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Eis o mês de novembro, mês da Consciência Negra (dia 20) e de Combate à Violência 
contra a Mulher (dia 25). Mas qual a relação entre um tema e outro? Estão 
relacionados a movimentos organizativos que resistem e lutam cotidianamente 

contra um sistema opressor, violento e que hierarquiza por conta da raça, da cor, do 
gênero, da classe social.

Podemos intitulá-lo como: “novembro - o mês da resistência!”, diante de datas 
comemorativas significativas e de respeitáveis movimentos políticos que tanto as mulheres 
quanto a população negra precisam protagonizar para sobreviver em meio a tantas 
violências. Resistir é o ato de não sucumbir a algo, manter-se firme, não ceder. 

 Tendo em vista os mecanismos de produção e reprodução da violência é preciso 
considerar o processo de estratificação social que compreende a raça e o gênero como 
principais alvos, os quais estão em desvantagens históricas. Assim, no cenário que 
vivemos, torna-se imperativo que estes segmentos da população incorporem a resistência 
para a própria existência, em particular as mulheres negras. Segundo Carneiro (2003) 
tanto o racismo quanto o sexismo colocam as mulheres negras em uma situação perversa 
e cruel, levando à exclusão e à marginalização social. A articulação do racismo com o 
sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra. Destarte, é mister salientar que 
não pretendemos hierarquizar as opressões ao apresentar os movimentos e as violências 
que oprimem as mulheres negras. Pretendemos, mesmo que brevemente, sobressaltar aos 
olhos, para dar subsídios para pensar sobre o que faremos para não contribuir com essa 
lógica que produz as diferenças como déficit.

Além de sofrerem a desigualdade nos espaços de decisão política, de receberem os 
menores salários nos espaços de trabalho, as mulheres negras - segundo dados do Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública (2020) - totalizam 66,6% das vítimas de feminicídio em 
2019, sendo que elas representavam apenas 52,4% da população feminina.

É importante salientar, ainda, que para cada mulher branca vítima de mortes violentas 
intencionais 1,8 mulheres negras foram vitimadas em 2019. Isso demonstra que as 
mulheres negras sofrem um duplo processo de rebaixamento dado pelo racismo e pelo 
machismo - pesadas relações históricas contra a qual se insurgem. Segundo White (2002, 
p. 148), a violência contra as mulheres negras “serve para mantê-las passivas e confusas 
em relação à violência. Este estereótipo não influencia apenas nossas relações íntimas, 
mas também nosso dia a dia”. A autora propõe que são muitas as situações de violência 
das mulheres negras, sendo elas expostas ainda à violência originária tanto da estrutura 
do patriarcado, quanto do racismo.

NOVEMBRO - o mês da resistência!
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O racismo se manifesta e consequentemente expõe as mulheres negras ao risco de lesão, 
de morte, o que revela a necessidade de políticas públicas voltadas à interseccionalidade. 
Pensar a interseccionalidade fornece “instrumentalidade teórico-metodológico à 
inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado - produtores 
de avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo 
cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe”. Para auxiliar nesta discussão, é 
necessário destacar que a interseccionalidade é “desinteressada nas diferenças identitárias, 
mas nas desigualdades impostas pela matriz de opressão” (AKOTIRENE, 2019, p. 50).

Diante de todo o processo de desigualdade racial, celebrar a Consciência Negra é 
demarcar a importância da população negra. É aclamar os povos africanos os quais deram 
origem a formação da população brasileira, e deixaram suas influências no âmbito cultural 
e histórico -, pois a população negra é parte da formação sócio-histórica brasileira. É 
reafirmar a luta de um povo que resistiu se aquilombando -, como estratégia para romper 
com o trabalho desumano, torturas e lutou pela liberdade dos que vivem uma Abolição 
inconclusa, diante da não garantia de direitos da população negra. É demarcar a importância 
do povo negro na sociedade brasileira, mesmo que seus corpos sejam alvos de controle 
e repressão, pois representam para a classe dominante ameaça ao desenvolvimento do 
sistema. É poder refletir sobre as condições da população negra diante de um sistema que 
se estrutura a partir do racismo que extermina, encarcera, oprime e exclui pela cor de pele. 

Num contexto como esse, que o racismo dá as caras, quem mais sofre são as mulheres 
negras. São elas que sentem na pele a pauperização, o atendimento público precário, 
ausência de saneamento básico. São elas que resistem ao racismo, que perdura no tempo 
e as coloca na obrigação de ultrapassar barreiras, pois vivenciam situação de pobreza 
extrema e de invisibilidade nos processos decisórios. São elas que movem ações para o 
rompimento da violência que a estrutura social lhes impõe.

A propósito, o dia 25 de novembro que marca o Combate à Violência contra a Mulher, 
representa a luta por soluções diante dos problemas sociais existentes, o que coloca em 
cena o protagonismo de mulheres. Pensar a violência contra a mulher é destacar que o 
ciclo de violência está presente desde as relações trabalhistas ao ambiente doméstico - 
perpassando toda a sociedade. Sendo que no ciclo mortal da violência, a mulher negra 
sofre as piores marcas. Da forma como o sexismo se manifesta socialmente retira a 
culpa de quem perpetra a violência contra as mulheres e apoia esse tipo de prática. Esta 
sociabilidade patriarcal encoraja a violência masculina a canalizar atos de agressão em 
direção a quem não têm poder, como as mulheres (HOOKS, 2019). Sendo assim, violência 
contra a mulher é um problema social que não pode ser tratado de maneira reducionista. 

Por tudo isso, que as mulheres negras resistem e sobrevivem em meio às brutalidades 
sociais, ao racismo que mata, que inferioriza. Resistem a um sistema opressor que 
naturaliza o patriarcado e a desigualdade racial. Portanto, temos que celebrar as datas, 
sem deixar de refletir sobre os movimentos necessários para avançar nas lutas.

Ser livre da intolerância, da violência, do racismo não pode ser privilégio de um 
determinado grupo. Sendo assim, é preciso colocar estes temas na ordem do dia, pois 
não podemos nos dar o luxo de lutar contra apenas uma forma de opressão. As condições 
estruturais que atravessam corpos são sustentadas graças às engrenagens do racismo, 
do patriarcado, e do capitalismo, é uma matriz de opressão que obstaculiza as lutas 
(AKOTIRENE,2019).  

Necessitamos compreender que os movimentos do capitalismo modelam as experiências 
e as subjetividades das mulheres, em especial das negras. Na verdade, o binômio raça-
gênero nos indica a necessidade de pensar os aspectos raciais sem perder de vista os 
aspectos de gênero. A violência racial contra a mulher materializa questões estruturais 
que as atingem num nível devastador. Por tudo isso, o mês de novembro deve ocupar um 
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calendário cotidiano de reconhecimento crítico dessa realidade e a nossa responsabilidade 
corajosa em enfrentá-la.
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