedade patriarcal, que incita a rivalidade entre as 

mulheres e que faz com que elas reproduzam a opressão de gênero entre elas e fazem 

desaparecer os valores individuais e coletivos. “A sororidade busca e, ao mesmo tempo já é, a 

concretude de formas de empoderamento das mulheres” (LAGARDE, 2009, s.p.). 

T2 e T4 também evidenciam a importância dos espaços virtuais para que estes 

princípios se expandam e as mulheres negras tenham mais oportunidades de buscar forças e 

dar força umas às outras. As redes sociais, destaca Matos (2015), se tornaram um meio de 

grande alcance e também de auxílio para que haja uma valorização doas elementos 

relacionados à raça e à cultura negra.  

O terceiro trecho de T2 é possível perceber a tomada de decisão e a coesão, quando é 

salientado que não se pode escolher com quem irá se irmanar (decisão); e quando é colocado 

que o compromisso não é somente com uma, mas com todas as mulheres (coesão). 

Além da sororidade, o segundo trecho de T4 apresenta coesão, o que fica evidente na 

expressão: “[...] nos constituímos e nos reconhecemos enquanto amigas e irmãs”. 

No Blogueiras Negras, que pode ser definido como um espaço de sororidade, as 

mulheres debatem sobre política, sexualidade, beleza e o seu papel na sociedade enquanto 

mulher negra. 

Sororidade é empoderamento e este visa uma ação coletiva que irá fortalecer o 

processo de transformação individual. Lima (2016) fala que empoderar é o mesmo que 

enaltecer e também contribuir para que as mulheres encontrem seus espaços e aprendam a 

respeitar umas às outras, sendo esta a principal ligação com a sororidade. 

Percebe-se, que as análises muitas vezes se repetem e se sobrepõem nas diferentes 

categorias, uma vez que estas trazem conceitos muito próximos e interligados para se alcançar 

o processo de empoderamento. A coesão, a tomada de decisões e a sororidade são conceitos 

que buscam empoderar a mulher através de um todo, ou seja, afirmações e atitudes 

individuais, mas que irão atingir a coletividade.  

3ª) Interação:  

O Blogueiras Negras tem um espaço colaborativo para que os leitores possam enviar 

os seus textos que, após esta etapa, aguardam a aprovação da equipe de coordenação. Há 

também o espaço para os comentários, em que os usuários escrevem sobre os textos com os 

quais se identificam.  

É possível também medir o alcance das publicações através do número de 

visualizações. É importante frisar que nem todas as publicações do blog possuem 
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comentários, mas todas possuem inúmeras visualizações. As visualizações não se 

caracterizam como um processo de interação. 

Todos os textos escolhidos para esta análise trazem comentários.  Ao observar os 

comentários, constatou-se que os leitores exaltam os conteúdos publicados, se inserem nas 

temáticas, dão sugestões. Algumas vezes, as autoras respondem.  

Recuero (2012, p. 135) denomina esta prática de laços sociais, que permitem trocas e 

constroem valores entre os atores sociais, valores estes como confiança, intimidade e a 

proximidade. Nesta pesquisa há a interação entre os usuários do blog e as autoras deste.  

T1 possui 41 comentários, grande parte dos leitores elogia o texto e se identifica com 

o mesmo, alguns arriscam até exemplos semelhantes. Algumas leitoras, como Luzinete da 

Mata (C1), não entenderam a expressão metida, que classificou como algo arrogante: 

(C1) Concordo que devemos nos ORGULHAR sim. Isso sempre! Mas ser METIDA 

é o fim. Para mim ser METIDA é querer ser melhor que os outros, é se prepotente e 

aparecido, personalista. O que sou e sempre peço para minhas sobrinhas 

(adolescentes) é de ter ORGULHO (auto estima) da cor, cabelo, corpo [...] Isso sim 

é o correto, penso (LUZINETE DA MATA, 2013). 

O comentário da blogueira Charô Nunes (C2) explica a real intenção do termo, o que 

T1 (C1.1) vem confirmar logo em seguida em outro comentário. 

(C2) Luzinete, nesse contexto a palavra “metida” tem a ver com orgulho e 

confiança. Não no sentido de ser arrogante, egoísta e prepotente. Nem no sentido de 

humilhar ninguém (NUNES, 2013). 

(C1.1) Luzinete, é exatamente o que a Charô falou, por isso eu tive o cuidado de 

deixar a palavra “metida”. Até porque, quando falam que alguém é “preta e metida”, 

o ser metida a que as pessoas se referem não se passa de ser preta e ser todas as 

coisas que a Charô falou, o que já é o suficiente pra fazer as pessoas se 

incomodarem e por vezes ficarem com raiva (VERÔNICA COSTA, 2013) 

Outro fator interessante é que os textos são escritos somente por mulheres e a maioria 

dos comentários também são feitos por mulheres, mas um homem, Rafael Cesar (C3), opina 

sobre um caso de uma mulher que negava suas origens e reforçava o fato de que o negro a 

alcançar patamares maiores se torna metido, mas que ele imagina o quanto deve ser difícil 

para alguém da raça negra se fazer ouvir quando na condição de chefe. 

(C3) Texto preciso (preciso nos dois sentidos). Outra coisa comuníssima, que 

merece atenção: eu tive uma conhecida negra (mas que não se entendia como tal), 

que dizia: “pode reparar, negro quando chega a cargo de chefia fica 

INSUPORTÁVEL, é impressionante. Durante a minha infância, ouvi esta colocação 
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dela sem questionar ou refletir (ela era mais velha). Receber uma repreensão de 

um(a) superior(a) negro(a), mesmo com educação, é insuportável para muitas 

pessoas (RAFAEL CESAR, 2013). 

T2 tem quatro comentários, todos elogiando, sendo que uma leitora fala do orgulho de 

hoje se enxergar como negra e se orgulhar disso. “Digo que não tenho a pele negra [...] mas 

sou afro descendente e quando criança sofri na pele branca os reflexos de rejeição por ter 

herdado a genética negra. Hoje me encontrei e posso dizer que somos lindas” (RENATA 

NASCIMENTO, 2014). Este texto também traz um comentário masculino.  

T3 recebeu três comentários, todos da mesma pessoa. Dois elogiam o ato político 

manifestado através das palavras da autora e um comentário refere-se ao fato de que a leitora 

não havia entendido o funcionamento para aprovação dos comentários, que passam sempre 

por uma equipe avaliadora. “Parabéns pelo belo ato político, Márcia! Brilhante! Fico sem 

palavras. Ciente que, de todo jeito, não precisam delas. E obrigada pela aula! (JULIANNE 

PINHEIRO ROCHA, 2015). 

Em relação a T4 foram oito comentários, nestes estão inclusos sete comentários de 

leitoras e uma resposta da autora. Um dos comentários apenas questiona como é o processo 

para fazer parte do grupo de blogueiras e os outros seis elogiam e concordam com a questão 

de que empoderar é algo necessário, como o da usuária Rosa Correa (C4). 

(C4) Viviana Santiago, que texto perfeito. Nossa vou colocar como destaque numa 

página que ajudo a administrar, a gente precisa incomodar mais, ainda está pouco. 

Por nossas ancestrais. Gratidão por você existir com esta escrita empoderada e com 

acolhimento de nossas dores silenciadas. Gostaria de dizer que te amo por isso. 

Posso? Muita luz, vida longa para que possamos te escutar muito. Todo o poder de 

ser você (ROSA CORREA DA SILVA, 2015). 

A leitora se identificou com o que foi postado. A reposta de Viviana (C4. 1) evidencia 

a luta pelo todo, ou seja, reforça a ideia de que a sororidade é necessária. (C4.1) “Rosa, muito 

agradecida pela sua acolhida, por sua gentileza e pelo Encontro. Sigamos, até que todas 

sejamos livres, abraço apertado, Vivi” (VIVIANA SANTIAGO, 2015).   

O último texto analisado, T5, teve 10 comentários. Alguns concordam com a ideia do 

texto que seria a liberdade de escolha e isso passa pela representatividade do cabelo afro (C5), 

sendo que um comentário (C6) reporta ao fato de que aprendeu desde muito cedo a querer ter 

os cabelos alisados e numa determinada parte da escrita diz acreditar ter sido condicionada a 

fazer isso, mas que hoje não se vê mais com cabelo crespo.  
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(C5) Gostaria que algumas pessoas entendessem que eu, mulher negra, tenho o 

direito de ter o meu cabelo da forma que eu bem entender, hoje ele está crespo, 

ontem ele estava liso e amanhã poderá ficar loiro. Me respeito e me aceito como 

mulher negra, porém nem sempre foi assim, pois não tinha consciência do meu papel 

nesta sociedade racista, mas com duras penas aprendi e aqui estou para segurar 

qualquer estética capilar, não é negativa de aceitação, mas livre arbítrio, pois pra 

mim ter cabelo crespo é mais do que estético é um ato político (LUCIANA 

PEREIRA, 2016). 

(C6) Legal você falar sobre a escolha de cabelos. Sou negra e tenho cabelo 

cacheado, mas aliso desde os 17. Cresci em espaços brancos e de classe média alta, 

onde o meu cabelo alisado me fazia sentir mais aceita. Eu entendo que fui 

condicionada a achar o cabelo liso mais bonito, sei que não é questão de gosto e que 

tem a ver com o embranquecimento. Leio muito sobre isso e realmente concordo 

que é uma violência aprendermos a odiar nossos cabelos desta forma. Mas não tenho 

vontade de voltar aos cachos. Às vezes, me sinto culpada por não querer voltar aos 

cabelos naturais. Mas acredito que a escolha é minha no final das contas. Sou cada 

vez mais consciente de quem sou, mulher e negra, e acho que isso é o mais 

importante (ANA, 2016). 

O que se percebe através da análise dos comentários dos internautas é que há uma 

identificação com os textos, mesmo que as opiniões sejam contrárias, elas servem para o 

debate e reflexão frente aos temas relacionados à beleza, preconceito e aceitação da própria 

etnia, com isso, acontece o empoderamento, que exalta o debate coletivo. 

As redes sociais, sendo neste caso os blogs, segundo Amaral Recuero e Montardo 

(2009) têm, de acordo com pesquisas, valorizado os comentários que são recebidos, sendo 

este um fator determinante para a continuidade das postagens. Para as autoras, os comentários 

são elementos de grande significância para os weblogs, assim como servem como elementos 

de motivação aos blogueiros e como peças-chave no quesito interação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, investigamos sobre o empoderamento da mulher negra nas redes 

sociais, com o Blogueiras Negras como objeto de estudo. Percebemos, com a pesquisa, que os 

objetivos foram alcançados. A mulher negra que aparece no blog é evidenciada e atinge os 

princípios que a tornam empoderada. Além disso, foi possível entender o que estas mulheres 

reivindicam, seus princípios e o espaço que lhes é oferecido.  

Ao longo de quatro capítulos, procurou-se saber de que forma o empoderamento da 

mulher negra é formado e o papel das redes sociais para que isso pudesse ocorrer. Por meio da 

pesquisa bibliográfica, constatamos que uma quantidade significativa de pessoas pesquisa e 

publica sobre o tema em questão, o que não existe é uma maior divulgação deste e, quando 

acontece, grande parte desta divulgação se dá por meio de sites e blogs, o que corrobora para 

confirmar a importância do nosso objeto.  

Para chegar ao objetivo final, iniciou-se o estudo pelo conceito de gênero, com ênfase 

aos estudos de Scott (1995); a representatividade da mulher negra em diferentes décadas, 

quando é abordado o fato desta mulher lutar até os dias de hoje para a garantia de direitos 

iguais, pois foi difícil a sua inserção em espaços antes ocupados apenas pelos homens. Os 

desafios sempre foram imensos e quando é apontado o caso da mulher negra, a luta é ainda 

maior. Sabemos que o preconceito diminuiu, mas que ainda é preciso muito a se fazer. 

Em seguida, trabalhamos o significado do termo empoderamento e sua importância 

para o movimento de mulheres, uma vez que empoderar no movimento negro é, conforme 

defende Ribeiro (2015), é proporcionar a si e aos outros uma alternativa de enfrentamento e 

juntos combater preconceitos; assim como a aplicação heurística do termo sororidade.  

Após, foi feito um levanto histórico, desde a chegada do negro ao Brasil e o processo 

de escravidão; a estratégia do branqueamento e a desigualdade racial, sendo o Brasil um país 

que muitas vezes nega o racismo existente, mas que se sabe que até hoje há estereótipos, 

muitos deles ditados pela mídia massiva, que prejudicam aqueles que não se encaixam nos 

padrões, principalmente as mulheres negras; assim como o papel da imprensa e a luta dos 

afrodescendentes por igualdade e o quanto as redes sociais, aqui em especial os blogs, 

proporcionaram que uma gama de pessoas, principalmente negras, pudesse ter voz. 

A pesquisa explorou o modo como é construído o processo de empoderamento da 

mulher negra no blog, se ele acontece e como se dá esta divulgação. Percebe-se que a 

construção deste empoderamento ocorre nas narrativas das mulheres negras que escrevem no 
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blog e também naquelas que se identificam com as postagens, sendo que nos comentários 

também foram observados relatos de homens, que se identificaram com os temas.  

Através das análises, constata-se que as blogueiras discutem questões como 

discriminação, sexismo, valorização da autoestima, do cabelo afro, da pele negra, contra o 

discurso de idealização da pele branca e de um sistema patriarcal que coloca o homem como 

superior e as mulheres em posições subalternas. Entende-se que estas temáticas sempre foram 

motivo de debate do movimento negro e que por mais que se discuta, ainda é necessário 

colocá-las como prioridade, pois ainda há casos de opressão e para saná-los é necessário 

discuti-los. 

As blogueiras relatam suas vivências e aquilo que observam no cotidiano, além de 

salientarem o blog e espaços semelhantes como essenciais para a luta da mulher 

afrodescendente. O Blogueiras Negras se configura como um espaço de coletividade, onde 

surgem as trajetórias individuais e parte-se para um todo.  

Percebe-se nos textos analisados, por meio dos quatro critérios apontados por 

Stromquist (2000 apud COSTA, A., 2012), também com os apontamentos sobre sororidade e 

as considerações sobre a interação, que o blog proporciona o empoderamento da mulher 

negra, uma vez que resgata suas origens, valoriza sua negritude, aponta os problemas e a 

incentiva ir à busca da mudança para si e para os outros. A mulher negra luta diariamente para 

ocupar lugares já cativos pelas mulheres de pele branca. A mulher negra vem, aos poucos, 

ocupando outros canais e construindo seus próprios espaços para demonstrar aquilo que 

pensa. A participação ainda é pequena, mas ambientes como estes dos blogs, redes sociais, 

proporcionam que estas mulheres tomem a iniciativa e já tenham a vontade de escrever novos 

rumos para a história.  

As mídias ajudaram o negro em sua totalidade a buscar reconhecimento e aumentar a 

autoestima. É possível, através das redes sociais, ter o debate sobre diversidade ampliado. 

Diante de tudo isso, acreditamos que pesquisar sobre questões raciais e o uso das mídias para 

divulgação é um tema que precisa sempre ser pesquisado e debatido para que não haja um 

retrocesso. A importância deste trabalho se dá pelo fato de construir uma consciência sobre o 

valor de discutir temas como este na comunidade universitária e fora dela e servir como 

referência para futuras investigações. Além de garantir visibilidade e contribuição ao campo 

da comunicação. 
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