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Resumo: O campo discursivo é um local onde as relações de hegemonia se manifestam, 
onde os mitos podem criar forma e as representações são construídas. O presente 
trabalho busca refletir sobre a representação da sexualidade de mulheres negras na 
literatura afro-americana e pós-colonial por reconhecer os mitos que giram em torno 
dessa temática, e reconhecer também que a força exercida pela intersecção raça, classe, 
gênero se manifesta também no corpo e no desejo. As literaturas em questão são The 
Color Purple da autora afro-americana Alice Walker e The Bride Price da nigeriana 
Buchi Emecheta. O suporte teórico-metodológico dessa pesquisa é a Análise Crítica do 
Discurso em articulação com o Feminismo Negro. 
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Adentrar no universo da literatura escrita por mulheres negras é trilhar um 

mundo cujas falas, palavras, representações, não são apenas prosa ou poesia, mas é 

também a manifestação de uma realidade, estabelecimento de uma literatura que é 

também teoria. Tal prática é comum na literatura desenvolvida pelas afro-americanas, 

bem como por autoras pós-coloniais. Com respeito e cuidado, busca-se pisar nesse 

terreno que encanta, mas também revela muitos aspectos de um mundo que é povoado 

por mitos. Um desses mitos gira em torno da sexualidade das mulheres negras, pois 

estas são apontadas como impuras, insaciáveis, parideiras. Com o propósito de 

identificar, analisar e comparar a linguagem que sustenta tais mitos, além de contribuir 

para dar visibilidade às vozes de mulheres negras surge a proposta desta pesquisa que 

ainda “engatinha”. As obras em questão são: The Color Purple, da escritora afro-

americana Alice Walker e The Bride Price da escritora nigeriana Buchi Emecheta. Será 

utilizado como suporte teórico metodológico a Análise Crítica do Discurso em 

articulação com o Feminismo Negro. 
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SOBRE AS AUTORAS E SUAS OBRAS 

A literatura afro-americana, bem como a literatura pós- colonial podem ser 

consideradas também uma literatura de denúncia, além de representar uma forma de 

rompimento com os padrões estabelecidos pelo cânone europeu. 

Alice Walker, escritora afro-americana nascida na Georgia, ativista do 

Movimento dos Direitos Civis que ocorreu em 1960 nos Estados Unidos recebeu o 

Prêmio do Livro Americano e o Prêmio Pulitzer por sua obra The Color Purple2, 

lançado em 1982. Faz-se importante salientar que em sua obra Vivendo pela palavra3, 

Walker pontua que The Color Purple fora alvo de críticas da comunidade branca, bem 

como por parte de algumas pessoas da comunidade negra. Segundo Walker, durante 

semanas travou-se uma verdadeira batalha, inclusive houve uma pesquisa de rádio cuja 

enquete era se o livro The Color Purple deveria ser banido. Os contrários ao livro 

apontavam que sua linguagem era explicitamente sexual, apresentava uma imagem 

estereotipada dos negros e degradava o povo negro expondo sua linguagem folclórica. 

(Walker, 1988: 64). 

The Color Purple aborda questões como violência, sexismo, racismo, 

solidariedade feminina. É escrito em forma de diário, sua personagem principal relata 

fatos do cotidiano através de cartas, escritas inicialmente para Deus e depois para sua 

irma, Nettie. Um livro capaz de provocar grandes emoções e inquietações. 

Buchi Emecheta também é uma autora que se apropria do poder da literatura 

para abordar questões concernentes a mulher negra africana. Nigeriana, nascida em Ibo, 

a autora passou grande parte de sua vida adulta na Inglaterra onde estudou em London 

University. Passeando por gêneros que compreende a ficção, histórias infantis, 

romances e autobiografia, Emecheta aborda temáticas como: política sexual e 

preconceito racial.  

Em seu romance The Bride Price, que teve sua primeira publicação 1976, uma 

questão abordada é o papel da mulher nos anos de 1950 quando a Nigéria ainda estava 

sobre o controle da Inglaterra. A autora aponta como a tradição é fortemente seguida 

pelo povo Ibo, onde os homens pagam um valor pela noiva. A personagem principal, 

Aku-nna é uma garota Ibo que depois da morte de seu pai vai morar em uma cidade que 
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as tradições são severamente seguidas. Ocorre que Aku-nna apaixona-se por um homem 

cuja família foi escravizada. A família de Aku-nna não aceita o romance e a garota deve 

seguir a tradição. Maternidade e subalternidade feminina em uma sociedade patriarcal 

são pontos fortemente apontados no livro. 

Dessa forma, pensar sobre a representação da sexualidade de mulheres negras 

mediante as personagens das referidas obras revela-se um grande desafio. As obras são 

escritas em contextos geográficos distintos, em períodos distintos, mas tem em comum 

uma sociedade que foi colonizada, além da intersecção classe, raça e gênero. 

 

ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO E O FEMINISMO NEGRO 

Ao refletir sobre as categorias de raça e gênero, reconhece-se uma “hierarquia 

sexual” que tem no topo o homem branco, civilizador, seguido da mulher branca, 

sexualmente vista como pura, virtuosa, depois o homem negro, perigoso e viril e na 

base está à mulher negra, licenciosa e tentadora. Segundo hooks “o sexismo da 

sociedade colonial branca patriarcal protegia a sexualidade do homem negro, porém, 

legitimava a exploração sexual da mulher negra” (hooks, 1992). Adentrar o universo da 

literatura, investigando a construção dos recursos discursivos que constituem o texto se 

mostra importante para a compreensão das relações de poder que permeiam a 

intersecção raça, classe, gênero posto que o corpo e o desejo são espaços que essas 

relações se manifestam. 

O campo discursivo é um local em que a relação de dominação se constitui 

muitas vezes de forma subliminar.  Reconhecendo isso, mulheres passam a ser 

pesquisadoras e também objetos de pesquisa, com um propósito de investigar o discurso 

patriarcal que é hegemônico e que estão presentes no texto, que contribuem para a 

manutenção de relações de poder desiguais e que acaba por se naturalizar no cotidiano. 

Assim, homens constroem uma posição de supremacia que exclui e oprime mulheres, o 

que é pontuado por Dale Sprender (SPRENDER, 1980 apud SIMPSON, 1993) ao fazer 

uma conexão entre o tipo de dominação lingüística e a existência da ordem patriarcal. 

Segundo a autora:  

1. Homens fazem à linguagem; 

2. A linguagem controla a realidade; 

3. Homens controlam a realidade; 



4. Homens controlam as mulheres.  

 

Nesse contexto, a Análise Crítica do Discurso surge com uma preocupação 

social direcionando o olhar para aspectos lingüísticos discursivos que cooperam para a 

manutenção de relações assimétricas. 4 Sobre a hegemonia patriarcal dentro do campo 

lingüístico-discursivo, Paul Simpson observa que: 

patriarchy is endemic to all types of social interaction and 

organization, and as language is crucial to the way society is 

organized, it is not surprising that language has been identified 

as a site of struggle by many feminist linguists”5 (SIMPSON, 

1993, p. 161).  

Os discursos são construídos de forma que revelam a relação entre dominador e 

dominados. De acordo com Magalhães “o discurso é visto como o uso da linguagem 

como forma de prática social, implicando em modo de ação e modo de representação”. 

(MAGALHÃES, 2001: p. 17). Isso porque, este é carregado de elementos culturais e 

ideológicos, além de ser historicamente situado. Resende e Ramalho pontuam que 

“nisso consiste a dialética entre discurso e sociedade: o discurso é moldado pela 

estrutura social, mas é também constitutivo da estrutura social.” (RESENDE & 

RAMALHO, 2006: p. 26-27). Assim, a Análise Crítica do Discurso se consolida como 

ferramenta teórica e metodológica de estudo buscando “mapear as relações de poder e 

recursos lingüísticos utilizados em textos” (RESENDE & RAMALHO, 2006, p.9). Essa 

análise não tem apenas um caráter interpretativo, mas também descritivo, sendo um 

modelo tridimensional que investiga: 

a) o texto, 

 b) a prática discursiva, que pode ser entendida como a dimensão do uso da 

linguagem, 
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 c) a prática social, que seguindo conceito de Magalhães (2001), compreende a 

“dimensão relacionada aos conceitos de ideologia e poder que estão imbricados e são de 

total relevância para a compreensão da tessitura das relações de poder”.  

Partindo deste princípio, a Análise Crítica do Discurso, uma abordagem 

transdisciplinar e multidisciplinar de estudo, encontra-se em sintonia com a filosofia 

marxista da linguagem, a qual ver o signo como “um fragmento material da realidade, o 

qual a refrata, representando-a e constituindo de formas particulares de modo a 

instaurar, sustentar ou superar formas de dominação”. (RESENDE & RAMALHO, 

2006: p. 15).  

Considerando que a ACD é uma ciência que busca dirigir uma ótica mais 

profunda para as minorias, além de permitir a análise do discurso ideológico que 

legitima a opressão, é de grande relevância o diálogo entre esta e a Teoria Feminista 

Negra para identificar os mitos e as performances que são criadas em torno da(s) 

sexualidade(s) de mulheres negras.  Sobre este tema, a autora feminista afro-americana 

bell hooks pontua  que “os negros (...) jamais foram protetores das mulheres negras. 

Muito pelo contrário, a violação de mulheres por homens negros era uma indicação que 

antes do que protetores, os negros imitavam o comportamento dos brancos” ( hooks, 

1992 ). A mesma autora pontua que “as mulheres negras, no século XIX, eram mais 

conscientes da opressão racista que qualquer outro grupo de mulheres na América” 

(hooks, 1992). De fato, as brancas feministas não desejam romper com o status que as 

diferenciavam das mulheres negras. Além disso, essas mulheres negras buscavam 

romper com a estrutura patriarcal criada pelos homens brancos, mas que era reproduzida 

também pelos homens negros. Deve-se ser observado que esta reprodução da estrutura 

patriarcal também fazia parte do contexto de África como é colocado pela escritora 

Ama Ata Aidoo em seu conto For whom the things did not change. Quanto à 

sexualidade das mulheres negras, estas eram vistas como “imorais, sexualmente 

licenciosas e prostitutas” (hooks, 1992), pensamento fruto da manutenção dessa ordem 

racista e sexista  

Ainda pensando sobre a representação da sexualidade das mulheres negras, 

Messeder identifica que “existe um mito fundador que abarca a sexualidade dos 

africanos ou afro-descendentes, inclusive aparece com contornos diferentes numa 

perspectiva de sexo/gênero e no discurso da nação”. (MESSEDER 2008, p. 8).   



Com base nas afirmações supracitadas, articular os conceitos abordados pela 

ACD com o pensamento feminista negro, constitui-se também em uma tentativa do 

fazer de uma nova ciência em que o texto (falado ou escrito) passe a ser investigado 

como objeto capaz de transformar relações hegemônicas. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A pesquisa encontra-se em estágio inicial. Personagens ainda estão sendo 

mapeadas, bem como a leitura das fundamentações teóricas e releituras das obras. Até o 

presente momento surgem inquietações das mais diversas ordens, Questiona-se sobre o 

feminismo negro como suporte teórico que abarque a literatura de Walker e de 

Emecheta, questiona-se sobre a possibilidade de comparar essas obras. 

O presente momento da pesquisa revela-se de incessante busca para 

compreender o que mulheres que escrevem uma literatura de margem, de denúncia, 

inquietações e reflexões desejam passar a leitores. É um momento de conquista de 

intimidade com as personagens femininas, pedir licença para conhecer suas histórias, 

refletir sobre elas e interpretar seus ensinamentos.  

Acredita-se que há muito que aprender com elas, há muito que se extrair dessas 

literaturas. Contudo, pensar sobre a sexualidade ainda reside muitos tabus e resistências. 

É considerando todos esses fatores que começo a pisar bem devagarzinho sobre esse 

tema e escutando com muito cuidado o que as autoras e personagens têm a me dizer.  
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