
 

 

                   

A INFLUÊNCIA DO GÊNERO E DA RAÇA NO ACESSO À CIDADANIA: subsídios 

necessários para sua compreensão 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo contribuir e discorrer 
acerca do tripé, raça – gênero - cidadania, uma vez que o 
acesso de mulheres negras aos direitos sociais (saúde, 
educação, habitação, etc) nos centros urbanos brasileiros é, 
muitas vezes, negado. Objetiva também dissertar acerca dos 
conceitos das referidas categorias, partindo do pressuposto 
que as mesmas possuem muitos significados que acabam por 
dificultar sua compreensão plena, além de buscar uma maior 
discussão e análise sobre a temática, por meio das reflexões 
apresentadas. 
 
Palavras-chave: Raça. Gênero. Cidadania.  
 
ABSTRACT 
 
This article aims to contribute and discuss about the tripod, 
race – gender - citizenship, since the access of black women to 
social rights (health, education, housing, etc.) in Brazilian cities 
is often denied. It also aims to lecture about the concepts of 
those categories, assuming that they have many meanings 
which ultimately hinder their full understanding and to pursue 
further discussion and analysis on the subject, through the 
reflections presented. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo o Censo 2010, no Brasil, existem 190,7 milhões de brasileiros, desse 

total, 15 milhões de pessoas se consideram pretas. Já no Ceará, segundo o mesmo Censo, 

apenas 4,64% da população se declara negra e é na região do Cariri que se concentra o 

maior número de pessoas que declaram ter essa cor. Na capital Fortaleza, 61,8% diz ser 

preta ou parda. O Movimento Negro Unificado (MNU) utiliza a nomenclatura “negro” para se 

referir às pessoas consideradas pardas e pretas, uma vez que, de acordo com o Censo 

2010, apesar de serem dois segmentos de cores diferentes, a realidade social dos dois é 

bem próxima, entre eles há mais baixa escolaridade, alta taxa de desemprego, subemprego 

do que as pessoas consideradas brancas.  

A população negra aumentou em 4 milhões, indo de 10.554.336 em 2000 para 

14.517.961 em 2010, esse crescimento no número de pessoas foi tanto na faixa de 

nascimento quanto nas outras faixas etárias2. Na faixa de jovens e adultos, esse aumento 

pode ser decorrente do processo de valorização da própria cor, onde se tem atualmente 

uma maior evidência na mídia de atores e personalidades negras e de temas que estão 

obtendo maior visibilidade, como políticas afirmativas e cotas para negros nas 

universidades. Vale ressaltar que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número 

de população negra, perdendo apenas para o país africano Nigéria, ou seja, o país está 

ficando, oficialmente, mais negro.  

Apesar dessa constatação acerca da cor da população brasileira, são eles 

(pardos e pretos) que mais sofrem discriminações no país. De acordo com uma pesquisa 

realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2003, que abordava as temáticas de 

preconceito e discriminação: 

3% da população brasileira já se sentiu discriminada nos serviços de saúde. 
Entre as pessoas negras, 68% o foram no hospital, 26% nos postos de 
saúde e 6% em outros serviços. Em sua maioria, o agente discriminador foi 
o médico. [...] Os negros entrevistados relataram com maior frequência o 
tratamento desigual por parte do médico, de recepcionistas e de 
enfermeiros. (Santos & Silva, 2005).  

2  O QUESITO RAÇA E A DIFICULDADE EM SUA CONCEITUAÇÃO 

A origem da palavra raça possui dois sentidos etimológicos, ela pode ter 

derivado da palavra italiana razza que significa linhagem ou da palavra latina radiz, que quer 

dizer raiz ou tronco. Bezerra (2011) afirma que “foi a partir do século XVI que na Europa o 
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termo passou a designar características físicas em comum que determinassem a 

ancestralidade, descendência ou linhagem de ser humanos.”  

De acordo com Guimarães (2003) para se compreender o significado de raça, é 

necessário primeiramente apreender que existem conceitos analíticos e conceitos nativos. A 

categoria analítica é aquela que provém de teorias científicas, que tem um sentido teórico, já 

a categoria nativa é a que possui significação para um determinado grupo, é aquela que 

possui história e sentido em um determinado momento histórico.  

O autor afirma que a categoria raça possui dois sentidos analíticos, o primeiro, 

parte da ideia da existência de raças humanas, que após os homicídios ocorridos na 

Segunda Guerra Mundial, causados pela discriminação extrema contra determinadas 

minorias étnicas, esse termo teve seu fim decretado, como se isso pusesse fim ao próprio 

racismo. Esses assassinos acreditavam fazer parte de uma raça superior, de uma “raça 

pura”, que segundo Viana (2009) é uma falsa ideologia que surgiu por povos que buscavam 

comprovar que eram superiores às outras populações. O segundo conceito analítico de 

raça, advém da sociologia, que é originado pela ideia de cultura.   

[...] raças são, cientificamente, uma construção social e devem ser 
estudadas por um ramo próprio da sociologia ou das ciências sócias, que 
trata das identidades sociais. [...] Podemos dizer que as “raças” são efeitos 
de discursos; [...] O que são raças para a sociologia, portanto? São 
discursos sobre as origens de um grupo, que usam termos que remetem à 
transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais, 
psicológicas, etc., pelo sangue (conceito fundamental para entender raças e 
certas essências). [...] (GUIMARÃES, 2003, p.96) 

Nesse ínterim, percebe-se que para compreender e analisar a categoria raça é 

necessário considerar seu contexto e seu momento histórico, uma vez que a sociedade está 

constantemente se alterando e o que tem um significado “x” hoje, pode ter um significado “y” 

amanhã. Isso pode ser notado até mesmo em um mesmo momento histórico, mas com 

realidades distintas, por exemplo, nos Estados Unidos o sentido de raça está ligado à 

descendência de um indivíduo, ou seja, uma pessoa é considerada negra se sua família 

possuir pessoas afrodescendentes. Já no Brasil, os negros são considerados negros por 

conta de suas características físicas, como o cabelo, a cor da pele e o formato do rosto.  

Para Bezerra, o termo raça possui aspectos políticos e ideológicos, que podem 

ser notados já nas leis segregacionistas existentes em países como, EUA e África do Sul. 

Nesse último, a segregação racial existiu por 44 (quarenta e quatro) anos e só teve seu fim 

após Nelson Mandela chegar à presidência. “O conceito de raça está relacionado a uma 

questão político-ideológica que esconde em si uma relação de poder e dominação mais do 

que a um conceito biológico.” (BEZERRA, 2011, p.83).  

Além de todas essas categorias já mencionadas acerca dos conceitos de raça, 

Munanga (2004, p.17) traz ainda que: 



 

 

                   

Como a maioria dos conceitos, o de raça tem seu campo semântico e uma 
dimensão temporal e especial. No latim medieval, o conceito de raça 
passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja, um grupo de 
pessoa que têm um ancestral comum e que, ipso facto, possuem algumas 
características físicas em comum. 
 

Ao falar de raça, é imprescindível discutir também o conceito de etnia, uma vez 

que as duas apresentam realidades distintas, mas que ao mesmo tempo se completam. 

Para Viana (2009) o conceito de etnia, assim como o de raça, também é problemático, visto 

que estão envolvidos com questões políticas e ideológicas. Para ele em uma primeira 

opção, a etnia estaria ligada diretamente à cultura, às práticas sociais, ou seja, a religião, ao 

idioma, ao local de nascimento, dentre outros fatores. Já em um segundo conceito a etnia 

seria utilizada para reivindicar junto a uma organização social determinados interesses e 

para atingir alguns objetivos. Vale ressaltar que esses são alguns dos conceitos nos quais o 

termo etnia abrange. 

Conforme Munanga (2004) etnia “é um conjunto de indivíduos que, histórica ou 

mitologicamente, têm um ancestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma 

religião ou cosmovisão; uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo 

território.” A partir da perspectiva desses dois autores, percebe-se que diferentemente das 

conceituações de raça que estão atreladas a categorias biológicas e sociológicas, o conceito 

de etnia está ligado à categoria sociocultural.   

3  A HISTORICIDADE DE GÊNERO: SEUS ANTIGOS E NOVOS DESAFIOS. 

Agregando a temática da raça e etnia à de gênero, tem-se que mulheres negras 

vivem uma dupla discriminação. São discriminadas pelo fato de serem mulheres, nessa 

sociedade com resquícios ainda patriarcais, e por serem negras, cor considerada inferior as 

demais.  

No Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos 
senhores brancos contra as mulheres negras e indígenas e a miscigenação 
daí resultante está na origem de todas as construções de nossa identidade 
nacional, estruturando o decantado mito da democracia racial latino-
americana, que no Brasil chegou até as últimas consequências. Essa 
violência sexual colonial é, também, o “cimento” de todas as hierarquias de 
gênero e raça presentes em nossas sociedades, [...]segundo Gilliam: “O 
papel da mulher negra é negado na formação da cultura nacional; a 
desigualdade entre homens e mulheres é erotizada; e a violência sexual 
contra as mulheres negras foi convertida em um romance”. (CARNEIRO, 
2003)  
 

Já os movimentos feministas no Brasil surgiram a partir do movimento sufragista 

brasileiro, em que mulheres lutaram para conquistar o direito ao voto, assim como já estava 

acontecendo em alguns países europeus e nos Estados Unidos. As mulheres tiveram 



 

 

                   

novamente uma grande participação, no período brasileiro de oposição à ditadura. A partir 

de dados colhidos pela Comissão Nacional da Verdade, “as mulheres representam 11% do 

total de mortos e desaparecidos políticos no período da ditadura militar”, o que comprova a 

participação destas nesses movimentos.  

Devido a ocorrência desses movimentos, as mulheres perceberam a 

necessidade de produção de estudos acerca da temática feminista e de gênero, levando em 

conta que essa produção traria importantes conhecimentos que possibilitariam a luta por 

mudanças em suas realidades, tal como sua subordinação. “Um grupo de estudiosas anglo-

saxãs começaria a utilizar, então, o termo gender, traduzido para o português como gênero, 

a partir do início da década de setenta do século passado.” (MEYER, 2004, p.14).  

A construção social de gênero se consolidou arbitrariamente em concepção da 

diferenciação de sexos de homens e mulheres. Essa categoria está inserida na análise 

histórica da desigualdade social do Brasil, e isso pode ser percebido nas transformações, na 

última década, das condições socioeconômicas e políticas das mulheres no país.  

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2010, 

o número de mulheres existentes no país era bem maior que o número de homens, em uma 

relação de 100 mulheres para cada 96 homens, totalizando assim 3.941.819 mulheres a 

mais do que o número total de homens.  

Até o século passado, utilizaram o “status biológico” (fertilidade, maternidade, 

menstruação) da mulher para fundamentar a coerção dos homens sobre as mulheres, assim 

como fizeram com os negros, ao utilizarem teorias falsas de que a população branca era 

superior à negra.  

O ser mulher, o cuidar de si mesma, sempre foi colocada para as mulheres como 

condições que devem ficar em segundo plano. Ela é cobrada a cuidar dos outros, cuidar do 

marido, dos filhos e não de si mesma. Percebe-se que desde a Grécia Antiga esse tipo de 

relação existe, onde homens ficavam na polis, ou seja, no espaço público, e saiam de casa 

para trabalhar, enquanto a mulher ficava na oikos, no espaço privado, cuidando dos filhos e 

da casa. Conforme Scott (1995, p.78) “uma teoria que se baseia na variável única da 

diferença física é problemática para os/as historiadores/as: ela pressupõe um significado 

permanente ou inerente para o corpo humano – fora de uma construção social ou cultural – 

[...]”.  

4.  CIDADANIA E SEUS DESDOBRAMENTOS: COM ÊNFASE À PARTICIPAÇÃO 

FEMININA. 



 

 

                   

Para se compreender o termo cidadania, é necessário primeiramente entender o 

que é ser cidadão. De acordo com o dicionário Aurélio Online, cidadão é um indivíduo no 

gozo de direitos civis e políticos de um estado livre”, assim sendo, cidadania é uma 

“qualidade de cidadão”, ou seja, para exercer a cidadania plena é necessário que o cidadão 

utilize seus diretos civis e políticos dos indivíduos. O termo cidadania é relacionado, muitas 

vezes a ideia de participação na sociedade, ao real exercício da democracia, onde o 

indivíduo possui direitos e deveres. 

A cidadania pode ser trabalhada como um instrumento de combate à 
exclusão social, de conquista de direitos e como um meio de instituir um 
novo processo democrático. Na perspectiva feminista de cidadania, torna-se 
fundamental transformar as relações de gênero, a justiça social, a igualdade 
e a liberdade, pois são aspectos importantes na conquista de direitos, mas, 
não são fundamentais, sendo necessário também transformar as estruturas 
materiais e simbólicas que sustentam a organização da vida social (ÁVILA, 
2001 apud FILHO; REGINO, 2008, p.04)  

A cidadania pode ser conceituada também como o “direito a ter direitos”, onde 

esse direito é efetivado a partir do acesso da população aos direitos sociais, como o direito à 

saúde, à educação, à habitação, à segurança, entre outros. A cidadania também pode ser 

dividida em passiva e ativa. A primeira refere-se ao simples fato do indivíduo possuir a 

cidadania de um país e consequentemente, ter direitos e deveres impostos por leis ou uma 

Constituição, como é o caso brasileiro. Já a segunda reporta-se à atuação do indivíduo 

como agente político, como um agente efetivador de seus próprios diretos, ou seja, é 

necessário a luta pela participação em decisões políticas na sociedade.  

As mulheres ocidentais tinham seu direito à cidadania restrito, mas a partir das 

últimas décadas do século XIX, elas conquistaram o direito ao voto, por meio de várias 

manifestações, no Reino Unido esse direito foi obtido em 1918, enquanto que no Brasil foi 

em 1932. Essa restrição de direitos pela qual muitas mulheres passavam, derivava do fato 

de muitas delas permanecerem a maior parte de seu tempo dentro de casa, o que 

ocasionava em uma invisibilidade feminina na sociedade.  

Foi a partir do momento que as mulheres saíram do campo privado e passaram 

a atuar no campo público que elas puderam se engajar em lutas para a conquista de seus 

direitos. É no espaço público que essas mulheres participam de redes de relações sociais, 

que apreendem novos conhecimentos e demarcam novos limites para o nível privado.  

Essa nova demarcação é alcançada também no momento que mulheres passam 

a conhecer outras mulheres que participam de movimentos sociais e que lutam, dentro de 

suas próprias casas por um maior reconhecimento por si e por suas causas. Desse modo, 

esses novos debates acabam trazendo para essas mulheres uma autovalorização que irá se 

desenvolver tanto no âmbito pessoal quanto no público.  



 

 

                   

Pelo “status” de cidadania das mulheres ter sido alcançado após os dos homens, 

muitas mulheres ainda lutam para a sua afirmação, uma vez que, apesar de na Constituição 

Federal do Brasil de 1988 dizer que: “homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações”, na realidade essa igualdade não está efetivada. De acordo com Filho e Regino 

(2008) “Através da construção patriarcal da sociedade, foram e ainda são atribuídos 

diferentes papéis entre os homens e as mulheres, nos âmbitos públicos e privados 

respectivamente [...]”.  

Diante do exposto, constata-se que para o gênero mulher construir uma nova 

identidade social nessa sociedade, é necessário que ela rompa todos os espaços e 

paradigmas impostos como limites para ela até hoje. É preciso que as mulheres se 

empoderem de assuntos econômicos ou qualquer outro assunto que assim desejar, que 

lutem pela igualdade salarial e todos seus benefícios, assim como um salário digno a todas 

mulheres e homens, que atuem, sozinhas ou acompanhadas, na defesa da igualdade de 

gênero3.  

5  CONCLUSÃO 

Levando em conta que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número 

de população negra (ficando atrás apenas do país africano Nigéria) e que o número de 

mulheres ultrapassa notoriamente o número de homens, conclui-se que existem muitas 

mulheres negras em nossa sociedade. Infelizmente, é ainda esse segmento populacional 

que mais sofre preconceito. De acordo com o IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas) (2000) “as mulheres negras arcam com todo o ônus da discriminação de cor e de 

gênero e ainda sofrem mais com a discriminação setorial-regional-ocupacional'', além das 

discriminações no âmbito social, cultural e político. 

Nota-se, dessa maneira, a grande importância de haver medidas eficazes para 

romper com as heranças ainda existentes do modo de produção escravocrata no país, onde 

diversos negros e negras tiveram uma grande parte de seus direitos humanos rompidos. 

Uma das soluções que já está em andamento é a Política de Ações Afirmativas, segundo 

Prates et al (2012) “as ações afirmativas constituem um tipo de estratégia, dentre várias 

outras, que visa a diminuir os efeitos do racismo, historicamente desenvolvido e mantido 

pelas práticas sociais ainda vigentes.”  
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 A igualdade de gênero foi reconhecida como um direito humano desde o estabelecimento das Nações Unidas. 

A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, e os pactos internacionais sobre Direitos Civis e Políticos) 
e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1976, possuem declarações sobre o direito das mulheres de serem 
livres de discriminação.  



 

 

                   

É necessário, além de tudo, que medidas com esse intuito, já existentes no 

Brasil efetivem-se de fato, visto que é emergencial o fim de discriminações, racismo, 

violação de direitos, é preciso romper com a exclusão étnico-racial. Para essa população 

negra que está presente em todo o território brasileiro e em número bastante expressivo, é 

imprescindível o total exercício de seus direitos e de suas liberdades.  

 Considera-se que o tema apresentado é bastante abrangente e resultaria em 

diversas discussões proveitosas, contudo a intenção do presente artigo foi explanar de 

forma básica um breve histórico das referidas categorias e seus desenrolamentos nas 

últimas décadas desde sua implementação. Vale ressaltar, que muito há para debater sobre 

a temática em no país, porém acredita-se que por meio de debates ricos em informações, 

essa situação poderá mudar.  
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