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Resumo 
Nesta comunicação se discutirá a importância da incorporação e articulação das categorias 
“gênero”, “raça/etnia” e “classe social” no ensino universitário. A partir da realidade 
encontrada na pesquisa realizada com grupos de mulheres vítimas do conflito armado interno 
colombiano e suas respectivas estratégias de resistência se pretende destacar a 
indissociabilidade dessas categorias e sua atualidade para entender os fenômenos sociais. 
 

Introdução1 
Os movimentos feminista e negro na América Latina conseguiram incorporar suas 

demandas e influenciar profundamente a produção epistemológica nas ciências sociais 

problematizando e rechaçando o conceito de “raça” em sua fundamentação biológica 

e debatendo-o desde pontos de vista sócio-antropológicos (Guimarães, 2008) e o de 

diferenças “naturais” vesus “diferenças socialmente construídas” a partir do conceito 

de gênero (Scott, 1990). Não obstante o debate sobre gênero e raça, assim como o de 

classe social oriundo da tradição marxista, tenha ganhado seu espaço nas ciências 

humanas e sociais, ainda se verifica certo “uso” e “tratamento” discriminatório aos 

mesmos como se tais categorias de análise da realidade fossem laterais e específicas, 

sem incorporar a totalidade das relações sociais. O objetivo desta comunicação é 

enfatizar a importância da articulação dessas categorias seguindo especialmente os 

ensinamentos do feminismo negro, onde não se deve falar de “hierarquias de 

opressão” (Lorde, 1979). A experiência da pesquisa com grupos de mulheres vítimas 

do conflito armado colombiano realizada a partir de estudo pós doutoral na 

Universidad de Los Andes em Bogota, Colombia, será  apresentada para evidenciar o 

que se pretende discutir. 

 

A multiplicidade da realidade social 
“Mulheres afro-colombianas moradoras de um bairro informal, vivendo em casas auto-

construídas alugadas ou emprestadas por algum familiar, deslocadas forçadamente de 

seus territórios em decorrência da violência do conflito armado interno colombiano. 

Juntas conformam a “Liga de Mujeres Afro” onde se encontram, falam de seus 

problemas, de suas principais necessidades e das dores e do trauma que carregam ao 

haver vivenciado as atrocidades de uma guerra”.  

Essa realidade que aparece como um cenário social, mas que evidencia o contexto de 

milhares de mulheres colombianas vítimas do conflito armado exige algumas 
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categorias teóricas para facilitar sua compreensão no marco das ciências sociais. As 

primeiras chaves de leitura podem ser aquelas que explicam que os sujeitos sociais não 

dispõem das mesmas condições para viver sua vida e fazer suas escolhas, mas que 

historicamente foram marcados por noções construídas socialmente que os situaram 

em posições hierárquicas e em profunda desvantagem frente a outros.  

Nesse sentido, é fundamental considerar que “na América, a ideia de raça foi um modo 

de legitimar as relações de dominação impostas […] e se converteu no primeiro critério 

fundamental para a distribuição da população mundial em lugares e papéis na 

estrutura de poder da nova sociedade” (Quíjano, 2005, p.203). Desde aí, María 

Lugones (2008) é enfática em mencionar como as opressões sobre determinados 

sujeitos como as mulheres negras se co-constituem, na medida em que não se pode 

falar dessas categorias separadas ou hierarquicamente, porque para a autora, a noção 

de “mulher” sempre esteve carregada de estereótipos coloniais que sequer 

consideravam as mulheres negras como sujeitos em sua humanidade. 

A questão da classe social também é fundamental posto que situa objetivamente os 

sujeitos em uma realidade determinada. A crítica ao feminismo hegemônico, elitista e 

branco é contundente e está expresso na fala desta mineira boliviana: “Que a 

mulheres como nós, donas de casa, que nos organizamos para levantar nossos povos, 

nos agridem e perseguem. Todas essas coisas elas não viam. Não viam o sofrimento do 

meu povo... não viam como nossos companheiros estão com seus pulmões cheios de 

sangue. Não viam como nossos filhos são desnutridos. E claro que elas não sabiam 

como nós, que nos levantamos às 4 da manhã e vamos dormir as 11 ou 12 da noite, 

somente pra dar conta dos afazeres domésticos, devido à falta de condições que 

temos” (Viezzer, 2014, p.397). 

Assim, cabe relembrar: “Na sociedade capitalista há três projetos, de longa duração, 

de exploração-dominação: o projeto da burguesia, que visa a dispor como lhe aprouver 

da classe trabalhadora; o projeto dos homens, cujo objetivo consiste em subordinar as 

mulheres; e o projeto dos brancos de manter sua supremacia, no caso do Brasil, face 

aos negros. Na sociedade brasileira, o poder é rico, branco e macho” (Saffioti, 2003, 

p.37). A ideia aqui, portanto, é reafirmar a importância da historicidade na construção 

das relações sociais e da multiplicidade de elementos que a constituem. Debruçar-se 

sobre a realidade das mulheres da Liga Afro, implica compreender suas singularidades 

sem perder a mediação dos aspectos universais que as colocam numa realidade 

desigual e vulnerável frente à violência, à discriminação e à pobreza a que são 

expostas as mulheres, especialmente afro-colombianas e indígenas no conflito armado 

colombiano. Articular esses produtos teóricos aportados especialmente pelos 

movimentos negro e feminista é fundamental para produzir um conhecimento crítico e 

renovado frente às transformações inquestionáveis e as permanências ainda 

insuperadas da realidade social. 

 

Caminhos metodológicos 
A pesquisa foi realizada na Colômbia durante o ano de 2015 com seis grupos de 

mulheres que se encontraram e se organizaram como grupo por serem vítimas do 

conflito armado interno colombiano, cuja duração é superior a 50 anos e o nível e a 
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desproporação da vitimização das mulheres já foi amplamente denunciada e inclusive 

reconhecida institucionalmente (Auto 092/2008; Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto 

Armado, 2014). Foram contatados cerca de trinta grupos, se realizaram sete visitas 

institucionais e outros seis grupos foram entrevistados em seus territórios. Trata-se de 

entrevistas em profundidade onde o objetivo era conhecer um pouco das violências 

sofridas por cada uma delas, mas especialmente quais são as estratégias de resistência 

realizadas por elas para sobreviverem e superarem de alguma maneira as múltiplas 

violências sofridas anteriormente no contexto do conflito assim como quais são suas 

principais necessidades, dificuldades e conquistas individuais e coletivas. 

 

Aproximações sobre a realidade social: mulheres que vivem em uma sociedade 
em guerra  
“As mulheres somos discriminadas desde o inicio até a nossa tumba pelo simples fato 

de haver nascido mulheres, mas isso fica pior e nos tornamos mais vulneráveis e 

estamos muito mais em risco de sermos violentadas se somos ademais mulheres 

rurais, negras ou indígenas, lésbicas e se somos mulheres chefes de família” (Mesa de 

Trabajo Mujer, Conflicto y Violencia, 2014, p.61). Esse relato expressa de maneira 

muito clara as múltiplas guerras sofridas pelas mulheres ao longo da vida sendo o 

contexto colombiano bastante emblemático posto que existe uma “guerra informal” 

cotidiana imposta pela violência de gênero e uma “guerra formal” por conta do 

conflito armado interno. Esse contexto bastante adverso encontra no corpo e na vida 

das mulheres espaço para deixar marcas, em tempos de guerra e em tempos de paz. 

De outro lado, as mulheres não são apenas vítimas (embora o sejam porque tem seus 

direitos humanos sistematicamente violados), mas são também construtoras de 

resistência e rearranjam maneiras de continuar existindo. As “estratégias de 

resistência” desenvolvidas pelas mulheres foram aqui entendidas como busca de 

oportunidades para aproveitar a conjuntura favorável de atuação coletiva (Martínez, 

2008).  

Os grupos conhecidos para esta pesquisa foram “Liga de Mujeres Afro” (Soacha, 

Cundinamarca), “Narrar para Vivir” (San Juan Nepomuceno, Bolívar), “Tejedoras de 

Memoria” (Sincelejo, Sucre), “Renacer mujeres emprendedoras” (Tulua, Valle Del 

Cauca), “Madres por la Vida” (Buenaventura, Valle Del Cauca) e “Asociación de 

Mujeres Campesinas” (Sincelejo, Sucre). 

Nem todas essas mulheres são afro-colombianas e nem todas tem a mesma situação 

financeira. Mas todas foram deslocadas forçadamente pela guerra de seus territórios 

de origem e todas são vítimas dessa violência bélica. Elas se encontram e vão 

construindo projetos coletivos de resistência para seguirem com suas vidas e de suas 

famílias e há um conjunto de vivências, mas também de condições objetivas que as 

aproximam muito maior que as afastam. 

 

Conclusões 
A realidade pode ser observada e analisada desde distintas perspectivas. O que se 

propõe aqui é ter em consideração os aportes da teoria marxista, feminista 
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especialmente do feminismo negro e autônomo desenvolvido por latinas americanas 

que enfatizam a importância de um compromisso político, mas também 

epistemológico que dê conta de visibilizar e entender a partir de chaves de 

compreensão o conjunto de desigualdades sociais históricas (de raça, de classe e de 

gênero) a que estão submetidos os sujeitos neste território.  

A pesquisa apresentada se insere no contexto de um pós-doutorado realizado na área 

de concentração “Gênero e Desenvolvimento” no marco das ciências sociais e leva 

consigo a experiência da pesquisadora, assistente social e professora em toda sua 

formação de graduação e pós-graduação. Neste sentido, espera-se considerar a 

importância de reconhecer a articulação entre gênero, raça e classe social em toda e 

qualquer leitura que se faça da realidade considerando que estes elementos 

constituem a mesma e são responsáveis por estruturar esquemas de dominação-

exploração nas palavras de Saffioti (2003) de larga duração histórica quais sejam o 

patriarcado, o racismo e o capitalismo. 

Espera-se que a apropriação desses temas, chaves de leitura e especialmente 

perspectivas teóricas sejam apropriados e utilizados no ensino universitário nos mais 

diversos campos de conhecimento para garantir uma leitura e análise mais ampla e 

crítica da realidade. Não se trata de construir sectarismos, fragmentações identitárias 

ou alusões a grupos específicos com demandas extremamente singulares, muito ao 

contrário, significa reconhecer e dar conta da multiplicidade da realidade, da 

complexidade do real em suas múltiplas determinações (Kosik, 2002). Falar de 

mulheres, abordar a pobreza ou problematizar o racismo cabe à totalidade do ensino e 

deve ser incorporado nos processos pedagógicos. Isso contribui para reconhecer os 

sujeitos em sua totalidade e a realidade em seus processos micro e macro sociais 

contribuindo para superar a invisibilidade e o silêncio histórico e sistematicamente 

reproduzido na produção do conhecimento. 
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