
 

 

PADRÃO DE BELEZA E RACISMO NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE 

MULHERES NEGRAS. 

 

Daniella Vitória Brandão1 

Janine Morais Pereira2 

 

RESUMO 

 

A sociedade valoriza os corpos e suas características ditas como perfeitas, impondo padrões de 

beleza principalmente às mulheres. Dessa forma, as mulheres negras se encontram mais 

distantes desse padrão, visto que o racismo é histórico-cultural, e se encontra expresso nos 

padrões de beleza, ou seja, o modelo eurocêntrico. Pretendeu-se, nesta pesquisa, compreender 

a influência do padrão de beleza e do racismo na construção da identidade de mulheres negras. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva/qualitativa, com a utilização de pesquisa de campo, cujos 

dados foram analisados segundo a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011). Esse estudo 

foi realizado na comunidade Quilombola Bem Viver de Vila Nova dos Porções, da cidade de 

Janaúba/MG. A amostra da pesquisa consistiu em oito mulheres negras, sendo elas de quatro 

gerações diferentes, todas com idade superior a 18 anos. Os dados foram coletados por meio de 

entrevista semiestruturada. Após as discussões acerca da problemática, percebe-se que a 

construção da identidade da mulher negra diante do racismo e do padrão eurocêntrico expresso 

nos padrões de beleza se torna árdua, trazendo inúmeras questões para essas mulheres. Por isso, 

deve existir mais representatividade negra em todos os âmbitos na sociedade, debates acerca do 

tema, sendo falado mais sobre o racismo e a escravidão na educação. Para que, assim, a mulher 

negra possa ser representada em diversos locais, ser valorizada e respeitada, contribuindo para 

sua identificação como uma mulher negra e bela.  
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ABSTRACT 

Society values bodies and their characteristics said to be perfect, imposing standards of beauty 

mainly on women. In this way, black women are more distant from this pattern, since racism is 

historical-cultural, and is expressed in the standards of beauty, that is, the Eurocentric model. 

The aim of this research was to understand the influence of the standard of beauty and racism 

in the construction of the identity of black women. This is a descriptive/qualitative research, 

using field research, whose data were analyzed according to Bardin's (2011) content analysis 

technique. This study was carried out in the Quilombola Bem Viver community of Vila Nova 

dos Porções, in the city of Janaúba/MG. The research sample consisted of eight black women, 

from four different generations, all aged over 18 years. Data were collected through semi-

structured interviews. After discussions about the problem, it is clear that the construction of 

the identity of black women in the face of racism and the Eurocentric pattern expressed in 

beauty standards becomes arduous, bringing numerous questions to these women. Therefore, 

there must be more black representation in all areas of society, debates on the subject, and more 
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talk about racism and slavery in education. So that, in this way, the black woman can be 

represented in different places, be valued and respected, contributing to her identification as a 

black and beautiful woman. 

 

Key-words: Racism. Beauty pattern. Identity. Black woman. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

É perceptível que, desde o início da luta contra o racismo e o machismo, nós, mulheres 

negras, ainda vivenciamos muitas situações de desigualdade de cor e sexo na 

contemporaneidade. São elementos que foram estruturados na sociedade de forma histórico-

cultural, sendo assim, a opressão ocorre em diversos espaços e a todo momento. 

Ciconello (2008, p. 2) afirma que: 

 

metade da população brasileira é negra e a maior parte dela é pobre. As inaceitáveis 

distâncias que ainda separam negros de brancos, em pleno século XXI, se expressam 

no microcosmo das relações interpessoais diárias e se refletem nos acessos desiguais 

a bens e serviços, ao mercado de trabalho, ao ensino superior bem como ao gozo de 

direitos civis, sociais e econômicos. 

 

Além do racismo, no geral, pode-se observar que a desigualdade entre homem e mulher 

é grande, e quando se trata de uma mulher negra a desproporção é ainda maior. As mulheres 

negras precisaram, e ainda precisam, lutar para serem reconhecidas como pessoas, como 

mulheres. Acerca do movimento feminista norte-americano, Ribeiro (2018, p. 52) pontua que 

“enquanto àquela época mulheres brancas lutavam pelo direito ao voto e ao trabalho, mulheres 

negras lutavam para ser consideradas pessoas”. Assim, como uma mulher negra pôde construir 

a sua própria identidade, se esta não era ao menos reconhecida como uma pessoa? 

“A identidade é o ponto de referência, a partir do qual surge o conceito de si e a imagem 

de si, de caráter mais restrito”. A identidade é construída durante todo o decorrer da vida, ela 

não é inata. Podendo ser entendida como sócio-histórica, que vem sendo construída ao longo 

da vida e de suas vivências, assim sendo, passível de mudanças. Ao longo de sua existência é 

formada uma lenta imagem de si mesma, uma imagem que vem sendo construída com 

experiências de trocas com outras pessoas (LAURENTI; BARROS, 2000, p. s.p). 

A identidade não se constitui enquanto uma entidade que gere o comportamento das 

pessoas, mas ela é o próprio comportamento. O contexto social fornece inúmeras possibilidades 

de identidade. Contudo, as características humanas desenvolvidas ao logo de sua história 
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crescem dentre as relações sociais de cada um, como meios históricos de individualidade, por 

meio do contato com o outro (LAURENTI; BARROS, 2000). 

Partindo da fala de Naomi Wolf (2018, p. 7) “quanto mais numerosos foram os 

obstáculos legais e materiais vencidos pelas mulheres, mais rígidas, pesadas e cruéis foram as 

imagens da beleza feminina a nós impostas.” Análogo a isso, percebe-se que quanto mais 

mulheres superam os obstáculos sociais, mais cruel e pesada se torna a cobrança pelo padrão 

de beleza. Deste modo, problematiza-se: como se dá a construção da identidade da mulher negra 

diante do racismo e dos padrões eurocêntricos de beleza? 

Este é um tema de grande importância, no qual pode-se observar que a exclusão da 

mulher negra é histórica, e se encontra ainda nos dias de hoje. Esse racismo estrutural3 

predomina também dentro dos padrões de beleza, que foram criados à imagem das mulheres 

europeias, mulheres brancas de traços finos. Dessa forma, a mulher negra se encontra “fora” do 

padrão dito como belo (RIBEIRO, 2018). Consequente, tem-se como hipóteses que os padrões 

de beleza eurocêntricos se distanciam muito da realidade da mulher negra e que o racismo afeta 

diretamente na construção da identidade das mulheres negras. 

Segundo Melo e Santos (2020), a beleza é tão antiga quanto a própria humanidade. A 

beleza e seus padrões alteram de acordo com cada época e cultura e esse modelo veio se 

modificando por meio da modernidade. Assim, pode-se observar que a cobrança pelo belo vem 

se tornando cada vez mais difícil de ser seguida, vem crescendo e se desenvolvendo para uma 

realidade cada vez mais utópica, com exigências estéticas distantes do real de uma mulher. 

Shmidtt, Oliveira e Gallas (2009) relatam que, após a Segunda Guerra Mundial, quando 

as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, veio junto a cobrança pela sua “boa 

aparência”. Elas tinham como influência a moda, a mídia, as academias de ginástica, sempre à 

procura do padrão de beleza, do corpo ideal, uma realidade que implicou em grandes agravos 

tanto para a saúde física quanto para a psicológica, gerando consequências para além de 

inúmeras cirurgias plásticas, resultaram também em doenças.  

 

Doenças relacionadas à percepção da autoimagem, associadas à aparência física. 

Diversos/as autores/as comentam que essas doenças são caracterizadas por distúrbios 

alimentares, depressão, ansiedade, compulsão alimentar, anorexia nervosa, bulimia 

nervosa, vigorexia, ortorexia e pelas distorções da autoimagem (RIBEIRO, 2016, p. 

4). 

 

 
3 Segundo Almeida (2019, p. 33), “o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo 

‘normal’ com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma 

patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural.”  
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Conforme Simili e Souza (2015) expõem, o estereótipo refere-se a uma beleza ideal que 

representa apenas uma pequena parte da população. Esse padrão de beleza é imposto 

principalmente para as mulheres, desde a sua infância. Já nas escolas começam a se preocupar 

se estão na moda e se encaixam às demais colegas. Essa busca vem de estímulos em relação à 

família e por meio das mídias. Com início na infância, as meninas têm como padrão de beleza 

a “boneca Barbie”, que é loira, branca, de cabelo liso, magra, com o rosto e corpo simétricos, 

seguindo o padrão eurocêntrico como modelo. 

 

Com esse intuito, analisamos um dos artefatos de comunicação desenvolvido pela 

mídia impressa para estimular o consumo de produtos de beleza e de conceitos de 

estética pelas meninas: os livros que trazem como personagem central a boneca 

Barbie, empregada como instrumento para dialogar e mostrar às garotas como "ser 

bela", ou o que fazer para "tornar-se bela" (SIMILI; SOUZA, 2015, p. 3). 

 

Em tempos contemporâneos, foi problematizada a falta da representatividade negra, 

tanto referente à infância quanto à vida em geral. A representatividade é sobre se ver no outro, 

na arte e no espaço em que se vive. A visibilidade de forma correta contribui significativamente 

para a construção da identidade da população negra (PEREIRA, 2019). 

Em uma pesquisa realizada no ano de 2018 pela Organização Não Governamental 

(ONG) Avante, foi contabilizado um total de 762 modelos de bonecas fabricadas, onde apenas 

53 (7%) eram negras. Dois anos anteriores, em 2016, a Avante havia realizado a mesma 

pesquisa onde encontraram apenas 6,3%. Visto isso, pode-se observar que em dois anos teve-

se um aumento de apenas 0,7% (ONG Avante, 2018).  

Mas contrário a isso, a representatividade negra negativa aparece em números 

significativos. De acordo com Malafaia (2018), a representatividade negra positiva no Brasil é 

bem menor comparado à representatividade branca. Por outra via, percebe-se um grande 

número de pessoas negras nas ruas, presídios, hospitais psiquiátricos e nas favelas. A 

representatividade desses locais é tida como modelos negativos do negro. Dessa forma, se torna 

necessário pensar que as crianças negras precisam de uma figura positiva para a construção do 

eu, da própria identidade.  

Dados do IBGE (2019) apontam o quanto a desigualdade por ser negro ainda é gritante. 

No mercado de trabalho, o branco ocupa 68,6% dos postos de trabalho, enquanto pretos e pardos 

apenas 29,9%. Na educação, a taxa de analfabetização do branco é 3,9%, enquanto 9,1% dos 

pretos e pardos não ingressaram na escolarização. Na representatividade política, 75,6% são 

brancos e 24,4% são pretos e pardos eleitos como deputados federais, por exemplo. Pensando 

pela ótica dessas porcentagens, as pessoas brancas, pretas ou pardas respondem por cerca de 
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99% da população brasileira em 2018: sendo 43,1% eram brancos; os pretos, 9,3%; e os pardos, 

46,5. 

Pode-se observar na história que a cultura do racismo se penetrou fortemente por meio 

da colonização. Os europeus, ao colonizarem países, criaram a comercialização do negro. Os 

africanos foram inferiorizados, retirados de seus países e de suas culturas pelos colonizadores 

que os dominaram. Foi por meio da colonização que os africanos perderam a sua 

individualidade, sendo ela física, cultural e social, de forma que passaram a ser considerados 

apenas como negros e não como indivíduos em sua totalidade, sua cultura, subjetividade e 

vontades. O africano se tornou mercadoria, perdendo o poder sobre sua própria vida e escolha, 

se tornando um "objeto” (MALAFAIA, 2018). 

Após a escravidão, os africanos eram identificados apenas como negros, crioulos ou 

pretos, independentemente de suas diferenças culturais. Assim, iniciou a formação histórico-

cultural diante do preconceito étnico e sua posição entre o indivíduo e a sua cor da pele. O 

racismo vem passando por gerações, e, em muitas delas, os negros eram tratados como quase 

gente, inferiorizados como pessoas e, ainda hoje, muitos são tratados dessa maneira. Pouco se 

sabe sobre as culturas africanas, pois foram anuladas pelos colonizadores (CONCEIÇÃO; 

CONCEIÇÃO, 2010).  

Como explicam Conceição e Conceição (2010), as visões mais comuns em relação à 

história africana se baseiam em preconceitos etnocêntricos. Infelizmente, a África é conhecida 

como um lugar atrasado, inculto, com uma falsa ideia de que as pessoas africanas estão na 

posição de dominadas, passivas, impotentes, incapazes de resistência, de atuação e intervenção 

na história.   

A escravidão foi “abolida” no Brasil oficialmente com a lei n.º 3.353, no dia 13 de maio 

de 1888. Em 2021, se completam 133 anos que se “extinguiu” a escravidão e, ainda assim, o 

racismo continua. Pode-se observar o quanto o negro é inferiorizado por meio da fala de 

Malafaia (2018), que relata que os negros vêm passando pelo branqueamento, perdendo seus 

traços e sua cultura, em busca de condições mais humanas, pois essas condições são mais 

acessíveis aos brancos, e o “ser branco” é considerado positivo. Assim, diz o autor, que “para 

se humanizar é necessário se embranquecer. O negro é levado a detestar a própria constituição 

física” (MALAFAIA, 2018, s/p). 

Estudos sobre o branqueamento no Brasil apontam que o processo foi criado e 

conservado pela elite branca brasileira, em que esses colocam como um problema apenas do 

negro brasileiro. A elite branca vem enriquecendo a sua autoestima, tornando incontestável a 
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sua superioridade na economia, na política e no âmbito social. Enquanto isso, a imagem dos 

negros é definida como negativa, e se torna difícil para o negro ter uma autoestima (CARONE; 

BENTO, 2017). 

Os brancos não concordam que contribuem para que a desigualdade racial ainda exista, 

eles relatam que a reconhecem, mas não relacionam as desigualdades raciais com as 

discriminações. Com isso, pode-se identificar um dos primeiros sintomas da branquitude 

(CARONE; BENTO, 2017). 

Na verdade, o legado da escravidão para o branco é um assunto que o país não quer 

discutir, pois os brancos saíram da escravidão com uma herança simbólica e concreta 

extremamente positiva, fruto da apropriação do trabalho de quatro séculos de outro grupo. Há 

benefícios concretos e simbólicos em se evitar caracterizar o lugar ocupado pelo branco na 

história do Brasil. Este silêncio e cegueira permitem não prestar contas, não compensar, não 

indenizar os negros: no final das contas, são interesses econômicos em jogo. Por essa razão, 

políticas compensatórias ou de ação afirmativa são taxadas de protecionistas, cuja meta é 

“premiar” a incompetência negra. (CARONE; BENTO, 2017, s/p). 

Ademais, nota-se o quanto a desigualdade étnica, inferioriza os negros nas relações 

sociais. Santos, Berteli e Arantes (2016) afirmam o quanto a socialização da mulher negra se 

torna mais árdua, pois além do racismo ela ainda enfrenta o machismo, a desigualdade salarial, 

violência física e/ou sexual e todos os sofrimentos com a construção de sua identidade.  

Aliás, é perceptível que com a cultura estabelecida no período da escravidão, a mulher 

negra é hipersexualizada, contribuindo com a sua solidão afetiva, pois elas não são vistas como 

um ideal afetivo, mas sim como um objeto de consumo sexual, impedindo um olhar romântico 

sobre elas. É notório o quanto sua representatividade é baixíssima nos meios midiáticos, de 

forma que o padrão eurocêntrico da beleza induz a esse modelo do que é “belo e correto”. Dessa 

maneira, a beleza negra é excluída e, quando levada em consideração, geralmente é por um lado 

de fetichização e sexualização dos corpos negros femininos (CRUZ, 2021). 

Esse tema é de grande relevância para a autora, que se trata de uma mulher de pele 

negra. Além de vivenciar diariamente o machismo, vive também o racismo de diversas formas. 

Como lugar de fala da autora, sendo mulher negra, busca conhecer mais sobre sua história, 

adquirindo visões de outras mulheres negras e como elas constituíram sua identidade como 

mulher e bela. Mesmo sendo um assunto que a autora estuda, ela compara seus traços com o 

padrão de beleza imposto pelas mídias.  
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Dessa forma, esse estudo não é apenas para o crescimento de sua identidade particular, 

mas para tantas outras mulheres que procuram entender mais sobre si, e para os demais terem 

conhecimento sobre o tema e respeito pela negritude. É necessário problematizar e desconstruir 

essa estruturação que exclui e diminui a mulher negra. Como Ribeiro (2018, p. 76) afirma, “para 

nós, falar desses temas é questão de sobrevivência; é denunciar a dura e desigual realidade. 

Pedir para pararmos de falar disso é querer manter as coisas como estão”.   

Este estudo foi realizado com mulheres da comunidade Quilombola de Bem Viver de 

Vila Nova dos Porções, situada em Janaúba-MG. Rodrigues (s.d., p. 9) conceitua que “as 

comunidades quilombolas são grupos étnicos reconhecidos como ‘quilombos’ ou ‘comunidades 

negras rurais’ e são constituídas pela descendência de negros escravizados”. Essas comunidades 

resultaram dos processos culturais, históricos e sociais que foram construídos ao longo dos 

séculos, e assim criaram esses territórios como fruto de resistência e esconderijo. 

Portanto, é perceptível, diante de tudo que foi exposto anteriormente, o quanto é difícil 

para o negro ter a sua própria identidade. Para uma mulher negra isso se torna ainda mais 

complexo. Como Santos, Berteli e Arantes (2016) afirmam, elas eram consideradas inúteis e 

irracionais, sendo discriminadas e submissas aos homens, tendo valor apenas como serviçais e 

objetos sexuais dos seus colonos. A construção dessa herança histórica escravagista se reflete 

em preconceitos até os dias de hoje sobre o padrão de beleza, o racismo diante da mulher negra, 

a sexualização do seu corpo e a estereotipação desta.  

Portanto, essa pesquisa tem como objetivo geral compreender como se dá a construção 

da identidade da mulher negra quilombola diante do racismo e dos padrões eurocêntricos de 

beleza. Para além, tem como objetivos específicos: analisar de que modo o padrão eurocêntrico 

de beleza afeta a autoestima da mulher negra quilombola; investigar os efeitos do racismo sobre 

a subjetividade da mulher negra quilombola; discutir o papel do feminismo no processo de 

aceitação da mulher negra quilombola; refletir como as mulheres negras relacionam a 

construção de suas identidades com o racismo cultural expresso nos padrões de beleza 

eurocêntricos. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Este trabalho consiste em uma pesquisa de campo, descritiva, com abordagem 

qualitativa, uma vez que seu intuito foi compreender a constituição da identidade da mulher 

negra diante do racismo e dos padrões de beleza eurocêntricos. A pesquisa qualitativa é de suma 
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importância para estudos realizados com seres humanos, pois desse modo é possível observá-

los em seu contexto, assim tendo uma facilidade para se entender a sua subjetividade 

(GUERRA, 2014).  

Para alcance dos objetivos propostos foi utilizada a pesquisa do tipo descritiva, que tem 

como intuito descobrir e observar fenômenos, cujo foco é descrever, classificar, comparar, 

interpretar e avaliar tais fenômenos existentes. Nesse tipo de pesquisa não pode haver 

interferência do pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 2017).  

Como estratégia de pesquisa foi utilizada a pesquisa de campo, com o objetivo de ter 

um contato direto com essas mulheres. Segundo Mazucato et al (2018), 

 

quando o processo de coleta de dados se dá no local de onde ele emerge estamos diante 

daquilo que denominamos de pesquisa de campo. É o processo no qual o pesquisador 

está diretamente articulado com o espaço (fonte) do qual decorrem as suas 

informações (MAZUCATO et al, 2018, p. 65). 

 

Sendo o estudo de caso o procedimento técnico adotado. O estudo de caso tem como 

objetivo analisar um fenômeno em seu contexto real e suas variáveis com mais profundidade e 

seus aspectos (MARCONI; LAKATOS, 2017). Tais procedimentos foram adotados com o 

intuito de responder à problemática proposta. 

A presente pesquisa teve seu projeto aprovado, em 07/05/2022, pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS / Faculdades Unidas do Norte de 

Minas – FUNORTE, encaminhado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 

com o número do parecer CAAE: 57500822.0.0000.5141, uma vez que, por envolver a pesquisa 

com seres humanos, seguiu as diretrizes e normas da Resolução n. 466, de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Respeitou-se as questões éticas envolvidas, mantendo o sigilo e 

anonimidade das participantes.  

A coleta de dados foi realizada na comunidade do Quilombo Bem Viver de Vila Nova 

dos Porções, situada na cidade de Janaúba-MG. Janaúba está localizada no norte mineiro e 

estima-se que sua população seja de 72.374 habitantes (IBGE, 2021). A cidade tem como 

principais atividades econômicas a agricultura, a pecuária, o comércio e a prestação de serviços 

e conta com a barragem do Balneário Bico da Pedra, principal fonte para a irrigação da 

agricultura do município. 

Os primeiros habitantes de Janaúba foram os índios e quilombos, negros que estavam 

fugindo de cativeiros. Assim, estabeleceram no Vale do Gorutuba, tornando-se conhecidos 

como gorutubanos. 
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A comunidade do Quilombo Bem Viver está localizada na zona rural da cidade, 

reunindo 11 povoados. A empresa Associação Quilombola Bem Viver de Vila Nova dos Poções 

foi fundada em 23/05/2008 e está cadastrada na Solutudo no segmento de Ongs e Entidades 

Sociais. No Censo Brasileiro de 2010 contabilizou 3.187 moradores no distrito de Vila Nova 

dos Poções, que é o maior do município de Janaúba-MG. 

Foram selecionadas 8 (oito) participantes para a realização desta pesquisa, todas 

mulheres negras quilombolas. As mesmas foram indicadas pelo (a) presidente da associação da 

comunidade. Sendo 2 (duas) mulheres de cada geração: geração Baby Boomers nascidas entre 

1946 e 1964; geração X nascidas entre 1965 e 1978; geração Y nascidas entre 1978 e 1990; e 

geração Z nascidas entre 1990 e 2010. A escolha por entrevistar mulheres de gerações diferentes 

decorre do fato que estas mulheres compartilham de diferentes tradições, culturas e experiências 

históricas e sociais (NOVAES, 2018). 

Assim, a escolha da amostra ocorreu de modo intencional, ou por conveniência. Tal 

escolha foi necessária considerando o tempo hábil para realização da pesquisa (dentro do 

período acadêmico vigente), a necessidade de se ter mulheres de cada geração e maiores de 

idade. 

O projeto foi apresentado, inicialmente, à presidência da associação, que entrou em 

contato com as mulheres às quais se encaixavam na amostra, considerando, também, a 

acessibilidade das mesmas. Foi solicitado à presidência da associação a concordância e 

assinatura no Termo de Anuência da Instituição para Participação em Pesquisa (APÊNDICE 

A). 

Posteriormente, foram indicadas 8 (oito) mulheres que se encaixavam nos critérios da 

pesquisa. Em seguida, foi apresentada a proposta para as participantes, com total liberdade de 

desistência da participação sem quaisquer ônus e/ou implicações para as mesmas. Depois que 

as mesmas aceitaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 

B), foram realizadas as entrevistas individualmente.  

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado (APÊNDICE C) e foram realizadas 

presencialmente, na comunidade, utilizando-se de todos os meios de prevenção à COVID-19, 

o distanciamento necessário e utilizando das máscaras recomendadas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). As participantes foram orientadas em relação aos riscos e benefícios 

correlatados em razão de sua participação. 

Os riscos foram mínimos, como a invasão de privacidade. Para a minimização dos 

riscos, foi realizado em um local reservado e com liberdade para não responder questões 
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constrangedoras, não teve a imagem divulgada e nem divulgação de dados confidenciais 

(registrados no TCLE), foi garantido o acesso aos resultados individuais e coletivos. Durante 

as entrevistas, sempre se respeitou os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem 

como os hábitos e costumes. Ocorreu a atenção aos sinais verbais e não verbais em caso de 

desconforto, foi avisado que poderia ser interrompida a entrevista se a mesma sentisse 

necessidade, havendo sempre empatia e compreensão com a entrevistada.  

Os benefícios da participação das mulheres quilombolas nesta pesquisa consistem na 

possibilidade de refletir sobre a influência do racismo e dos padrões eurocêntricos na formação 

de sua identidade, ocorrendo um resgate de seus valores e modificação da autopercepção.  

Para o tratamento dos dados, optou-se pela análise de conteúdo, que conforme Bardin 

(2011), tem as seguintes fases para sua condução: a) organização da análise; b) codificação; c) 

categorização; d) tratamento dos resultados, inferência e a interpretação dos resultados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Este tópico foi dividido em duas partes: (1) Perfil da amostra e (2) Padrão de beleza, 

racismo e identidade em mulheres negras. No primeiro item, faz-se a caracterização da amostra. 

No segundo item, apresenta-se a análise das entrevistas que foram subdivididas em quatro 

categorias, sendo elas: percepção sobre o racismo e sentimento de exclusão, autopercepção 

acerca da beleza, representatividade e ser mulher negra.   

 

3.1 PERFIL DA AMOSTRA 

  

Foram entrevistadas oito mulheres negras quilombolas, da comunidade Quilombo Bem 

Viver de Vila Nova das Porções, Janaúba- MG. Dentre as participantes, sendo duas mulheres 

de cada geração: geração Baby Boomers nascidas entre 1946 e 1964; geração X nascidas entre 

1965 e 1978; geração Y nascidas entre 1978 e 1990; e geração Z nascidas entre 1990 e 2010. 

Foi pensado em entrevistar duas mulheres da mesma geração, sendo quatro gerações diferentes, 

com objetivo de coletar diversas experiências de acordo o processo histórico e social, que 

predispõem de pensamentos distintos (NOVAES, 2018). 
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QUADRO 1 – Identificação das entrevistadas da pesquisa, Janaúba, 2022. 

PARTICIPANTE IDADE ESCOLARIDADE GERAÇÃO 

F.1 24 Ensino médio completo Geração Z 

F.2 25 Ensino médio completo Geração Z 

F.3 33 Ensino superior completo Geração Y 

F.4 35 Ensino superior incompleto Geração Y 

F.5 44 Ensino médio incompleto Geração X 

F.6 48 Ensino médio incompleto Geração X 

F.7 58 Ensino fundamental incompleto Geração Baby Boomers 

F.8 71 Ensino fundamental incompleto Geração Baby Boomers 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Observou-se que as mulheres das gerações Z e Y (1978 a 2010) tiveram maior acesso 

ao ensino, enquanto as da geração X (1965 a 1978) não chegaram a completar o ensino médio 

e as mulheres da geração Baby Boomers (1946 a 1964) mal chegaram a completar o ensino 

fundamental.  

 

TABELA 1 – Analfabetismo na faixa de 15 anos ou mais - Brasil - 1900/2000 

ANO 
População de 15 anos ou mais 

Total(1) Analfabeta(1) Taxa de Analfabetismo 

1900 9.728 6.348 65,3 

1920 17.564 11.409 65,0 

1940 23.648 13.269 56,1 

1950 30.188 15.272 50,6 

1960 40.233 15.964 39,7 

1970 53.633 18.100 33,7 

1980 74.600 19.356 25,9 

1991 94.891 18.682 19,7 

2000 119.533 16.295 13,6 

Fonte: IBGE (2002). 

Nota: (1) Em milhares 

 

O Censo Demográfico, de 2000, mostra que a taxa de analfabetismo nos anos de 1960 

era de 39,7% e, em 2000, de 13,6%. Pode-se perceber, por meio do Quadro 1 e da Tabela 1, 

que nas gerações antigas o nível de analfabetismo era maior, e com o passar dos anos, nas novas 

gerais essa taxa foi diminuindo (IBGE, 2002).  

Segundo Bello (2015) as mulheres negras estavam sobrecarregadas de funções 

domésticas, impossibilitando-as de frequentar as escolas. Dessa forma, grande parte das 

mulheres negras não tiveram acesso à educação, ou não conseguiram concluir seus estudos. 

Assim, muitas vezes não tinham ao menos conhecimento sobre sua história, seus direitos e 

deveres. 
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Observa-se, por meio das entrevistas realizadas, que as participantes com um grau de 

escolaridade mais elevado possuíam maior conhecimento sobre o tema, eram mais capazes para 

falar acerca do racismo, exclusão, padrão eurocêntrico, dentre os demais assuntos relacionados. 

Percebe-se, pelos discursos das mesmas, que o conhecimento sobre esses assuntos, além de 

facilitar em suas falas, contribui para que as mesmas busquem mais seus direitos, por ter ciência 

dos mesmos. 

 

3.2 PADRÃO DE BELEZA, RACISMO E IDENTIDADE EM MULHERES 

QUILOMBOLAS 

 

Diante da análise de conteúdo das entrevistas individuais, formularam-se quatro 

categorias gerais e dez subcategorias descritas no Quadro 2 a seguir: 

 

QUADRO 2 – Categorização dos discursos das participantes, em Janaúba, 2022. 

Categorias gerais Subcategorias (especificas) 

Percepção sobre o racismo e sentimento de 

exclusão 
• Preconceito e desigualdade racial 

• Racismo 

• Sentimentos de exclusão, inferioridade e cansaço 

Autopercepção acerca da beleza • Padrão de beleza eurocêntrico 

• Padrão histórico-cultural  

• Construção da identidade e auto imagem da mulher negra 

Representatividade • Importância da representatividade 

• Identificação  

Ser mulher negra • Identidade da mulher negra 

• Elemento socio-histórico-cultural 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 
As categorias e subcategorias descritas no Quadro 2 serão discutidas logo a seguir com 

base nas entrevistas realizadas e no referencial teórico. 

 

3.2.1 Percepção sobre o racismo e sentimento de exclusão 

 

Observa-se, por meio das falas das entrevistadas, o seu olhar do que é o racismo e os 

sentimentos que o preconceito racial lhe traz. A entrevistada (F.8) chegou a perguntar o que é 

o racismo, percebe-se que mesmo sendo uma pessoa negra, que enfrenta o racismo, não teve 

conhecimento sobre as exclusões que vivencia ao longo da vida. Como Gonzalez (2020, p. 281) 

afirma “o racismo no Brasil é profundamente disfarçado. Na divisão racial e sexual do trabalho 

a mulher negra sofre as duas discriminações. Vejam bem, as duas, e isso é conduzido 

historicamente, de forma muito sutil, disfarçadamente.” Desse modo, analisa-se que a falta de 
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debate e educação acerca do tema faz com que o racismo passe de modo disfarçado, 

contribuindo para que essas mulheres não tenham conhecimento sobre sua história e com o que 

vem enfrentando. 

As percepções das entrevistadas mudavam um pouco quando comparadas, mas era claro 

o sentimento, expresso em suas falas, de exclusão, inferioridade e cansaço diante tanto 

sofrimento que carregam por anos. 

[...] E como a gente lida? Não tem como lidar porque é uma coisa que você é obrigado, 

por tanto tempo, tantos povos, tantas sociedades, tanta gente mais importante que a gente, é a 

gente de pouco a pouco, ficar calado, engolir (F.4). 

A entrevistada completa: 

[...], mas tem coisa que a gente não pode fazer, que é mal, mal debater e não ter 

resultado, a gente não tem voz, a gente tem sofrimento, mas não tem voz. E a tendência é só 

diminuir, eu acho, só diminuir, é muito complicado, a esperança às vezes vai morrendo, vamos 

cansando, porque a gente chega num patamar que não tem mais ficar por onde ficar esperando, 

a gente vai desgastando, vai vendo, convivendo, e vai perdendo as esperanças (F.4). 

A participante 7 acrescenta: 

[...] quando a gente chega nos lugares né, pessoas olham pra gente diferente, e tudo, se 

chega num consultório é diferente, você chega num local de trabalho, é diferente, a gente é 

muito discriminado por ser uma pessoa negra, por causa de uma cor, é muito doloroso (F.7) 

Segundo Gonzalez (2020), a população brasileira não se encontra em uma situação 

muito diferente que na época da abolição da escravidão. As formas com que a sociedade branca 

domina e explora dos negros simplesmente se modificou. “Continuamos marginalizados na 

sociedade brasileira que nos discrimina, esmaga e empurra ao desemprego, subemprego, à 

marginalidade, negando-nos o direito à educação, à saúde e a moradia decente” (GONZALEZ, 

2020, p. 281). 

Como já citado acima, as mulheres negras enfrentam as desigualdades raciais e sexuais, 

precisando diariamente lutar contra as desigualdades, e, muitas vezes, ainda são julgadas pela 

sociedade, como se estivessem se vitimizando. Mas, na verdade, as mulheres são vítimas de um 

sistema perverso e precisam, ao mesmo tempo, serem também sujeitos de ação (RIBEIRO, 

2018). 
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3.2.2 Autopercepção acerca da beleza 

 

O padrão de beleza eurocêntrico é imposto e naturalizado, dessa forma negando os 

demais grupos raciais que constituem a sociedade brasileira. A estética negra foi edificada ao 

longo do processo histórico brasileiro associada a uma imagem negativa, fazendo com que a 

população negra tivesse apenas representatividade negativa de si mesma, que foi construída por 

condições histórico-sociais de desigualdade (GAMA; OLÍMPIO, 2018). 

  Segundo Gonzalez (2020), percebe-se que a sociedade brasileira é culturalmente 

alienada, voltada para a Europa, visto que seus padrões, culturas, preconceitos, história, entre 

tantos outros, são focados no eurocentrismo. E, com isso, a beleza da mulher negra foi 

massacrada e inferiorizada por um machismo racista, que tinha seus valores estéticos 

eurocêntricos. Afinal, para uma mulher negra ser considerada bela pela sociedade, ela teria que 

ter “feições finas”, cabelo “bom”, sendo um cabelo alisado ou uma peruca, ou fazer o gênero 

“erótico/exótico”.  

  Observa-se por meio das falas das entrevistadas, seus sentimentos, suas percepções e 

suas dificuldades diante da realidade desse padrão eurocêntrico. Em uma das entrevistas ao 

perguntar para a entrevistada F.1 “Você acredita que o padrão de beleza eurocêntrico afeta na 

sua autoestima?”, a mesma respondeu: 

[...] sim, já me senti menos por causa desse padrão. (F.1) 

A participante 2 acrescenta: 

[...] Então assim, afeta sim, porque até eu mesma como negra me privo de ter meu 

próprio cabelo, eu me privo de mostrar a minha essência ou até mesmo o que eu tenho de mais 

belo por causa do padrão, o padrão que é uma pessoa magra, cabelo liso, traços finos, então 

afeta. (F.2) 

As entrevistadas 3 e 4 completam: 

[...] eu fui considerado [sic] a mais feia na minha época, a mais feia da minha 

comunidade, eu e outro amigo que mora aqui, nós fomos considerados os mais feios que moram 

aqui, porque nós éramos os mais negros. Eu tinha muita vergonha da minha cor. (F.3) 

[...] tive dificuldade, já tive preconceito quanto a mim mesma, de tanto a sociedade ser 

rejeitada, por olhares, por fala, por rejeição, até eu aceitar foi difícil, ficava procurando 

defeito. (F.4) 
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Continuando a entrevista, foi perguntado a entrevistada F.5 “Os padrões de 

beleza eurocêntricos distanciam muito da nossa beleza negra, como se enxergar bela diante 

dessa cultura eurocêntricas? Você se considera bela?” 

  [...] é difícil, a gente compara mesmo, ah porque não tem aquele cabelo, aquela cor, 

não tem aquilo, estamos sempre comparando da gente mesmo. (F.5) 

  Foi perguntado a mesma entrevistada “Diante desse padrão de beleza você se considera 

como uma mulher bela?” 

 [...]dizer a verdade, não, eu não me considero como uma mulher bonita. (F.5) 

Percebe-se por meio dos trechos acima os prejuízos que esse padrão eurocêntrico trouxe 

a elas, contribuindo a comparação de si com que é visto nas mídias, internet, revistas, entre 

tantos outros meios. Dessa forma, dificultando o processo da construção de sua auto imagem e 

a percepção do eu, como uma mulher negra e bela.  

 

3.3.3 Representatividade 

 

Segundo Ribeiro (2018), a representatividade é de grande importância num país como 

o Brasil, que teve quase quatro séculos de escravidão e que ainda tem a população negra como 

inferior e em submissão. As crianças negras crescem sem ao menos se identificarem com 

pessoas de sua cor, textura de cabelo e traços nas mídias, livros didáticos ou, até mesmo, em 

bonecas e brinquedos, afetando de modo direto na sua autoestima. Ribeiro (2018, p. 42) afirma 

que “crianças negras crescem sem autoestima porque não se veem na TV ou nos livros 

didáticos. Isso sim tem poder de influenciar minha vida. Racismo vai além de ofensas, é um 

sistema que nos nega direitos.” 

Por meio das entrevistas realizadas é notório o quanto é necessária a representatividade 

negra. Em uma das entrevistas ao perguntar para a entrevistada F.1 “como é para você ser uma 

mulher negra?”, a mesma respondeu: 

[...] Normal, porque eu sempre fui no ceio negro, então pra mim é uma coisa natural 

ser negra, eu não tive muita vivência com pessoas que são brancas, minha vivência, minha 

criação foi toda voltada com mulheres negras (F.1)  

Continuando a entrevista, foi perguntada se “você sempre se enxergou bonita? ou 

quando era mais nova teve dificuldade diante do racismo e do padrão de beleza imposto?” 

[...] sim, já me senti menos, por causa desse padrão, mas como a nossa comunidade é 

muito quilombola, muito negra, é uma coisa que a gente vai vendo e sendo natural, igual na 

televisão a gente só vê pessoas belas, bonitas, brancas, mas quando a gente olha em volta da 



 

 

16 

 

gente é mulheres negras que tem a sua beleza também, e tipo assim, a nossa comunidade é 

muito, se você for olhar você vê mulheres brancas, poucas que você vai ver, porque a maioria 

são negras e tem a beleza delas, de cada uma. (F.1) 

Em seguida foi perguntado a mesma entrevistada se “o padrão de beleza afeta na 

autoestima da mulher negra?”   

[...] em alguns casos sim. Em alguns casos, em alguns lugares sim, igual você falou na 

sua convivência era só você negra, como é que você vai se enxergar? como é que você vai se 

ver? como é que eu vou ver minha beleza onde que não tem representatividade de outras 

pessoas a não ser eu né? (F.1) 

A representatividade é de grande relevância, sobretudo quando se refere à população 

negra, visto que ainda se encontra fora dos espaços de poder. Para além de simplesmente buscar 

por espaços, é primordial um real compromisso em extinguir com a opressão (DAVIS, 2016).   

  É por meio da representatividade que nos sentimos pertencentes a algo, a um grupo, sem 

querer negar a nossa própria identidade, com o objetivo de sermos aceitos por terceiros. Sentir-

se parte de um grupo favorece a troca de experiências, impressões e sentimentos, fazendo com 

que a convivência na sociedade seja mais harmônica e respeitosa. “A importância de nos 

vermos sendo representados por uma única pessoa ou um grupo na mídia, causa em nossas 

características, sejam elas físicas, comportamentais ou socioculturais, um afeto maior.” 

(SOUSA, 2020, p. 30) 

 

3.3.4 Ser mulher negra  

 

  A identidade da pessoa negra está ligada a elementos históricos, sociais, culturais, 

políticos e psicológicos que devem ser considerados quando se referem à identidade negra. 

Outro elemento importante é a cor de pele, que no caso do brasileiro, é uma característica que 

determina as desigualdades raciais. Apesar do racismo brasileiro não ser declarado, sabe-se que 

é algo que ainda ocorre, e os negros vivenciam e enfrentam até hoje as desigualdades, opressões, 

ofensas, entre tantos sentimentos e dificuldades, por apenas serem negros (CONSTANTINO, 

2014). 

A pessoa negra já tem toda uma dificuldade em constituir sua identidade, como citado 

acima, e quando se trata da mulher negra a situação se torna ainda mais complicada, Hooks 

(2019, p. 40) afirma que “o povo branco estabeleceu uma hierarquia social baseada na raça e 

no sexo que classificava os homens brancos em primeiro, as mulheres brancas em segundo, 
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algumas vezes iguais aos homens negros, que eram classificados em terceiro e as mulheres 

negras em último”.  

  Hooks (2019, p. 39) ressalta que: 

 

Mas tal conduziu à desvalorização da natureza feminina negra que permitiu construir 

na mente de todos os americanos o perfil do status social de todas as mulheres negras 

desde que a escravatura terminou. Uma vez vendo a televisão americana vinte e quatro 

horas por dia por uma semana inteira aprende-se a forma na qual é percebida a mulher 

negra na sociedade americana – a imagem predominante é a da mulher “decadente”, 

a vaca, a puta, a prostituta.  

 

 

A mulher negra se encontra em último lugar de acordo com a hierarquia social e ainda 

é vista como decadente. Pensar na constituição de sua identidade como mulher negra não é 

fácil, é árduo, que leva tempo, conhecimento sobre si e sua história, debates, representatividade. 

É preciso garra para enfrentar todas essas adversidades, como foi retratado na fala da 

participante F.2. 

 [...] e se a gente se fechar pra nós e deixar que o mundo nos torne prisioneira, nós 

vamos perder nossa essência, então a gente enfrenta, como eu disse, a gente enfrenta da forma 

que a gente puder, e existe muito racismo hoje e hoje também já temos várias formas de mudar, 

e lutar pelo aquilo que a gente quer mesmo. (F.2) 

Em seguida a participante F.5 complementa: 

[...] até hoje a gente vê que a mulher negra não é bem aceita. Mas hoje em dia, como 

se diz, conseguimos mais espaço, as mulheres sabem falar, pelo menos estudou um pouco, que 

antigamente não tinha o direito nem do estudo, pelo menos agora sabe se defender. (F.5) 

A mesma acrescenta: 

[...] sempre erguer a cabeça, e tudo que a gente querer alcançar e ir com garra pra 

frente e não pensar lá né, no que os brancos pensam, as vezes a gente acha pra baixo, temos 

que seguir e estudar mais né, aperfeiçoar mais, e eu acho que a mulher tem que ser ela né. Se 

a gente ficar de cabeça baixa sempre, chorar no cantinho a gente não consegue nada né, como 

se diz, arreganha as mangas e ir pra frente, erguer a cabeça. (F.5) 

Finalizando, foi perguntado a participante F.4 “Como você lida com o racismo sendo 

mulher negra? E quais efeitos eles geram na sua vida?” 

[...] a gente nunca aprende a lidar, é uma coisa que magoa a gente, e muito, a gente 

ver a realidade e não poder fazer nada diante dessa realidade, é vivendo assim, até um dia, 

que quem sabe né, ter uma estabilidade onde todos tem os mesmos direitos, o branco, o preto, 

todas as classes raciais. (F.4) 
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Por fim, percebe-se o quanto a realidade da mulher negra é preocupante, quanta 

dificuldade ela teve que enfrentar ao longo da vida, apenas por ser uma mulher negra. Além de 

tudo a construção de sua auto imagem, da sua identidade se torna extremamente complexa, por 

todo o racismo, desigualdade, machismo, opressão que elas passam ao longo de sua existência, 

além do mais, toda a carga histórica cultural de seus antepassados. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo permitiu analisar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras ao 

constituírem sua identidade diante do racismo expresso nos padrões de beleza eurocêntricos. 

Baseando-se nas entrevistas que foram realizadas, foi possível observar o quanto o racismo se 

encontra muito forte nos dias atuais, gerando inúmeras consequências indiretas e/ou diretas, 

sejam elas no âmbito do trabalho, na família, nas escolas, na sociedade e na constituição da 

própria identidade, na autoestima, entre tantos outros.  Não apenas o racismo, mas, também, o 

padrão de beleza eurocêntrico, interferem para a construção da autoestima da mulher negra. Foi 

percebido o quanto a representatividade se faz necessária para a formação da autoestima. 

 O estudo não teve por objetivo vitimizar as mulheres negras, mas evidenciar as 

problemáticas apresentadas na sua constituição como mulher, na formação de sua identidade e 

autoestima. A pesquisa realizada ampliou a compreensão acerta da problemática. As hipóteses 

iniciais foram alcançadas, sendo possível identificar as afirmações por meio das falas das 

entrevistadas.  

A metodologia utilizada contribuiu para que os objetivos gerais e específicos fossem 

alcançados, por meio da pesquisa de campo. A autora, como uma mulher negra, esteve em uma 

posição de pesquisadora e ao, mesmo tempo, se sentiu representada junto a tantas outras 

mulheres negras e suas questões apresentadas. Após as discussões acerca da problemática, 

percebe-se que a construção da identidade da mulher negra diante do racismo e do padrão 

eurocêntrico expresso nos padrões de beleza se torna árdua, trazendo inúmeras questões para 

essas mulheres.  

Por isso, deve existir mais representatividade negra em todos os âmbitos da sociedade, 

debates acerca do tema, sendo falado mais sobre o racismo e a escravidão na educação, com o 

objetivo de que o racismo seja abolido ou, ao menos, minimizado, e que a mulher negra possa 



 

 

19 

 

ser representada em diversos locais, ser valorizada e respeitada, contribuindo para sua 

identificação como uma mulher negra e bela. 
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APÊNDICE A – Termo de Anuência da Instituição para Participação em Pesquisa 
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APÊNDICE B – Termo De Consentimento Livre e Esclarecido 

 

                                      

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
                      

 

TÍTULO DA PESQUISA: Padrões de beleza e racismo na construção da identidade de mulheres negras. 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Janine Morais Pereira 

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

        Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que irá investigar como se dá a construção 

da identidade da mulher negra diante do racismo e dos padrões eurocêntricos de beleza, investigar os 

efeitos do racismo sobre a subjetividade, a autoestima da mulher negra. Discutir quanto o papel do 

feminismo foi importante no processo de aceitação da mulher negra. O padrão de beleza vem crescendo 

muito, o qual tem se inspirado no padrão europeu, usando como modelo do belo as mulheres brancas. 

Dessa forma as mulheres negras ficam cada vez mais distantes desse padrão, e a construção da sua 

identidade como mulher bela se torna mais difícil e muitas vezes dolorosa. Como lugar de fala da autora, 

sendo mulher negra, busca conhecer mais sobre sua história. Adquirindo visões de outras mulheres 

negras e como elas constituíram sua identidade como mulher e bela. Mesmo sendo um assunto que a 

autora estuda, ela compara seus traços com o padrão de beleza imposto pelas mídias. Dessa forma, esse 

estudo não é apenas para o crescimento de sua identidade particular, mas para tantas outras mulheres 

que procuram entender mais sobre si, e para os demais terem conhecimento sobre o tema e respeito pela 

negritude. 

 

1.PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você irá responder a uma entrevista 

semiestruturada, de forma individual. Após, será realizada uma análise de dados dessa entrevista, que 

será utilizada exclusivamente para este estudo. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e pode 

desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o(a) os(as) a entrevista semiestruturada sem 

nenhum prejuízo para você.  

 

2.RISCOS E DESCONFORTOS: O(s) procedimento(s) utilizado(s) pesquisa semiestruturada 

poderá(ão) trazer algum desconforto como a invasão de privacidade. Caso venha a perder o autocontrole 

e a integridade ao revelar pensamentos e sentimentos nunca revelados, se sentir exposta a responder 

algo. O tipo de procedimento apresenta um risco mínimo que será reduzido pela(o) pesquisadora, que 

garante um local reservado e liberdade para não responder questões constrangedoras, não vai ter a 

imagem divulgada e nem divulgação de dados confidenciais (registrados no TCLE), será garantido o 

acesso aos resultados individuais e coletivos. Será garantido, também, que sempre serão respeitados os 

valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes. Haverá atenção 

aos sinais verbais e não verbais de desconforto, podendo ser interrompido a entrevista quando a mesma 

sentir necessidade, havendo sempre empatia e compreensão com a entrevistada. Garantir a não violação 

e a integridade dos documentos, seja eles danos físicos, cópias ou rasuras 

 

3.BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de possibilitar a reflexão sobre 

a influência do racismo e dos padrões eurocêntricos na formação de sua identidade, ocorrendo um 

resgate de seus valores e modificação da autopercepção. 

 

4.FORMAS DE ASSISTÊNCIA: Se você precisar de alguma orientação ou atendimento psicológico 

por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou se o pesquisador descobrir que você tem alguma 

coisa que precise de tratamento, você será encaminhado(a) pela acadêmica Daniella Vitória Brandão 

(38 99130-4150) para a Clínica-escola de Psicologia da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Janaúba, 

localizada na rua Cirilo Barbosa,18 - Centro, Janaúba - Minas Gerais. 
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5.CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam 

conseguidas por entrevistas serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seus(Suas) dados pessoais e 

suas respostas da entrevista ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         

seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos(as) questionários ou gravações, nem quando os resultados 

forem apresentados.  

      

6.ESCLARECIMENTOS:  Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados 

na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

        

Nome do pesquisador responsável: Janine Morais Pereira 

Endereço: Alameda Belvedere, 110, belvedere, Montes Claros-MG 

Telefone para contato: (38) 99210-7266 

Horário de atendimento:08:00 às 18:00 

 

   Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos na pesquisa poderá 

consultar a Coordenação do Curso de Psicologia da FACITEC. 

 

Faculdade de Ciência e Tecnologia de Janaúba (FACITEC) 

Coordenação do Curso de Psicologia 

Rua Cirílo Barbosa,18 - Centro, Janaúba- Minas gerais. 

Telefone (38) 3821-6566.  

 

7.RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não receberá 

nenhuma compensação financeira.   

       

8.CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar deverá 

preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, e receberá uma cópia deste 

Termo.        

 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a)__________________________, 

portador(a) da cédula de identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa 

do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 

pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

 

   Janaúba-MG., _______ de ________________ de _____. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE C – Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Naturalidade: 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Como é para você ser mulher negra? 

2. Como você lida com o racismo, sendo mulher e negra? E quais efeitos eles geram na 

sua vida?  

3. Como você lida com o machismo, sendo mulher e negra? E quais efeitos eles geram na 

sua vida?  

4. Você se considera uma mulher bela? 

5. Os padrões de beleza eurocêntricos distanciam muito da nossa beleza negra, como se 

enxergar bela diante dessa cultura eurocêntrica? 

6.  Você acredita que o padrão eurocêntrico de beleza afeta na autoestima da mulher negra? 

7. O que você acha da apropriação cultural? 

8. Como o feminismo contribuiu no processo de aceitação da mulher negra? 

9. Como você, sendo uma mulher negra, relaciona a construção de sua identidade com o 

racismo cultural expresso nos padrões de beleza?  

 


