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Resumo

Abstract

In Brazil, black women are symbolically
associated withdomestic work. In Salvador,
they generally occupy the lowest places
in the socio-economic hierarchy. The
article examines feminist responses to this
situation. Responses include proposals
to introduce affirmative action and a
'politics of presence' that supports the
election of black women to represent the
black female constituency. The article
describes theracial dynamics between black
and whitefeminists in Bahia, showing
the contradictory tendencies structuring
the relationship. It highlights different
influences on the ideas and proposals
of Bahian feminists. Finally, through a
detailed andmicrohistoricalexamination of
distinctfeminist discourses andthecontexts
in which they are used, thearticle contests
the notion that a 'politics of identity'
necessarily leads to new essentialisms of
race orculture.

No Brasil, as mulheres negras sao
associadas simbolicamente com 0
trabalho domestico. Em Salvador,
elas geralmente ocupam a posicao
social mais baixa na hierarquia
sodoeconomica, 0 artigo examina as
respostas feministas a esta situacao, as
quais incluem a ac;ao afirmativa e uma
politica de presenca que prega a eleic;ao
de mulheres negras para representar
o eleitorado negro feminino. 0 artigo
descreve a dinamica racial entre
feministas negras e brancas na Bahia e
demonstra as tendendas contradit6rias
que estruturam 0 relacionamento.
Detalha diferentes influencias sobre
as ideias e propostas das feministas
baianas. Pinalmente, desmente, atraves
de uma exploracao minuciosa e microhist6rica dos distintos discursos das
feministas e os contextos em que sao
empregados, a proposta de que uma
politica de identidade necessariamente
leva a um novo essencialismo de raca
ou de cultura.
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lugar simb6lico e, muitas vezes, fisico, das mulheres "negras"
no Brasil e a cozinha, no papel de empregada domestica'. Em
Salvador da Bahia, ha uma clara associacao entre as "casas de familia"
que empregam domesticas, e categoria social "os brancos". As patroas
sao concebidas como brancas, suas empregadas como negras, 0 que
corresponde, muitas vezes, a realidade. Trabalho domestico e de baixo
prestiglo e motive ate de vergonha. Uma empregada, por exemplo,
contou a seguinte hist6ria: ela estudava em urn curso supletivo notumo e, ao perguntar as colegas onde moravam, muitas respondiam
"com a minha tia". Essa "tia", no entanto, morava invariavelmente em
urn bairro de Salvador dito "nobre", nao na "periferia onde a negrada
mora". Para essa empregada, que e tambem sindicalista, ativista do
movimento negro e feminista, trata-se de prova de que suas colegas
tinham vergonha da profissao e do seu lugar na hierarquia social.
Em 2002, a situacao brasileira parecia passar por uma fase de
transicao. Algumas mulheres negras passaram a ocupar posicoes na
esfera publica, sendo a mais conhecida Benedita da Silva, a primeira
senadora, govemadora e ministra negra na hist6ria do Brasil. Na midia,
a ocupacao de posicoes de destaque na esfera publica e na politica por
mulheres negras foi apresentada como urn avanco social, signa de uma
mudanca de mentalidade. Em Salvador, capital de estado com maior
percentagem de afro-descendentes no Brasil (em tome de 80% de
uma populacao de 2.5 milhoes') algumas mulheres negras buscavam
se apropriar, com algum sucesso, do espaco aberto pela politica, em
uma estrategia clara e consciente.
Urn panfleto do "Ya-Mim - Coletivo de Mulheres Negras da
Bahia", distribuido em 2002, trazia, na capa, 0 titulo: "Campanha pela
Valoriza<;;ao da Mulher Negra na Polltica"; e, logo abaixo, "Vote Negra.

O
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VoteMulher!". Em duas curtas paginas, tratava da lei das cotas de 1998
(que estipula que de 30% ate 70% de candidatas deveriam ser de urn
sexo"): afirmava que a politica sempre foi urn espaco masculino, definia a politica como urn ample espaco de ac;ao (nao so ocupar cargos,
mas participar de outros movimentos e atividades) e lembrava que 0
racismo e urn mecanismo de poder e que, para as mulheres, "historicamente, 0 exercicio da cidadania [... ] e dificultado pela carga da
tripla discriminacao: mulher. negra. pobre". A solucao proposta era a
eleicao de urn mimero cada vez maior de mulheres negras, que deveriam "tratar, nos tambem, de assuntos de interesse das comunidades
[ ... ]: 0 cotidiano da casa, as fraldas, 0 tanque e 0 fogao fazem parte da
vida politica" . 0 panfleto, escrito em linguagem fortemente marcada
pelo que se poderia descrever como "discurso sociologico", afirmava
nao querer essencializar 0 debate sobre "a invisibilidade da mulher
negra nos espacos formais de representacao politica". Ao contrario,
pretendia atingir a todos, homens e mulheres, negros e brancos: "mas,
para isso, e precise que as mulheres negras, objeto desta campanha,
estejam presentes, pois ha limites para a delegacao".
No entanto, ate 2008, essa e outras tentativas de "alterar a invisibilidade das mulheres negras" nao parece ter modificado em nada
o espetaculo dos milhares de empregadas domesticas que, todos os
dias, no final da tarde, se aglomeram nos pontos de onibus das areas
nobres de Salvador, retornando para suas casas nos bairros distantes,
depois de mais urn dia na cozinha de suas patroas. Em outras palavras,
a desigualdade de raca, elasse e genero a que as feministas negras
chamaram atencao, permanecia.
Em 2002, ao desenvolver urn estudo da relacao entre a vida cotidiana e 0 ativismo em movimentos antirracistas ou a favor dos negros,
entrevistei cinco feministas envolvidas com movimentos sociais e
politicos que buscavam interromper 0 cielo de reproducao dessa desigualdade: Creuza Oliveira (presidente do Sindicato de Trabalhadoras
Domesticas na Bahia, Sindomestica), Olivia Santana, (da Uniao de
Negros pela Igualdade, UNEGRO, e, na epoca. candidata a deputado
estadual pelo PCdoB), sua assessora eleitoral e tambem ativista na
UNEGRO, Ubiraci Matildes de Jesus, e a militante Jussara Santana,
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que pas sou do UNEGRO para urna pequena organizacao de feministas
negras, apelidada por ela 0 Coletivo de Mulheres", Tambem entrevistei
Adna Aguiar, ativista antirracista nao-negra e conhecida "feminista historica" na Bahia, alem de importante figura na secao baiana da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB). Adna, que sofre de uma incapacidade
de locomocao por ter sido vitima de paralisia infantil na infancia, foi
procuradora do Ministerio PUblico ate 2002, quando esse orgao a nomeou
para 0 cargo de juiza federal no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
Na discus sao que segue, refiro-me, sobretudo, a essas cinco entrevistas,
comentando de modo mais geral 0 conteudo de algumas outras.
Nas entrevistas, apos expor em detalhes os objetivos da investigacao e apresentar urn termo de consentimento a ser assinado, eu
pedia que contassem suas historias de vida". Com isso, pretendia desvendar as conex6es entre as experiencias infantis, juvenis e adultas
dos entrevistados, bern como sua passagem do anonimato para a vida
publica. Que razoes teriam levado essas pessoas a se tornarem politicas, ativistas ou figuras conhecidas na esfera publica? Enfim, atraves
de entrevistas, investiguei as trajet6rias de entrada e permanencia na
politica enos movimentos sociais e/ou culturais. Esse capitulo explora
as trajetorias dessas mulheres, retracando 0 desenvolvimento das suas
identidades politicas e pessoais, 0 que ocorreu durante urn processo de
desafio a urn sistema que condena as mulheres negras aUltima posicao
na hierarquia socioeconomica vigente. Procurando compreender as
suas descricoes das experiencias vivenciadas na infancia, juventude e
durante a vida adulta, investiga, na perspectiva por elas oferecida, a
dirnensao subjetiva da vida politic a e publica,
No entanto, trata-se de uma exploracao dessas biografias com
urn olhar etnografico. 0 capitulo parte do pressuposto de que 0 valor
da contribuicao antropologica ao estudo da politic a e dos movimentos
sociais e culturais esta no seu esforcode apreender os significados
das categorias "nativas", sobretudo nocontexto em que aparecem e
segundo as modalidades concretas de sua utilizacao, como defende
Goldman, 2006. Assim, no texto que segue, a analise das narrativas
autobiograficas das feministas e contextualizada pOI uma etnografia
da cena politica em que elas operavam no ano da pesquisa. Com esta
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perspectiva duplamente biografica e etnografica, 0 texto examina a
dinarnica da relacao entre feministas brancas e negras em Salvador,
tracando urn retrato particular do campo dos movimentos sociais,
culturais e politicos na Bahia, sobretudo, aqueles que lidam com as
desigualdades e diferencas de raca, classe e genero.
Nos anos setenta e oitenta houve urn crescimento e fortalecimento de distintos movimentos sociais, politicos e culturais em Salvador,
notadamente os que se empenharam em construir e promulgar urna
identidade negra afro-brasileira. Agier (1995) estima que ate 1995
havia 30 grupos carnavalescos e culturais negros, entre afro-blocos e
afoxes, com urn estimado de 20.000 membros, alem de outros grupos
de danca e teatro; havia em tomo de 2.000 casas de candomble: urna
dezena de grupos de mobilizacao politica, algumas das quais membros
da CENBa (Conselho das Entidades Negras da Bahia); muitas escolas
de capoeira; e muitas associacoes profissionais e sindicatos com urna
presence negra marcada. Dez anos mais tarde, esses movimentos continuam atuantes e crescentes, com algumas modificacoes. Em 2005,
por exemplo, os autodenominados "quilombos educacionais" - os cursinhos pre-vestibulares para negros - ocuparam urn papel importante,
incorporando os jovens negros ao movimento pr6-negro e pressionando
as instituicoes de educacao superior a instaurar uma politica de cotas
para negros. Os quilombos educacionais levavam a cabo a campanha
a favor das cotas para estudantes negros na Universidade Federal da
Bahia (UFBA) liderados pelo Instituto Steve Bik0 7 e pelo Centro do
Estudante Afro-brasileiro (CEAFRO), 6rgao ligado a Universidade
Federal da Bahia", As instituicoes govemamentais estavam em vias
de responder pressao. Por exemplo, em 2005 havia urna Comissao
de Reparacao na Camara Municipal, e no Ministerio PUblico Estadual
havia urn grupo especializado em investigar crimes de racismo.
Segundo Agier (1992, 1995), 0 movimento cultural negro obedece
a uma logica de segmentaridade ao mesmo tempo em que exibe uma
tendencia federalizante, 0 que tern sido notado tambem no caso do
movimento em Ilheus por Goldman, embora 0 ultimo ressalte:

a

E importante observar novarnente, contudo, que a "tendencia
federalizante" parece operar sobretudo quando os grupos tern que se
reladonar com instandas a elesexteriores,prindpalmente com 0 Estado.
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outro lado,quando se trata das relacoes intergrupais, 0 principio de
segmentacao pareceoperar comtoda a forca, ainda que este ponto seja
raramente enfatizadopelos analistas. (Goldman, 2006, p. 137).
POI

Agier chama atencao a tendencia dos ativistas de participarem
simultaneamente em diferentes grupos e movimentos: religiosos,
profissionais, culturais e politicos e em seguida afirma: "In other
words. the integration of the various components of the black milieu
is. at once. politicaL ideological and relational." (1995, p. 257). Nas
suas vidas pessoais e ptiblicas, podemos dizer, juntam as diversas modalidades de atividade, assim criando as condicoes para uma maior
fluidez no nivel de sistema, seja na direcao separatista, seja na direc;ao de formar e concretizar diversas aliancas, Mas eu diria que nao e
bern uma relacao de integracao que esta em jogo aqui. Ao examinar
as vidas politicas das cinco ativistas feministas, revela-se que ha urn
movimento de aproximacao entre as brancas e as negras gerado pela
aderencia a uma ideologia feminista, e a participacao conjunta num
certo espaco politico (a Forum de Mulheres). No entanto, esse movimento de aproximacao nao supera a separacao entre brancas e negras.
Como veremos abaixo, a origem dessa separacao evista pelas proprias
feministas como existencial, antes de ideologica ou relacionaL
Para alguns militantes do movimento negro - sobretudo aqueles
com maior insercao nos partidos de esquerda - a "tendencia federalizante" nao passa de cooptacao, ao tomar a forma de repasse de recursos
de orgaos governamentais controladas por membros da elite branca a
entidades dos movimentos, pOI exemplo, alguns blocos negros. 0 processo parece revelar a relacao neoclientelista tida como caracteristica
da "politica de cultura" de elites no Brasil enos demais paises latinoamericanos (Alvarez; Dagnino; Escobar, 2000). No entanto, isso so valeria para as poucas entidades que atraiam recursos com exito: a grande
maioria, ao exemplo de muitos grupos feministas, nao tiveram a oportunidade de desfrutar de apoio financeiro de peso, seja governamental
ou nao-governamental. De qualquer modo, a partir da perspectiva de
sujeitos que tern uma insercao simultanea em diversos movimentos,
sejam culturais, politicos ou profissionais, fica claro que uma tensao
gerada pela dialetica entre segmcntacao e alianca esta presente tambem
no seu dia-a-dia, 0 que 0 presente capitulo demonstra.
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MuIheres Unidas?
Em 2002 tratei de acompanhar as atividades de alguns movimentos politicos, por observacao participante e por fontes secundarias. Passei a frequentar eventos piiblicos tratando de raca e genero,
notadamente a campanha para a ac;ao afirmativa nas universidades
publicas. 0 objetivo dessa partidpacao era de contextualizar os temas
tratados nas entrevistas e de aprofundar 0 meu entendimento (ainda
amador) da politica e dos movimentos sociais e culturais em Salvador.
Frequentei, tambem, alguns eventos piiblicos organizados por feministas, urn dos quais descrevo nesta secao.
Em 11 de maio de 2002, 0 Forum de Mulheres de Salvador realizou urna Conferencia Estadual de Mulheres Baianas (CEMB), na
qual houve urna maioria de participantes negras. As cinco informantes
estavam presentes. 0 Forum de Mulheres e urna organizacao feminista cuja funcao historica e articular diversos grupos de mulheres
e feministas na cidade, entre os quais grupos universitarios (NEIM,
MUSA e GEM9); grupos participando de movimentos populares negros
(UNEGRO, Coletiva das Mulheres do Calafate e outros); grupos de
mulheres sindicallstas ou sindicatos (Sindomestico): eo GLB (Grupo
de Lesbicas da Bahia). 0 Forum e tambem urn ponto de contato para
as articulacoes feministas nacionais. Dispondo de poucos recursos,
contava ate 2002 com a participacao regular de urn grupo pequeno de
ativistas, sem ter urna coordenacao formal estabelecida'",
De fato, 0 Forum de Mulheres e urna artkulacao que se constitui
de urn modo oscilante, agindo com maior vigor em tomo de certas datas,
como 8 de marco (Dia Intemacional das Mulheres) ou 20 de novembro
(Dia Nacional da Consdenda Negra, data de comemoracao do movimento negro). 0 micleo historico do Forum indui urn grupo importante
de mulheres socialmente brancas e de dasse media, que sao em geral
profissionais liberais, ou pesquisadoras e professoras universitarias, posicionadas a esquerda no espectro politico. Desde 0 seu inldo, e importante sinalizar, 0 Forum indui mulheres negras ligadas aos movimentos
populares, notadamente Creuza Oliveira e Luiza Bairros. A influencia do
feminismo negro cresceu nos anos noventa, tanto que em 2005 0 Forum
ja se definia como urna "articulacao feminista antirracista".
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Historicamente, 0 Forum de Mulheres teve urn papel importante
para a cidade de Salvador e no nivel nacional. Na decada de oitenta,
algumas feministas comecaram a reunir-se regularmente. Em 1983
chegaram a formar uma comissao, constituida por diversos grupos,
incluindo Brasil Mulher e 0 MNU. Elas se definiram como uma "articulacao", com 0 nome de "Forum de Mulheres", em 1987. A Creuza
Oliveira e a Adna Aguiar foram fundadoras do Forum. Nesse periodo
o grupo ja participava, de urn modo intensivo, nas atividades que
anteciparam a criacao da nova constituicao federal, 0 que ocorreu em
1988. A Constituicao contern muitas das propostas desse grupo.
Alem de multirracial, 0 Forum euma organizacao suprapartidaria.
A maioria das feministas em Salvador, no entanto, tern uma atuacao.
ou mesmo uma insercao. em partidos politicos, geralmente de esquerda. Esse entrelacamento vern marcando a historia do movimento na
Bahia, e algumas feministas tornaram-se politicas conhecidas, como
Maria do Carmo, do Partido dos Trabalhadores (PT), e Lidice da Mata,
prefeita da cidade no comeco da decada de 1990.
Em 2002, algumas mulheres negras ligadas ao PT, ao PCdoB e ao
movimento negro tomaram a frente na organizacao da Conferencia
Estadual de Mulheres Baianas (CEMB), evidenciando uma estrategia
politica de ocupacao de uma esfera publica ja estabelecida por grupos
feministas. Essa estrategia nao enova: por urn lado, existe, no PCdoB,
uma pratica de partidarizacao dos movimentos sociais; por outro, os
militantes do Movimento Negro Unificado (MNU) estao inseridos na
politica partidaria. De fato, 0 Forum de Mulheres, criado como uma
articulacao feminista, e urn dos pontos de projecao para mulheres do
movimento negro com insercao nos partidos de esquerda. Quando
o Forum organiza eventos piiblicos, atrai as ativistas do movimento
negro ligadas ao PT e PCdoB. Desse modo, pode-se dizer que existe
uma.arriculacao entre os partidos politicos e movimentos negros e
feministas em Salvador porque as feministas "historicas" do Forum
permitiram a ocupacao do seu espaco. mesmo preocupando-se com
o impacto dessa ocupacao sobre a agenda feminista "tradicional".
No entanto, as regras dessa articulacao eram pouco definidas e, de
acordo com uma informante com longa participacao no movirnento
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feminista de Salvador e outras militancias, havia urna certa tensao
entre feministas brancas e feministas negras ligadas aos partidos de
esquerda. Essa tensao nao chegou a causar uma rixa publica explicita,
mas era, nao obstante, muito palpavel, Uma informante nao negra
que apoiava 0 combate ao racismo travado pelo movimento negro, por
exemplo, me confessou que certas militantes negras a tratavam com
frieza, como se sentissem algurna hostilidade por ela, decorrente da
sua condicao de "sodalmente branca". Goldman (2001), ao discutir
as allancas marcadas por tensao, comenta:
[...] como observa Cunha (1998:231-232) [...] as formas de organizacao
baseadas na "Identidade" tendem a escamotear tensoes e diferencas
intemas bern como, eu acrescentaria, a apresentar, simultaneamente,
uma maior maleabilidade no que diz respeito a aliancas com forcas
pollticas de outra ordem. (Goldman, 2001, p. 58).

No caso relatado aqui, nao ha como camuflar as diferencas, que
integram a construcao de uma nova identidade de "feminista antirracista" que nao esta ligada a urn determinado tipo de sujeito, apenas
a uma posicao ideologica e politica. Os proprios sujeitos, ao falarem
sobre suas trajetorias pessoais e politicas, se concebem como distintos
entre si, como veremos no que segue.

***
Muitas militantes negras se veem como feministas. Esse e 0
caso de Creuza Oliveira, presidente do Sindicato de Trabalhadoras
Domesticas na Bahia (Sindomestica) e, em 2004, candidata do PT
a vereadora em Salvador pela quarta vez (nao foi eleita, mas obteve
mais de 4.000 votos). Fundadora do sindicato, Creuza tern uma longa
participacao na luta por melhores condicoes de vida para mulheres
de baixa renda, situacao que ela propria conhece muito bern, uma
vez que, desde os nove anos de idade, trabalhou em "casa de branco" por mais de vinte anos. Foi alfabetizada apenas quando adulta
e conseguiu, ao longo do tempo, completar 0 antigo primeiro grau
com aulas noturnas. Segundo Creuza:
Eu acho que feminista e aquela que luta pelos seus direitos. Nos
mulheres queremos direitos iguais, nao e? Nos nao queremos ser mais
do que 0 homem, nem diferentes. Bntao, quando a gente esta dentro
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de uma luta, lutando por melhores condicoes de vida, de trabalho, de
dignidade, e pela nossa emancipacao, nos somos feministas.

Em seguida, Creuza abordou as nuancas das tens6es e das diferencas entre as feministas brancas e as negras, sem omitir a necessidade
da solidariedade e da alianca:
Claro que essa relacao do movimento feminista elitizado deixa muito
a desejar no caso de nos, trabalhadoras domesticas, ou mulheres
negras da periferia, lavadeiras, biscateiras e tal. Todo mundo sabe
que 0 Movimento Feminista e elitizado, as pessoas que estao mais no
movimento, ou seja, sao mais reconhecidas, mais academicas, pessoas
ligadas a pesquisas, essas coisas todas. Mas a gente sabe muito bern
que a luta da mulher tern que se dar em todos os cantos. Hoje, a gente
sabe que existem "mulheres" e "mulheres", nao e? A gente sabe que
existe a opressao e a dominacao, mas tern diferencas, sao diferenciadas,
nao e isso? A opressao que a mulher branca sofre, nao ea mesma que a
mulher negra sofre. A opressao que uma mulher negra academica sofre
nao e a mesma que uma mulher negra trabalhadora domestica sofre,
existem essas diferencas, ate por uma questao de poder aquisitivo, pela
questao da consciencia.

Creuza utiliza varies conceitos importantes nesse depoimento,
focalizando, sobretudo, as distintas experiencias de vida das mulheres
negras pobres, de urn lado, e das mulheres brancas da elite intelectual,
de outro. Todas tiveram a experiencia de estarem submetidas a posicoes
inferiores em relacoes assimetricas (0 "patriarcado", para usar urna expressao feminista), mas as experiencias vividas- os sofrimentos - foram
de natureza diferente. A enfase incide sobre 0 processo que podemos
chamar "a formacao de subjetividades distintas" ou, nos termos de
Creuza, a "conscienda". Ela observa que a diferenciacao nao se da apenas
entre negras e brancas, mas tern uma dimensao de dasse, daramente
observada - ou seja, ha diferencas entre as negras tambem.
Creuza lanca mao, aqui, de outro conceito, que traduzo como
"a posicao estrutural do sujeito", tambem derivada de seu poder
aquisitivo. No mesmo depoimento, ela se detem com mais detalhe
sobre esse tema:
Quando tern esses encontros de mulheres feministas, juntam-se todas.
Mas a organizacao das mulheres negras tern se dado separadamente
das mulheres brancas, nao e? A mulher branca teve, primeiro do que
as mulheres negras, 0 direito ao voto. As mulheres brancas tern tido
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rnais espaconos espacos de poder, rnais que as rnulheres negras. Se as
rnulheres eramoprimidas naquela epocadosanos 50, 60, 40, as rnulheres
negras rnuito rnais.
Aqui, Creuza continua lembrando a diferenca entre as hist6rias
particulares dos dois tipos de sujeitos, as experiencias que moldaram
"consciencias" distintas; introduz, contudo, outros tres conceitos: primeiro, 0 de uma esfera separada de poder, associada a politica formal;
segundo, 0 de uma hierarquia social, caracterizada por relacoes de
opressao dadas em graus distintos; e, terceiro, 0 da natureza estrutural
e hist6rica dessa opressao, A implicacao e que a experiencia subjetiva
se enquadra em uma estrutura social de longa duracao, sendo moldada
por esse englobamento. Creuza pros segue, retornando as diferencas
entre as duas categorias de mulher e as dificeis relacoes entre elas:

e rnuito rnais... gritantel
ha rnornentos em que eu acho que tern de estar rnulheres negras e
rnulheresbrancas,discutindo. Mas dizerque eigual, que as necessidades
da rnulher branca sao as rnesrnas da rnulher negra? Nao, e diferente, e
diferente. Bntao, a gente ve que e necessaria essa uniao das mulheres.
que as rnulherestern que serrnais..., nao ebernparceira.... Asrnulheres
tern que ser rnais solidariasurnas com as outras!
Entao, essa luta das rnulheres negras, ela

E

No final da Iala, pode-se observar que a relacao entre feministas
brancas e negras nao e facil, mas e dinamica. Ela e vista como "em
construcao", pois remete para a frente, nao apenas para 0 passado.
Creuza enfatiza a necessidade de solidariedade e, de fato, no passado.
houve epis6dios de solidariedade. Para as feministas nao-negras, eimportante que mais mulheres cheguem ao poder, independente de sua
cor". 0 pr6prio processo de organizacao da CEMB de 2002 evidencia
urn reconhecimento, por parte das feministas brancas, da necessidade
de uniao. 0 panfleto do Ya-Mim, acima citado, anunciava 0 apoio da
AMB (Articulacao de Mulheres Brasileiras), entidade nacional nao
restrita a membros de uma ou outra cor".
A situacao em Salvador parece refletir urn movimento nacional
de aproximacao entre as feministas hist6ricas, em sua maioria naonegras, e as feministas negras - movimento que se traduz em urn novo
formato ideal. A CEMB fez parte de uma serie de conferencias estaduais, financiadas em primeira instancia com recursos obtidos pela AMB
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com 0 objetivo de elaborar uma plataforma politica feminista nacional,
a ser discutida e votada posteriormente na Conferencia Nacional de
Mulheres Brasileiras (CNMB)13. A AMB solicitou as mulheres de cada
Estado que discutissem uma versao preliminar dessa plataforma polltica, adicionando complementos, acrescimos e sugestoes'",
A "plataforma" divulgada pela AMB, e discutida durante a sessao
da tarde da CEMB, demonstra urn cuidado, anteriormente nao observado na producao ideol6gica feminista nacional, para com a questao
da discriminacao raciaL Sob 0 titulo "70 anos de voto feminino: da
conquista formal a transformacao radical", 0 documento esboca uma
impressionante analise da desigualdade social (racial, de genero e de
classe), reivindicando os direitos humanos, incluindo os direitos reprodutivos. A plataforma abrange temas globais, como 0 neoliberalismo e a
desigualdade social,nao se limitando aos temas feministas tradicionais,
que aparecem concentrados em duas secoes do documento".
A atencao a questao de raca perpassa 0 documento. Na rubrica 4
(Democratizacao da Vida Social), 0 primeiro item e"0 mito da democracia racial" que, segundo as autoras, funciona para manter e reproduzir a desigualdade social, assim como 0 mito da liberdade sexual
funciona para manter a desigualdade de genero. 0 cartaz e os panfletos
de divulgacao da CEMB tinham 0 mesmo titulo do plataforma: "70
anos de voto feminino: da conQ,uista formal a transforma~ao radical".
lronicamente, contudo, ostentavam imagens que veiculavam os elementos simb6licos basicos da nocao de democracia racial": a defesa
da diversidade (apoiada pela Plataforma Feminista) se manifestava
como apoio nao intencional ao mito!
No dia do evento, algumas centenas de mulheres de diversas
regi6es do Estado da Bahia, e de todas as classes sociais, lotaram 0
audit6rio de uma faculdade particular, a Faculdade Visconde de Cairu,
no centro de Salvador. Pela manha, houve uma mesa-redonda com
quatro conferencistas, duas das quais eram conhecidas militantes
negras: Luiza Bairros, da UNDP (United Nations Development Programme), academica e militante do MNU-Bahia, e Vania Santana, que
ocupava urn cargo na administracao de Benedita da Silva no Estado
do Rio de Janeiro. As conferencistas falaram sobre alguns dos temas
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da plataforma, destacando os pontos relacionados ao combate contra
o racismo e a conquista de poder politico pelas mulheres. Na discussao
que seguiu as palestras, houve intervencoes de outras feministas e
ativistas negras, como a Vilma Reis, do CEAFRO; e Jussara Santana,
de urn grupo que ela denominava "Coletivo de Mulheres". Algumas
eram tambem militantes na politica partidaria, como Olivia Santana,
do PCdoB e da UNEGRO. 0 tema "combatendo racismo" foi 0 principal
do dia: temas feministas tradicionais, como a necessidade de combater
a violencia de genero, foram mencionados, mas 0 debate centrou-se
na questao da "reparacao", especificamente na a~ao afirmativa e na
adocao de cotas para negros em instituicoes estaduais e nacionais.

Mulheres Divididas?
No processo que as ativistas poderiam chamar de "formacao de
subjetividades negras", destaca-se 0 poder simb6lico do emprego domestico, ou melhor, a vivencia pessoal da assodacao entre as categorias
"preta" e "empregada", Durante a CEMB,Jussara levantou-se e chamou
a atencao da audiencia para a questao da vivencia pessoal. Jussara, que
se declara feminista, tern a pele escura e adota urn estilo afro-baiano.
o "Coletivo de Mulheres", de que ela emilitante, eurn pequeno grupo
com sede nurn bairro de baixa renda. Tecnica em enfermagem, ela ingressou no funcionalismo publico estadual por meio de urn concurso.
Apresenta-se como "cientista", como faz outra ativista, Vilma Reis,
que esoci6loga de formacao. Embora receba urn salario fixo razoavel,
Jussara se identifica como mulher de baixa renda, distinguindo-se das
intelectuais e universitarias negras. Teve, alem disso, uma participacao
no movimento cultural negro do Pelourinho, formando urna banda feminina de reggae (de acordo com ela, a unica em Salvador). Em 2002,
ainda morava no Pelourinho, mas por pouco tempo, urna vez que 0
govemo do Estado promovia urn processo de expulsao dos moradores
do bairro, em nome de sua revitalizacao. Seu companheiro, pai de seus
dois filhos, ermisico de reggae (categoria de baixo prestigio, do ponto
de vista dos militantes negros intelectuais e de classe media").
No debate matinal da CEMB, Jussara fez uma intervencao sobre
acoes afirmativas, lembrando a diffcil luta das mulheres negras para
sair da posicao social a elas atribuida e falou, em particular, da vida
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de sua propria mae. Mais tarde, me apresentei e pedi uma entrevista,
realizada algumas semanas depois. Nessa entrevista, ela comecou
justamente falando da mae, que era empregada domestica:
Minha mae, que e uma mulher analfabeta, mae de 13 filhos, pas sou
para n6s 0 seguinte: a gente nasceu mulher e se fez feminista,
porque ela ensinava que nao era para abaixar a cabeca, que nao era
por sermos negras que a gente tinha que aceitar certas coisas. Ate
mesmo porque ela trabalhou muito de empregada domestica e ela
dizia: "Bu nao quero que voces sejam empregadas domesticas. sofre
muito; eu quero que voces estudem e tenham uma profissao, mas
nao trabalhem em casa de branco" .

Note-se que, nesse depoimento, Jussara liga a opressao da mulher
aopressao racial por meio da experiencia vivida de ambas. Essa experiencia e tinica, sofrida como uma s6. Todas as outras ativistas negras
que entrevistei cresceram junto com familiares que eram empregadas
domesticas, 0 que significa que, desde a infancia, incorporaram, como
parte central de seu mundo vivido, a associacao entre a categoria "mulher como a minha (mae ou tia)" e a categoria "empregada".
As ativistas comecaram a trabalhar bern cedo, a exemplo de Ubiraci. Sua mae faleceu quando ela tinha onze anos, 0 que a obrigou a
trabalhar como empregada na adolescencia. 0 pai abandonou a ela e a
seus onze irmaos, mas Ubiraci largou 0 emprego porque a patroa nao
permitiu que continuasse a estudar. A mae de Olivia Santana tambem
era empregada domestica e sentiu-se feliz quando a filha comecou
a trabalhar, com carteira assinada, como faxineira em uma escola.
Olivia completou 0 antigo segundo grau e foi aprovada no vestibular,
mas "nao houve festa": sua mae opunha-se a seu projeto de vida e
achava que ela nao podia abandonar urn born e segura emprego para
passar tantos anos estudando. Se, finalmente, Olivia se formou em
pedagogia, Ubiraci nao teve a mesma sorte: foi aprovada no vestibular
de medicina mas, por falta de apoio, nao pode estudar, acabando por
se formar como auxiliar de enfermagem.
Ana CeliaSilva,outra conhedda militante no Movimento Negrode
Salvador, foi fundadora do MNU-Bahia e e professora da Universidade
Estadual da Bahia (UNEB). Sua mae era lavadeira ate os onze anos de
idade e, a partir de entao, empregada ate se casar. Conta Ana Celia:
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[...] minha mae achava que nos eramos muito pobres e que nao
podiamos estudar, nao tinhamos dinheiro. Inclusive, quando soube que
eu tinha passado na admissao [do antigo ginasio], quis me bater; eu
corn e foi meu pai que me deu apoio, dizendo "nao, deixe, eu compro
o uniforme dela".
Uma feminista branca - ou qualquer pessoa branca - dificilmente
entenderia 0 significado dessas experiencias para urna feminista negra. Para Creuza, 0 comportamento cotidiano das feministas brancas
eprova dis so:
No meu caso, eu faco parte de uma categoria de trabalhadoras
domesticas. Muitas vezes as mulheres feministas, que estao lutando por
melhores condicoes de vida e de trabalho, oprimem essa outra mulher,
que ea mulher negra que ea empregada na casa delas, nao e? Ela passa
a ter uma postura machista, de dominacao, com essas mulheres que
prestam services nas casas. Algumas companheiras, quando eu falo isso,
dizem que nao, Umas companheiras do X [uma entidade academica
feminista'"] jame disseram: "nao ebern assim, acho que voce nao pode
dizer isso". Mas e isso! Mas e isso! Porque uma companheira que esta
no movimento feminista lutando por direito a igualdade, direito ao
sexo, direito ao aborto, direito a gravidez, a maternidade e, de repente,
a mulher que esta na casa dela nao pode engravidar, nao pode namorar,
nao pode estudar, porque tern que ficar com os filhos dela para ela poder
sair para militar, sair para fazer 0 doutorado dela.
A enfase de Creuza, nesse depoimento, incide sobre duas diferencas
entre negras e brancas: a experiencia de vida e a posicao social. Reconhecendo a necessidade de solidariedade entre mulheres de todos os tipos,
dirige urn olhar cetico para a politica domestica das "feministas elitizadas" (brancas). paz referenda aquelas que praticam 0 "machismo",
por nao concederem plenos direitos as suas empregadas e, portanto, por
nao democratizarem as relacoes domesticas. Do ponto de vista de urna
mulher negra, Creuza sugere, ha uma fusao entre racismo e machismo,
ou seja, a diferenca de raca e simultaneamente constituida com a diferenca de genero nas praticas sociais do domfnio privado. Nesse ponto,
ela conduz para urn plano mais analitico a fusao das opress6es raciais
e de genero na experiencia ja apontadapor Jussara.
Para Creuza e outras informantes, a hist6ria do vir-a-ser das subjetividades a partir da participacao passada e presente em relacoes sociais
marca os dois estilos de feminismo. Cada estilo ligado a formacao de

e

ILHA
Revlsta de Antropologla

84

---'t"---'--

Perspectivas sobre

0

Feminismo Negro em Salvador, Bahia

urn tipo distinto de subjetividade: nas palavras de Creuza, "branco e
elitizado", de urn lado, "negro e empregada domestica", de outro. No
discurso do movimento negro, a nocao de "conscientizacao" - 0 abrir
os olhos para a condicao de ser negro - e corriqueiro para tratar desse
processo e esta presente em toda as entrevistas Ferreira da Silva, 1998).
o processo de formacao da subjetividade evisto como sujeito a muitas
influencias e contingencias. Olivia, por exemplo, se motivou a fazer
o vestibular para pedagogia na UFBA por influencia de uma amiga
de urn grupo espirita que frequentava. Foi aprovada logo na primeira
tentativa e, na universidade, comecou a se interessar por temas politicos. Jussara conta que comecou a frequentar 0 Pelourinho, onde se
encantou com as manifestacoes culturais negras, quando tinha pouco
mais que vinte anos, ap6s se formar como enfermeira, aproximando-se
assim do mundo do reggae.
Creuza nao teve essas oportunidades: nao podia sair da casa da
patroa, exceto aos domingos de tarde, quando era liberada. Certo dia,
quando escutava 0 radio enquanto lavava roupa na casa da patroa,
ouviu urna politica falando de urn grupo de empregadas domesticas
que se reuniam no Colegio Vieira, uma conhecida escola particular
jesuita. Ela comecou a frequentar as reuni6es semanats.menundo para
a patroa ao dizer que ia a missa. Os padres e professfres do Vieira, que
organizavam 0 grupo, forneceram urn importante meio de encontro
para as empregadas e entre estas e os movimentos sociais. 0 MNUifoi
a primeira organizacao a fornecer apoio tecnico ao incipiente sindicato,
ajudando a escrever projetos e a obter aconselhamento por parte de
advogados - mas 0 impacto foi mais que Iogistico.
Creuza e uma pessoa simpatica e carismatica, de pouco mais de
quarenta anos. No momento da entrevista, usava os cabelos trancados, estilo que adotou ap6s seu contato com 0 movimento negro, urn
dos momentos chave de sua vida. Ela conta que, alem desse contato,
outro momenta chave acontecera tambem em 1985. Naquele ano,
teve a primeira experiencia de participar de urn congresso nacional
de trabalhadoras domesticas. Ver tantas pessoas com quem podia se
identificar reunidas, discutindo os mesmos problemas, causou urn impacto muito grande e afetou seu desenvolvimento pessoal. 0 segundo
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momenta aconteceu ao conhecer OS militantes do MNU: ao ve-la falar,
Creuza se impressionou com 0 carisma e a beleza de uma intelectual
e militante negra, Luiza Bairros - experiencia semelhante de Ana
Celia, que participou da fundacao da secao baiana do MNU apos ver
Lelia Gonzales fazer uma palestra em Salvador, em 1978 19 • Gonzales
e uma das figuras mais importantes na historia do feminismo negro
no Brasil. 0 impacto de seu discurso e de sua pessoa - sua linguagem
corporal e a maneira de se expressar - sobre os jovens negros que a
conheciam era forte: "Ela era nossa porta-voz contra 0 sexismo que
ameacava subordinar a participacao de mulheres no interior do MNU
eo racismo que impedia nossa plena insercao no movimento de mulheres" (Bairros, 2000, p. 43).
Para uma empregada domestica, sem experiencia de ver outras
mulheres negras assumirem posicoes de lideranca ou dominarem
o linguajar dos "doutores", a impressao causada por esse tipo de
encontro deve ter sido ainda mais forte. Perguntei a Creuza sobre a
importancia do MNU em seu crescimento, tanto pessoal quanto no
sindicato, e ela respondeu:

a

Born, para mim, a minha participacao foi uma coisa fundamental. Eu
nao sei se nao tivesse 0 MNU, se eu teria essa consciencia que eu tenho
hoje.Aquino Brasil, ... principalmente aqui na Bahia, ... existe a questao
racialmuito profunda. Aquestao nao es6 dasse, mas eraca e dasse. Essa
questao da raca foi para mim fundamental. E naquela epoca, eu tinha
vergonha do meu cabelo,eu nao tirava 0 lenco da cabeca, Eu me achava
feia, nao s6 eu mas todos os negros eram feios. Sempre foi colocado
isso na minha cabeca desde a infancia, bonito era 0 branco e tal. Eu fui
crescendo com essa coisa de inferioridade. A partir do momento que eu
conheci 0 MNU, Luiza Bairros, eu disse: "Que mulher bonita!", aquele
cabeloque ela usa bonito, ai tivecuriosidade de participar do Movimento
Negro, ai comeceia participar. Bntao [com] a partidpacao do congresso
[1985], mais a participacao do Movimento Negro, eu comeceia resgatar
a minha autoestima..... Ai pronto, hoje eu sou essa pessoa que me acho
bonita, inteligente, sei que sou capaz como todos os negros e negras sao,
sou bonita tanto quanto quem e de outra raca seja indio ou branco!
As feministas brancas da geracao de Creuza (nascidas na decada
de 1940 ou 1950) sofreram processos semelhantes de crescimento e
transformacao, N30 tiveram, contudo, que lidar com as perturbadoras
emocoes causadas pela atribuicao, pOI parte de outros, de uma fenira
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racial nata, as imagens de que urna menina negra nasce com 0 corpo,
o rosto e os cabelos feios quando comparados com 0 corpo, 0 rosto e os
cabelos de uma menina branca. Tampouco tiveram que resistir tanto a
expectativa de que ocupariam, necessariamente, 0 lugar mais baixo da
hierarquia sociaLEvidentemente, todas as informantes cresceram com
a expectativa de que se casariam e teriam filhos, com a possibilidade
de se retirarem do mercado de trabalho e da esfera publica. Nas duas
geracoes anteriores, a das suas maes e avos, havia uma forte pres sao
nesse sentido, e muitas tiveram que se contentar com 0 papel de donade-casa apos 0 casamento.
No que diz respeito as relacoes intemas ao lar, havia nitidas diferencas entre as expectativas das mulheres brancas de classe media
e as expectativas das mulheres negras. As primeiras tomaram como
natural 0 fato de que, caso casassem e tivessem filhos, ocupariam 0
papel de "patroa". As mulheres negras sabiam que a expectativa era
de que seriam empregadas. As expectativas refletiam uma maneira
peculiar de conceber a familia. A familia normativa era pens ada como
branca. As negras tinham urn papel periferico, de apoio a essas familias
normativas. Ainda hoje, no linguajar corriqueiro de Salvador,a expressao "casa de familia" tern uma conotacao forte de cor, podendo ser
substituida em alguns contextos discursivos por "casa de branco".
A relacao das informantes brancas com as empregadas era estreita, vivida dentro do lar e, muitas vezes, afetuosa. Adna Aguiar, por
exemplo, que se diz "socialmente branca", dependia diretamente de
suas empregadas durante a infancia e a juventude - talvez mais do que
outras jovens mocas de classe media, porque contraira paralisia infantil
muito jovem, so voltando a ter a capacidade de se locomover, com dificuldade e usando urn aparelho, na adolescencia. Passou urn ano em
tratamento no Rio de Janeiro, na companhia de uma empregada que
a acompanhara desde a Bahia e que ela descreve como "negra, de confianca absoluta". As duas andavam juntas, conversando, conhecendo
a cidade, a empregada empurrando sua cadeira de rodas. Adna conta
que foi uma experiencia formativa, embora fisicamente dificil, uma
vez que a cirurgia foi dolorosa e complicada. 0 tempo passado por ela
no Rio de Janeiro teria despertado urn novo olhar para as questoes de
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genero: conheceu outros modos de ser mulher ao, por exemplo, visitar
urn predio habitado por divorciadas e amantes de homens casados que
moravam sozinhas; conheceu homossexuais que, na epoca, conta ela,
frequentemente se mudavam para 0 Rio, onde eram menos visiveis.
A luta de Adna em sua volta a Salvador foi dupla: estabelecer-se
como mulher profissional independente e afirmar seu direito de ser
mulher, no sentido amplo. Com a ajuda da familia e de seu circulo
de sociabilidade, concluiu os estudos, ingressando na universidade e
sendo aprovada em urn concurso para fiscal do trabalho. Nao pede,
entretanto, assumir 0 posto, sendo impedida de faze-lo em funcao de
sua condicao fisica. Foi a primeira grande discriminacao que sofreu,
o que nela causou urn impacto muito forte. Felizmente, tomou-se
procuradora do trabalho e pas sou, tambem, a advogar, adquirindo,
assim, independencia face a sua familia. Foi nesse momento que se
sentiu livre para desafiar a opiniao de que, sendo portadora de urn
defeito Iisico, nao podia namorar, casar ou ter filhos. Nos anos subsequentes, namorou, casou-se, separou-se e manteve casos, vivendo
uma vida social plena - ate mesmo, conta com felicidade, brincando
camaval na avenida.
Para as feministas negras, a vivencia desse aspecto de constitui<;ao do genero, por meio de relacoes afetivas, sexuais ou reprodutivas,
e problematica, A ascensao social, caracterizada pela entrada na classe
media como intelectual e ativista, talvez contribua para dificultar urna
convivencia tranquila com 0 parceiro. Jussara e a tinica ativista que nao
relatou dificuldades em seu casamento, aparentando viver bern com 0
parceiro e os filhos. Sao varies os motivos dessas dificuldades de relacionamento, entre eles a intensa atividade e os sacrificios exigidos pelo
engajamento politico. No entanto, 0 sexismo e 0 racismo dos homens
- incluindo os ativistas e militantes negros - e outro fator muito mencionado nas entrevistas. Uma informante assim colocou a questao:
Nos, mulheres negras, hoje, sofremos muito a solidao. Em particular
as mulheres militantes. Nos estamos sozinhas, literalmente sozinhas.
Nos, negras militantes, temos assim uma solidao terrivell Tanto faz
os homens negros, como os homens brancos, eles nao se aproximam
da gente para uma relacao mais permanente, para a reproducao, para
participar como companheiros.
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A trajet6ria afetivo-sexual e reprodutiva das informantes e complexa e exigiria outro artigo. Os relacionamentos passam por outros
conflitos e tens6es, nao apenas aqueles claramente atribuidos a condicoes fisicas, com relatos, por exemplo, sobre maridos violentos e
companheiros traidores. Quanto acor dos parceiros, como ados amigos
e colegas, esses nem sempre sao negros. Algumas informantes tiveram
relacoes amorosas - desde paqueras ate casamentos - com brancos,
mas ha uma tendencia, cad a vez maior, a preferir homens negros, 0
que resulta, segundo uma das informantes, "da atracao fisica mesmo".
o que pretendo aqui sublinhar, contudo, e que as feministas negras
fazem uma ligacao explicita entre a dificuldade em encontrar urn
parceiro fixo, 0 dificil ritmo de vida imposto pelas atividades politicas
e de militancia e, sobretudo, 0 leque de valores negativos associados
a mulher negra em Salvador e no Brasil.
Em Salvador, uma mulher branca nao sofre com os mesmos preconceitos que sofre uma mulher negra. Possuir pele clara e cabelo lisa
("born") ja oferece uma vantagem no cenario de namoros e casamentos;
pertencer a uma familia de prestigio, de classe media alta, fomece urn
capital simb6lico ainda maior a uma jovem - e esses sao fatos comentados em todas as entrevistas. Ainda assim, vale a pena ressaltar que uma
pessoa que sofra com estigmas e preconceitos ligados a sua aparencia
ou de qualquer outro tipo, pode ser capaz de dribla-los, como fizeram
Adna ou Olivia, que ja foi casada com urn branco de classe media.
Adna nao podia se imaginar fisicamente "normal", mas afirma
que nunca se sentiu discriminada ou infeliz durante a infancia, Ela
conta que sua familia pertencia a classe media alta de uma pequena
cidade rural, Acajutiba, litoral Norte do Estado da Bahia "quase na
divisa com Sergipe":
Era uma boa vida porque minha familia e da classe media alta da cidade,
da regiao e eu tive uma infancia muito rica em experiencias. Por conta
de ter tido polio com dois anos de idade, eu tinha uma Iimitacao fisica
e isso me propiciou muito cedo 0 manuseio dos livros.

Adna nao teve, portanto, uma infancia sofrida e participou da
vida social intensa de sua familia e do mundo em seu redor. Ela conhecia bern a cozinha, onde preparava comida sob os olhos da mae e
das empregadas:
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Era urna familia de raizes rurais, entao tive que participar do convivio
da cozinha, porque a cozinha era 0 centro social da casa. Muita gente ia
do interior, das fazendas, das cidades pequenas. Aquelas mulheres, as
cozinhas eram geralmente grandes, com fogao de lenha e ai eu sempre
via as cozinheiras fazendo aquele movimento.

As empregadas a transportavam nos braces para a escola quando
era pequena. Mais tarde, quando a familia se mudou para Esplanada,
em Sergipe, 0 pai pas sou a leva-la de bicicleta. Adna cursou 0 antigo
ginasio em Salvador, onde aprendeu outro estilo de lidar com as diferencas sociais:
Era a Congregacao das Irmas do Menino Jesus, e eu comecei a ler pelos
livros sagrados. Ai, nesse colegio de freiras, elas eram muito hurnanistas,
entao elas pregavam as questoes sociais, pregavam 0 evangelho,
sem aquela coisa do pecado. Elas se centravam na solidariedade, na
fraternidade, e ai tudo era feito para facilitar a minha indusao, As salas
de aula eram no terreo, tudo era no terreo. Quando eu tinha que subir as
escadas, minhas colegas me levavam. Era urn colegioassim, que abrigava
diversidades. Elas davam muitas bolsas". Ficava ali na Barao de Cotegipe
e tinha urn alcance de trazer adolescentes do suburbio ferroviario, com
bolsas, que nao pagavam. Bntao, lei nesse colegio, eu tive oportunidade
tambem de conviver com a diversidade. A classe media que circulava
por ali naquela regiao [nos Mares"], estudava lei nesse colegio..... mas
tambem as pessoas pobres do Uruguai, do Jardim Cruzeiro, do subiirbio
Perroviario [todas areas da cidade baixa vizinhos aos Mares], gente de
cor - preto ou nao, estudavam lei. Bntao a gente, na sala de aula, a gente
tinha essa oportunidade de se dar com pessoas da raca negra.

Adna fez amizades com as novas colegas, que passaram a estudar com ela em sua casa. Ela observa que essas muitas experiencias
marcaram sua relacao com a diversidade racial. Nada disso resultou,
contudo, na apropriacao. para si mesma, da categoria "branca": Adna
se reconhece como "socialmente branca", preferindo, nao obstante,
designar-se "amarela", em referenda asua ascendencia indigena, para
a qual apresenta como prova suas feicoes de olhos puxados, assim como
seu cabelo escuro e liso. Encontrei a mesma relutancia em designar-se
simplesmente como "branco" entre outros ativistas nao-negros que
apoiam a luta contra 0 racismo. Juca Ferreira (Juca do PV), por exemplo, se descreve como socialmente branco, mas de origem misturada.
Notei, tambem, uma certa impaciencia das militantes negras com esse
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tipo de postura: no final da entrevista que realizei com Ubiraci, ela me
perguntou de que cor eu me classificava e, ao perceber que eu hesitava
na resposta, virou -se para urn colega do partido (branco) e comentou:
"Esta vendo? Nao quer assumir que ebranca!".
Adna se aproximou do movimento negro pOI intermedin de seu
trabalho feminista e de defesa dos direitos humanos:
Em 1989, comecei na Comissao da Mulher Advogada e ai diretamente
dentro do movimento de organizado de mulheres. Depois da
Constituinte de 1988, tinha que organizar a Constituicao Estadual da
Bahia e, em seguida, as leis organicas. Entao, eu, como presidente da
Comissaoda Mulher Advogada, tive urn papel interessante porque eu era
coordenadora do Forum de Mulheres do Estado da Bahia, para formular
a Constituicao Estadual. Bntao, nos discutimos e elaboramos uma
carta das mulheres constituintes baianas. Quando a gente organizou
a pre-constituinte estadual foi que se deu a minha aproximacao com
o movimento negro. Primeiro, com as mulheres negras e, depois, com
o movimento negro em si atraves dessas instancias, principalmente 0
MNU e 0 UNEGRo. As mulheres do movimento negro de Salvador, muito
combativas, com formacao universitaria, com muita clareza da questao
racial e da condicao de discriminacao por ser mulher e por ser negra.
Bntao veja, como a minha proposta era tambem contra a discriminacao
da mulher e como tinha mulher negra, entao houve uma aproximacao
muito grande com a questao racial como urn todo, e dai eu participei de
muitos encontros, muitas propostas e muitas reunioes do movimento
negro especificamente, mas na otica dos direitos humanos, voltados e
aprofundados para a questao racial, homem e mulher negra.

A decada de 1980 foi urn periodo de intensa atividade: alem da
militancia no movimento das mulheres, Adna teve urn papel importante
na GAB, participou do movimento Diretas Ja e da Constituinte nacional,
nunca deixando de trabalhar como procuradora do trabalho no Ministerio PUblico e de advogada, inclusive no interior do Estado. Na decada
de 1990, Adna participou da Constituinte estadual, decidindo, entao,
ingressar na politica partidaria formal, ao lado de outras militantes:
Em 1992, 0 movimento de mulheres, a gente, decidiu a importancia de
termos mulheres nas instancias politicas, e eu fui candidata a vereadora
aqui em Salvador, quando a prefeita Lidice da Mata foi candidata,
mas nao consegui ser eleita. Foi urn momento muito importante e
nos achavamos importante porque trazia a questao da mulher para
o debate e ai eu participei, me filiei ao Partido Comunista Brasileiro,
depois sucedido pelo PPS. Essa passagem, assim, partidaria, foi muito
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importante, porque 0 partidao sempre propos a formacao de quadros,
com avances de conhecimento, e ai eu tive tambem a oportunidade de
frequentar e discutir as questoes com uma visao mais ampla.

Como as feministas do movimento negro, as feministas do movimento das mulheres tomaram a decisao de conquistar 0 poder politico. Tentei mostrar aqui que, na avaliacao das informantes negras, a
decisao das feministas negras partiu de uma perspectiva especifica e de
urn lugar distinto na hierarquia social simb6lica e material. Tanto esse
lugar quanto essa perspectiva sao tidos como diferentes daqueles que
estruturam 0 ativismo e as vidas das feministas brancas. Alem de criar
tensoes entre feministas brancas e negras, essas diferencas marcaram
as estrategias politicas delineadas para a esfera publica. Retornernos,
entao, a CEMB, a fim de examinar 0 discurso publico, a retorica, das
feministas negras, bern como as politicas por elas propostas, em especial no que diz respeito as politicas de ac;ao afirmativa.
A retorlca sobre a "posi~ao" da mulher

Adna chamava a atencao para 0 papel educativo dos partidos de
esquerda em relacao a seus integrantes - aspecto tambem observado
por outros entrevistados, especialmente os que passaram pelo PC do
B. A ret6rica politica e marcada por elementos dos discursos sociologicos que informam as ideologias da esquerda ou do movimento
negro. As entrevistadas descrevem como alguns conceitos e imagens
desses discursos marcaram suas trajet6rias subjetivas. Observemos,
igualmente, que os elementos "ideoI6gicos" que integram essa ret6rica
nao devem ser considerados "meramente discursivos", uma vez que
a utilizacao desses elementos deriva de momentos importantes nas
biografias intelectuais e emocionais das militantes.
Em sua fala na CEMB 2002, Luiza Bairros tocou na relacao entre
o domestico e 0 publico, questao central para 0 feminismo. Academica
e intelectual, Bairros euma conhecida militante do movimento negro,
com longa atuacao na Bahia, sendo uma das fundadoras do MNU no
Estado. Nessa fala, Bairros observava que 0 racismo nao se limita ao
espaco "intimo", que ela definiu com a pergunta "voce se casaria com
urn negro ou uma negra?". Sustentou, ao contrario, que 0 racismo (e
tambem 0 sexismo) esta enraizado na hist6ria: 0 racismo eestrutural
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e compoe as instituicoes de poder e a politica brasileiras. Com essa
perspectiva estrutural, contestava a atribuicao da desigualdade, na
plataforma da AMB, as politicas neoliberais do govemo e a fase atual
do capitalismo, enfatizando a longue duree, nao 0 curto prazo. Historicamente, e ainda hoje, nao ha lugar para negros e mulheres nos poderes
ptiblicos, tese que vai ao encontro das indagacoes do panfleto do YaMim - Coletiva de Mulheres Negras, discutidas acima.
A partir dessas observacoes, Luiza Bairros fez uma viva defesa de
uma politica de reparacao. sobretudo das acoes afirmativas. Para ela,
racismo e sexismo estao articulados, de forma a colocarem mulheres de
cores diferentes em posicoes diferentes "na ampla matriz que nos oprime": os brancos, queiram ou nao, se beneficiam do fato de a sociedade
ser uma sociedade racista. 0 racismo produz diferencas de oportunidade
de vida e, assim, estrutura a sociedade brasileira. Luiza Bairros defendia,
desse modo, a medida de cotas para negros nas instituicoes de prestigio
e poder do pais, como 0 Itamaraty e as universidades.
o tema das cotas surgiu com frequencia nas outras palestras e nas
discussoes que as seguiram, e a maioria apoiou a inclusao da medida na
plataforma. Olivia Santana - que, alem de militante do PCdoB, e uma
das liderancas da UNEGRO, ONG composta por pessoas de ambos os
sexos que combate 0 racismo com diversos projetos -, por exemplo, falou
a favor de cotas, mesmo discordando do argumento de Luiza Bairros de
que as politicas neoliberais do govemo nao deveriam ser os alvos principais do combate a desigualdade. Para Olivia, como ede esperar de urn
partidario do PCdoB, a globalizacaoe a divida extema sao quest6es chave,
e as politicas de renda seriam mais importantes do que medidas como
as cotas, que seriam, portanto, secundarias. De acordo com algumas
informantes feministas de Salvador, 0 PCdoB faz essa mesma ressalva
no que diz respeito as propostas feministas, pois coloca mais enfase na
reparacao da desigualdade de classe do que na de genero.
Diferencas de enfase apareciam nas possiveis solucoes propostas, mas nao no problema mais importante, em tome do qual houve
concordancia: a feminizacao da pobreza no Brasil e a natureza "racializada" da pobreza feminina - tema tambem enfatizado por outra
conferencista, Liege Rocha, da Uniao Brasileira de Mulheres, que citou
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estatisticas do Censo 2000. Em suma, 0 lugar da mulher negra foi 0
tema transversal na sessao da manha.
A posicao das feministas negras a favor das cotas nao foi contestada pelas feministas brancas presentes, salvo urn tfmido protesto de
alguem que se levantou declarando-se afro-descendente de aparencia
europeia - 0 que nao agradou as feministas negras. A iniciativa das
ultimas acabou por veneer a antiga mercia das feministas brancas
quanto as acoes afirmativas a favor da populacao negra. Essa inercia
nao significa, entretanto, que todas desaprovem as cotas. Adna Aguiar,
por exemplo, apoia a medida, ainda que aponte seus limites:
Cotas euma coisa interessante. 0 defidente ffsico tern cotas, mas se voce
olhar com alcance maior eu tenho algumas discuss6es acerca de cotas.
Porque, por exemplo, 0 movimento de mulheres politico, defendeu e
conseguiu as cotas para as candidaturas. Eu acho importante, mas nao
s6 as cotas. Sabe por que? Os partidos dao as cotas, mas nao viabilizam
as condicoes para a mulher se eleger, entendeu? Bntao, as mulheres,
logicamente, nao preenchem essas cotas todas. Nessas iiltimas eleicoes
a gente esta venda a dificuldade deles conseguirem mulheres para se
candidatarem. Por que? Porque nao oferecern recursos. Bntao, voce
bota cotas - e uma coisa que eu tenho que discutir - e, aqui na
Bahia, eu acho que aqui em Salvador, nessa populacao enorme, se voce
capacita, se voce da instrumentos. Como eu disse a voce, na minha
hist6ria, se eu nao tivesse todos os instrumentos que possibilitaram
a minha formacao educacional, 0 meu trabalho e tudo mais, eu nao
teria chance. Bntao, se nao ha oportunidade de educacao publica para
os menos favorecidos, que aqui em Salvador, por acaso, sao os negros,
entao a cota e uma consequencia.

Adna reconhece a importancia de sua origem social para que
obtivesse sucesso profissional - sucesso que Ubiraci nao atingiu por
falta desse apoio. A diferenca entre Adna e Ubiraci nao se resume, no
entanto, a suas origens sociais contrastantes, nem as desvantagens
acarretadas pela cor da pele ou por suas capacidades ffsicas (Adna nunca poderia ter se tornado auxiliar de enfermagem). Do ponto de vista
de informantes como Creuza, a diferenca fundamental jaz no efeito
de todos estes fatores - e outros - no passado e no presente vividos
das pessoas. Para ela, as experiencias de vida levaram, grosso modo, ao
surgimento de dois modos de apreender 0 mundo, nem sempre compativeis, mas que possibilitam a uniao politica na causa feminista e
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em defesa dos direitos humanos, pols, como Adna tambem observou,
a luta das duas categorias tern muito em comum. Diferencas entre
as feministas negras tambem sao observadas nas entrevistas - entre
intelectuais e populares, politicas e culturais, assim como nas pr6prias
ideologias politicas (marxista ou socialista, de direita ou de esquerda).
o machismo dos militantes homens do movimento negro evisto como
urn problema serio, parte de uma serie de fatores que diferenciam os
ativistas segundo 0 genero. No entanto, do mesmo modo que uma
feminista branca pode ser aliada de uma negra, em certos momentos
politicos da esquerda apoiam causas abracadas por politicos da direita
(por exemplo, em 2002, a proposta de introduzir cotas para negros
gozava de apoio da esquerda e da direita tambem). e os homens sao
aliados nolfrir-os
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negra visivel no contexto social existente. Dai 0 pouco entusiasmo de
ativistas como Olivia, que acredita mais nas "politicas de renda" do
que nas acoes afirmativas.
A politica de buscar lugares nos espacos de poder por meio do
voto e das eleicoes parece fornecer mais chances para influenciar e
alterar a composicao da pr6pria estrutura social, inclusive com os
projetos da esquerda e das feministas. Nas eleicoes municipais de
2004, Olivia Santana foi eleita vereadora, vit6ria que assinalou sua
saida definitiva do espaco simb6lico reservado as mulheres negras na
sociedade soteropolitana. Vit6ria que representou, tambem, um claro
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Em Salvador na epoca existiam algumas organizacoes de mulheres negras que se
autodenominaram "0 Coletivo de Mulheres" - 0 Coletivo de Mulheres do Calafate;
Ya-Mim, Coletivo de Mulheres; Coletiva Ser Pemea. A primeira ea mais conhecida
e participava do Forum das Mulheres.
As informantes aceitaram ser citadas, abrindo mao do anonimato.
0 Instituto Steve Biko (de Salvador) foi fundado em 1992, por professores e
estudantes afro-brasileiros. 0 site da entidade dedara que 0 objetivo das suas
atividades e de "fortalecer a luta contra a discriminacao racial atraves de uma
a<;ao concreta: criar e oferecer as condicoes possiveis e necessarias para a ascensao
social da comunidade negra de baixa renda. Para auxiliar nesse processo, vern
desenvolvendo atividades buscando a reconstrucao da identidade etnica, da autoestima e cidadania dos afro-brasileiros em urn contexto de formacao politica e
educacional." (www.stevebiko.org.br - site acessado em 11 de fevereiro de 2005).
0 CEAFROeurn programa profissionalizante e educacional de estudantes negros,
do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) da UFBA criado em 1995.
Neim - Nucleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (UFBa); MUSA Programa de Estudos em Genero e Saude (ISCIUFBa); GEM - Grupo de Estudos
sobre Satide da Mulher (UFBA).
Em 2005 estava em expansao, e uma coordenacao tinha sido estabelecida.
De fato, as candidatas negras, como Creuza ou Antonia Garcia, receberem apoio
de ferninistas brancas. No entanto, sem uma investlgacao sobre a perspectiva
das "feministas brancas elitizadas", nao posso ir alem dessas observacoes algo
preliminares.
Tambem recebeu apoio da CESE e da FASE/RJ.
0 CNMB se realizou em Brasilia algumas semanas apos 0 CEMB.
Disponibilizada na Internet pelo site www.articulacaodemulheres.org.br
0 documento esta dividido em cinco temas abrangentes: 1. Da Democracia Politica
(os desafios: equidade de genero, raca e etnica: a garantia de condutas eticas: 0
prevalecimento dos direitos humanos universais); 2. Do Estado Dernocratico e
Justica Social (os desafios: superacao da injustica social e desigualdade; reforma
radical do Estado anti-neoliberal - sao mencionados desafios nas questoes de
[ustica social agrarias, ambientais, raciais. Neste Ultimo, 0 combate ao racismo e a
promocao de grupos discriminados, beneficiando mulheres de diferentes categorias
raciais, etnicas, geracionais e portadoras de necessidades especiais; justica social e
trabalho domestico tambem entram na pauta); 3. Da insercao do Brasil no Cenario
Internacional (combate aos efeitos negativos da globalizacao e a forma em que
esta estruturada); 4. Da Democratizacao da Vida Social (combate aos mitos da
democracia racial, liberdade sexual e harmonia entre dominantes e dominados.
Desafio de apoiar a cultura da paz na base da diversidade - combater homofobia,
racismo e sexismo, democratizar as relacoes sociais na famflia, nas ruas, no amor,
nas empresas etc. Fortalecer outros meios de comunicacao mais democraticos):
5. Da Liberdade Sexual e Reprodutiva (compromisso com a luta pela assistencia
integral a saiide das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, direitos dos naoheterossexuais, entre outros pontos).
Segundo 0 rnito nacionalista, as interacoes sexuais e reprodutivas de tres "racas" africanos, portugueses e indlgenas - derarn origem arnistura racial, base da suposta
democracia racial brasileira (Costa, 1985; DaMatta, 1981; McCallum, 2001; Wade,
1997; Winant, 1992). No cartaz baiano. encontram-se tres imagens de tipos ideais
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de mulheres brasileiras: uma india (com uma fotografia de uma Yanomami), uma
negra de cabelos trancados e uma branca de cabelos morenos lisos.
Olivia Cunha (comunicacao pessoal).
Retirei esta referenda, suprirnindo 0 nome da entidade citada por Creuza.
Em sua entrevista, Ana Celia se refere a esse cido de palestras realizado por Lelia
Gonzalesem Salvador, em maio de 1978,intitulado "Noventa anos de abolicao:uma
reflexao crftica", e ao fato de Gonzales se orgulhar de ter servido de "catalisador"
para jovens negros baianos (Bairros, 2000, p. 43).
Mesmo assim, as hierarquias estavam claramente demarcadas nessas escolas.
Segundo outras informantes de Salvador, os bolsistas, nas escolas cat6licas
daquela epoca, tinham que trabalhar e sofriam um controle maior do que os
alunos que pagavam.
Uma regiao de Salvador localizada ap6s 0 centro comercial e 0 porto, na "cidade
baixa", Hoje esta area e populada quase que exclusivamente por pessoas de baixa
ou media a baixa renda.
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