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RESUMO 

Este texto é um excerto do trabalho de conclusão de curso da autora proponente, realizado no 

âmbito do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia, Instituto 

de Ciências Humanas, Campus Pontal, desenvolvido em um grupo de congada da região do 

Triângulo Mineiro, em que buscamos compreender os saberes e os fazeres das mulheres 

negras congadeiras e como eles medeiam a cultura e as relações de ensino e aprendizagem. 

No presente trabalho, propomo-nos refletir sobre as pesquisas desenvolvidas acerca das 

mulheres negras brasileiras, entendendo-as como sujeitas históricas, políticas e socioculturais, 

que produzem conhecimento e cultura. Por meio do levantamento das teses e dissertações 

produzidas nos últimos anos no Brasil que versam sobre a temática ora proposta, buscamos 

compreender sob quais perspectivas analíticas as mulheres negras, suas práticas e formas de 

produzir existência estão sendo pensadas. Para isso, dialogamos com autoras(es) como 

Ribeiro (2017), Gomes (2010), Santos (2010), Silva (2017) dentre outras (os). Consideramos 

que é preciso falar da presença das mulheres negras nas pesquisas enquanto produtoras de 

conhecimento e não como objetos de pesquisa, uma vez que tal reivindicação legitima outros 

lugares de existência no âmbito da produção do saber, e coloca na pauta de discussão os 

processos de epistemicídio acadêmico ao qual, historicamente, seus saberes foram 

submetidos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo é derivado do trabalho de conclusão de curso da autora 

proponente1, realizado no âmbito do curso de graduação em Pedagogia da Universidade 

Federal de Uberlândia, Instituto de Ciências Humanas, Campus Pontal. O TCC buscou 

compreender as mulheres negras como sujeitas históricas, políticas e socioculturais, por meio 

da análise de seus papéis na construção e manutenção da cultura em um terno de congada da 

 
1
 Trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos - CEP/UFU em agosto 

de 2018. 
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região do Triângulo Mineiro, relacionando-os às maneiras com que se realizavam as práticas 

de manutenção cultural e de ensino e aprendizagem no interior do grupo. Percebemos que as 

práticas mediadas e efetivadas pelas mulheres negras congadeiras imprimiam formas próprias 

de produção e mediação cultural a seus saberes e fazeres ancestrais, atribuindo a eles um 

caráter geracional, político e singular. 

A festa de congada no município onde se realizou a pesquisa ocorre há mais de 

sessenta anos, e o terno pesquisado se configura como o primeiro criado na cidade, fundado 

na segunda metade do século XX. Nesse contexto, a prática festiva foi se reafirmando ano 

após ano, enquanto movimento de resistência e produção de cultura do povo negro brasileiro, 

configurando-se assim como manifestação de viés imaterial. Segundo Katrib (2010, p. 16), ela 

“[...] é uma manifestação festivo-devocional da cultura brasileira, que acontece, em sua 

maioria, associada às celebrações em homenagem aos santos de devoção negra, como Nossa 

Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito, Santo Eslebão, dentre outros.” 

O lócus de pesquisa possibilitou refletir sobre o contexto da cultura congadeira, a 

contribuição da população africana e afro-brasileira para o fortalecimento da cultura nacional, 

a identidade da mulher negra brasileira, as opressões que perpassam o gênero, raça e classe 

social, dentre outras questões que transversalizam o pertencimento étnico da população negra 

brasileira. Problematizamos também, as relações de epistemicídio imbricadas nas relações 

sociais e educativas que tendem a não considerar os saberes oriundos de grupos 

historicamente subalternizados como conhecimento válido. Segundo Gomes (2010), ao 

reivindicar seu espaço enquanto produtores de conhecimentos legítimos, as populações negra 

e indígena colocam em pauta lutas históricas contra o epistemicídio de seus saberes e 

propõem o deslocamento do olhar de análise imposto pela ciência moderna da compreensão 

desses grupos não mais como “objetos de estudo” e sim como produtores de conhecimento. 

Por meio do levantamento das teses e dissertações produzidas nos últimos anos no 

Brasil que versam sobre a temática ora proposta, buscamos compreender sob quais 

perspectivas analíticas as mulheres negras, suas práticas e formas de produzir existência estão 

sendo pensadas. Ressaltamos que não desejamos encerrar ou abarcar a completude das 

produções que estão sendo desenvolvidas, uma vez que tal premissa é inviável. O que se 

procura é contribuir para o diálogo sobre a produção do conhecimento numa perspectiva 

descolonizada, que compreende a diversidade de saberes e propõe que as formas de produzir 
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ciência se pautem na riqueza da diversidade epistemológica (SANTOS, 2010) que perpassa os 

saberes das (os) sujeitas (os). 

  Sendo assim, reitera-se a importância educacional e social da presente proposição, 

uma vez que é preciso problematizar os lugares que historicamente foram destinados às 

mulheres negras brasileiras na produção do conhecimento, dentre outros âmbitos sociais e 

educacionais. 

 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, MULHERES NEGRAS E EPISTEMICÍDIO: 

ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Partimos da compreensão de que os modos de invisibilização dos conhecimentos dos 

povos marcados pelo processo diaspórico, por meio das práticas de epistemicídio de seus 

saberes, coadjuvam um projeto colonizador que durante séculos tolheu o domínio dos modos 

de saber, poder e ser das populações colonizadas, atribuindo a elas um “não-lugar” na história, 

reforçado pelos estereótipos excludentes da ciência moderna. Compreendemos epistemicídio 

acadêmico como formas de produzir “ausências”, pautando-se na negação de uma diversidade 

epistêmica existente, que produz e interfere no contexto social, ou seja, a morte, supressão ou 

submissão dos conhecimentos e saberes de outrem, geralmente de grupos e sujeitos sociais 

marcados pela colonialidade e seus subprodutos, que agem sob a égide de manutenção de um 

saber único e hegemônico (SANTOS, 2010). 

Fundamentando-se por essa compreensão, é preciso problematizar a quem foi 

permitido ter voz nesse modelo colonizador. Se historicamente as mulheres foram/são 

silenciadas e destituídas da propriedade de falar, no sentido político e existencial do termo, o 

rompimento desse silêncio precisa ser construído diariamente, no âmbito da cultura, da 

educação, das relações sociais, nos saberes e fazeres cotidianos (RIBEIRO, 2017). 

Compreendendo este falar enquanto ato político, ressaltamos que é preciso instigar a 

reflexão no contexto universitário, pois essa questão também precisa ser tratada, 

principalmente no que tange aos lugares estabelecidos dentro do cenário acadêmico 

(NATÁLIA, 2018). A construção de uma universidade plural e diversa, parte dentre outros 

pontos, de um olhar crítico às epistemologias que são lidas e produzidas diariamente nos 

cursos de graduação e pós-graduação nas universidades brasileiras, muitas vezes embasados 
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apenas pelas visões de mundo eurocêntricas, que não representam as vivências e as questões 

da população afro-brasileira. 

Sobre essa questão, Silva (2017) trata sobre como a universidade brasileira, desde 

sua criação, serviu como (re) produtora de conhecimento científico baseado em concepções de 

poder, estruturadas em relações antagônicas entre colonizador e colonizado, influenciadas, 

muitas vezes, por teorias raciais importadas da Europa. Ainda, apresenta e problematiza, a 

partir do percurso histórico, como o ensino superior foi implantado no Brasil, questionando o 

modo de apagamento e silenciamento de grupos historicamente excluídos do cenário 

acadêmico. Segundo a autora, é necessário entender porque e para quem a academia foi 

pensada, uma vez que, partindo disso, questiona-se a epistemologia produzida, defendida e 

propagada nas instituições de ensino superior. Assim, refuta porque tais espaços ainda se 

configuram como legitimadores de um contínuo projeto de colonização e hierarquização de 

saberes, com o objetivo de manter estruturas culturais, sociais e de poder (SILVA, 2017). 

Sendo assim, o que se quer neste trabalho, por meio de reflexões sobre o lugar 

destinado às mulheres negras nas produções científicas, é construir, sob o viés da edificação 

do conhecimento, epistemologias que ofereçam outros posicionamentos, que não se pautem 

pela perspectiva colonizadora. É dialogar sobre o deslocamento do eixo de análise não mais 

como “objetos de pesquisa”, como destacado na Introdução, e sim como diálogos sobre/com a 

realidade delas, produzindo saberes e refutando o histórico processo de epistemicídio ao qual 

seus saberes foram submetidos. 

   Desta feita, identifica-se o crescimento de pesquisas de temas relacionados às 

mulheres negras e suas diversas formas de ser e estar na sociedade na área das Ciências 

Humanas. A partir de tal afirmação, infere-se que o crescimento no âmbito acadêmico destas 

pesquisas é proveniente, dentre outros fatores, do aumento de estudantes negras/os na 

universidade; da resistência a partir da apropriação e produção do conhecimento como forma 

de legitimação de identidade, assim como da possibilidade de produzir saberes sob visões de 

mundo diferentes das que são apresentadas cotidianamente; da atuação de grupos de estudos e 

coletivos que problematizam as questões étnicas no âmbito tanto da educação básica, quanto 

do ensino superior e pós-graduação, dentre outros. 

A partir de um levantamento no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), foi possível encontrar pesquisas relacionadas às mulheres 
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negras com distintas perspectivas e análises. Questões de identidade, representatividade, 

políticas públicas, educação, produção cultural e artística, saúde, movimentos sociais, 

território, tempos, espaços, sexualidade e literatura, são algumas das temáticas que perpassam 

as pesquisas produzidas. 

Tendo em vista a multiplicidade de enfoques, selecionamos pesquisas que 

problematizam a posição de mulheres negras na produção do conhecimento, legitimando-as 

enquanto seres políticos e com lugar de fala definido, questionando a lógica colonizadora que 

suprimiu ao longo dos séculos seus conhecimentos e visões de mundo. No âmbito da congada, 

identificamos textos que se propõem dialogar sobre esse lugar de fala dentro dessa 

manifestação artística, cultural e religiosa. Para tais levantamentos, analisamos os resumos 

dos trabalhos no intuito de compreender do que as pesquisas tratavam. 

Chaves (2008), em “As lutas das mulheres negras: identidade e militância na 

construção do sujeito político”, atribuiu às mulheres negras e suas lutas sociais um papel de 

relevância na busca pela construção de uma sociedade sem racismo e sexismo, e de 

redefinições das perspectivas do que é ser mulher negra. Segundo a autora, a pesquisa não 

procurou encontrar respostas universais que abarquem as vivências desse grupo, mas sim 

contribuir na “construção de uma outra história de mulheres, uma história escrita no feminino, 

uma história de possíveis.” (CHAVES, 2008, p.6) 

Em “Outras falas: feminismos na perspectiva de mulheres negras brasileiras”, 

Cardoso (2012) envidou compreender como as opressões de gênero, raça, sexualidade e classe 

podem servir como mecanismos de organização para reivindicar lugares de evidência no 

processo de luta frente a estas. Dessa forma, analisou a reconstrução das vozes e pautas 

feministas a partir da incorporação das demandas das mulheres negras, afirmando que as 

ativistas negras brasileiras criaram um feminismo singular de tal modo que pode ser 

considerado “um pensamento feminista crítico [...] que defende a pluralidade epistemológica 

para revelar a contribuição das mulheres negras em diversas áreas do conhecimento.” 

(CARDOSO, 2012, p. 7). Questões como “descolonização do conhecimento”, 

“interseccionalidade” e posicionamento frente às “estruturas de poder” também foram 

problematizadas na pesquisa. (CARDOSO, 2012) 

Na tese intitulada “Intelectuais negras: escrevivências de mulheres negras brasileiras 

e angolanas como instrumento de resistência sociocultural”, Ceva (2013) buscou identificar, a 
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partir da literatura produzida por mulheres afro-brasileiras e angolanas, como tais produções 

escritas se configuram como ferramentas de militância e enfrentamento. Utilizou categorias 

como “intelectuais negras”, “racismo”, “gênero” e “sexismo”, que contribuíram para a 

hipótese de que estas auxiliam para a “construção de uma identidade racial positiva baseada 

em valores civilizatórios de matriz africana, tais como: memória, oralidade e ancestralidade 

(Doma, Griot e Sankofa).” (CEVA, 2013, p. 8, grifos da autora) 

Cestari (2015), em “Vozes-mulheres negras ou feministas e antirracistas graças às 

yabás”, discutiu as formas de luta que as mulheres negras empreendem na busca por 

enunciação. Em uma perspectiva antirracista e sexista, utilizou-se da análise do discurso e do 

feminismo negro para compreender como as lutas por esse direito de enunciar-se, efetivaram-

se a partir da metade da década de 1970. Em sua pesquisa, a autora posicionou as “[...] 

mulheres negras como sujeitas de um dizer próprio em um corpus heterogêneo que perpassa a 

produção teórica, literária e intervenções políticas de intelectuais/ativistas negras.” 

(CESTARI, 2015, p. 10, grifos da autora) 

Na dissertação “Mulheres negras, produção e interseccionalidade”, Silva (2019) 

colocou em pauta a forma como a estrutura colonial se constrói a partir de instrumentos de 

exclusão na produção do conhecimento, identidade e história. Para a autora, o colonialismo, 

por intermédio do Estado, regula os acessos e as permanências de determinados sujeitos às 

possibilidades de produção de saber. Partindo dessas perspectivas, a autora se propôs analisar, 

por meio de um levantamento das produções de intelectuais negras, quais os mecanismos de 

silenciamento lançados pela estrutura colonial para invisibilizar tais sujeitas. A partir disso, 

sinalizou possibilidades para pensar em produções que se orientem a partir das margens, 

dando um outro significado às produções intelectuais negras.  

Na dissertação de Vargas (2018), intitulada “Sobre produção de mulheres negras nas 

ciências: uma proposta para a implementação da lei 10.639/03 no ensino de química”, a 

discussão perpassou a invisibilização das mulheres negras no campo das Ciências, refletindo 

as questões que atribuem à ciência um caráter universal e neutro, o que contribui para que as 

questões de gênero e raça não se insiram nas discussões.  Dessa forma, a pesquisa apresentou 

possibilidades de se pensar na construção de uma ciência que não se caracterize como 

unicamente branca e masculina, atribuindo à mulher negra um lugar diferente do que foi 

historicamente estabelecido, no campo da produção científica. (VARGAS, 2018) 
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Sob esse viés, em “O lócus enunciativo do sujeito subalterno: uma análise da 

produção científica de bell hooks e Gloria Anzaldúa”, Lino (2014) discutiu sobre a fala e o 

silêncio das produções de mulheres negras, mestiças, lésbicas, latino-americanas e de origem 

popular, incorporando a questão da subalternidade à reflexão. Em diálogo com Gayatri 

Spivak, questionou “quais parâmetros atribuem à certas pessoas o lugar de subalternidade, e 

qual a relação entre subalternidade e produção científica”. O trabalho apontou que novas 

abordagens epistemológicas estão sendo pensadas por autoras feministas negras, legitimando 

outros espaços de enunciação epistêmica. (LINO, 2014, p. 8) 

Algumas pesquisas analisaram as mulheres negras no âmbito da cultura congadeira, 

apresentando-se como significativas contribuições para este campo da produção científica. 

Dessa forma, Soares (2009), na dissertação “Salve Maria (s): mulheres na tradição do 

congado em Belo Horizonte, MG”, ressaltou que a festa de congado é uma das mais 

relevantes manifestações culturais e religiosas do estado mineiro, evidenciando que a 

presença feminina sempre existiu nesse contexto, só que em espaços diferentes dos que eram 

reservados aos homens. A autora relatou que é mais recorrente a participação das mulheres 

em lugares que antes eram, no âmbito da festa, puramente dos homens. Sob tais perspectivas, 

concluiu que “o congado é um espaço marcado por especificidades de gênero e que a 

ocupação pelas mulheres de lugares mais valorados demonstra uma reordenação nos espaços 

de poder na manifestação.” (SOARES, 2009, p. 9) 

Corroborando com essa discussão, no trabalho “Sob o manto azul de Nossa Senhora 

do Rosário: mulheres e identidade de gênero na congada de Catalão (GO)”, Paula (2010) 

discutiu o universo congadeiro a partir da perspectiva da invisibilidade histórica da mulher 

negra, respaldando-se nas categorias de espaço e gênero para compreender as relações que 

perpassam a construção da festa. Principalmente, como se configuram as especificidades do 

espaço público e privado, para o homem e para a mulher, considerando-se as atribuições 

históricas desses papéis. Sob esse viés, segundo a autora, problematizar esta temática, 

abrangendo a questão “[...] das mulheres e identidade de gênero na Congada, tendo a (in) 

visibilidade espacial da mulher como tese, ultrapassa os limites da congada e atinge a 

realidade sociocultural da mulher negra e brasileira.” (PAULA, 2010, p. 8)  

No texto intitulado “Entre a cozinha e a mesa, entre altares e rosários: alimentação e 

relações de gênero nas festas de reinado e congadas de Goiânia”, Costa (2016) apresentou a 
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abordagem do universo congadeiro nas festas em Goiânia (GO). A autora observou a festa a 

partir do ambiente onde se preparavam as comidas, ou seja, a cozinha, objetivando investigar 

se a prática de cozinhar era, ou não, algo eminentemente de responsabilidade das mulheres, 

compreendendo as relações que se estabeleciam a partir desse contexto.  

Por sua vez, Tavares Netto (2015) buscou compreender no estudo “Trabalho, fé e 

patriarcado: as mulheres na produção socioespacial das congadas de Catalão (GO)”, 

identificando qual é o papel exercido pelas mulheres que participavam da construção e 

organização da festa, trabalhando para que esta acontecesse. A partir das análises teóricas e 

das vivências empíricas, a autora chegou a algumas considerações, como a de que “[...] essa 

invisibilidade faz parte da construção histórica da divisão de papéis para homens e mulheres, 

que ao longo do tempo associou as mulheres ao espaço privado, e os homens ao espaço 

público [...].” (TAVARES NETTO, 2015, p. 6).  

Coadjuvando a discussão, Silva (2018) procurou entender que papel é realizado pelas 

mulheres congadeiras, no interior de Minas Gerais, partindo da compreensão delas enquanto 

sujeitas que vivenciam diariamente esse contexto festivo. Em seu texto, “Mulheres negras no 

congado: as capitãs da memória congadeira”, ressaltou que “a atuação das mulheres vai muito 

além da mera execução de tarefas. São elas as mantenedoras dos vínculos identitários, 

familiares, religiosos que estão presentes nessa prática cultural [...]” (SILVA, 2018 p.227). 

Assim, a partir das relações que se estabelecem ao longo das gerações e das vivências festivas 

e devocionais da congada, a autora afirma que são as mulheres as “guardiãs da memória 

congadeira” (p.228). Desse modo, mesmo compreendendo a relevância destas no processo de 

manutenção cultural, Silva (2018) instiga à reflexão ao afirmar que os cargos de comando, 

(seja no interior dos grupos ou na presidência das Irmandades), ainda são pouco ocupados 

pelas mulheres nos municípios do interior de Minas Gerais.  

A partir dos estudos apresentados, verifica-se que as contribuições das produções 

desenvolvidas nos últimos anos sobre as formas de ser, existir e produzir de mulheres negras 

são significativas. Tais trabalhos contribuem para a compreensão desse grupo social 

brasileiro, assim como promovem o diálogo e ampliam o entendimento sobre a temática, 

propondo outras roupagens aos processos de produção do conhecimento em oposição aos de 

epistemicídio que, durante anos, negligenciaram lugares de mundo de pessoas marcadas pelas 

relações coloniais de dominação. 
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Saber que pesquisas acadêmicas a respeito da mulher negra estão sendo construídas, 

sob diversas perspectivas de análise e espaços sociais, evidencia um cenário de demandas 

emergentes e propositivas, que contribuem na legitimação desse local de fala enquanto ato 

político. É preciso colocar em evidência determinadas lacunas sociais e demandas históricas, 

vislumbrando-se perspectivas de mudanças estruturais, conceituais e epistemológicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho se propôs refletir sobre as pesquisas desenvolvidas acerca das 

mulheres negras brasileiras, entendendo-as como sujeitas históricas, políticas e socioculturais, 

que produzem conhecimento e cultura. Tal levantamento fez parte da pesquisa desenvolvida 

em um grupo de congada da região do Triângulo Mineiro, em que procurou-se compreender 

os saberes e os fazeres das mulheres negras congadeiras e como elas fazem a mediação da 

cultura e das relações de ensino e aprendizagem.  

Sob esse viés, analisar a produção acadêmica sobre os modos de existência das 

mulheres negras contribuiu para construir um panorama (mesmo que inconcluso e provisório) 

sobre outros lugares de enunciação para a construção de um processo histórico menos 

epistemicida e colonizador. Dessa forma, é necessário efetivar, no âmbito da produção 

acadêmica, uma ecologia de saberes, que dialogue com as diversas experiências sociais, 

produzindo presenças e superando análises alicerçadas no mito da democracia racial 

(GOMES, 2010). 

É fundamental desconstruir paradigmas e estereótipos do imaginário social que 

tendem a invisibilizar as produções da população afro-brasileira, em específico das mulheres 

negras. Nesse sentido, salienta-se que essas e outras questões que por ora enviesam este 

trabalho, precisam estar no centro de vários outros, para que se possa, minimamente, 

vislumbrar a construção de outras formas de ver o mundo e de produzir ciência. 

Nesse sentido, a construção de uma sociedade mais equânime, alicerçada a partir de 

outras visões de mundo que refutam estruturas racistas, machistas, misóginas, dentre outras, 

perpassa a forma como se produz conhecimento. É preciso que pesquisas voltem seus olhares 

a esse contexto, tanto no sentido de questioná-lo, quanto para exigir outras perspectivas de 

existência, pessoais, coletivas e epistemológicas. 
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