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O presente resumo apresenta revisão bibliográfica sobre o Movimento Feminista com 

recorte no Feminismo Negro, no qual busca-se fazer um levantamento sobre autoras que tem 

trabalhado o feminismo em uma perspectiva interseccional. Trouxemos para a discussão a 

importância da interseccionalidade, compreendendo que dentro do Movimento Feminista a 

ausência de um olhar étnico-racial historicamente não tem dado visibilidade as particularidades 

e as lutas das mulheres negras. 

Assim, o trabalho centrar-se-á na importância do feminismo negro, não como uma luta 

simplesmente identitária, mas sim como um movimento necessário para a construção de novos 

projetos democráticos. 

Para tanto, utilizaremos o discurso de Sojouner Tuth (1797-1883) proferido na 

Convenção dos Direitos da Mulher no ano de 1851, nos Estados Unidos, como ponto de partida 

para falar sobre o Movimento Feminista Negro. O conceito de interseccionalidade foi cunhado 

pela autora Kimberlé Crenshaw (1959) para compreender como as opressões se combinam e 

entrecruzam. 

Além delas, também são referências neste levantamento as autoras feministas negras 

Angela Davis (1944), Patricia Hill Collins (1948), e Djamila Ribeiro (1980), que fizeram e 

ainda tem feito de maneira coerente a discussão do Feminismo Negro em suas obras. 

Pensar   o   movimento   feminista   negro   é   procurar   entender   como   as 

especificidades da mulher negra foram sendo incluídas nas pautas gerais a partir da percepção 

de que elas não tinham espaço no movimento “tradicional”. Isso por que, em alguns momentos, 

as próprias mulheres não faziam esta leitura. 
 

É no interior deste movimento que as construções de lutas e reivindicações das 

mulheres se deram, porém estas reivindicações muitas vezes não contemplavam as mulheres 
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negras, de modo que, as mesmas se sentiam distante e questionavam algumas pautas do 

movimento. Um exemplo é o mercado de trabalho, no qual as mulheres brancas, de classe 

média, reivindicavam inserção. Por outro lado, mulheres negras há séculos trabalhavam como 

escravas nas lavouras e nas casas, e após abolição estas mesmas mulheres continuaram 

trabalhando nas casas de mulheres brancas como empregadas, babás e etc. 

Evidente que não podemos deixar de destacar a importância que o movimento 

feminista “tradicional” teve para a luta das mulheres, visto que, foi a partir do mesmo que se 

construiu a luta pelo direito ao voto, a base teórica para pensarmos sobre as desigualdades de 

gênero, as imposições que a sociedade coloca para a mulher, dentre outras tantas pautas 

importantes que o movimento tem. Mas para pensar o feminismo negro com demandas e 

questões específicas das mulheres negras só foram possíveis a partir da concretude do 

movimento feminista. 

Ao contrário do que se parece, o movimento de mulheres negras não é um movimento 

novo. Há tempos as mulheres negras têm colocado suas especificidades em pauta. 

A principal referência neste aspecto é o discurso proferido por Sojouner Truth na 

Convenção dos Direitos da Mulher em 1851, na cidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. 

O discurso que hoje é denominado “E eu não sou mulher?” apresenta um olhar sobre a mulher 

negra no século XIX, no qual é possível pontuarmos como historicamente as mulheres negras 

tem feito um movimento contra hegemônico dentro do movimento feminista. 

Sojouner em seu discurso afirmou a uma plateia com homens e mulheres: 

 
[...] Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é 
preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os 
melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima 
da lama ou me cede o melhor lugar! E não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem 
para meu braço! Eu capinei, eu plantei juntei palha nos celeiros e homem nenhum 
conseguiu me superar! E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto 
quanto um homem – quando tinha o que comer – e também aguentei as chicotadas! E 
não sou mulher? Pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando 
manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E não sou uma 

mulher?
4
 

 
Nesta Convenção dos Direitos da Mulher Sojouner Tuth era a única mulher negra, e 

pelo trecho de seu discurso nitidamente vemos o quanto ela destrói todos os argumentos dos 

homens que estavam naquele local, rompendo com o mito da fragilidade feminina ora ali 

pontuada. E que aqui também levantamos o questionamento quando falamos sobre a fragilidade 
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feminina “de qual mulher nós estamos falando?”. 

Ribeiro (2017) ressalta que “esse discurso de Truth ainda no século XIX, já evidencia 

um grande dilema que o feminismo hegemônico viria enfrentar: a universalização da categoria 

mulher”. 

Não há como se pensar a categoria mulher de modo universal quando as situações de 

mulheres são radicalmente diferentes. Radicalmente diferente ao ponto de que enquanto 

mulheres brancas lutavam e reivindicavam pelo direito ao voto, as mulheres negras ainda 

reivindicavam suas humanidades, lutando para que pudessem ser consideradas pessoas. 

(RIBEIRO, 2017). 

Ainda nesse sentido, mulheres negras, ativistas e escritoras vêm pensando o feminismo 

sob um viés que evidencia a combinação das opressões de gênero, raça, classe, e como estes 

fatores estão presentes na vida das mulheres negras, o discurso de Truth nos mostra a concepção 

de interseccionalidade antes mesmo de que se tornasse conceito. 

Angela Davis foi uma das pioneiras que considerava as opressões que atingiam a 

mulher negra como estruturais e inseparáveis. Em sua obra, “Mulheres, raça e classe” do ano de 

19815, a autora denuncia o racismo existente no movimento feminista, faz análises anti-sexista, 

anti-capitalista e antirracista. 

Patrícia Hill Collins também é uma das principais autoras dentro deste campo. Seu 

trabalho mais influente, Black Feminist Thought, (Pensamento Feminista Negro: Conhecimento, 

Consciência e a Política de Empoderamento) publicado originalmente em 1990, argumentava a 

necessidade de se pensar as ligações entre gênero, raça e classe na estruturação da posição das 

mulheres negras norte-americanas. 

Segundo Collins (2000), gênero, raça e classe social são sistemas distintos de opressão 

inclusos a uma única estrutura de dominação. A autora ainda afirma que uma mera comparação 

entre sistemas de opressão é contraproducente, pois corre-se o risco de hierarquizar formas de 

opressão que são, em última análise, completamente imbricadas umas às outras. 

Alguns poucos anos após a obra de Angela Davis, de Patrícia Hill Collins, e outras 

autoras feministas negras, no ano de 1989, Kimberlé Crenshaw cunha o então conceito de 

interseccionalidade em sua tese de doutorado, definindo que, 

  
A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 
conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, 
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a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 

estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras
6
. 

(CRENSHAW, 2002. p. 177). 
 

Assim, pensar a interseccionalidade de acordo com Crenshaw é compreender que não 

há superioridade ou hierarquização de uma opressão sobre a outra, e sim entender que todas 

estas opressões são estruturantes, logo o preciso, e urgente é romper com a estrutura, visto que, 

o patriarcalismo, a opressão de classe, racismo são opressões que fazem parte de uma mesma 

estrutura. 

O conceito de interseccionalidade permite então dar visibilidade às diversas versões do 

que possa “ser mulher”, rompendo com a versão de mulher pensada no inicio do movimento 

feminista qual se pensava a mulher como categoria universal. 

Em uma sociedade em que o sexismo e racismo permeiam as relações sociaispe nsar o 

feminismo em um viés interseccional, sobretudo pensar as mulheres negras dentro desta luta é 

pensar um movimento necessário para construção de novos caminhos, e saídas emancipatórias 

de uma estrutura de opressões. 

De modo que, em uma sociedade cuja herança é a desigualdade, de gênero, de classe e 

de raça evidenciar e estudar tudo que o feminismo negro, enquanto movimento traz é seguir em 

uma direção concreta para se pensar de fato novos projetos democráticos. E parafraseando 

Angela Davis para encerrar as breves considerações “Quando uma mulher negra se movimenta, 

toda a estrutura de uma sociedade se move com ela”. 
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