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EMPODERAMENTO, REPRESENTATIVIDADE E CRÍTICA AO RACISMO EM 

LEMONADE, BEYONCÉ, 2016 

 

Resumo: Esta monografia procurou analisar o discurso de Beyoncé em três músicas de 

seu último álbum, Lemonade (2016). A escolha da artista e das músicas selecionadas, 

Forward, Freedom e Formation, se deu motivada pela possibilidade de discutir aspectos 

relacionados a raça e gênero de forma interseccional. Para tanto, faz-se uma 

investigação acerca das pautas do feminismo negro, da representatividade negra e dos 

discursos relacionados ao movimento feminista no decorrer de toda a trajetória de 

Beyoncé. 

Palavras-chave: raça, gênero, feminismo negro, representatividade, empoderamento, 

racismo. 
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Introdução 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo analisar os discursos 

enunciados por Beyoncé em seu último álbum, Lemonade, observando seu local de 

fala, as mensagens produzidas e o público alvo. Propõe-se ainda refletir o 

posicionamento da cantora frente a temas polêmicos e controversos, como o 

feminismo e o racismo, bem como o processo de tomada de consciência enquanto 

mulher negra ao longo de sua carreira. Nesse sentido, adota-se o método da análise 

do discurso, segundo o qual há “uma rejeição da noção realista de que a linguagem é 

simplesmente um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo, e uma convicção da 

importância central do discurso na construção da vida social”1. Para que tal reflexão 

seja possível, foram estabelecidas as seguintes metas: 

 

(i) Refletir sobre o porquê do feminismo negro existir, apontando suas 

pautas e introduzindo o tema da representatividade de mulheres negras. 

(ii) Fazer uma análise da carreira, letras e depoimentos de Beyoncé, com 

foco nas representações, polêmicas e discussões sobre o feminismo da 

cantora. 

(iii) Analisar o álbum Lemonade, com foco direcionado às três músicas que 

pautam a questão racial. 

(iv) Compreender de que forma o discurso sobre as questões raciais na 

música de Beyoncé se aproxima das pautas do feminismo negro. 

 

Para tanto, o trabalho se dividirá em três capítulos: “Por que um feminismo 

negro”, “Beyoncé: construção do discurso” e “Protesto, identidade e 

representatividade negra em Lemonade”. Cada capítulo abordará pontos essenciais 

na construção de nossa narrativa, para que seja possível uma análise aprofundada 

não apenas sobre a celebridade Beyoncé, mas sobre a relevância da 

                                                           
1 GILL, Rosalind. Análise de Discurso. In: Bauer MW, Gaskell G. Pesquisa qualitativa com texto, 
imagem e som: um manual prático. 3a ed. Petrópolis (RJ): Vozes; 2002. p.244. 
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representatividade enquanto mulher negra. 

O primeiro capítulo, “Por que um feminismo negro”, pretende apontar, como o 

próprio título sugere, os motivos de existir um feminismo negro e as pautas do 

movimento. Afinal, por que não um feminismo universal? Sojourner Truth, no século 

XIX, observou que enquanto os homens diziam que mulheres eram frágeis e 

precisavam de ajuda em tudo que fizessem, ela, mulher negra, era uma ex-escrava 

que arou a terra, trabalhou duro e suportou o açoite, sem que nenhum homem por ela 

intercedesse2. Então não seria ela uma mulher? Para responder tal questionamento, 

serão consultadas intelectuais negras, como bell hooks, Angela Davis, Sueli Carneiro, 

Hazel Carby, Patricia Hill Collins e Djamila Ribeiro. 

O segundo capítulo, “Beyoncé: a construção do discurso”, analisará o 

feminismo – ou a falta do mesmo – na trajetória da cantora Beyoncé. Para tanto, será 

exposta toda a carreira e o processo de tomada de um espaço de poder que a 

projetou para a condição de celebridade e de sucesso que ocupa hoje. Ademais, 

propõe-se definir em que proporção o discurso de Beyoncé é recebido como feminista 

e qual a mensagem que a cantora construiu ao longo de sua trajetória. Letras de 

sucesso serão analisadas, bem como passagens da vida pessoal, o posicionamento 

público de Beyoncé sobre o tema feminismo e as falas de jornalistas, blogueiras, 

escritoras e fãs sobre a cantora. 

O último capítulo, “Protesto, identidade e representatividade negra em 

Lemonade”, terá como foco o último álbum da cantora, Lemonade, lançado em 2016, 

por ser o primeiro em que a artista falou abertamente sobre as questões raciais. Três 

músicas específicas terão suas letras analisadas, Forward, Freedom e Formation, que 

pautam questões direcionadas ao povo negro, como o racismo policial e o 

empoderamento3 de mulheres negras. A última faixa, Formation, será lida de forma 

ainda mais criteriosamente, por conter elementos visuais de impacto e por ter sido 

                                                           
2 TRUTH, Sojourner. E não sou uma mulher?. (1851), In Geledés, 2014. Disponível 
em:<https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/>. Acesso em 10 set. 2017 
3 O termo “empoderamento” se refere a um conjunto de ações individuais direcionadas para uma 
resistência coletiva, um corpo de saberes, protestos e mobilizações que visam a mudança da 
coletividade. O empoderamento se dá a partir do momento em que a opressão é reconhecida e forças 
são somadas para que haja uma transformação e anulação dessa opressão (BATLIWALA, 1994, p. 130). 
No movimento feminista, o empoderamento de mulheres implica a conquista de autonomia, de liberdade 
da opressão de gênero, patriarcal e racial, de forma coletiva (SARDENBERG, 2006, p. 30). 
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apresentada em um evento de grandiosidade midiática, o Super Bowl 50. 

A partir da divisão dos capítulos e dos assuntos abordados, definidos de 

acordo com as metas supracitadas, espera-se que seja possível reconhecer o álbum 

Lemonade como um objeto de estudo que pode ser levado à sala de aula. Baseado 

nos estudos de bell hoks, que defende a construção de uma educação humanista4, 

pretende-se aproximar o discurso das letras das músicas com a realidade que os 

alunos se encontram inseridos, numa tentativa de aproximação da teoria com a 

prática, com o objetivo de estimular o senso crítico dos estudantes. Nesse sentido, o 

uso de música em sala de aula é de grande valia para o ensino de História, visto que 

pode ser utilizada para contextualizar conteúdos pertinentes à disciplina, bem como 

para a aprendizagem de valores e de exercício de investigação intelectual. 

Outro ponto positivo, a música traz a diversão para a sala de aula, que tanto é 

vista como chata e entediante, principalmente quando se trata de História, fazendo 

com que os alunos tenham o interesse de aprender, adquirir e buscar conhecimentos 

que ultrapassam os muros escolares. Desta forma, a música torna-se um recurso 

didático, usando de uma forma de linguagem ainda pouco explorada pelos 

professores, aliando a descontração com a aprendizagem. 

Entretanto, é necessário cuidado por parte do professor, para que esta não se 

torne uma atividade apenas prazerosa e sem nenhum proveito intelectual. Todos os 

aspectos da música podem ser aproveitados, como por exemplo, o contexto no qual 

foi escrita e para quem, aspectos relacionados à autoria, o que a obra traz de novo ou 

o que reconhece, bem como o tom político que carrega em suas letras ou quaisquer 

outras especificidades que podem ser analisadas perante este novo recurso didático. 

No mais, 

 

Acreditamos que a escola, como uma instituição social, precisa 
se apropriar de tais linguagens como instrumentos que 
possibilitem a melhoria das práticas pedagógicas. O uso, no 
entanto, não deve ser feito como mera ilustração, como algo 
complementar e definidor do conteúdo ensinado, mas como 

                                                           
4 HOOKS, Bell; A teoria como prática libertadora. In: Ensinando a transgredir: a educação como prática 
da liberdade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.  Cap.5, p.83-104. 
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objeto de leitura, reflexão e interpretação durante as aulas.5 
 

Portanto, as músicas serão lidas como um discurso que possui valores, 

significações e concepções de mundo, que permitem não apenas a compreensão de 

temas pertinentes, como o racismo, mas também uma valorização e emancipação dos 

corpos negros femininos. Desta forma, as letras serão usadas como uma 

representação social. Por representação social, entende-se as modalidades de 

conhecimento que, apesar de se evidenciarem em uma junção de elementos 

cognitivos, não se resumem somente a eles, mas também à forma como a informação 

será produzida, assimilada e partilhada no contexto social6. 

Como o álbum visual traz elementos visuais relevantes para a compreensão da 

temática, os clipes presentes no mesmo também serão analisados como parte do 

presente artigo, tendo em vista que os mesmos servem para provocar e instigar os 

alunos a pensarem sobre o tema de raça e gênero. Desta forma, a produção visual 

funciona como fomentador do debate acerca dos posicionamentos que podem ser 

tomados e das novas perspectivas abordadas, abrindo espaço para novas 

interpretações e novas percepções, ao fazer a junção do ouvir, ver e sentir a 

profundidade das músicas7. 

Ressalto que a escolha da artista e das músicas em questão justifica-se, ainda, 

porque permite discutir aspectos fundamentais de gênero de uma maneira 

interseccional. O conceito de gênero8 utilizado nesse trabalho é baseado nos estudos 

                                                           
5 AZEVEDO, Crislane Barbosa; LIMA, Aline Cristina Silva. Leitura e compreensão do mundo na 
educação básica: o ensino de História e a utilização de diferentes linguagens em sala de aula. 
Roteiro, Joaçaba, v. 36, n. 1, p. 74, 2011. Disponível em <http://files.sedeh.webnode.com.br/200000078-
04217051b7/Revista%20Roteiro.pdf> Acesso em 23 nov. 2017 
6 JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D. (Org.). As 
representações sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. p. 17- 44. Disponível 
em:<http://portaladm.estacio.br/media/3432753/jodelet-drs- um-dominio- em-expansao.pdf> Acesso em 
23 nov. 2017 
7 MORAN, José Manuel. Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias. 
Conhecimento local e conhecimento universal: diversidade, mídias e tecnologias na educação. Curitiba: 
Champagnat, 2004, p. 4. Disponível 
em:<http://www.pucrs.br/famat/viali/tic_literatura/artigos/tic_professores/189117821002.pdf> Acesso 
em 23 nov. 2017 
8 Traçando uma trajetória histórica acerca da significação do termo, a palavra gênero servia para 
qualificar as pessoas levando em consideração apenas o determinismo biológico, com características e 
especificações determinadas de acordo com o sexo, sem que se colocasse em pauta as relações sociais 
existentes entre eles. A classificação entre sexo masculino e sexo feminino é um exemplo de como essa 
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de Joan Scott (1986) e o conceito de raça9, o utilizado por Kabengele Munanga (2004). 

                                                                                                                                                                                            
conceituação pautada na matriz biológica foi sendo naturalizada, trazendo consigo um conjunto 
preestabelecido de comportamentos que separa e categoriza os seres humanos. Joan Scott vem contra 
essa classificação descritiva do termo, explicitando-o como uma categoria de análise ao invés de 
descritiva. Segundo a autora, gênero é uma concepção acerca das diferenças sexuais, e ao 
concebermos essas diferenças, além de as caracterizarmos, predeterminando as ações de homem e de 
mulher, as hierarquizamos, separando-as em relações de poder (SCOTT, 2017). 
9 O termo “raça”, embora com seu conceito caído por terra ao ser comprovada a sua inexistência 
biológica no caso dos seres humanos, continua sendo amplamente utilizado. O termo, utilizado pela 
Botânica e Zoologia para separar e categorizar as plantas e os animais, foi transportado para os seres 
humanos, para legitimar as relações de dominação e de sujeição, transformando-se em uma clara 
hierarquização. No século XVIII, a raça é utilizada para classificar os seres humanos de acordo com a cor 
de pele, entre as raças branca, negra e amarela, sendo a branca a raça dominante e a negra a raça 
passiva de todas as formas de dominação9. Mais à frente, no século XX, a Ciência comprova a não 
existência de raça, no entanto o termo continua a ser utilizado. Raça adquire, portanto, um novo 
significado perante as sociedades, que não se remete a uma ciência biológica, mas sim a uma realidade 
política e social, sendo definida a partir de um conceito pautado em uma construção sociológica e nas 
relações de dominação e exclusão. Cf. MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das 
noções de raça, racismo, identidade e etnia. Cadernos Penesb, v. 5, p. 15-34, 2004.  
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Capítulo 1 

 Por que um feminismo negro? 

 

 

A teoria feminista negra conhece alguns de seus primeiros textos nos Estados 

Unidos no momento denominado “Segunda Onda do feminismo”, na década de 80. 

Entretanto, as críticas relacionadas ao feminismo branco aparecem desde o século XIX, 

através de Sojourner Truth. Truth questionou a desumanização de corpos negros no 

discurso “E não sou eu uma mulher? ” na Women’s Rights Convention em Akron, Ohio, 

Estados Unidos, em 1851, tornando-se uma das maiores referências do início do 

feminismo negro. 

 

[...] aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para 
subir em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e 
que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais 
me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e 
nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? 
Olhem para mim? Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a 
colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E 
não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto 
qualquer homem – desde que eu tivesse oportunidade para isso – e 
suportar o açoite também! E não sou uma mulher? Eu pari treze filhos e 
vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu clamei 
com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não 
sou uma mulher?10 

 

Mulher e negra, Sojourner questionou a diferença de apontamentos entre brancas 

e negras, em que o primeiro grupo é tido como delicado, necessitado de proteção e de 

cuidado por ser frágil, enquanto que o segundo é bestializado e desumanizado. A partir 

dessa visão, Sojourner parte do pressuposto de coisificação e de não-categoria em que 

a mulher negra está inserida, numa tentativa de desconstruir e ressignificar o termo 

mulher. Mais ainda, o feminismo negro surge com o objetivo de discutir as relações de 

                                                           
10 TRUTH, Sojourner. E não sou uma mulher?. (1851), In Geledés, 2014. Disponível 
em:<https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/>. Acesso em 10 set. 2017. 
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opressão de forma interseccional, para que seja possível uma resposta ativista e o 

empoderamento da grande maioria que não é abarcada pelo feminismo branco11. 

Bell hooks, feminista negra estadunidense, alega em seus estudos que o 

feminismo surgiu não das mulheres mais vitimizadas e oprimidas - estas se 

encontravam em uma situação de impotência para mudar sua situação de vida - mas da 

parte feminina que detinha o poder - as feministas brancas12. Tal discurso se dá 

levando em consideração a interseccionalidade, fundamental na leitura proposta, tendo 

em vista que há uma distinção nas opressões que as mulheres sofrem. Segundo 

Angela Davis, não apenas classe, mas a raça e o gênero são os principais marcadores 

dessa diferenciação,  

 

Claro que classe é importante. É preciso compreender que classe 
informa a raça. Mas raça, também, informa a classe. E gênero informa 
a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida. Da mesma forma 
que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir 
bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de 
forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são 
mútuas e outras que são cruzadas.13 

 

Inclui-se ainda a sexualidade e o status de cidadania, quando a ótica se refere ao 

contexto estadunidense14. A interseccionalidade mostra-se, portanto, como “uma 

conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e 

dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação”15, no caso das 

mulheres negras, os eixos supracitados, o que implica na necessidade de uma 

resistência de múltiplas facetas. Com o conceito em mente, fica claro que se mulheres 

                                                           
11 COLLINS, Patricia Hill. Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro. In: JABARDO, 
Mercedes, et al. Feminismos Negros. Una Antología. p. 99-134, Madri, 2012. Disponível em: 
<https://www.traficantes.net/sites/ default/files/pdfs/Feminismos%20negros-TdS.pdf>. Acesso em 25 mai. 
2017. 
12 HOOKS, Bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista, 2015. In: Revista Brasileira de Ciência 
Política, Brasília, n.16, p.193, jan./abr. 2015. Disponível 
em:<http://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/view/15309/10931>. Acesso em 25 mai. 2017> 
13 DAVIS, Angela. As mulheres negras na construção de uma nova utopia, 2011. Disponível 
em:<https://www.geledes.org.br/as-mulheres-negras-na-construcao-de-uma-nova-utopia-angela-davis/> 
Acesso em 10 set. 2017 
14 COLLINS, Patricia Hill. Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro. In: JABARDO, 
Mercedes, et al. Feminismos Negros. Una Antología. p. 102, Madri, 2012. 
15 CRENSHAW, Kimberlé.  Documento para o encontro de especialistas em aspectos da 
discriminação racial relativos ao gênero. In: Revista Estudos Feministas. Vol.10 nº1. Florianópolis. Jan 
2002, p. 177. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/ref/v10n1/11636.pdf> Acesso em 10 de mai. 2017 
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negras trabalhadoras tivessem iniciado o movimento, o mesmo teria sido abafado 

devido a cor de pele e a classe social a que essas mulheres estavam inseridas16, 

advindas de um contexto de diáspora e de escravidão de seus antepassados, ou delas 

mesmas. 

Devido ao privilégio de cor, as feministas brancas dominam o feminismo com 

pautas que abarcam somente as suas iguais, raramente se questionando sobre as 

mulheres que não fazem parte da mesma realidade e mesmo se recusando a chamar a 

atenção para questões relacionadas a raça e a classe17. As consequências do 

silenciamento dessas categorias são gritantes, como a exclusão das mulheres negras e 

indígenas, dentre diversas outras categorias não inclusas no pensamento da sociedade 

branca dominante. Mais além, quando raça é finalmente pautada pelas feministas 

brancas em uma tentativa de “desaprender o racismo”, o assunto é abordado a partir de 

um pensamento estereotipado, condescendente e paternalista, direcionado para o 

público branco e focando em mudança de atitude, ao invés de no contexto histórico e 

político da opressão racial18. 

Tal atitude condescendente e paternalista evidencia-se quando nos deparamos 

com as denúncias de hooks, onde fica explícito o silenciamento que era dirigido a ela e 

às outras negras em rodas de conversas feministas: 

 

Quando participei de grupos feministas, descobri que as mulheres 
brancas adotavam uma atitude condescendente em relação a mim e 
outras participantes não brancas. A condescendência que elas dirigiam 
a mulheres negras era um dos meios que empregavam para nos 
lembrar de que o movimento de mulheres era “delas” – que podíamos 
participar porque elas nos permitiam, até mesmo incentivaram[...] Elas 
não nos viam como iguais, não nos tratavam como iguais. E, embora 
esperassem que fornecêssemos relatos em primeira mão da 
experiência negra, achavam que era papel delas decidir se essas 
experiências eram autênticas[...] Nossa presença em atividades do 
movimento não contava, já que as mulheres brancas estavam 
convencidas de que a negritude “real” significava falar o dialeto dos 
negros pobres, não ter estudos, ser esperta e uma série de outros 
estereótipos. Se nos atrevêssemos a criticar o movimento ou assumir 
responsabilidade por reformular ideias feministas e introduzir novas 

                                                           
16 HOOKS, Bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista, 2015. In: Revista Brasileira de Ciência 
Política, Brasília, n.16, p.199, jan./abr. 2015. 
17 Idem, p. 195 
18 Idem, p. 205 
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ideias, nossa voz era abafada, desconsiderada, silenciada. Só 
poderíamos ser ouvidas se nossas afirmações fizessem eco às visões 
do discurso dominante.19 

 

De um lado, a agressividade e a exclusão dirigidas às mulheres negras fazia com 

que muitas desistissem de participar de grupos feministas. Do outro, as brancas se 

colocavam no lugar de vítima, promovendo uma imagem distorcida se si mesmas, como 

se fossem elas que estivessem sob constante ataque. O relato de uma branca de 

classe média revela a promoção da auto-imagem vitimizada e completamente alheia 

aos próprios privilégios, no qual relata que se sentia subordinada à babá negra, pois 

não podia desobedecê-la20. Ora, no seu esforço contínuo em se tornar a vítima, a 

mesma não reconhece que quem estava sob opressão era a negra, que seguia ordens 

superiores, limpava sua sujeira, fazia sua comida e era responsável pela sua criação, 

enquanto era obrigada a deixar os filhos e marido em casa para cuidar de sua família 

branca. 

Voltando ao questionamento de Sojourner Truth “e não sou eu uma mulher? ”, 

seria a mulher negra o próprio antagonismo das mulheres brancas, constantemente 

estereotipadas como sendo a mulher bestializada, desumanizada, promíscua e lasciva, 

além de feias, dotadas de sobre-força e trabalhadoras adequadas para serviços 

desumanizados21. Esse padrão atinge o imaginário de forma tão grosseira e violenta, 

que muitas mulheres chegam a acreditar que elas são essas coisas, enquanto que a 

mulher branca muitas vezes foi retratada com aspectos como delicadeza, fragilidade e 

pureza. O povo negro já nasce com a opressão gravada na cor de sua pele, tomando 

consciência da condição de oprimido que lhes é imposta, à medida em que vivencia o 

racismo cotidianamente. Já feministas brancas agem como se fossem elas as 

salvadoras que informaram às negras que elas sofriam opressão, quando na verdade 

                                                           
19 HOOKS, Bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista, 2015. In: Revista Brasileira de Ciência 
Política, Brasília, n.16, p.205, jan./abr. 2015. 
20 Idem, p. 206 
21 CARNEIRO, Sueli. A mulher negra na sociedade brasileira: o papel do movimento feminista na 
luta anti-racista. In: MUNANGA, Kabengele, (Org.). O negro na sociedade brasileira: resistência, 
participação, contribuição. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2004. p. 286 (História do negro no 
Brasil). 
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foram as mulheres brancas que só perceberam sua situação de oprimidas quando uma 

teoria – a teoria feminista - o disse, o que revela ainda mais sua posição privilegiada22. 

A violência contínua a que essas mulheres são submetidas desde sua 

ancestralidade evidencia as consequências do patriarcado, da escravidão e do racismo 

agindo em conjunto em todos os âmbitos de sua existência: no mercado de trabalho, 

saúde, representação, afetividade23. No trabalho, quase sempre relegada a papéis 

considerados humilhantes demais para as mulheres brancas, como o serviço 

doméstico. Na questão da solidão, onde estruturalmente são preteridas pelos homens, 

além de ter seus filhos e demais familiares mortos pelo genocídio negro. Na saúde, 

onde sofrem violências múltiplas, vítimas de médicos racistas devido ao estereótipo da 

negra dotada de sobre força. Nos meios de comunicação, onde a presença da mulher 

negra, se existe, é muitas vezes de uma forma sexualizada e subalternizada. 

A experiência do racismo, ainda que não ocorra de forma homogênea, une o 

coletivo de mulheres negras, permitindo a criação de um corpo coletivo de saberes que 

se reconhecem entre si24. Dialogando com Sueli Carneiro e Patricia Hill Collins, apesar 

das opressões que as mulheres negras compartilham dentro de sua coletividade, vale 

ressaltar que sob uma ótica individual, as mulheres negras não possuem experiências 

idênticas e, por vezes, não interpretam as experiências coletivas de forma similar 25, 

bem como inclusive feministas negras podem discordar e ter ideias diferentes entre si, 

como nos lembra Angela Davis 

 

E mesmo dentre as feministas negras é preciso reconhecer a grande 
diversidade existente. Algumas mulheres negras se referem a si 
próprias como mulheristas, usando o termo de Alice Walker. Outras são 
feministas e fazem um trabalho mais prático, por exemplo, contra a 
violência sexual. Há também feministas negras que são acadêmicas, 

                                                           
22 HOOKS, Bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista, 2015. In: Revista Brasileira de Ciência 
Política, Brasília, n.16, p.203, jan./abr. 2015. 
23 CARNEIRO, Sueli. A mulher negra na sociedade brasileira: o papel do movimento feminista na 
luta anti-racista. In: MUNANGA, Kabengele, (Org.). O negro na sociedade brasileira: resistência, 
participação, contribuição. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2004. (História do negro no Brasil). 
24 COLLINS, Patricia Hill. Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro. In: JABARDO, 
Mercedes, et al. Feminismos Negros. Una Antología. p. 105, Madri, 2012. 
25 COLLINS, Patricia Hill. Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro. In: JABARDO, 
Mercedes, et al. Feminismos Negros. Una Antología. p. 109, Madri, 2012. 
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como Patrícia Hill Collins, que escreveu um livro sobre o pensamento 
feminista negro.26  

 

O que quer dizer que apesar de termos consciência das vivências negras como 

um todo, não podemos nos deixar levar para os caminhos de uma história única e 

universal que transforma a opressão em uma categoria homogênea. Ao contrário, 

mesmo dentro do feminismo negro é necessário fazer recortes e análises mais 

aprofundadas e diferenciadas, levando-se em consideração a sexualidade, origem, 

nacionalidade, religiosidade, cidadania e classe a que essas mulheres pertencem 27. 

Alternando a ótica de Sueli Carneiro e Patricia Hill Collins, feministas negras 

brasileira e estadunidense, respectivamente, para a de uma feminista britânica, Hazel 

V. Carby pontua os principais eixos que regem o feminismo branco e o porquê que eles 

não se aplicam da mesma forma quando direcionados para as mulheres negras. São 

eles: família, patriarcado e reprodução28. As feministas brancas enxergam a família 

como uma forma de opressão, onde às mulheres são relegadas tarefas maternas e 

domésticas, pautadas na dependência de um homem provedor. Enquanto isso, as 

famílias negras devem ser reconhecidas pelo seu aspecto de resistência, tendo em 

vista o caráter de escravização que provocou o constante genocídio dos corpos negros 

e as formas de resistir a opressão dos negros escravizados29. 

No aspecto de patriarcado, o feminismo branco luta contra a dominação masculina 

e a submissão dos corpos femininos. Ao analisarmos do ponto de vista racial, não se 

pode dizer que o patriarcado acontece da mesma forma, posto que, quando direcionado 

para as mulheres negras, o patriarcado age não apenas de forma sexista, mas também 

racial30. Na questão da reprodução, em que mulheres brancas lutam pelo direito a não 

reproduzir, as mulheres negras seguem pelo direito à continuação da vida de seus 

filhos, que são constantemente mortos pela sociedade racista, além do direito à 
                                                           
26 DAVIS, Angela. As mulheres negras na construção de uma nova utopia, 2011. 
27 COLLINS, Patricia Hill. Rasgos distintivos del pensamiento feminista negro. In: JABARDO, 
Mercedes, et al. Feminismos Negros. Una Antología. p. 99-134, Madri, 2012. 
28 CARBY, Hazel. Mujeres blancas, ¡escuchad! El feminismo negro y los límites de la hermandad 
femenina. In: JABARDO, Mercedes, et al. Feminismos Negros. Una Antología. p. 213, Madri, 2012. 
Disponível em: <https://www.traficantes.net/sites/ default/files/pdfs/Feminismos%20negros-TdS.pdf>. 
Acesso em 25 mai. 2017. 
29 CARBY, Hazel. Mujeres blancas, ¡escuchad! El feminismo negro y los límites de la hermandad 
femenina. In: JABARDO, Mercedes, et al. Feminismos Negros. Una Antología. p. 213, Madri, 2012. 
30 Idem, p. 215 



16 
 

participação na criação dos mesmos, tendo em vista que a maior parte do tempo essas 

mulheres estão inseridas em famílias brancas, enquanto empregadas e babás31. 

Mais a fundo, hooks apresenta uma “hierarquia” na relação de opressão: enquanto 

a mulher branca é oprimida pelos homens, ela também tem privilégios de raça e de 

classe, o que dá poder para oprimir negras. Com relação a gênero e raça, de oprimir 

homens negros, devido a questão racial. O homem negro, por sua vez, ao mesmo 

tempo em que luta para destruir o racismo e é oprimido pelos brancos, também age 

como opressor contra as mulheres negras no sentido de gênero. Portanto, as mulheres 

negras são oprimidas pelos homens e mulheres brancos devido sua raça e gênero, e 

pelos homens negros devido ao seu gênero. Logo, ao contrário das outras categorias, a 

mulher negra não tem poder de opressão sob nenhum gênero, raça ou classe, não tem 

nenhum “outro” institucionalizado32, encontrando-se no nível mais elevado da opressão. 

É por isso, também, que se faz necessário um movimento feminista negro. 

As perspectivas citadas pelas autoras é apenas um pouco do extenso arcabouço 

de diferenciação entre as opressões de mulheres brancas e negras, uma gota na 

imensidão que se encontra entre as duas categorias. Vale lembrar que ressignificar o 

feminismo traçando uma trajetória de raça não significa dizer que o sofrimento das 

mulheres brancas não importa, mas sim que ele não é o único existente e que, ao 

contrário, é o único que tem sua voz ouvida e aclamada. 

É necessária uma conscientização das feministas brancas perante os recortes que 

precisam e devem ser feitos em suas pautas, para que o silenciamento e a exclusão 

sejam erradicados e todas as mulheres sejam ouvidas e atendidas. Mais ainda, é 

necessária a admissão de que o feminismo carrega a problemática de ser um 

movimento majoritariamente branco e detentor do discurso da maioria branca, enquanto 

mulheres negras continuam sendo invisibilizadas. O feminismo negro surge, então, 

como uma alternativa às vozes negras silenciadas, promovendo um debate acerca da 

situação a que mulheres negras se encontram, a desconstrução de estereótipos, a 

desnaturalização e o combate à violência, a representatividade e o empoderamento, 

                                                           
31 CARBY, Hazel. Mujeres blancas, ¡escuchad! El feminismo negro y los límites de la hermandad 
femenina. In: JABARDO, Mercedes, et al. Feminismos Negros. Una Antología. p. 219, Madri, 2012 
32 HOOKS, Bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista, 2015. In: Revista Brasileira de Ciência 
Política, Brasília, n.16, p.208, jan./abr. 2015. 
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seja de feministas negras, seja de mulheres negras que nunca ouviram falar de 

feminismo. 

Numa realidade escravocrata como a do Brasil, em que a mão de obra foi quase 

que completamente composta por negros e negras escravizados, há de se pautar a 

exploração a que essas pessoas foram submetidas. A mulher negra que viveu a 

escravidão era explorada na reprodução da vida (como responsável pela reprodução da 

mão-de-obra escrava), na produção dentro do sistema colonial e imperial brasileiro, 

além de vítima da objetificação sexual - a escrava era “uma coisa”, “uma propriedade” e 

que por ser mulher vivenciava a realidade de objeto sexual33. 

A desumanização e animalização da colonização possui longa duração histórica, 

reverberando nas estatísticas de violência e desigualdades que perpassam a vida das 

mulheres negras. Percebe-se, aqui, que a história das mulheres negras mostra mais 

uma permanência de desigualdades e discriminações, do que de rupturas do passado 

escravagista. Me arrisco a dizer que o pilar que sustenta todas as pautas do feminismo 

negro é o reconhecimento dessas mulheres como seres humanos, haja vista a 

coisificação e bestialização a que corpos negros foram - e são - submetidos. 

 

1.1 Pautas do feminismo negro 

 

Diversas são as pautas do feminismo negro: o mercado de trabalho, aborto e 

direitos reprodutivos, violência doméstica e sexual, violência policial, 

embranquecimento, padrão de beleza e mídia34, dentre diversos outros tópicos. No 

mercado de trabalho, as mulheres negras são a maioria das empregadas domésticas, 

além de receberem salários menores que os de mulheres brancas - que por sua vez 

recebem menos que os homens35. Com relação à violência, o número de negras mortas 

por feminicídio tem aumentado exponencialmente, enquanto que o de mulheres 

                                                           
33 CARNEIRO, Sueli. A mulher negra na sociedade brasileira: o papel do movimento feminista na 
luta anti-racista. In: MUNANGA, Kabengele, (Org.). O negro na sociedade brasileira: resistência, 
participação, contribuição. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2004. (História do negro no Brasil). 
34 ARRAES, Jarid in: GELEDÉS. Feminismo negro: sobre minorias dentro da minoria. 2016. 
Disponível em:<https://www.geledes.org.br/feminismo-negro-sobre-minorias-dentro-da-minoria/>  Acesso 
em 10 ago. 2017 
35 idem 
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brancas diminuem. O Mapa da Violência de 2015 mostra claramente a diferença de 

opressão entre mulheres brancas e negras. Enquanto a violência contra a mulher 

branca diminuiu 9.8% entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras que sofreram 

violência subiu 54.2% no mesmo período36. 

Na questão reprodutiva, 62,8% das mortes decorrentes de gravidez são de 

mulheres negras e 35,6% das brancas37. O aborto se mostra um problema ainda maior, 

levando-se em consideração que mulheres realizam o procedimento em clínicas 

clandestinas, sem especialistas, materiais e higiene necessários. Destas, a maioria é 

negra e pobre, sem acesso a um serviço de qualidade e ainda à mercê da ilegalidade, o 

que mostra claramente a precariedade de políticas de saúde pública para essas 

mulheres38. 

São ainda as maiores vítimas de violência obstétrica. Segundo Dados do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS) de 2012, as 

mulheres negras são 62,8% das vítimas de morte materna em situações que poderiam 

ser evitadas com acesso a informação e atenção adequada do pré-natal ao parto39.  

Dentre demais violências obstétricas, 65,9% das mulheres submetidas a algum tipo de 

violência no parto são pretas ou pardas40. Sem contar que, em 1980, as mulheres 

negras eram forçadas à esterilização41. Soma-se ainda o genocídio da população 

negra, que tem como alvo comum jovens, em sua maioria negra, usurpando não 

apenas a vida de um ser humano, mas a de toda a família que perde um ente querido 

por ele ser negro. 

A solidão da mulher negra é um outro fator a ser discutido. Abandonadas pelos 

maridos, preteridas nos relacionamentos amorosos, à mulher negra é relegado o lugar 

de “mulata fogosa”, a que foi feita para diversão e noites quentes, mas sempre no 

                                                           
36 WAISELFISZ, Julio J. Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil. 2015. Disponível 
em:<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf> Acesso em 10 ago. 
2017. 
37 RIBEIRO, Djamila. Feminismo negro: violências históricas e simbólicas. 2016. Disponível 
em:<http://www.ceert.org.br/noticias/genero-mulher/7943/feminismo-negro-violencias-historicas-e-
simbolicas> Acesso em 10 ago. 2017 
38 Idem 
39 Dossiê Violência contra as Mulheres. Violência e Racismo. Disponível 
em:<http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/violencia-e-racismo/#especificidades-da-
violencia-conjugal-para-as-mulheres-negras-> Acesso em 16 nov. 2017 
40 idem 
41 RIBEIRO, Djamila. Feminismo negro: violências históricas e simbólicas, 2016. 
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segredo de quatro paredes sob o pretexto de “eu não quero nada sério” e “eu ainda não 

sei o que sinto por você”, enquanto mulheres brancas seguem sendo assumidas e 

apresentadas à sociedade por seus parceiros. 

 

A armadura que me dá forças é a mesma que esconde a minha 
tristeza e a minha fragilidade. Ser negra significa: ter sofrido 
racismo desde que nasci, ser preterida ao longo da sua vida e, ao 
mesmo tempo, ser constantemente assediada e 
hiperssexualizada.42 

 

Adiciona-se o abandono na gravidez, com um alto contingente de mulheres negras 

como mães solo ou o abandono paterno após o nascimento da criança, bem como o 

pensamento racista de que a mulher negra é forte o tempo inteiro, portanto tem que 

aguentar tudo isso sim. Sobre o estereótipo de fortaleza sobre-humana cobrado das 

mulheres negras, Djamila Ribeiro, feminista negra brasileira, deixa claro que 

 

[...] O trabalho, o fato de ela ter de ser forte, guerreira é uma 
imposição do Estado, que é omisso. Eu não gosto de colocar a 
mulher negra inerentemente forte porque acho que é desumano. 
Eu também tenho direito à fragilidade. Eu sou uma pessoa como 
outra qualquer, tem dia que estou triste, que eu me sinto fraca. 
Nós somos fortes sim, mas querer naturalizar isso é escamotear a 
omissão do Estado. A gente tem que ser forte porque as 
oportunidades não são iguais, porque a realidade é muito violenta. 
A mulher negra também tem o direito de ser frágil e de não ter que 
carregar o mundo nas costas.43 

 

A representatividade da mulher negra é mais uma pauta da imensidão que é o 

feminismo negro - e do que se trata o presente trabalho. O machismo aliado com o 

racismo que assolam a população feminina negra atingem em cheio a autoestima e o 

amor próprio das mulheres. As mesmas não se veem representadas seja na televisão, 

na política, educação ou em qualquer espaço de poder, ou, se veem uma negra nesses 

espaços, geralmente é aquela que mais se parece com as brancas: os cabelos lisos, o 

nariz fino, a pele um pouco mais clara. 

                                                           
42RIBEIRO, Stephanie. A solidão da mulher negra. 2015. Disponível em:<https://www.geledes.org.br/a-
solidao-da-mulher-negra/> Acesso em 10 ago. 2017 
43 RIBEIRO, Djamila. Entrevista concedida a Ana Flávia Oliveira. 2016. Disponível 
em:<https://www.vice.com/pt_br/article/bmgkvd/entrevista-djamila-ribeiro-2016> Acesso em 10 ago. 2017 
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Tal falta de representatividade aparece desde cedo, quando crianças negras não 

encontram brinquedos que se pareçam minimamente com elas ou quando não se veem 

nos comerciais de bebês. Mais duro ainda, quando ainda crianças pedem ou são 

levadas pela mãe a alisar os cabelos por estar sofrendo racismo na escola e nas ruas, 

e por ver na própria televisão que seu cabelo não é de forma alguma representado. Em 

pesquisa realizada em 2015, realizada para compreender a formação de identidade de 

mulheres negras e analisar as repercussões do racismo na construção de identidade, 

cinco mulheres negras foram convidadas a falar sobre sua vivência44. Tendo como 

apoio a frase “conte-nos sobre sua trajetória como mulher negra”, tais mulheres, com 

idade entre 22 e 49 anos, relataram situações de racismo em sua trajetória. A partir dos 

relatos, observou-se que o período em que mais sofreram ataques racistas foi durante a 

adolescência, no ambiente escolar, e principalmente relacionados aos seus cabelos45. 

Outra pesquisa realizada confirma o racismo no ambiente escolar46. A partir de 35 

narrativas retiradas do blog Blogueiras Negras, observou-se que as principais queixas 

das mulheres negras são o racismo contra o seu cabelo, chegando a situações em que 

as mesmas desejavam serem brancas47. Entre os relatos de ambas as pesquisas, 

estão 

 

O meu cabelo vivia alisado e preso. Os meus cachos eram 
vergonha para mim… Era uma carga muito pesada. Em nada eu 
parecia com as meninas da escola. [...]. Eu não me sentia 
pertencente a nada. Me sentia flutuante. Sem um espelho social 
para olhar e me enxergar48. (Neiriele Marques, 30-06-2014) 

 

E Dandara (nome fictício), sobre o motivo de ter alisado o cabelo 
                                                           
44 MIRANDA, Márcia Santos; SILVA, Josilane Lima. As repercussões do racismo na construção da 
identidade de mulheres negras. In: Revista Brasileira de Psicologia, 02(núm. esp.), Salvador, Bahia, 
2015. Disponível em:<http://revpsi.org/wp-content/uploads/2015/12/Miranda-Silva-2015-As-
repercuss%C3%B5es-do-racismo-na-constru%C3%A7%C3%A3o-da-identidade-de-mulheres-
negras.pdf>Acesso em 16 nov. 2017 
45 idem 
46 WESCHENFELDER, Viviane Inês; HENN, Elí Terezinha. Ir para a escola, um ato de coragem: 
Narrativas de mulheres negras sobre suas experiências escolares. In: Democracia em risco: a 
pesquisa e a pós-graduação em contexto de resistência. 38ª Reunião Nacional – ANPEd, São Luís – MA, 
01 a 05 de Outubro, 2017. Disponível 
em:<http://38reuniao.anped.org.br/sites/default/files/resources/programacao/trabalho_38anped_2017_GT
13_1220.pdf>Acesso em 16 nov. 2017 
47 idem 
48 idem 
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Não que meu cabelo não agradava [longa pausa]. Não, ele não 
agradava, realmente. Mas, pela influência da escola, talvez.... 
Acho que, sei lá, para ficar na mesma estética que elas49 
(Dandara). 

 

Em Orlando, a escola Faith Christian Academy convidou Vanessa VanDyke, 

uma jovem negra de 12 anos, a alisar o cabelo ou se retirar da escola50. Na creche 

Centro de Educação da Primeira Infância Caliandra, no Distrito Federal, Brasil, uma 

menina negra de 4 anos também foi vítima do racismo. A mãe da criança, Polyelle 

Conrado, informou que a filha chegou aos prantos em casa porque a professora lavou o 

cabelo de todas as colegas, menos o dela porque era “duro”51. Traumatizada, a menina 

pediu que a mãe alisasse o seu cabelo devido ao episódio52. Casos como esses são 

mais comuns do que se imagina. São meninas negras que desenvolvem o auto ódio 

desde muito cedo e procuram incansavelmente mudar a própria aparência para se 

adequar aos padrões aceitáveis – o padrão branco. 

 

 

1.2.  (A falta de) Representatividade 

 

A falta de representatividade está presente na aparição de negros em filmes e 

novelas. São apenas 4% de negros na televisão53, onde são representadas quase que 

exclusivamente como empregadas domésticas, motoristas, traficantes, escravos, a 

amante hiperssexualizada que quer destruir o relacionamento do casal branco, 

sambistas e amigos conselheiros que acompanham o protagonista durante a trama, 

mas sem nunca ter os holofotes em si, como meros coadjuvantes. Na Rede Globo, uma 

                                                           
49 MIRANDA, Márcia Santos; SILVA, Josilane Lima. As repercussões do racismo na construção da 
identidade de mulheres negras, 2015. 
50 BACHINI, Karen. Criança é forçada a alisar o cabelo ou se retirar da escola, 2013. Disponível 
em:<http://eaibeleza.com/off/menina-expulsa-escola-alisar-cabelo/>Acesso em 16 nov. 2017 
51 Redação Pragmatismo. Por que a professora só não quis lavar o cabelo da única criança negra?, 
2017. Disponível em:<https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/03/por-que-a-professora-so-nao-
quis-lavar-o-cabelo-da-unica-crianca-negra.html>Acesso em 16 nov. 2017 
52 idem 
53 LORAS, Alexandra B. O Negro na Mídia. 2017. Disponível em:<http://claudia.abril.com.br/blog/coluna-
da-alexandra-loras/o-negro-na-midia/> Acesso em 12 set. 2017 
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das principais emissoras brasileiras de televisão, de 290 novelas já produzidas, 

somente duas foram protagonizadas por negras e, apenas, 15,2% das séries 

produzidas tiveram como protagonistas negros e negras, que em números absolutos 

significa apenas 23 de um total de 152 séries54. 

No Brasil, um país em que quase 54% da população se autodeclara negra, é no 

mínimo estranho o fato de afrodescendentes quase não aparecerem na mídia. E 

quando aparecem, seguindo esses estereótipos. O mesmo se repete nas propagandas, 

em que a maioria esmagadora das aparições são mulheres brancas, loiras, jovens e 

magras ou, se apresentam mulheres negras, muitas vezes as apresentam de forma 

racista. Um exemplo recente foi o caso de uma propaganda da Dove, acusada de 

racismo. Na propaganda em questão, uma mulher negra tira uma camiseta para revelar 

uma mulher branca55. 

Também nas produções cinematográficas a exclusão se evidencia. Dentre os 

lançamentos com maior bilheteria no Brasil, 84% dos filmes foram dirigidos por homens 

brancos, 13% por mulheres brancas, 2% por homens negros e absolutamente nenhum 

por mulheres negras. Além disso, apenas 20% dos atores em destaque eram negros e 

pardos, sendo apenas 4% dos papeis de destaques concedidos para mulheres 

negras56. A invisibilidade se repete no jornalismo: entre o segundo semestre de 2016 e 

o primeiro de 2017, foram transmitidos 204 programas de sete emissoras brasileiras 

(Cultura, SBT, Rede Globo, Rede Record, RedeTV!, Gazeta e Bandeirantes), 

totalizando 272 apresentadores, sendo apenas 3,7% de negros e negras, ou seja, 10 

apresentadores negros contra 261 brancos.57 

Nos Estados Unidos a ausência de representatividade se repete. No Oscar, uma 

das maiores premiações do cinema mundial, a invisibilidade é constante. Entre 1929 e 

2016, de 1617 indicados, apenas 66 eram negros, destes, somente 16 negros foram 

                                                           
54 MARIA, Carolina. Uma análise sobre (a falta de) representatividade negra na TV brasileira. 2017. 
Disponível em:<https://seriesporelas.com.br/representatividade-negra-tv-brasileira/> Acesso em 21 jul. 
2017. 
55 PRESSE, France. Dove se desculpa após propaganda receber críticas de internautas por 
racismo, 2017. Disponível em:<https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/dove-se-
desculpa-por-propaganda-considerada-racista.ghtml>Acesso em 16 nov. 2017 
56 MARIA, Carolina. Uma análise sobre (a falta de) representatividade negra na TV brasileira. 2017. 
57 idem 
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premiados58. Em 2016 essa falta de indicações gerou protestos por parte de atores que 

se negaram a prestigiar o evento e compartilharam a hashtag, #OscarsSoWhite, em 

forma de protesto contra a desigualdade gerada pelo racismo na premiação. Um dos 

motivos seria o fato de que dos 5 mil membros da Academia americana de cinema, 

apenas 2% eram negros59. Em 2015, Viola Davis foi a primeira negra a ganhar um 

Emmy de melhor atriz. Ao receber o prêmio, a atriz fez um discurso contundente sobre 

invisibilidade e falta de oportunidades para mulheres negras 

 

Na minha mente, eu vejo uma linha. E sobre essa linha que eu 
vejo campos verdes e flores lindas e belas mulheres brancas com 
seus braços esticados para fora sobre essa linha. Mas eu não 
consigo chegar lá, não sei porque. Eu não consigo superar essa 
linha. Isso era Harriet Tubman em 1800. E deixe-me dizer uma 
coisa, a única coisa que separa as mulheres de cor de qualquer 
outra pessoa é oportunidade. Você não pode ganhar um Emmy 
por papéis que simplesmente não existem. Então aqui está para 
todos os escritores, o pessoal maravilhoso (…) que redefiniu o que 
significa ser bonito, ser sexy, ser uma mulher protagonista, ser 
negra.60  

  

Na indústria musical a realidade não é diferente. O Grammy Awards, em 59 

edições, apenas em 12 oportunidades premiou uma pessoa negra no Melhor Álbum do 

Ano61. Já o Video Music Awards (VMA), uma das principais premiações da música 

americana, em 31 edições, concedeu 8 vezes o prêmio foi para artistas negros62. Na 

edição de 2015 a cantora Nicki Minaj, rapper negra, causou polêmica ao desabafar no 

Twitter sobre o racismo do VMA 

 

                                                           
58 ESTADÃO. Polêmica do Oscar. 2016. 
59 LIMA, Juliana Domingos. In: GELEDÉS. Como a representatividade no Oscar avançou em 2017. E 
como ela ainda precisa melhorar. 2017. Disponível em:<https://www.geledes.org.br/como-
representatividade-no-oscar-avancou-em-2017-e-como-ela-ainda-precisa-melhorar/> Acesso em 21 jul. 
2017 
60 DAVIS, Viola in: Hugogloss. Viola Davis é a primeira negra a ganhar o Emmy de melhor atriz: veja 
seu discurso arrasador. 2015. Disponível em:<http://www.hugogloss.com/index.php/premiacoes-2/viola-
davis-e-a-primeira-negra-a-ganhar-o-emmy-de-melhor-atriz-veja-seu-discurso/> Acesso em 25 jul. 2017 
61 LIMA, Juliana Domingos. In: GELEDÉS. Como a representatividade no Oscar avançou em 2017. E 
como ela ainda precisa melhorar. 2017. 
62 UOL. VMA é racista? Polêmica deve roubar a cena na premiação este ano. 2015. Disponível 
em:<https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/30/vma-e-racista-polemica-deve-roubar-a-cena-
na-premiacao-este-ano.htm> Acesso em 10 ago. 2017 
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Eu não estou sempre confiante. Estou cansada. Mulheres negras 
influenciam a cultura pop tanto e são raramente premiadas por 

isso.63 

 

E recebeu o apoio de Azealia Banks,  

 

Todos os meus vídeos merecem um VMA e meu álbum merece 
um Grammy, mas eu nunca terei um porque a América não gosta 
de mulheres negras com opinião.64 

 

Tal invisibilidade da mulher negra brasileira e estadunidense evidencia a estrutura 

racista em que ao mesmo tempo em que a mulher negra brasileira é considerada mãe 

da cultura brasileira, ao mesmo tempo ela é invisível65 e silenciada, em que as 

mulheres negras vem lutando a bastante tempo contra a ausência de 

representatividade, mulheres negras ainda são retratadas como a “mãe preta” - como 

por exemplo a atriz Whoopi Goldberg, sempre em papeis como intermediadora de 

relações entre pessoas brancas ou que auxilia na maturidade de crianças brancas66 - , 

cantoras e atrizes negras seguem sem receber o devido reconhecimento por seus 

talentos e, mais ainda, seguem recebendo o estereótipo de mulheres raivosas por 

reivindicarem a igualdade racial em tais premiações. 

É contra essas ausências e silenciamentos que o movimento feminista negro traz 

a representatividade como roteiro na luta pela emancipação e valorização da mulher 

negra. A não-valorização da imagem das mulheres negras seja na televisão, na música, 

no cinema, política ou em qualquer outro âmbito de poder, colabora não apenas com o 

embranquecimento que atinge jovens negras ao tentar se aproximar da imagem branca 

e loira que vê na mídia, como também um auto ódio por sempre serem retratadas como 

promíscuas e lascivas. Bem como o imaginário de que mulheres negras estão fadadas 

a serem empregadas domésticas, a amante, a mãe preta ou a escrava a serviço da 

                                                           
63 MINAJ, Nicki. In: GELEDÉS. O desabafo de Nicki foi sobre todos nós, negros!. 2015. Disponível 
em: <https://www.geledes.org.br/o-desabafo-de-nicki-foi-sobre-todos-nos-negros/> Acesso em 10 ago. 
2017 
64 BANKS, Azealia. In: GELEDÉS. O desabafo de Nicki foi sobre todos nós, negros!. 2015. Disponível 
em: <https://www.geledes.org.br/o-desabafo-de-nicki-foi-sobre-todos-nos-negros/> Acesso em 10 ago. 
2017. 
65 DAVIS, Angela. As mulheres negras na construção de uma nova utopia, 2011. 
66 idem 
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branquitude. Na inexistência de identificações positivas, “a criança negra afasta-se de si 

própria, de sua raça, em sua total identificação com a positividade da brancura que é ao 

mesmo tempo cor e ausência de cor67”. 

Nesse sentido, lutar para que mulheres negras sejam reconhecidas é ainda uma 

forma de resistência que as diferencia das pautas do feminismo branco, pois mulheres 

brancas raramente precisaram lutar para que sua imagem não fosse relacionada 

unicamente a sexo, promiscuidade ou serviços de baixa remuneração. Mais ainda, a 

representatividade importa quando sabemos a diferença que faz para uma criança 

negra ver alguém que tem a mesma cor, cabelo e boca que ela, aparecer sem que seja 

de forma submissa e estereotipada 

 

Bem, eu tinha 9 anos quando Star Trek foi ao ar. Eu olhei para a 
televisão e saí correndo pela casa gritando: “Vem aqui, mãe, todo 
mundo, depressa, vem logo! Tem uma moça negra na televisão e 
ela não é empregada!”. Naquele exato momento eu soube que 
podia ser o que eu quisesse.68 

                                                           
67 BHABHA, Homi K. A outra questão: o estereótipo, a discriminação e o discurso do colonialismo. 
In: ______. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. Acesso em 12 set. 2017 
68 GOLDBERG, Whoopi. In: GELEDÉS. Papo sério: Representatividade importa. 2015. Disponível 
em:< https://www.geledes.org.br/papo-serio-representatividade-importa/> Acesso em 12 set. 2017 
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Capítulo 2  

 Beyoncé: a construção do discurso 

 

Beyoncé Giselle Knowles Carter, texana nascida em 4 de setembro de 1981, é 

filha de Mathew Knowles e Tina Knowles, executivo musical e figurinista, 

respectivamente, e irmã mais velha de Solange, que também é cantora e atriz.69 Ainda 

na infância, Beyoncé fazia aulas de dança, inclusive de balé e jazz, e teve sua vocação 

musical descoberta aos 7 anos, quando cantou Imagine, de John Lennon, em um 

festival de talentos, do qual saiu vencedora. Diante do talento recém descoberto, foi 

matriculada na escola de música Parker Elemetary School e posteriormente na High 

School for the Performing and Visual Arts70, ganhando destaque ao se apresentar em 

corais de colégios e igrejas. 

Sua carreira começa aos 8 anos de idade, quando entrou no seu primeiro grupo 

musical, Girl’s Tyme, que posteriormente, em 1996, se tornaria o Destiny’s Child. O 

grupo, formado apenas por meninas, passa a ser gerenciado pelo pai de Beyoncé, que 

deixa a carreira para empresariar a filha. No grupo Destiny’s Child, Beyoncé ganhou 

destaque como principal cantora e teve seu primeiro contrato assinado em 1996, com a 

Columbia Records. No entanto, somente em 1998 o grupo lançou o primeiro álbum, 

auto intitulado com o nome do grupo, que vendeu mais de um milhão de cópias nos 

Estados Unidos. O segundo disco, The Writing's on the Wall, emplacou dois hits em 

primeiro lugar nos EUA, Bills, Bills, Bills e Say My Name – o segundo hit venceu em 

duas categorias de premiação no Grammy Awards de 2001.71 

Survivor, o terceiro álbum do grupo, estrou em primeiro lugar na Billboard 200 e 

vendeu 663 mil cópias.72 Ao longo de toda a sua trajetória, o Destiny’s Child vendeu 

                                                           
69 IG. Biografia completa de Beyoncé, 2010. Disponível em:< http://gente.ig.com.br/beyonce/> Acesso 
em 12 set. 2017 
70 TERRA. Beyoncé: do início com Destiny’s Child ao estrelato e a união com Jay-Z, 2013. 
Disponível em:<https://www.terra.com.br/diversao/musica/beyonce-do-inicio-com-destinys-child-ao-
estrelato-e-a-uniao-com-jay-z,5d7321293476f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>Acesso em 12 
set. 2017 
71 idem 
72 idem 
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mais de 40 milhões de discos ao redor do mundo, emplacou músicas em primeiro lugar 

e ganhou prêmios que consagraram sua carreira. Entretanto, apesar do sucesso, vários 

conflitos aconteceram dentro do girlband, o que resultou em demissões e substituições 

das cantoras da formação original. Além dos conflitos, a banda optou por uma pausa 

em 2002 para que as meninas pudessem focar em sua carreira solo, período no qual 

Beyoncé estreia nos filmes. Austin Powers – O Homem do Membro de Ouro, além de 

trazer a cantora se arriscando como atriz, tem como trilha sonora a primeira 

composição musical solo da musa. Antes do filme, já havia participado de Carmen: a 

hip hopeira, e teve maior reconhecimento em Dreamgirls – Em Busca de Um Sonho, 

filme que lhe rendeu indicação ao Prêmio de Melhor Atriz do Globo de Ouro, em 2007. 

73 

Concomitante à carreira de atriz, Beyoncé investe na carreira musical solo e 

lança seu primeiro álbum intitulado Dangerously in Love, com estreia em primeiro lugar 

na Billboard 200, emplacando o hit Crazy in Love por oito semanas em primeiro lugar.74 

Em 2004, o grupo Destiny’s Child volta a se reunir, no entanto, após seu quarto álbum, 

Destiny Fulfilled, as integrantes decidem pelo fim oficial da girlband, anunciado em 

2005. A partir de então, Beyoncé se dedica a sua carreira solo e de atriz. Lança seu 

segundo álbum B-Day, em 2006, conquistando o Grammy na categoria de Melhor 

Álbum R&B Contemporâneo e na categoria Artista Internacional no American Music 

Awards 2007, tornando-se a primeira mulher a ganhar o prêmio.75 

O terceiro álbum solo, I am… Sasha Fierce, conta com canções de sucesso 

como If I Were a Boy e Single Ladies (Put a Ring on It), sendo o clipe da segunda 

premiado no MTV Video Music Awards de 2009. No mesmo ano, a cantora foi 

convidada para uma apresentação na cerimônia de posse do presidente Barack Obama 

e foi premiada pela revista Billboard com o prêmio de Mulher do Ano.76 Seus próximos 

álbuns, 4 (2011) e Beyoncé (2014), quarto e quinto álbuns, respectivamente, seguiram 

a trajetória de sucesso da cantora. Em 2014, a celebridade se tornou a artista que mais 

                                                           
73 IG. Biografia completa de Beyoncé, 2010. 
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lucrou no ano, a quarta mais falada pela imprensa, a sexta mais influente nas redes 

sociais e a décima sétima mulher mais poderosa do mundo.77 

Cantora, atriz e empresária, a vida pessoal da popstar seguiu o rumo de 

sucesso de sua carreira. Casada com o rapper Jay-Z desde 2008, com quem mantém 

um romance desde o ano 2000, o casal teve sua primeira filha, Blue Ivy Carter, em 

janeiro de 2012. Recentemente, Beyoncé lançou seu sexto álbum visual, Lemonade. O 

novo álbum, lançado em abril de 2016, bateu o recorde de discos mais vendidos do 

ano, com mais de 2,5 milhões de unidades vendidas.78 Com canções que falam sobre 

racismo, machismo e traição, Lemonade traz as faixas Freedom, Foward e Formation, 

canções sobre as quais o presente trabalho se debruça. 

 

2.1 Representações do feminino nas músicas de Beyoncé 

 

Diante de toda a trajetória apresentada, é notória a influência de Beyoncé como 

um ícone mundialmente reconhecido. A cantora, considerada uma mulher poderosa 

não somente devido a seu sucesso profissional - mas também na vida pessoal, 

amorosa e social -  foi conquistando o seu espaço através de suas músicas sobre amor, 

sexo e mulheres, prêmios importantes e o reconhecimento do público. Todo esse 

conjunto colaborou para que a constituição de um lugar de fala fosse possível, 

agraciando a musa com a legitimação de um discurso sobre a mulher, consagrando-se 

como uma formadora de opinião e como o símbolo de mulher poderosa. Privilégio para 

poucas, considerando-se as dificuldades que as mulheres enfrentam para conquistar 

um espaço de poder em uma sociedade patriarcal, mais ainda se a mulher em questão 

for negra, a cantora coleciona discursos que vão de encontro com assuntos de extrema 

relevância: o sexismo, machismo e, mais recentemente, o racismo. Seguindo essa linha 

                                                           
77 G1. Beyoncé é eleita a celebridade mais poderosa do mundo pela 'Forbes', 2014. Disponível 
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e tendo em mente que vivemos em uma sociedade racista e machista, a trajetória de 

Beyoncé foi crucial para legitimar não apenas o seu lugar de fala, mas principalmente a 

proporção a que seu discurso é recebido. 

Beyoncé emprega em suas letras a emancipação e o empoderamento feminino, 

o que já notamos no começo de sua carreira, em Survivor (2001). Ao analisarmos a 

letra da música, observamos que se tratava de um relacionamento abusivo, onde o 

homem colocava a mulher como submissa, inferior e dependente do mesmo, em uma 

violência psicológica tão profunda que a fazia acreditar que não seria nada se acabasse 

com o relacionamento. No entanto, a mulher não apenas sobrevive, como percebe o 

quão problemática e abusiva era a relação, agindo certo ao colocar fim nos abusos que 

sofria. A letra revela a realidade de mulheres que são expostas a agressão física, moral, 

verbal e psicológica – com foco central na violência psicológica. A importância de fixar o 

olhar sob o tema se dá no quesito de que, por vezes, acreditamos que só é violência se 

a lesão acontecer fisicamente, e não enxergamos que a diminuição e humilhação da 

mulher também se configuram como formas de agressão. Na letra, a vítima conseguiu 

sair da situação e reconstruir sua vida, em um ato de sobrevivência. 

 

Agora que está fora de minha vida, estou muito melhor. Você pensou 
que eu estaria fraca sem você, mas estou mais forte. Você pensou 
que eu estaria falida sem você, mas estou mais rica. Você pensou 
que eu estaria triste sem você, eu rio com mais vontade. Você 
pensou que não cresceria sem você, agora estou mais sábia. Você 
pensou que eu estaria desamparada sem você, mas estou mais 
esperta. Você pensou que eu estaria mais estressada sem você, mas 
estou de cabeça fria. Você pensou que eu não conseguiria vender 
sem você, vendi 9 milhões. Eu sou um sobrevivente. Eu não vou 
desistir. Eu não vou parar. Eu vou trabalhar duro. Pensou que eu não 
respiraria sem você, estou inalando. Você pensou que não poderia 
enxergar sem você, visão perfeita. Você pensou que não poderia 
perseverar sem você, mas estou perseverando. Você pensou que eu 
poderia morrer sem você, mas estou vivendo. Você pensou que eu 
poderia falhar sem você, mas estou no ápice. Pensou que eu poderia 
ter me acabado por agora, mas isto não para. Pensou que eu poderia 
me autodestruir, mas ainda estou aqui. Mesmo nos anos que virão, 
eu ainda estarei aqui.79 

                                                           
79 Destiny’s Child. Survivor. 2001. No original: Now that you're out of my life / I'm so much better / You 
thought that I'd be weak without you / But I'm stronger / You thought that I'd be broke without you / But I'm 
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Em tom emancipatório, Independent Women Part I (2001) evidencia a 

emancipação financeira por parte das mulheres, sobre não depender financeiramente 

de ninguém e ser protagonista de sua própria história. Encontramos aqui algo que será 

presente em quase toda a carreira de Beyoncé, a exaltação à ascensão financeira das 

mulheres. É comum observamos famílias que mantém o modelo tradicional e machista 

em que o homem é o provedor e a mulher é a dona do lar, o que é explicado quando 

voltamos nosso olhar para a construção biológica da diferença entre os sexos. Até o 

século XVIII, o homem era o único modelo de referência, o que quer dizer que, 

cientificamente, existia apenas um sexo, o masculino80. 

A partir dessa premissa, a categoria feminina foi inferiorizada e seu órgão 

genital foi masculinizado, como o clitóris que foi definido como um “falo invertido”81. 

Ligado ao órgão genital, outro fator determinante utilizado para a inferiorização da 

mulher foi a capacidade reprodutiva, pois a maternidade foi utilizada como critério para 

a destinação natural da mulher ao espaço doméstico82. Desta feita, o falo masculino 

representou um instrumento de força e de dominação, enquanto que a vagina foi 

significada com os conceitos de fragilidade e inferioridade, termos utilizados para 

justificar a hierarquização dos gêneros83.  

                                                                                                                                                                                            
richer / You thought that I'd be sad without you / I laugh harder / You thought I wouldn't grow without you / 
Now I'm wiser / Though that I'd be helpless without you / But I'm smarter / You thought that I'd be stressed 
without you / But I'm chillin' / You thought I wouldn't sell without you / Sold 9 million / I'm a survivor 
(What?) / I'm not gon give up (What?) / I'm not gon stop (What?) / I'm gon work harder (What?) / I'm a 
survivor (What?) / I'm gonna make it (What?) / I will survive (What?) / Keep on survivin' (What?) / I'm a 
survivor (What?) / I'm not gon give up (What?) / I'm not gon stop (What?) / I'm gon work harder (What?) / 
I'm a survivor (What?) / I'm gonna make it (What?) / I will survive (What?) / Keep on survivin' (What?) / 
Thought I couldn't breathe without you / I'm inhaling / You thought I couldn't see without you / Perfect 
vision / You thought I couldn't last without you / But I'm lastin' / You thought that I would die without you / 
But I'm livin' / Thought that I would fail without you / But I'm on top / Thought it would be over by now / But 
it won't stop / Thought that I would self destruct / But I'm still here / Even in my years to come / I'm still gon 
be here Letra e tradução retiradas do site 
<https://www.letras.mus.br/beyonce/1593046/traducao.html>Acesso em 12 set. 2017 
80 SANTOS, Simone dos. O modelo predominante de masculinidade em questão. Revista de Políticas 
Públicas, v. 14, n. 1, 2010. P. 60. Disponível em:< 
http://www.redalyc.org/html/3211/321127307006/>Acesso em 22 nov. 2017 
81 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999, p.23. 
82 SANTOS, Simone dos. O modelo predominante de masculinidade em questão. Revista de Políticas 
Públicas, v. 14, n. 1, 2010. P. 61. 
83 SANTOS, Simone dos. O modelo predominante de masculinidade em questão. Revista de Políticas 
Públicas, v. 14, n. 1, 2010. P. 60. 
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Baseada nessa teoria, a cultura patriarcal ganhou força, ao mesmo tempo em 

que a categoria gênero recebeu premissas pré-concebidas. Ao homem, foi dado o 

papel de poder, força e virilidade, que o coloca no lugar de provedor e de dominante. À 

mulher, foi relegado o espaço privado, o doméstico, a criação dos filhos e a submissão 

ao marido. Lembremos, ainda, que o cristianismo reproduz ensinamentos da Bíblia84, 

que ao ser analisada revela passagens que naturalizam o comportamento machista no 

âmbito familiar, tais como “Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do 

homem”. (1 Coríntios 11:8), “Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o 

homem, e o homem a cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo”. (1 Coríntios 11:3) 

e “Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor; Porque o marido é a 

cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o 

salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim 

também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos”. (Efésios 5:22-24) 

Uma das lutas do movimento feminista, é a emancipação da mulher, seja na 

esfera privada ou pública. Ao questionar as categorias pré-estabelecidas do gênero, 

como a subalternidade e submissão das mulheres aos seus maridos, a lógica da família 

tradicional e patriarcal vem sendo quebrada, porém mulheres, consciente ou 

inconscientemente, aderem a este modelo, o enxergando como o único possível. Na 

letra de Independet Woman Part I vemos exatamente o contrário desse modelo: uma 

mulher que independe tanto emocionalmente quanto financeiramente da figura 

masculina, e chama as demais mulheres para fazer o mesmo. 

 

Pergunta: Diga o que você acha de mim. Eu compro meus próprios 
diamantes e compro meus próprios anéis. Seu celular toca 
somente quando eu me sinto sozinha. Quando tudo isso acabar, 
por favor levante-se e saia. Pergunta: Diga o que você sente sobre 
isso. Tente me controlar, garoto você é dispensado. Banco a 
minha diversão, oh e eu pago minhas próprias contas. Sempre 
meio a meio em relacionamentos. O calçado nos meus pés, eu 
comprei. As roupas que eu estou vestindo, eu comprei. Os 
diamantes que eu estou balançando, eu comprei. Porque eu 
dependo de mim. Se eu quiser, o relógio que você estará usando, 

                                                           
84 Os versículos citados são encontrados tanto na Bíblia física, quanto na Bíblia online, disponível no 
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32 
 

eu comprarei. A casa onde eu moro, eu comprei. O carro que 
estou dirigindo, eu comprei. Eu dependo de mim. Todas as 
mulheres que são independentes, joguem suas mãos sobre mim. 
Todas as queridas que fazem seu próprio dinheiro, joguem suas 
mãos sobre mim. Todas as mamães que ganham dólares, joguem 
suas mãos sobre mim. Todas as mulheres que realmente me 
sentem, joguem suas mãos sobre mim [...] Diga como você se 
sente sobre isso. Faço o que eu quero, vivo como eu quero viver. 
Eu trabalhei duro e me sacrifiquei para conseguir o que consegui. 
Mulheres, não é nada fácil ser independente [...] Não dependa de 
ninguém mais pra lhe dar o que você quiser.85 

 

Me, Myself and I (2004), Irreplaceable (2006) e If I Were a Boy (2008), carregam 

a mesma mensagem em suas letras, adicionando a troca de papeis socialmente 

atribuídos ao homem e a mulher. Especificamente em If I Were a Boy, Beyoncé se 

coloca no lugar de um homem que pode beber, paquerar garotas e se divertir com os 

amigos sem ser julgado socialmente por isso – julgamentos que acompanham a figura 

feminina, caso esta faça o mesmo. Em 2010, Run the World se tornou um hino 

feminista por seu refrão “Who Run the Worlds? Girls!”86, mas foi em 2013 que Beyoncé 

usou pela primeira vez a palavra feminismo. Em videoclipe da música Flawless, a 

cantora reproduziu o discurso de Chimamanda Ngozi Adichie, feminista e escritora 

nigeriana, reproduzido no TEDxEuston87 em 2013: 

                                                           
85 Destiny’s Child. Independent Women Part 1. 2001. No original: Question: Tell me what you think about 
me / I buy my own diamonds and I buy my own rings / Only ring your cell-y when I'm feelin lonely / When 
it's all over please get up and leave / Question: Tell me how you feel about this / Try to control me boy you 
get dismissed / Pay my own fun, oh and I pay my own bills / Always 50/50 in relationships / The shoes on 
my feet / I bought it / The clothes I'm wearing / I bought it / The rock I'm rockin' / I bought it / 'Cause I 
depend on me / If I want it / The watch I'm wearin' / I bought it / The house I live in / I bought it / The car 
I'm driving / I bought it / cause I depend on me / (I depend on me) / All the women who are independent / 
Throw your hands up at me / All the honeys who makin' money / Throw your hands up at me / All the 
mommas who profit dollas / Throw your hands up at me / All the ladies who truly feel me [...]/ Tell me how 
you feel about this / Do what I want, live how I wanna live / I worked hard and sacrificed to get what I get / 
Ladies, it ain't easy bein' independente [...] Depend on no one else to give you what you want / Throw 
your hands up at me Letra e tradução retiradas do site <https://www.letras.mus.br/destinys-
child/10596/traducao.html>Acesso em 12 set. 2017 
86 Beyoncé. Run the World. 2010. Tradução “Quem manda no mundo? Garotas” retirada do site 
<https://www.letras.mus.br/beyonce/1870591/traducao.html>Acesso em 12 set. 2017 
87TED (acrônimo de Technology, Entertainment, Design; em português: Tecnologia, Entretenimento, 
Design) é uma série de conferências realizadas na Europa, na Ásia e nas Américas pela fundação 
Sapling, dos Estados Unidos, sem fins lucrativos, destinadas à disseminação de ideias. Inova Social. 
CONHEÇA CHIMAMANDA ADICHIE E SUA IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO NO TEDX, 2017. 
Disponível em: <http://inovasocial.com.br/empoderamento/sejamos-todos-feministas/>Acesso em 12 set. 
2017 
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Nós ensinamos as meninas a se retraírem para diminuí-las. Nós 
dizemos para as garotas: você pode ter ambição, mas não muita. 
Você deve ser bem-sucedida, mas não muito. Caso contrário, 
ameaçará o homem (...) educamos as garotas a se verem como 
concorrentes. Não por emprego ou por realizações, o que eu 
penso que pode ser uma coisa boa. Mas sim pela atenção dos 
homens. Nós ensinamos as garotas que não podem ser seres 
sexuais da mesma forma que os garotos são. Feminista: a pessoa 
que acredita na igualdade social, política e econômica entre os 
sexos.88 

 

Beyoncé se apresentou no VMA 2014, onde recebeu o prêmio Michael Jackson 

Vanguard, uma homenagem pelo sucesso de sua carreira. Durante a apresentação, a cantora 

fez a performance de todas as músicas do álbum que leva o seu nome, apresentando Flawless 

no final. No início da música, o discurso de Chimamanda ecoa sob o palco, aparecendo em 

letras brilhantes e chamativas no telão atrás da cantora. Ao final do discurso, a palavra 

“feminist” se forma (figura 1), marcando o momento em que Beyoncé auto intitulou-se 

feminista89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88ADICHIE, Chimamanda Ngozi in: Beyoncé. Flawless. 2013. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY>.Acesso em 12 set. 2017 
89Apresentação de Beyoncé no VMA 2014. Discurso a partir de 9:39m. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?time_continue=610&v=Esfada5A_IU>Acesso em 12 set. 2017 

Figura 1 – Feminist. 
Fonte: MsMagazine, 2014. Disponível em:<http://msmagazine.com/blog/2014/08/25/beyonce-at-the-vmas-feminist-

and-flawless/> Acesso em 12 set. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=610&v=Esfada5A_IU


34 
 

A denúncia sobre os padrões de beleza impostos sobre as mulheres é alvo da 

letra de Pretty Hurts (2013), onde a cantora fala sobre distúrbios alimentares, cirurgias e 

pressões psicológicas às quais as mulheres são submetidas para atingirem o “corpo 

ideal”. Mídia e meios de comunicação colaboram para que a mulher busque um padrão 

de beleza, por vezes inalcançáveis. Em estudo a nível mundial patrocinado pela 

Unilever90 acerca de como as mulheres enxergam a si próprias, observou-se que 40% 

das mulheres não se definem como “bonitas”. Somente 2% se identificou com o termo, 

enquanto 31% se identifica como “natural” e 29% “mediana”91. 68% afirmou que o 

problema com auto estima se intensifica devido a mídia, que estabelece um padrão de 

beleza inalcançável92. 76% disseram que gostariam que outro tipo de beleza feminina 

fosse retratado na mídia, algo além do físico, e 75% desejaram que outros tipos de 

atratividade física, com diferentes idades, formas e tamanhos fossem retratados, 

concordando que o padrão veiculado é o de modelos altas, magras, jovens brancas, 

com cabelos lisos e traços europeus93. 

Os efeitos da preocupação e busca do estético perfeito envolvem problemas de 

saúde como anorexia, bulimia e depressão. Tanto para as mulheres de fora da mídia, 

que buscam o que vê como o ideal, tanto para as modelos e demais profissionais 

presentes na mídia. É uma forma de opressão e violência embutida nas mulheres, que 

se submetem a cirurgias, dietas de Internet e regimes em busca de um padrão 

inalcançável. É a crítica quanto a esse sistema de opressão que aparece na referida 

letra de Pretty Hurts 

 

                                                           
90 Gerenciado pela Strategy One, empresa de pesquisa dos Estados Unidos, sediada em Nova York, com 
a colaboração de pesquisadores da Universidade de Harvard, do Hospital de Massachussetts e da 
London School of Economics. A pesquisa consistiu de um extenso e denso trabalho de campo, realizado 
em 10 países (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Portugal, França, Inglaterra, Itália, Países 
Baixos e Japão), nos meses de fevereiro e março de 2004, em que foram entrevistadas cerca de 3.200 
mulheres, na faixa etária dos 18 aos 64 anos. 
91 VIANNA, Cynthia Semíramis Machado. Da necessidade de políticas de controle da imagem 
feminina nos meios de comunicação como forma de não-discriminação da mulher. Tomo II, p. 594, 
2007. Disponível em:<http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/revistas/49054.pdf#page=145> Acesso em 
22 nov. 2017 
92 VIANNA, Cynthia Semíramis Machado. Da necessidade de políticas de controle da imagem 
feminina nos meios de comunicação como forma de não-discriminação da mulher. Tomo II, p. 594, 
2007. Disponível em:<http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/revistas/49054.pdf#page=145> Acesso em 
22 nov. 2017 
93 Idem 
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Mamãe dizia: "Você é uma menina bonita". O que você pensa não 
importa. Escove seu cabelo, corrija os dentes. O que você veste é 
o que importa. Apenas mais uma etapa. O concurso manda a dor 
embora. Desta vez, eu vou levar a coroa. Sem cair no chão, no 
chão. A beleza dói. Brilha a luz sobre o que é pior. A perfeição é a 
doença da nação, (A beleza dói, a beleza dói) [...] Cabelo loiro, 
peito liso. A TV diz que maior é melhor. Praia do Sul, sem açúcar. 
A Vogue diz que mais magra é melhor [...]94 

 

Para melhor compreensão, vale citar a representação que ocorre no clipe da 

música95. Beyoncé e outras mulheres estão em um concurso de beleza. No palco, 

Beyoncé está com o cabelo, maquiagem e roupa impecáveis, com uma faixa de miss e 

o rosto sem esboçar sentimentos, artificial. O apresentador do concurso pergunta “Qual 

a sua ambição na vida?”, ao que a cantora responder “ser feliz”. A partir da resposta, o 

clipe mostra a Beyoncé por trás dos palcos, treinando com as outras concorrentes. No 

decorrer, são apresentadas imagens de Beyoncé malhando incansavelmente, se 

submetendo a dores físicas, forçando o vômito e realizando intervenções cirúrgicas 

para obter o corpo perfeito. Ao final, ela não sai vencedora. 

Pretty Hurts, conjuntamente com as demais músicas citadas, revelam o tom de 

liberdade, empoderamento e emancipação feminina presente desde o início da carreira 

de Beyoncé. Desde música que falam sobre o amor, até letras que pautam a 

independência financeira e emocional, e a crítica a padrões impostos pelos meios de 

comunicação - críticas relevantes para o movimento feminista. 

A apresentação no VMA 2014, citada anteriormente, em que houve a auto 

intitulação com a palavra “feminist”, levantou questões acerca da legitimidade – ou não 

– do discurso da cantora, com artigos e debates tanto de estudantes de jornalismo, 

como jornalistas e escritoras já consagradas. No artigo Crítica e Especificidades: Uma 

                                                           
94 Beyoncé. Pretty Hurts. 2013. No original: Mama said: You're a pretty girl / What's in your head, it 
doesn't matter / Brush your hair, fix your teeth / What you wear is all that matters / Just another stage / 
Pageant the pain away / This time I'm gonna take the crown / Without falling down, down, down / Pretty 
hurts / We shine the light on whatever's worst / Perfection is a disease of a nation / (Pretty hurts, pretty 
hurts) / Blonder hair, flat chest / TV says bigger is better / South beach, sugar free / Vogue says thinner is 
better. Letra e tradução retiradas do site < https://www.letras.mus.br/beyonce/pretty-
hurts/traducao.html>Acesso em 12 set. 2017 
95 Beyoncé. Pretty Hurts. 2013. Videoclipe disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=LXXQLa-
5n5w> Acesso em 12 set. 2017 
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breve análise do álbum Beyoncé96, fala-se da contradição no álbum homônimo, onde 

músicas de liberdade e emancipação feminina, como as já citadas Flawless e Pretty 

Hurts, se misturam com músicas como Drunk in Love e Partition, ambas sobre desejos 

e liberdade sexual97. A problemática está no fato de que, na primeira, faz-se uma 

alusão à agressão que Tina Turner sofreu por parte do marido, enquanto a segunda 

traz uma mulher que assume seus desejos sexuais, ao mesmo tempo em que anseia 

ser “a garota que o marido gosta”98. 

Na primeira música em questão, Drunk in Love, Jay-Z, rapper e marido da 

cantora, canta “Sou Ike, Turner, aumente o som/Querida, não, eu não brinco,/agora 

coma o bolo, Annie Mae/Eu disse, “Coma o bolo, Annie Mae!”99.” O trecho faz 

referência à cena de agressão sofrida pela cantora pop Tina Turner e exposta na 

cinebiografia “What's Love Got to Do with It” (1993). Registrada como Anna Mae 

Bullock, Tina, então casada como Ike Turner, apareceu em uma cena sendo forçada 

pelo seu marido a comer um bolo ao mesmo tempo em que é agredida verbal e 

fisicamente. Diante da informação, qual seria a intenção de Beyoncé ao acrescentar tal 

trecho em sua música, no mesmo álbum em que fala sobre feminismo? 

No artigo “Mídia e Feminismo Pop no Disco Visual “BEYONCÉ”100, são 

analisadas respostas de jornalistas quanto ao questionamento, ao que Anushay 

Hossain, jornalista da Forbes, afirma que o trecho em questão foi um “tiro no pé do 

feminismo de Beyoncé”, pois o feminismo não tolera qualquer tipo de violência sofrida 

pelas mulheres e ainda mais o uso de tal violência como entretenimento101. Já a 

                                                           
96 MATEUS, Suzana Maria Souza; SOARES, Thiago. Lançamento, crítica e especificidades: Uma 
breve análise do álbum Beyoncé, 2015. Trabalho apresentado no IJ 8 – Estudos Interdisciplinares do 
XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, realizado de 2 a 4 de Julho de 2015 
Disponível em:<http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2015/resumos/R47-1474-1.pdf>Acesso 
em 12 set. 2017. 
97 idem 
98 Idem, p. 11 
99 Beyoncé feat. Jay Z. Drunk in Love, 2014. No original: I’m Ike, Turner, turn up / Baby, no, I don’t play / 
Now eat the cake, Anna Mae / I said eat the cake, Anna Mae. Letra e tradução retirados do site:< 
https://www.letras.mus.br/beyonce/drunk-in-love/traducao.html> Acesso em 22 nov. 2017 
100 PEDRAZZA, Danilo; KURTZ, Adriana Schryver. Mídia e Feminismo Pop no Disco Visual 
“BEYONCÉ”, 2016. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XVII 
Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Curitiba - PR – 26 a 28/05/2016. Disponível 
em:<http://www.portalintercom.org.br/anais/sul2016/resumos/R50-1265-1.pdf> Acesso em 12 set. 2017. 
101 Idem, p.12. 
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escritora feminista brasileira Clara Averbuck é de opinião que o trecho em questão “é 

uma referência a como estar ‘drunk in love’, chapado de ‘amor’, pode levar a abuso”102 

e continua em defesa de Beyoncé, “De qualquer forma, está aberto a interpretação, e 

mesmo que tenha sido uma cagada, todo mundo erra, né?”103. Ressalta-se que 

Beyoncé nunca deu qualquer explicação sobre a polêmica. 

Na segunda música em questão, Partition, Beyoncé e o marido estão no banco 

de trás de um carro, simulando uma cena de sexo. Estaria tudo bem, não fosse mais 

um trecho polêmico no meio do videoclipe. Enquanto os dois estão trocando carícias, a 

música diz “Ele desabotoou os meus botões e rasgou minha blusa/Ele, no estilo da 

Monica Lewinsky, estava no meu vestido.”104. O trecho é uma referência ao escândalo 

envolvendo Bill Clinton e a estagiária Monica Lewinsky105. O então presidente dos 

Estados Unidos foi acusado de manter relações com a estagiária e o tribunal 

apresentou o vestido de Monica como prova do ato por conter vestígios do sêmen de 

Clinton106. Devido a polêmica, Monica teve a reputação destruída pela Internet. 

A discussão permeou ainda o mundo dos blogs e textos de opinião, dividindo 

ainda mais a questão sobre o feminismo ou oportunismo de Beyoné. Beckie Smith 

escreve que a celebridade está longe de ser feminista. Em seu blog, a escritora afirma 

que Run The World, citada anteriormente, é mais sobre dominação feminina e 

imposição agressiva da sexualidade da mulher, do que um empoderamento feminino107. 

Mia Mckenzie, no blog Blogueiras Negras, parte em defesa da cantora, porém deixando 

claro os erros que a mesma vem cometendo no seu discurso por igualdade. Mckenzie 

                                                           
102AVERBUCK, Clara. Beyoncé e o Feminismo, 2014. Disponível 
em:<http://lugardemulher.com.br/beyonce-e-o-feminismo/>Acesso em 12 set. 2017 
103 idem 
104 Beyoncé feat. Jay Z. Partition, 2014. No original: He popped all my buttons and he ripped my blouse / 
He monica lewinsky-ed all on my gown. Letra e tradução retirados do site:< 
https://www.letras.mus.br/beyonce/partition/traducao.html> Acesso em 22 nov. 2017 
105 PEDRAZZA, Danilo; KURTZ, Adriana Schryver. Mídia e Feminismo Pop no Disco Visual 
“BEYONCÉ”, 2016. P.13 
106 TERRA. Caso Lewinsky: há 15 anos, escândalo quase derrubou Clinton, 2013. Disponível 
em:<https://www.terra.com.br/noticias/mundo/estados-unidos/caso-lewinsky-ha-15-anos-escandalo-
quase-derrubou-clinton,019897e31a04c310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acesso em 12 set. 
2017 
107SMITH, Beckie. Admire Beyoncé for her music, not her feminist credentials, 2013. Disponível 
em:<http://www.independent.co.uk/voices/comment/admire-beyonc-for-her-music-not-her-feminist-
credentials-8562463.html> Acesso em 12 set. 2017 
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destaca os trechos citados de Drunk in Love sobre Tina Turner e deixa claro: é 

inadmissível aceitar qualquer forma de discurso que legitima o abuso sofrido por 

alguma mulher108. No entanto, Mckenzie defende o direito de Beyoncé possuir sua 

sexualidade e sensualidade sem ter que pedir desculpas por isso, além de frisar a 

importância de uma mulher negra ter chegado ao patamar que a cantora chegou.109 

A própria Beyoncé rejeitou o termo feminista em uma entrevista, afirmando que 

“Sou apenas uma mulher e amo ser mulher, se você é atraente não pode ser sexy, e 

nem inteligente? O que é isso? Não sei se me chamaria de feminista, essa palavra 

pode ser bem extrema, acho que sou uma feminista dos tempos modernos.110” Acredito 

que ao afirmar que o termo “feminista” é extremo, a mesma se referia ao estereótipo de 

que feministas são extremas, radicais, violentas e desprovidas de feminilidade, ainda 

que o fato de negar a utilizar o termo não signifique que houve uma adesão a tais 

críticas. A referida entrevista se deu em maio de 2013, e em dezembro do mesmo ano 

nota-se a mudança no pensamento da cantora, que deixa claro em Flawless um 

processo de tomada de consciência com relação a feminismo, como o supracitado 

“feminist” no VMA 2014. 

Há que se falar, ainda, do posicionamento da artista fora do cenário musical. 

Ainda em 2013, Beyoncé participou da campanha “Ban Bossy”, em um vídeo que tinha 

como objetivo banir a palavra “mandona” ao se tratar de mulheres, fazendo uma 

substituição pela palavra “chefe”111. Em vídeo, mulheres poderosas dizem que não são 

mandonas, são chefes. Em 2014, a artista participou da campanha “Chime for Change” 

com o objetivo de reforçar a imagem da mulher e do poder feminino sustentado pelos 

pilares da educação, da saúde e da justiça112. O projeto buscava incentivar a 

consciência, bem como arrecadar fundos para o financiamento de projetos para 

                                                           
108 MCKENZIE, Mia. Em defesa da Beyoncé: feministas negras, feministas brancas e a linha na 
areia, 2014. Disponível em:<http://blogueirasnegras.org/2014/01/20/em-defesa-da-beyonce-feministas-
negras-feministas-brancas-e-a-linha-na-areia/> Acesso em 12 set. 2017 
109 idem 
110 BEYONCÉ In BEYONCEAWARDS. Beyoncé na capa da Vogue-UK, veja fotos e entrevistas, 2013. 
Disponível em:<http://beyonceawards.blogspot.com.br/2013/04/beyonce-na-capa-da-vogue-uk-veja-
fotos.html> Acesso em 12 set. 2017 
111 PEDRAZZA, Danilo; KURTZ, Adriana Schryver. Mídia e Feminismo Pop no Disco Visual 
“BEYONCÉ”, 2016, p.6. 
112 PEDRAZZA, Danilo; KURTZ, Adriana Schryver. Mídia e Feminismo Pop no Disco Visual 
“BEYONCÉ”, 2016, p.6 
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meninas e mulheres de todo o mundo113. No mesmo ano, Beyoncé escreveu o artigo 

Gender Equality is a Myth (Igualdade de Gênero é um Mito), para o The Shriver Report: 

A Woman's Nation Pushes Back from the Brink (Relatório Shriver: Uma Nação de 

Mulheres se Afasta do Precipício), um site que reúne artigos sobre os desafios da 

mulher na sociedade, escritos por mulheres e por iniciativa da ex-primeira-dama da 

Califórnia, Maria Shriver114. No artigo, Beyoncé diz que  

 

Temos que parar de aceitar este mito sobre a igualdade de 
género. Ainda não é uma realidade. Hoje em dia, as mulheres 
representam metade da força de trabalho nos Estados Unidos, 
mas, em média, uma mulher ganha apenas 77% daquilo que um 
homem ganha. As coisas nunca mudarão, a menos que tanto as 
mulheres como os homens digam que isto é inaceitável. Os 
homens têm de exigir que as suas mulheres, filhas, mães e irmãs 
ganhem mais – de acordo com as suas qualificações e não com o 
seu género. A igualdade será atingida quando homens e mulheres 
receberem a mesma remuneração e o mesmo respeito. A 
humanidade precisa tanto dos homens como das mulheres; somos 
todos igualmente importantes e precisamos uns dos outros. Então, 
porque é que nós somos vistas como tendo menos direitos? Estas 
atitudes são-nos incutidas desde o começo. Temos de ensinar aos 
nossos rapazes as regras da igualdade e do respeito, para que, 
quando eles crescerem, a igualdade de géneros já seja algo 
natural. E temos de ensinar às nossas raparigas que podem 
chegar tão longe como qualquer humano. As mulheres são mais 
de 50% da população e mais de 50% dos eleitores. Temos que 

garantir que todas recebemos 100% das oportunidades.115 
 

A mudança sobre se intitular feminista evidencia-se em entrevista posterior, em 

2016: 

 

Eu coloco a definição de feminista na minha música 'Flawless' e na 
minha turnê, não por propaganda ou para proclamar ao mundo 
que eu sou feminista, mas para deixar claro o verdadeiro 
significado. Eu não tenho certeza que as pessoas sabem ou 
entendem o que é feminismo, mas é muito simples: é alguém que 

                                                           
113 Idem 
114 Idem, p.5 
115 CARTER, Beyoncé Knowles. Gender Equality Is a Myth!, 2014. Tradução por: Perola Negra in 
<http://www.perola-negra.com/blog/a-igualdade-de-genero-e-um-mito-diz-beyonce/>Disponível 
em:<http://shriverreport.org/gender-equality-is-a-myth-beyonce/> Acesso em 12 set. 2017 
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acredita em direitos iguais para homens e mulheres. Eu não 
entendo a conotação negativa do mundo ou porque isso deveria 
excluir o sexo oposto. [...] Se você é um homem que acredita que 
sua filha deve ter as mesmas oportunidades e direitos que seu 
filho, então você é feminista. Nós precisamos que homens e 
mulheres entendam os duplos padrões que ainda existem no 
mundo, e nós precisamos ter uma conversa de verdade sobre isso, 
então podemos começar a fazer mudanças.116 

 

Diante de tais palavras e de toda a análise feita das letras da artista, podemos 

notar que, ainda que não possua um conhecimento aprofundado sobre o movimento 

feminista, Beyoncé se encontra inserida em um processo de tomada de consciência 

longo e contínuo acerca da especificidade do gênero mulher, pois constatamos que 

Beyoncé fala sobre pautas condizentes com o feminismo desde o início da carreira. 

Survivor (2001), Independent Woman Part I (2001), Me, Myself and I (2004), 

Irreplaceable (2006), If I Were a Boy (2008), Run the Wolrd (2010), Flawless (2013) e 

Pretty Hurts (2013) exemplificam bem o tema. Analisando tais letras, torna-se estranha 

a afirmação de que Beyoncé se declara feminista “só agora” para ganhar dinheiro. 

Desde 2001, com uma mulher sobrevivente ao término do relacionamento abusivo em 

Survivor, até Pretty Hurts, em que a crítica aos padrões de beleza é posta em voga, 

Beyoncé utiliza de sua arte para enviar uma mensagem às mulheres: a de que elas 

podem. Então porque as críticas ao seu feminismo? Para entendermos, faremos uma 

breve pesquisa, colhendo respostas e depoimentos de fãs sobre o feminismo – ou 

oportunismo – de Beyoncé.  

 

2.2.  Beyoncé: Feminista ou oportunista? 

 

Com o intuito de verificar o posicionamento dos fãs sobre o feminismo de 

Beyoncé, foi realizada uma pesquisa de autoria própria, através de formulário 

                                                           
116 BEYONCÉ In Tudo & Todas. Em entrevista à revista Elle, Beyoncé fala sobre feminismo, 2016. 
Disponível em:<http://www.tudoetodas.com.br/post/em-entrevista-a-revista-elle-beyonce-fala-sobre-
feminismo->Acesso em 12 set. 2017 
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simplificado do Google sob o título “Beyoncé, Feminista ou Oportunista?”117. Através do 

mesmo, foi realizado um questionário composto por quatro assertivas. As quais: 

 

i) Você se declara branca, parda, preta, indígena ou outro? 

ii) Na sua opinião, Beyoncé é feminista? 

iii) Explique o motivo de achar que ela é ou não feminista. 

iv) Você se sente representada por Beyoncé? De que forma? 

 

No total, 132 mulheres responderam de forma anônima e voluntária sobre o 

tema proposto, sendo 58 brancas, 42 pardas, 29 pretas, 1 indígena e duas com auto 

declaração preenchida como “outra”118. Das 58 brancas, 32 concordaram com a 

afirmação de que Beyoncé é uma mulher feminista, enquanto que 8 discordaram e 17 

responderam “não sei opinar sobre”. Dentre as pardas, 31 responderam que ela é 

feminista, 2 que não e 9 “não sei opinar sobre”. 25 pretas concordaram com o 

feminismo da cantora e 4 responderam “não sei opinar sobre”. A mulher indígena 

respondeu que Beyoncé não é feminista, e as outras duas com outra auto declaração 

que não estas, concordaram que a cantora é sim feminista. Sobre o quesito 

representatividade, 29 brancas se disseram representadas por Beyonce, 31 pardas e 

25 negras. Todas as demais negaram a representatividade da cantora sobre elas. Para 

melhor compreensão, destaco abaixo algumas respostas 

 

Vivemos em um momento em que praticamente não temos 
representadas na mídia mulheres negras que se destacam no que 
fazem, e ter uma mulher negra, que canta, dança, produz e é 
empresária mostra que nós podemos sim ir longe e a única coisa 
que nos diferencia das mulheres brancas, assim como disse Viola 
Davis, é a oportunidade. (Autodeclarada negra, respondeu que se 
sente representada) 

 

                                                           
117 Disponível em <https://goo.gl/forms/OJ74YWi2spxk90M72>Realizado em 14 a 21 ago. 2017 e 
retomada posteriormente em 25 set. 2017 
118 Todos os dados obtidos através da auto declaração no questionário. 



42 
 

Não considero feminismo o que bey faz, acho válido e importante 
uma mulher com a visibilidade dela falar sobre as questões que 
enfrentamos, mas só acho que é uma forma do capitalismo de 
apropriar de uma questão social e bey não é rainha atoa, ela canta 
e fala coisas para agradar a todos e o essa forma liberal de falar 
sobre questões sociais está na "moda" e as pessoas estão 
investindo nelas para ganhar dinheiro e creio que com ela n seja 
diferente. (Autodeclarada negra, respondeu que não se sente 
representada) 

 

Ela é capitalista, viu que movimento dá lucro. (Autodeclarada 
branca, respondeu que não se sente representada) 

 

Me baseio no fato de que ela simplesmente acredita na equidade 
entre homens e mulheres, e também ressalta as questões de 
opressão da mulher negra em relação à mulher branca. Falo dos 
pensamentos e ideologias dela sobre equidade, e não da 
propaganda feminista empoderamentx nosso de todo dia vulgo 
capitalismo se utilizando de movimentos sociais e políticos. 
(Autodeclarada branca, respondeu que se sente representada) 

 

O objetivo principal do questionário foi verificar a diferença de respostas entre 

brancas, pardas e negras, relevante para os próximos passos do presente estudo. 

Verificou-se que a maioria branca optou pela alternativa “não sei opinar” sobre o 

feminismo de Beyoncé, enquanto que mulheres negras e pardas, em sua maioria, 

responderam que sim, a cantora é feminista. Nesse sentido, as respostas são 

representativas para verificarmos em que medida, como e por quem o discurso de 

Beyoncé está sendo recebido. Enquanto mulheres brancas ressaltam o capitalismo 

envolvido no trabalho da cantora, mulheres negras frisam a importância da 

representatividade negra. 

Voltando a personalidades e suas falas sobre a cantora, Angela Davis não fica 

de fora das personalidades questionadas acerca do feminismo (ou a falta dele) no 

comportamento de Beyoncé. Questionada sobre o assunto, Davis faz uma crítica à 

indústria corporativa e a mercantilização de corpos e da música, porém ressalta que 

isso não tira a importância de uma celebridade trazer o discurso de Chimamanda à 

tona. Mais ainda, a intelectual acredita que a propagação das ideias da escritora pela 

música de Beyoncé é uma forma ampla de divulgação do real sentido do feminismo, 
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abrindo uma porta para que o interesse tanto de homens quanto de mulheres os façam 

buscar conhecimentos sobre o movimento119. 

Chimamanda Adichie também teceu críticas, ao falar sobre o uso de seu 

discurso na obra de Beyoncé, expõe o discurso machista da mídia, que incentiva a 

disputa e a inimizade entre mulheres.  

Em seu Facebook, a autora escreve sobre a distorção de suas palavras ao ser 

questionada acerca do feminismo da cantora. Em uma entrevista, foi-lhe perguntando 

se ela acreditava no feminismo de Beyoncé. Na publicação da referida entrevista, foi 

colocado que Adichie havia respondido “o feminismo de Beyoncé não é o meu 

feminismo”, o que repercutiu como uma dura crítica à cantora. Entretanto, a escritora 

veio a público falar sobre o ocorrido, explicando em sua página de Facebook o que 

realmente aconteceu 

 

Eu disse que acreditava sim. Eu disse que acredito que existem 
tipos diferentes de feminismo, todos eles válidos, que começam 
com a mesma premissa básica de igualdade, mas focam em 
elementos diferentes, e que o meu feminismo era diferente do 
dela. Eu disse que Beyoncé foca na ideia de homens agirem 
corretamente com as mulheres – o que reflete a vida de milhões 
de mulheres por todo o mundo, mulheres que colocam homens 
como o centro de suas vidas.  Eu disse que gostaria que essa não 
fosse a realidade. Que eu gostaria que as mulheres não se 
devotassem tanto aos homens que não se devotam a elas de 
maneira recíproca, porque isso acaba criando um ciclo nada 
saudável de dependência e diminuição de si mesmo. Isso foi 
obviamente uma crítica à realidade patriarcal, não ao feminismo de 
Beyoncé. Eu disse acreditar que Beyoncé, em um mundo cheio de 
celebridades, é uma força cultural definitiva. Eu disse que fico 
ressentida quando ela é criticada por pessoas (em sua maioria 
jornalistas e acadêmicos, julgando pelas perguntas que fazem a 
mim) que parecem achar que uma musicista comercial não poderia 
acreditar genuinamente em igualdade de gênero. Eu disse que ela 
estava no comando da vida e da carreira dela, e que eu acho isso 

admirável. Eu disse que acho ela adorável [...]120 

                                                           
119DAVIS, Angela In Geledés. A utopia de Angela Davis, 2016. Disponível 
em:<https://www.geledes.org.br/utopia-de-angela-davis/> Acesso em 12 set. 2017 
120 ADICHIE, Chimamanda Ngozi em postagem no Facebook, 2016. Disponível 
em<https://www.facebook.com/chimamandaadichie/posts/10154816021335944:0>. Tradução retirada do 
site <http://www.caferadioativo.com/2017/02/chimamanda-beyonce-critica-sensacionalista/>.Acesso em 
12 set. 2017 
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No mesmo post Chimamanda faz duras críticas à matéria sensacionalista, 

deixando claro que não se opõe ao feminismo de Beyoncé e que a jornalista – ou em 

quem quer que tenha publicado tal notícia – agiu de má fé, visando o número de público 

que poderia atingir ao invés de veicular a verdade121. A escritora se ressente da 

polêmica causada pela falsa manchete e ressalta: a intenção foi causar intriga e 

perpetuar a inimizade feminina, no entanto foi um tiro no pé da credibilidade jornalística, 

pois tal rivalidade não existe122. 

 

2.3 Questões raciais. Beyoncé: uma mulher negra 

 

As discussões sobre mulher feminista subiram a um novo patamar em 2016, 

quando Beyoncé lançou a música e o videoclipe de Formation. Lançada em 06 de 

fevereiro do referido ano, data estrategicamente escolhida por preceder o dia da 

apresentação de Beyoncé no Superbowl 50, evento de grandiosidade midiática, jogo de 

campeonato considerado o principal evento esportivo dos Estados Unidos123. Assistida 

por mais de 160 milhões de pessoas pelo mundo, Beyoncé apresentou sua recém 

lançada música em uma performance de exaltação da identidade negra, de denúncia 

aos assassinatos da população negra através dos fuzis policiais, e acima de tudo, de 

protesto. Somente com bailarinas negras e cabelos afros exaltando as características 

de sua raça (figura 2), a cantora apareceu com o figurino inspirado em Michael Jackson 

(figura 3), enquanto que suas dançarinas com o uniforme usado pelas Panteras Negras 

(figura 4). No meio da apresentação, cantora e bailarinas se colocaram em formação de 

um “X”, fazendo uma clara alusão a Malcom X (figura 5), um dos mais importantes 

líderes do movimento negro.  

 

                                                           
121 Idem 
122 Idem 
123Beyoncé & Bruno Mars Crash the Pepsi Super Bowl 50 Halftime Show. 2016. Disponível 
em:<https://youtu.be/SDPITj1wlkg> Acesso em 12 set. 2017 
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Figura 2 – Beyoncé e dançarinas. Fonte: Metro, 2016. Disponível em:< 
http://metro.co.uk/2016/02/08/watch-beyonce-dominates-the-super-bowl-with-her-malcolm-x-
formation-of-black-panthers-5668352/> Acesso em 12 set. 2017 

Figura 3 – Figurino inspirado em Michael Jackson. Fonte: Pakistantoday, 2016. Disponível em:< 
https://www.pakistantoday.com.pk/2016/02/13/michael-jackson-had-one-of-the-best-super-bowl-performances-of-
all-time/> Acesso em 12 set. 2017 
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Figuras 4 – Bailarinas com uniformes das Panteras Negras. Fonte: Breitbart, 2016. Disponível em:< 
http://www.breitbart.com/big-hollywood/2016/02/08/2970258/> Acesso em 12 set. 2017 

Figuras 5 – Posição em formato de X. Fonte: Breitbart, 2016. Disponível em:< 
http://www.breitbart.com/big-hollywood/2016/02/08/2970258/> Acesso em 12 set. 2017 
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A reação à apresentação politizada de Beyoncé não tardou a aparecer. Nos 

Estados Unidos, a hashtag #BoycottBeyonce apareceu no Twitter, por meio de usuários 

que se sentiram confrontados com o show. No âmbito político, conservadores ficaram 

revoltados com o ato. O ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, oriundo de uma família 

de policiais, concedeu entrevista à rede CNN e classificou a apresentação de Beyoncé 

como “ofensiva”, acusando a cantora de se utilizar da oportunidade para “atacar oficiais 

de polícia”124. Mike Huckabee, ex-governador de direita do estado do Arkansas, disse 

no Daily Show que a cantora foi “vulgar” e “grosseira”, além de sugerir que ela estimula 

jovens a serem strippers. O congressista republicano Peter T. King comentou no 

Facebook que “Beyoncé pode ser uma entertainer talentosa, mas ninguém deveria se 

importar com o que ela pensa sobre qualquer assunto sério confrontando nossa 

nação”125. Em contrapartida, o programa de TV estadunidense, o Saturday Night Live, 

fez piada com a reação do público frente a letra da música, com um vídeo satirizando a 

reação das pessoas ao descobrirem que Beyoncé é negra 126. 

No Brasil, as opiniões se dividiram entre os que acreditam que a performance 

foi apenas um truque de marketing - uma publicidade para sua turnê que estava por vir, 

entre outras que aplaudiram e agradeceram Beyoncé por finalmente falar de raça. A 

página do Facebook intitulada “Beyoncé Feminista”, fez um post público com 

declarações a respeito do evento, classificando a cantora como corajosa e 

empoderada, uma mulher que se apropriou do poder que conquistou para fazer um ato 

político em um evento machista, racista e misógino127. Exaltando o quão inteligente foi a 

escolha de Beyoncé por falar sobre raça apenas agora, no auge de sua carreira, o 

motivo para a página e para os seguidores da mesma é óbvio: Beyoncé escolheu o 

momento certo. Se tivesse o feito no início de carreira, seria rapidamente cortada, como 

tantos outros artistas são por falarem abertamente do racismo. A página questiona, 
                                                           
124 SCHWARCZ, Lilia Mortiz. Dança de Beyoncé no Super Bowl, um evento viril, foi ato político, 
2016. Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/02/1738691-danca-de-beyonce-no-
super-bowl-um-evento-viril-foi-ato-politico.shtml> Acesso em 12 set. 2017 
125 Pragmatismo Político. Conservadores boicotam Beyoncé nos EUA após cantora afrontar polícia 
branca, 2016. Disponível em:< https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/02/conservadores-
boicotam-beyonce-nos-eua-apos-cantora-afrontar-policia-branca.html> Acesso em 12 set. 2017 
126Saturday Live Night. O Dia em que Beyoncé Virou Negra. 2016. Disponível 
em:<https://youtu.be/lR26OCRhay0> Acesso em 12 set. 2017 
127Beyoncé Feminista, 2016. Disponível em:< 
https://www.facebook.com/bey.feminista/posts/754032131416843:0> Acesso em 12 set. 2017 
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ainda, o fato do feminismo de Beyoncé estar sempre em dúvida, enquanto que artistas 

brancas se declaram feministas e ninguém ousa duvidar das declarações das mesmas, 

bem como homens brancos levantam bandeiras de ativismo social e jamais são 

questionados sobre a veracidade de seu engajamento. Porque então Beyoncé é 

criticada e rechaçada no meio do feminismo branco e dos ativismos sociais? Porque é 

uma mulher negra128. 

Diante do exposto, é perceptível que as críticas com relação à veracidade do 

feminismo de Beyoncé são um tanto quanto propositais. Uma mulher no poder 

incomoda, uma mulher negra no poder incomoda mais ainda. A respeito das afirmações 

de que a cantora está falando sobre feminismo para lucrar em cima do movimento, 

mostram-se infundadas a partir do momento em que se analisa as letras das músicas 

da artista desde a infância de sua carreira, com versos sobre superação, 

independência, sexo e poder feminino – e mais recentemente, raça. Ainda que não 

levasse o nome “feminismo” e que a cantora tenha rejeitado o tempo em determinada 

parte de sua vida, Survivor, Independent Women Part I, Irreplaceable, If I Were a Boy, 

Run the World, Flawless, Pretty Hurts e Formation são apenas exemplos da vasta 

discografia que aborda a emancipação feminina. É fato que erros foram cometidos, 

como em Drunk in Love e Partition, porém há de se ressaltar que o conhecimento é 

uma ferramenta que é adquirida aos poucos. Um exemplo é que a pouco tempo, 

Beyoncé disse não se declarar feminista pelo termo ser extremo. Hoje, Beyoncé 

estampa a palavra “feminista” em seus shows. 

A bem da verdade, há que se perguntar, quantas artistas brancas têm seu 

ativismo posto em dúvida? Quantas precisam provar a todo o tempo que não são 

feministas de telão? Enquanto isso, lança obra, sai obra, e Beyoncé continua sendo 

questionada – ora por ser mulher, ora por ser rica, ora por ser negra, ora pelos três. 

Vale frisar o já dito anteriormente, que Beyoncé vendeu mais de 2,5 milhões de cópias 

de CDs do último álbum, Lemonade, onde se encontra a supracitada Formation, em 

2016, alcançado o posto de álbum mais vendido do referido ano. Logo, a cantora atinge 

um número expressivo de crianças, jovens e adultas que acompanham sua carreira e 

                                                           
128 Beyoncé Feminista, 2016. 
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posicionamentos políticos, o que acarreta em milhões de pessoas buscando a palavra 

feminismo e feminismo negro nos sites de pesquisa para saber mais sobre – ela sendo 

considerada feminista negra ou não, a palavra causa o impacto do conhecimento, da 

busca por questões políticas intimamente ligadas a cada um. Beyoncé esperou ganhar 

o estrelato, uma legião de fãs e o mundo, consagrando-se como um símbolo de 

representatividade, para então falar abertamente sobre ser mulher e negra. Agora, o 

mundo pára para ouvir Beyoncé e ninguém consegue mais pará-la. 
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Capítulo 3 

Protesto, Identidade e Representatividade em Lemonade 

 

 

Formation é a última faixa de Lemonade - o segundo álbum visual lançado pela 

cantora e o primeiro no qual a questão racial foi abordada. O álbum estreou em 23 de 

abril de 2016, com o total de 12 músicas cantadas e apresentadas mediante a narração 

de Beyoncé, com poesia, representação visual e apropriação de sua própria história. 

Durante o filme, a cantora revela palavras chaves que dominam a construção da 

narrativa e se tornam fios condutores da história que está sendo apresentada. São 

elas: intuição, negação, ira, apatia, vazio, prestação de contas, reformação, perdão, 

ressurreição, esperança e redenção129. No decorrer da produção, nota-se que tais 

vocábulos não estão ali por acaso. 

As primeiras músicas falam sobre uma suposta traição. Uma mulher que sente 

que está sendo enganada (intuição), porém nega enxergar o que seus olhos lhe 

mostram (negação). Até que, de repente, toda a verdade vem à tona e tudo se resume 

ao ódio (ira). Aqui, aos 13:42 minutos do vídeo130, acontece o primeiro momento em 

que Beyoncé toca na questão racial direcionada às mulheres negras. A voz de Malcom 

X surge, ao mesmo tempo em que fotos de mulheres negras aparecem na tela: 

 

As mulheres mais desrespeitadas da América são as mulheres 
negras. As mais desprotegidas, as mulheres negras. As mais 
negligenciadas, as mulheres negras.131 

 

                                                           
129 No original: intuition, denial, anger, apathy, emptiness, reformation, accountability, forgiveness, 
ressurrection, hope, redemption. Letra e tradução retirados 
de:<https://mais.uol.com.br/view/jbux3l5selct/parte-1--lemonade-the-visual-album--legendado-pt-br-
04024C99396ED8C15326> Acesso em 26 out. 2017 
130 VÍDEO Lemonade. HBO, 2016. Parte 1. Disponível 
em:<https://mais.uol.com.br/view/jbux3l5selct/parte-1--lemonade-the-visual-album--legendado-pt-br-
04024C99396ED8C15326>. Acesso em 26 out. 2017. 
131 Malcom X. Who taught you to hate yourself? (1962), In: BEYONCÉ. Lemonade, 2016. Disponível e 
tradução retirada em:< https://mais.uol.com.br/view/jbux3l5selct/parte-1--lemonade-the-visual-album--
legendado-pt-br-04024C99396ED8C15326>. Acesso em 26 de out. 2017. 
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O trecho é um recorte do discurso denominado ‘Who taught you to hate 

yourself?132’, proferido em 5 de maio de 1962 pelo ativista, que questiona o tratamento 

dirigido às mulheres negras. Em conjunto com a obra de Beyoncé, o discurso é 

ressignificado e direcionado à solidão da mulher negra. Estaria Beyoncé enfatizando a 

existência de tal solidão? Há que se lembrar o contexto inicial de Lemonade, uma 

mulher descobrindo a traição do homem que ama. 

Homens e mulheres, independente da questão racial, estão expostos à traição 

ou abandono afetivo. No entanto, a questão da solidão da mulher negra ultrapassa a 

linha de “independente de”. Como visto anteriormente (ver capítulo 1), a mulher negra 

está mais propensa ao preterimento devido às estruturas raciais e patriarcais. Homens 

brancos e negros tendem a ter preferências por mulheres brancas, enquanto as negras 

seguem sem relacionamentos assumidos. Aqui temos o primeiro ponto abordado por 

Beyoncé que a liga com o feminismo negro: a solidão da mulher negra. Tema que vai 

sendo construído aos poucos durante toda a narrativa, reaparecendo novamente na 

segunda parte do vídeo. 

Ainda que a solidão da mulher negra seja lembrada como a falta de afetividade 

de homens para com mulheres negras em relacionamentos amorosos e 

heterossexuais, na segunda parte133 do filme Beyoncé aborda um outro nível da 

solidão: o possível abandono paterno. Seguindo as palavras chaves, estamos agora 

com apatia, vazio e prestação de contas. A partir de 9 minutos e 27 segundos, a artista 

dirige sua poesia à sua mãe, com os trechos questionadores sobre um relacionamento 

abusivo entre sua mãe e seu pai, bem como entre a própria filha e seu pai. 

 

Mãe, querida, deixe-me herdar a terra [...] deixe-me compensar os 
anos que ele te fez esperar. Ele entortou seu reflexo? Ele fez você 
esquecer seu nome? Ele te convenceu que era Deus? Você 
ajoelhava diariamente? Os olhos dele se fecham como portas? 
Você é escrava da cabeça dele? Estou falando sobre seu marido 

                                                           
132 Malcom X. Who taught you to hate yourself? (1962), In: FRANCISCHI, Artur: Confira o discurso de 
Malcolm X utilizado por Beyoncé em “Lemonade”, 2016. Disponível em:<http://prosalivre.com/confira-o-
discurso-de-malcolm-x-beyonce-lemonade/>Acesso em 26 out. 2017 
133 VÍDEO Lemonade. HBO, 2016. Parte 2. Disponível em:< 
http://mais.uol.com.br/view/jbux3l5selct/parte-2--lemonade-the-visual-album--legendado-ptbr-
04028C183860DCC15326?types=V&>. Acesso em 26 out. 2017. 
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ou seu pai?134 

 

A canção que se segue é Daddy Lessons, na qual revela o perfeccionismo que 

o pai exigia da filha, além do distanciamento afetivo e emocional existente entre os 

dois. Dissecando a letra, ainda que com uma crítica ferrenha à figura paterna, Beyoncé 

canta sobre ser ensinada a lutar desde bem pequena, bem cedo – criada para ser um 

soldado. Nesse quesito, lembremos: a mulher negra tem de lutar duplamente. Por ser 

mulher e por ser negra. 

“Reformação” e perdão são as próximas regras. Após o período de luto pela 

traição, a auto culpa e auto ódio, a cantora traz à tona a mudança de atitude com 

relação à interpretação dos fatos. Vemos uma mulher lutando em conjunto com o 

marido para que dos erros do passado, permaneçam apenas os aprendizados, para 

que no presente possam batalhar juntos para a evolução afetiva e familiar. Neste 

momento, aparecem Beyoncé, Jay-Z e Blue Ivy – esposa, marido e filha, em vídeos 

caseiros que reforçam o recomeço, o companheirismo e o amor. Qual a relevância no 

quesito racial? Vemos uma família negra feliz. Ao contrário do que novelas, filmes, 

notícias e mídia nos apresenta diariamente, com estereótipos de famílias negras 

separadas com problemas com drogas e os mais diversos tipos de violência, Beyoncé 

traz uma imagem que precisa tomar lugar dos estereótipos: a família negra feliz existe. 

A partir deste ponto, o discurso sobre raça se intensifica, ficando ainda mais marcante 

na última e terceira parte do álbum visual135. 

 

3.1 Terceira parte 

3.1.1 Forward 

A palavra é ressurreição, a música é Forward e o plano de fundo: mulheres 

negras segurando fotos de seus filhos negros assassinados por policiais. O primeiro a 

aparecer é Oscar Grant III (figura 6), que tinha apenas 22 anos quando foi alvejado. 

                                                           
134 VÍDEO Lemonade. HBO, 2016. Parte 2. 
135 VÍDEO Lemonade. HBO, 2016. Parte 3. Disponível em:<http://mais.uol.com.br/view/jbux3l5selct/parte-
3--lemonade-the-visual-album--legendado-pt-br-0402CD193860DCC15326?types=V&>. Acesso em 26 
out. 2017. 
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Filho de Wanda Johnson, Grant foi assassinado durante o Ano Novo de 2009, em 

Oakland, após ser apontado como suspeito em uma briga em um vagão de metrô136. 

Os policiais o obrigaram a sentar-se no chão, atirando no jovem logo em seguida, 

sendo Grant o único alvo dos tiros137.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a imagem de Oscar Grant III, Sybrina Fulton aparece segurando o retrato 

de seu filho Trayvon Martin, assassinado aos 17 anos (figura 7). George Zimmerman, 

segurança de um condomínio em Sanford, na Flórida, provocou um tiroteio, do qual 

saiu morto o jovem Martin, em fevereiro de 2012138. No julgamento, o segurança 

afirmou que atirou em Trayvon por legítima defesa, porém nenhuma arma foi 

encontrada com o garoto139. Em 2013, o segurança foi inocentado das acusações de 

                                                           
136 STEVAUX, Débora. Beyoncé levou ao VMA mães que tiveram seus filhos – jovens negros – 
assassinados, 2016. Disponível em:<https://claudia.abril.com.br/noticias/beyonce-levou-ao-vma-maes-
que-tiveram-seus-filhos-jovens-negros-assassinados/>Acesso em 26 out. 2017 
137 idem 
138 Idem 
139 STEVAUX, Débora. Beyoncé levou ao VMA mães que tiveram seus filhos – jovens negros – 
assassinados, 2016. 

Figura 6 – Modelo com o retrato de Oscar Grint III -Imagem retirada do álbum visual: BEYONCÉ. Forward in: 
Lemonade. 2016. Disponível em:<http://mais.uol.com.br/view/jbux3l5selct/parte-3--lemonade-the-visual-album--
legendado-pt-br-0402CD193860DCC15326?types=V&> Acesso em 26 out. 2017 

http://mais.uol.com.br/view/jbux3l5selct/parte-3--lemonade-the-visual-album--legendado-pt-br-0402CD193860DCC15326?types=V&
http://mais.uol.com.br/view/jbux3l5selct/parte-3--lemonade-the-visual-album--legendado-pt-br-0402CD193860DCC15326?types=V&
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assassinato e homicídio culposo140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A absolvição de George Zimmerman causou revolta e ocasionou os primeiros 

manifestos do movimento Black Lives Matter141. A primeira manifestação ocorreu uma 

semana após o julgamento, organizado pela mãe, Sybrina Fulton, e contou com a 

presença de Beyoncé e Jay-Z142. O casal famoso não se pronunciou sobre a 

participação no manifesto, mas segundo o ativista Al Sharpton, presente no momento, 

Jay-Z e Beyoncé escolheram não se pronunciar, pois não estavam ali para serem 

                                                           
140 idem 
141 idem 
142 Rolling Stone EUA. Jay Z e Beyoncé participam de protesto por causa da absolvição do 
assassino de Trayvon Martin, 2013. Disponível em:<http://rollingstone.uol.com.br/noticia/jay-z-e-
beyonce-participam-de-protesto-por-causa-da-absolvicao-do-assassino-do-jovem-trayvon-martin/>Acesso 
em 26 out. 2017 

Figura 7 – Sybrina Fulton, segurando o retrato do filho, Trayvon Martin - Imagem retirada do álbum visual: 
BEYONCÉ. Forward in: Lemonade. 2016. 
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fotografados143. Sharpton acrescenta que “muito antes de vários de vocês estarem 

nessa, Jay Z já nos apoiava. ”144. Jay Z ainda teria dito ao ativista que as leis precisam 

proteger a todos, do contrário, não estará protegendo ninguém145. 

Além do apoio na manifestação, no dia anterior, Jay Z, dedicou uma música a 

Martin em uma participação no show de Justin Timberlake, enquanto Beyoncé pediu 

um minuto de silêncio em seu show em Nashville, em memória do jovem, no mesmo 

dia do veredito146. Apesar de organizado em Nova York, mais de 100 cidades norte-

americanas se manifestaram contra a repressão policial e à procura de justiça pela 

morte de Trayvon147. 

Posteriormente, o movimento Black Lives Matter ganhou maior visibilidade 

devido ao apoio de artistas consagrados e o compartilhamento da hashtag 

#blacklivesmatter. Em 2016, o movimento alcançou um nível global, chegando a países 

como Brasil, Austrália, África do Sul, França e Canadá, contra a repressão policial e o 

racismo institucional, sob o grito de guerra Black Lives Matter148. 

Seguindo a narrativa de Lemonade, Gwen Carr aparece com o terceiro retrato, 

pertencente a Eric Garner (figura 8). Em julho de 2014, Garner foi detido e 

estrangulado por policiais sob a justificativa de que estava vendendo cigarros soltos em 

Nova York – prática ilegal – porém testemunhas contestaram a versão policial. Eric 

Garner, deitado de bruços, chegou a gritar repetidas vezes que não conseguia respirar, 

porém foi ignorado e estrangulado. 

No último retrato, ao som de Forward, Lesley McSpadden segura o retrato do 

filho Michael Brown, morto aos 18 anos de idade (Figura 9). Michael não tinha nenhum 

antecedente criminal, além de não portar armas no momento do crime, no entanto foi 

alvejado de frente por um policial na periferia de St. Louis, Missouri, em agosto de 

                                                           
143 Idem 
144 Rolling Stone EUA. Jay Z e Beyoncé participam de protesto por causa da absolvição do 
assassino de Trayvon Martin, 2013. 
145 idem 
146 idem 
147 idem 
148 ARMITAGE, Susie. Como o Black Lives Matter tornou-se um movimento global, 2016. Disponível 
em:<https://www.ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/14745/como-o-black-lives-matter-tornou-se-um-
movimento-global>Acesso em 26 out. 2017 
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2014149. Na versão do policial, Darren Wilson, Michael teria roubado cigarros em uma 

loja e respondido de forma agressiva à abordagem do oficial150. Em contrapartida, 

testemunhas revelam que Brown estava apenas indo à casa da avó, quando foi 

abordado e recebido com tiros, enquanto mantinha os braços levantados151. A perícia, 

encomendada pelos pais, revelou que Brown foi atingido com seis tiros, todos de 

frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 STEVAUX, Débora. Beyoncé levou ao VMA mães que tiveram seus filhos – jovens negros – 
assassinados, 2016. 
150 LUTTICKE, Marcus. Entenda o caso Michael Brown e os protestos em Ferguson, 2014. Disponível 
em:<http://www.dw.com/pt-br/entenda-o-caso-michael-brown-e-os-protestos-em-ferguson/a-
17861142>Acesso em 26 out. 2017 
151 idem 

Figura 8 – Gwen Carr com o retrato do filho, Eric Garner. Imagem retirada do álbum visual: BEYONCÉ. Forward in: 
Lemonade. 2016. 
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A revolta com o caso foi tamanha que por diversas noites seguintes ao 

ocorrido, ocorreram manifestações intensas contra a repressão policial para com as 

pessoas afro-americanas. Grupos de pessoas que clamavam justiça pela morte de 

Michael das mais diversas formas, seja caçando policiais, saqueando lojas ou em 

manifestações pacíficas. A situação ficou tão fora de controle, que o governador 

chegou a decretar estado de exceção, impondo toques de recolher e repressão a quem 

não obedecesse152. Com o passar do tempo, os ânimos foram se acalmando, até ser 

retirado o toque de recolher e tudo voltar à “normalidade”. 

Ainda sobre Forward, a música não é escolhida como plano de fundo por 

acaso. A letra chega a ser uma complementação aos protestos de mães negras que 

choram a morte de seus filhos: 

Adiante 

Coloquemos nossa melhor parte primeiro, para prevenir 

Quando nós fizemos nosso caminho até esse momento 

                                                           
152 LUTTICKE, Marcus. Entenda o caso Michael Brown e os protestos em Ferguson. 2014. 

Figura 9 – Lesley McSpadden, com o retrato do filho, Michael Brown. Imagem retirada do álbum visual: 
BEYONCÉ. Forward in: Lemonade. 2016.  
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É hora de escutar, é hora de lutar153 

 

3.1.2 Freedom 

 

O debate racial não para por aí. A palavra de destaque seguinte é esperança e 

a canção clama por liberdade. Freedom traz a voz de Beyoncé e de Kendrick Lamar, 

inteligentemente alocada logo após o protesto de mães vítimas do sistema que 

assassinou seus filhos negros. Kendrick entoa versos de revolta, resistência e 

sobrevivência: 

Dez Ave Marias, eu pratico a meditação 

As notícias do Canal Nove dizem que estou retrocedendo 

Faltam oito quarteirões, a morte está na esquina 

Sete falsas declarações sobre mim 

Seis faróis brilhando em minha direção 

A polícia me perguntando sobre o que eu estou carregando 

Sim, eu continuo correndo, pulando sobre os encanamentos 

Hidrantes de fogo e placas de perigo 

Alarmes de fumaça nos seguindo 

Mas mãe, não chore por mim, dê uma volta por mim, tente 
por mim 

Viva por mim, respire por mim, cante por mim 

A honestidade me guiando, eu poderia ser mais do que eu 
tenho que ser 

Me roubaram, mentiram para mim, essa nação de hipocrisia 

Me codificaram, passaram por cima de mim, cruéis, o meu 
espírito me inspirou 

Tipo, tá, abram os portões da correção em um deserto 
distante 

Tá, abram nossas mentes enquanto espalhamos opressão 

É, abram as ruas e vigiem nossas crenças 

E quando cravarem meu nome no concreto 

Rezo que ele possa sempre ser lido154 

                                                           
153 BEYONCÉ. Forward. In: Lemonade, 2016. No original: Best foot first just in case / When we made our 
way 'til now / It's time to listen, it's time to fight / Forward. Letra e tradução retirada de: 
<https://www.letras.mus.br/beyonce/forward/traducao.html>Acesso em 26 out. 2017 
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Lamar revela a repressão policial, o choro constante de mães que tem seus 

filhos assassinados, a opressão gravada na cor de pele, a falsa abolição e a resistência 

desde o momento de nascimento – independente de se desenvolver uma consciência 

racial ou não, pois sobreviver ao racismo policial é uma necessidade que aparece 

cedo. Meninas e mulheres negras lutam para que famílias negras não precisem chorar 

o assassinato de seus filhos – o homem negro está morrendo desde a escravatura. 

Não queremos a morte dos nossos irmãos de cor. Queremos a liberdade, tal qual 

Beyoncé entoa no refrão 

 

Liberdade, liberdade! Não posso me mover 

Liberdade, me liberte, sim 

Liberdade, liberdade! Onde está você? 

Porque eu preciso de liberdade também! 

Eu quebro as correntes sozinha 

Não vou deixar minha liberdade apodrecer no inferno 

Ei! Eu vou continuar em frente 

Porque vencedores não desistem de si mesmos155 

 

O protesto de Forward e a força de Freedom representam perfeitamente o 

processo de auto identificação e representação negra de Beyoncé. Ao falar 

publicamente sobre a repressão policial contra afro-americanos e cantar um hino 

exigindo liberdade, a cantora, que até então não havia declarado sua negritude 

                                                                                                                                                                                            
154 KENDRICK, Lamar; BEYONCÉ. Freedom. In: Lemonade. 2016. No original: Ten Hail Marys, I 
meditate for practice / Channel 9 news tell me I'm movin' backward / Eight blocks left, death is around the 
corner / Seven misleadin' statements 'bout my persona / Six headlights wavin' in my direction (come on!) / 
Five-O askin' me what's in my possession / Yeah, I keep runnin', jump in the aqueducts / Fire hydrants 
and hazardous / Smoke alarms on the back of us / But mama, don't cry for me, ride for me, try for me / 
Live for me, breathe for me, sing for me / Honestly guidin' me, I could be more than I gotta be / Stole from 
me, lied to me, nation hypocrisy / Code on me, drive on me, wicked, my spirit inspired me / Like yeah, 
open correctional gates in higher desert / Yeah, open our mind as we cast away oppression / Yeah, open 
the streets and watch our beliefs / And when they carve my name inside the concrete / I pray it forever 
reads. Letra e tradução retirada de:<https://www.letras.mus.br/beyonce/freedom/traducao.html>Acesso 
em 26 out. 2017 
155 BEYONCÉ. Freedom. In: Lemonade, 2016. No original: Freedom! Freedom! I can't move / Freedom, 
cut me loose, yeah / Freedom! Freedom! Where are you? / 'Cause I need freedom too! / I break chains all 
by myself / Won't let my freedom rot in hell / Hey, I'mma keep running / 'Cause a winner don't quit on 
themselves. Letra e tradução retirada de:< 
https://www.letras.mus.br/beyonce/freedom/traducao.html>Acesso em 26 out. 2017 

https://www.letras.mus.br/beyonce/freedom/traducao.html%3eAcesso
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publicamente, exterioriza a relevância do tema não apenas para a sociedade, mas para 

si mesma no seu processo de tomada de consciência negra. Vemos uma mulher que 

até pouco não via diferenças entre a militância de mulheres brancas e negras, 

começando a dar os primeiros passos para um feminismo que abarca as 

particularidades da mulher negra. Afinal, volto a ressaltar, quando mulheres brancas 

tiveram de se preocupar com a morte sistemática de seus homens brancos? 

Ademais, a força de Freedom se encerra e então inicia-se o momento de 

redenção. Neste momento, Beyoncé invoca a ancestralidade, com imagens de sua 

infância e vídeos caseiros de sua avó. O registro se inicia com a voz de Beyoncé, 

 

Tome um litro de água com meia libra de açúcar. O suco de oito 

limões e a raspa de meio limão. Passe a mistura de uma jarra a 

outra algumas vezes. Coe através de um guardanapo limpo. 

Vovó, a alquimista, tirou ouro dessa vida difícil. Conjurou a beleza 

de coisas deixadas para trás. Achou cura onde ela não vivia. 

Descobriu o antídoto em sua própria cozinha. Quebrou a maldição 

com suas próprias mãos. Passou as instruções para sua filha, que 

passou para a dela.156 

 

Em seguida, o vídeo caseiro da avó, que explica o título do álbum, Lemonade 

 

‘Tive meus altos e baixos, mas sempre tive força interior para me 

recompor’. 

‘Me deram limões, mas eu fiz uma limonada’. 

Minha avó disse que nada real pode ser ameaçado. Amor 

verdadeiro trouxe a salvação a mim. Com cada lágrima, veio 

redenção. E minha tortura se tornou meu remédio.157 

 

                                                           
156 BEYONCÉ. In: Lemonade, 2016. 
157 idem 
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O significado dessas palavras fica mais claro com a última música do álbum, a 

já citada Formation. 

 

3.1.3 Formation 

 

Formation, canção lançada em 6 de abril de 2016, denuncia o racismo policial, 

o descaso com os negros assassinados, clama à formação das pessoas negras e 

enaltece as qualidades fenotípicas, como o formato do nariz e os cabelos afros. No dia 

seguinte ao lançamento da música, Beyoncé a apresentou ao mundo no intervalo do 

SuperBowl (sobre o tema, ver capítulo 2). A canção surpreendeu os fãs e fortaleceu o 

discurso de Beyoncé, que de repente expõe ao mundo a sua negritude, suas raízes e 

seu orgulho por ser quem é - uma mulher negra. Acrescenta-se ao poder do discurso, a 

representatividade, que atingiu negros e negras e os arrebatou em cheio - 

principalmente as meninas negras. A construção do discurso impregnado por Beyoncé 

em Formation começa desde os primeiros acordes, quando a voz grave de um homem 

surge,  

 

O que aconteceu depois de Nova Orleans? 

Vadia, estou de volta porque o povo pediu158 

 

A voz pertence a Messy Mya, gay e ativista negro conhecido por tratar de 

temas polêmicos em vlogs na Internet. Mya foi assassinado nas ruas de Nova Orleans 

em 14 de novembro de 2010, quando saía do chá de bebê de seu filho ainda não 

nascido: um crime não solucionado até hoje159. O youtuber postava vídeos que 

misturavam comédia e assuntos polêmicos, como a violência do bairro onde morava e 

                                                           
158 BEYONCÉ. Formation. In: Lemonade, 2016. No original: What happened at the New Orleans?/Bitch, 
I’m back by popular demand. Letra e tradução retirada 
de:<https://www.vagalume.com.br/beyonce/formation-traducao.html>Acesso em 26 out. 2017 
159 SYFRET, Wendy. The story of messy mya, the tragic voice on beyoncé’s new track, 2016. 
Disponível em:<https://i-d.vice.com/en_us/article/a3gq9g/the-story-of-messy-mya-the-tragic-voice-on-
beyoncs-new-track> Acesso em 26 out. 2017 

https://www.vagalume.com.br/beyonce/formation-traducao.html
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a polêmica do furacão Katrina, ambos abordados no clipe de Formation. 

O furacão, que atingiu o litoral sul dos Estados Unidos em 2005, passou pela 

Flórida, Alabama e pelo Mississipi, até atingir sua potência máxima na Louisiana, 

principalmente em Nova Orleans. A cidade de Nova Orleans, apesar de um ponto 

turístico, era marcada pela desigualdade e pela pobreza160. Com população 

majoritariamente negra, as diferenças sociais eram extremas. Em 2005, à época do 

Katrina, 34% das famílias viviam abaixo da linha nacional da pobreza161. A crítica de 

Messy Mya foi diretamente ligada à desigualdade e ao racismo com que as pessoas de 

Nova Orleans foram recepcionadas desde o momento de anúncio do furacão que 

estava por vir – críticas abordadas pela população, pela política e pela mídia nacional e 

internacional. 

John Lewis, legislador democrata da Geórgia, afirmou que os negros pobres 

foram abandonados à própria sorte, uma verdadeira vergonha nacional162. A 

legisladora da Califórnia, Diane Watson, disse que o governo deveria ter feito mais para 

que as mortes fossem prevenidas e revelou as desigualdades econômicas e sociais 

que permitiram o elevado número de vítimas do furacão163. Ao analisarmos a estratégia 

de evacuação da cidade em busca de sobrevivência, a desigualdade apontada fica 

evidente. 

Cerca de 400 mil pessoas saíram de Nova Orleans - a maior evacuação na 

história dos Estados Unidos. Entretanto este número não alcança as centenas de 

milhares de pessoas carentes que não conseguiram fugir devido à falta de dinheiro e 

de apoio do governo164. A governadora de Louisiana à época, Kathleen Blanco, 

declarou estado de emergência três dias antes da tragédia, pedindo mais recursos para 

o governo federal. O pedido foi recebido com descaso: de 700 ônibus que a 

                                                           
160 Agência EFE. Legisladores criticam racismo nos resgate das vítimas do Katrina, 2005. Disponível 
em:< http://noticias.terra.com.br/mundo/furacaokatrina/interna/0,,OI657121-EI5397,00-
Legisladores+criticam+racismo+nos+resgate+das+vitimas+do+Katrina.html>Acesso em 26 out. 2017 
161 Idem 
162 Idem 
163 idem 
164 LOPEZ, German. Hurricane Katrina, in 7 essential facts. 2015. Disponível 
em:<https://www.vox.com/2015/8/23/9191907/hurricane-katrina/in/8947520>Acesso em 26 out. 2017 
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governadora solicitou para evacuar as pessoas, somente 100 foram enviados165. Sem 

recursos e com o descaso do governo federal, moradores negros e pobres foram 

abandonadas à própria sorte. 

Ao mesmo tempo em que a voz de Messy questiona o que aconteceu com 

Nova Orleans, a cantora aparece em cima de um carro de polícia submerso, com a 

insígnia New Orleans Police em destaque (figura 10). 

 

A junção de elementos sobre a inundação, o carro de polícia e as insígnias da 

força policial de Nova Orleans faz menção não apenas ao furacão Katrina que 

devastou a cidade (figura 11), mas também à violência policial (figura 12) – também 

denunciada nos vídeos de Mya. O jovem, com 22 anos, afirmava que os negros de 

Nova Orleans não tinham muita expectativa de vida devido à repressão policial e que 

por isso o próprio deveria estar perto de morrer166. Messy Mya chegou a postar no 

Facebook uma mensagem de lamento por um amigo que havia sido assassinado na 

semana anterior, escrevendo que sua própria hora estava próxima167. No dia seguinte à 

postagem, Mya foi baleado168. 

 

                                                           
165 idem 
166 SYFRET, Wendy. The story of messy mya, the tragic voice on beyoncé’s new track, 2016. 
167 idem 
168 idem 

Figura 10 – Beyoncé em cima do carro de polícia - Imagem retirada do videoclipe: BEYONCÉ. Formation in: Lemonade. 
2016. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=WDZJPJV__bQ> Acesso em 26 out. 2017 
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Em seguida, a letra de Formation começa com os primeiros versos se referindo 

a uma antiga polêmica sobre a cantora “Todos vocês invejosos tão ridículos com esse 

papo de illuminati”169. Beyoncé é acusada de participar da associação secreta dos 

Iluminatti170 desde que Jay-Z, seu marido, usou um dos símbolos da associação em um 

                                                           
169 BEYONCÉ. Formation. In: Lemonade. 2016. No original: Y'all haters corny with that Illuminati mess. 
Letra e tradução retirada de:<https://www.vagalume.com.br/beyonce/formation-traducao.html>Acesso em 
26 out. 2017 
170 Illuminati é o nome utilizado para a organização secreta conhecida como Illuminati Bávaros. O 
Illuminati Bávaro foi fundado em 1776 pelo professor Adam Weishaupt e pelo barão Adolph Von Knigge, 
na Baviera. Informação retirada de: OLIVEIRA, Francieli. O dialogismo de gêneros e as tendências 

Figura 11 – Cidade inundada - Imagem retirada do videoclipe: BEYONCÉ. Formation in: Lemonade. 2016 

Figura 12 – Uniforme com o nome “police” - Imagem retirada do videoclipe: BEYONCÉ. Formation in: Lemonade. 
2016 
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álbum seu171. A cantora utilizou o mesmo símbolo em um clipe, em 2013, e desde 

então rumores sobre seu sucesso estar ligado aos Iluminatti são comuns172. Nenhuma 

declaração jamais foi feita pela cantora sobre o assunto, sendo tocado pela primeira 

vez agora, na letra de Formation. O objetivo: Beyoncé é mulher, negra e poderosa, 

uma afronta para a sociedade racista, logo seu sucesso é sempre atribuído a quaisquer 

outros fatores, como um grupo secreto e conspirações das mais variadas, mas nunca a 

ela mesma. 

O cenário do clipe agora é uma mansão com ar colonial, onde a cantora 

aparece vestida com roupas que lembram o modo como as senhoras de negros 

escravizados se vestiam na época na escravidão. A letra fala da ostentação que cerca 

Beyoncé, sobre joias caras e vestidos chiques, ao mesmo tempo em que ocupa o lugar 

da sinhá branca (figura 13). 

 

Paparazzi fotografam meu estilo e minha arrogância 
Sou tão ousada quando arraso no meu vestido Givenchy 

(estilo) 
Sou tão possessiva que uso os colares do meu marido173 

 

A mulher negra não é mais a faxineira, a babá ou a empregada. Ela é a patroa, 

a que manda e que tem o poder. Lembremos que Beyoncé está inserida em uma 

sociedade completamente capitalista, em que o capital é praticamente sinônimo de 

poder. Com todas as ressalvas, o empoderamento por meio da ostentação é uma 

forma que Beyoncé encontrou para incomodar a elite branca. Mulheres negras e 

poderosas economicamente falando vão contra a normatividade da sociedade racista. 
                                                                                                                                                                                            
pós-modernas na obra de Anjos e demônios de Dan Brown. Analecta, v. 8, n. 2, p. 100, 2012. 
Disponível em:<http://200.201.10.18/index.php/analecta/article/view/1827/1608> Acesso em 23 nov. 2017 
171 “Por se tratar de uma organização secreta, várias conspirações afirmam que o grupo ainda existe e 
que o objetivo dos Illuminati é dominar o mundo através de influências e pressões sociais, econômicas e 
políticas. Alguns dos símbolos mais conhecidos dos Illuminati são o triângulo ou pirâmide, o "olho que 
tudo vê", a coruja e o obelisco.” Informação retirada de: ALVES, Walter Vinnícius. Illuminati e processos 
simbólicos: coincidência?. 2015. Disponível em 
:<http://repositorio.uniceub.br/bitstream/235/6995/1/21246149.pdf> Acesso em 23 nov. 2017 
172 BRACKEN, Becky. What Beyonce 'Formation' Lyrics About The Illuminati Really Mean. 2016. 
Disponível em:<https://www.romper.com/p/what-beyonce-formation-lyrics-about-the-illuminati-really-
mean-5615> Acesso em 26 out. 2017 
173 BEYONCÉ. Formation. In: Lemonade. 2016. No original: Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh / 
I'm so reckless when I rock my Givenchy dress (stylin'!) / I'm so possessive so I rock his Roc necklaces. 
Letra e tradução retirada de:<https://www.vagalume.com.br/beyonce/formation-traducao.html> Acesso em 
26 out. 2017 
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A mulher negra sai da cozinha e da senzala para ocupar os mesmos lugares que 

somente sinhás e senhores ocupavam. 

 

 

Figura 13 – Beyoncé e dançarinas vestidas de sinhás. Fonte: RODIMUSPRIME. 2016. Disponível 
em:<http://www.theblackguywhotips.com/2016/02/07/formation/beyonce-formation-music-video/> Acesso em 26 out. 
2017 

 

Meu pai é do Alabama, minha mãe da Louisiana 
Você mistura esse negro com aquela crioula e faz uma 

garota rebelde do Texas174 

 

Beyoncé fala das suas origens com orgulho. Seu pai, Matthew Knowles, afro-

americano vindo do Alabama, sua mãe, descendente de uma família canadense que 

liderou uma revolta nativa contra os britânicos no século XIX, nascida em Louisiana, e 

a cantora, uma negra texana175. A artista usa a palavra “bama” ao se referir a si 

mesma, uma gíria utilizada para designar os trabalhadores negros, que deixaram o sul 

rural dos Estados Unidos e partiram para as cidades do norte176. “Bama” era uma gíria 

                                                           
174 BEYONCÉ. Formation. In: Lemonade, 2016. No original: My daddy Alabama, momma Louisiana / You 
mix that negro with that Creole, make a Texas bama. Letra e tradução retirada 
de:<https://www.vagalume.com.br/beyonce/formation-traducao.html>Acesso em 26 out. 2017 
175 OTTONI, Anastácia. 7 motivos para Formation de Beyoncé ser uma aula de empoderamento 
negro, 2016. Disponível em:< http://qga.com.br/arte-cultura/musica/2016/02/7-motivos-para-formation-de-
beyonce-ser-uma-aula-de-empoderamento-negro>Acesso em 26 out. 2017 
176 ROSCHKE, Ryan. 10 Things You Might Not Know About Beyoncé's "Formation" Video, 2017. 
Disponível em:< https://www.popsugar.com/entertainment/photo-
gallery/40151530/image/40151556/Bama-Actually-Sort-Derogatory-Term>Acesso em 26 out. 2017 

http://www.theblackguywhotips.com/2016/02/07/formation/beyonce-formation-music-video/
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racista, que designava um negro que fugia dos padrões impostos pelos brancos, o que 

era considerado uma afronta177. Ao reivindicar o termo para si, Beyoncé atribui um 

novo significado a “texas bama”: o orgulho de onde ela veio e de quem ela é. 

Seguindo em frente com a letra, 

 

Eu gosto do cabelo da pequena herdeira, com o cabelo de 
bebê e afro 

Eu gosto do meu nariz de negro com as narinas do Jackson 
Five 

Ganhei todo esse dinheiro, mas eles nunca vão tirar minha 
terra de mim 

Eu tenho molho de pimenta na minha bolsa, estilo178 

 

 

Em 2014, uma petição online foi feita contra Beyoncé. O motivo: O cabelo de 

Blue Ivy, filha da cantora. Com apenas 2 anos de idade, Blue foi vítima de racismo 

publicamente. Jasmine Tolliver, indignada com o cabelo afro da criança, organizou o 

abaixo-assinado “Penteie o cabelo dela”, postado no site Change.Org, no qual criticava 

cruelmente o cabelo de Blue. Nas palavras de Tolliver, “A menina tem aparecido com 

dreads e tochas de cabelos embaraçados. Por favor, vamos manifestar nossa 

insatisfação e pedir um pouco mais de cuidado com o cabelo de Blue Ivy”179. Por mais 

absurdo que pareça, a petição recebeu mais de 4 mil assinaturas e os mais diversos 

tipos de comentários racistas, como “odeio quando uma mãe tem um visual de um 

milhão de dólares, com o cabelo sempre feito, e parece que a criança não viu um pente 

desde que nasceu”180 e “nenhuma criança cuja mãe gasta milhares com seu cabelo 

deveria viver parecendo uma ovelha”181. 

 

                                                           
177 idem 
178 BEYONCÉ. Formation. In: Lemonade. 2016. No original: I like my baby heir with baby hair and afros / 
I like my negro nose with Jackson Five nostrils / Earned all this money, but they never take the country out 
me / I got hot sauce in my bag, swag. Letra e tradução retirada 
de:<https://www.vagalume.com.br/beyonce/formation-traducao.html>Acesso em 26 out. 2017 
179 UOL. Mulher cria petição para Beyoncé e Jay-Z pentearem cabelo de Blue Ivy, 2014. Disponível 
em:< http://celebridades.uol.com.br/noticias/redacao/2014/06/13/mulher-cria-peticao-para-beyonce-e-jay-
z-pentearem-cabelo-de-blue-ivy.htm>Acesso em 26 out. 2017 
180 Idem 
181 UOL. Mulher cria petição para Beyoncé e Jay-Z pentearem cabelo de Blue Ivy, 2014. 
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Beyoncé não deixou a ação passar sem uma contundente reação. Enquanto a 

letra exalta o cabelo da filha, no clipe Blue Ivy aparece brincando com suas amigas. 

Todas vestidas de princesa, a pequena Blue aparece no centro da tela exaltando suas 

características negras, como o seu cabelo afro (figura 14). A representatividade deste 

momento é de uma imensidão quase que inexplicável. Beyoncé não apenas assume a 

negritude da filha, como assume a sua própria. Durante anos a cantora foi acusada de 

embranquecimento e é em Formation que a cantora dá uma resposta: Beyoncé não 

apenas propõe uma valorização e exaltação da estética negra, como se assume como 

a mulher negra que é. 

No mesmo trecho, Beyoncé afirma que ganhou dinheiro, alcançou um local de 

poder, porém isso não significa que deixou suas origens. Ao contrário, isso deu força e 

visibilidade para que pudesse ser ouvida. O termo eu tenho molho de pimenta na 

minha bolsa complementa o que acontece momentos antes de Formation. Na música 

Hold Up, ainda em Lemonade, a cantora aparece com um taco de beisebol com o 

nome “hot sauce” escrito (figura 15). Somando a ilustração de Hold Up - onde a cantora 

destrói uma pequena cidade com o seu taco de beisebol -, com a letra de Formation 

que se refere a protesto e exaltação da resistência negra, pode-se dizer que Beyoncé 

quis mostrar que não será silenciada, que sempre terá uma “arma na bolsa” contra 

ataques racistas. 

Figura 14 – Blue Ivy e duas meninas vestidas de princesa. Imagem retirada do álbum visual: BEYONCÉ. 
Formation in: Lemonade. 2016. 
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A exaltação da beleza negra e a resistência não estão presentes apenas neste 

momento. Em todo o álbum visual Lemonade, somente aparecem pessoas negras, 

sejam homens, mulheres ou crianças. Todos com os cabelos naturais demonstrando o 

orgulho que possuem por serem quem e como são. O único momento em que 

aparecem pessoas brancas é quando a força policial é retratada em uma mensagem 

simples e direta: o opressor tem cor. 

Mais à frente, Beyoncé canta “I see it, I want it. I stunt, yellow-bone it”182. O 

termo yellow-bone é utilizado para definir um afrodescendente que tem um tom de pele 

mais claro183. Beyoncé fala do seu orgulho de ser negra, mesmo considerada como 

uma negra de pele clara. Percebe-se ainda uma crítica ao embranquecimento com o 

qual é tratada. A repercussão em torno de um “embranquecimento” da cantora é 
                                                           
182 BEYONCÉ. Formation. In: Lemonade, 2016. Na tradução: Dou close, negra considerada mais clara. 
Letra e tradução retiradas de:<https://www.vagalume.com.br/beyonce/formation-traducao.html>Acesso 
em 26 out. 2017 
183 LUDERS-MANUEL, Shannon. A Yellow-Bone’s Analysis of Beyonce’s “Formation”, 2016. 
Disponível em:<https://medium.com/@sludersmanuel/a-yellow-bone-s-analysis-of-beyonce-s-formation-
e39a3366bfe9>Acesso em 26 out. 2017 

Figura 15 – Beyoncé com o taco de beisebol. Fonte: LACHENAL, Jessica. One Swing of Beyoncé’s Hot Sauce Will 
Literally F You Up. 2016. Disponível em:< https://www.themarysue.com/hot-sauce-in-my-bag/> Acesso em 26 out 

2017 

https://www.themarysue.com/hot-sauce-in-my-bag/
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constante, onde ativistas a criticam por usar cabelos e perucas lisas, o tom loiro das 

madeixas e notícias de que ela teria feito um processo de embranquecimento da pele. 

A imagem de Beyoncé é constantemente reproduzida como uma pessoa 

branca nas mais diversas campanhas publicitárias. Em 2008, a L’Oréal, empresa de 

cosméticos, foi acusada de embranquecer a imagem de Beyoncé em campanha 

dirigida ao público feminino (figura 16)184. Neste ano, 2017, o museu Madame 

Tussauds, em Nova York, colocou à exposição uma estátua de cera em homenagem a 

Beyoncé, porém a estátua não se parecia em nada com a cantora (figura 17), pois se 

tratava de uma mulher branca185. 

                                                           
184 QUEM ONLINE. Empresa de cosméticos é acusada de "branquear" Beyoncé, 2008. Disponível 
em:<http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI9893-9531,00-
EMPRESA+DE+COSMETICOS+E+ACUSADA+DE+BRANQUEAR+BEYONCE.html> Acesso em 26 out. 
2017 
185 SANGHANI, Radhika. O QUE O ESBRANQUIÇAMENTO DE BEYONCÉ DEVERIA NOS ENSINAR, 
2017. Disponível em:<http://www.educadora.am.br/entretenimento/o-que-o-esbranquicamento-de-
beyonce-deveria-nos-ensinar/>Acesso em 26 out. 2017 

Figura 16 – Beyoncé na propaganda da 
L’Oréal. Fonte: QUEM ONLINE. Empresa 
de cosméticos é acusada de "branquear" 
Beyoncé. 2008. Disponível 
em:<http://revistaquem.globo.com/Revista/
Quem/0,,EMI9893-9531,00-
EMPRESA+DE+COSMETICOS+E+ACUS
ADA+DE+BRANQUEAR+BEYONCE.html>
Acesso em 26 out. 2017 

http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI9893-9531,00-EMPRESA+DE+COSMETICOS+E+ACUSADA+DE+BRANQUEAR+BEYONCE.html
http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI9893-9531,00-EMPRESA+DE+COSMETICOS+E+ACUSADA+DE+BRANQUEAR+BEYONCE.html
http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI9893-9531,00-EMPRESA+DE+COSMETICOS+E+ACUSADA+DE+BRANQUEAR+BEYONCE.html
http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI9893-9531,00-EMPRESA+DE+COSMETICOS+E+ACUSADA+DE+BRANQUEAR+BEYONCE.html
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A artista se coloca contra todas as críticas e notícias de um possível 

clareamento da pele, além de todo o embranquecimento com o qual é retratada pela 

mídia, evidenciando que apesar de ser uma negra de pele mais clara, continua sendo 

negra - e tem orgulho disso. No próximo verso, Beyoncé faz um chamado 

Ok ok, meninas, vamos ficar em formação, porque eu 
arraso 

Ok, meninas, vamos ficar em formação, porque eu arraso 
Prove-me que tem alguma coordenação 

Arrase com habilidade ou será eliminada186 

                                                           
186 BEYONCÉ. Formation. In: Lemonade, 2016. No original: Okay, ladies, now let's get in formation 
('cause I slay) / Okay, ladies, now let's get in formation ('cause I slay) / Prove to me you got some 

Figura 17 – Estátua em 
homenagem a Beyoncé. 
Fonte: SANGHANI, Radhika. 
O QUE O 
ESBRANQUIÇAMENTO DE 
BEYONCÉ DEVERIA NOS 
ENSINAR. 2017. Disponível 
em:<http://www.educadora.a
m.br/entretenimento/o-que-o-
esbranquicamento-de-
beyonce-deveria-nos-
ensinar/> Acesso em 26 out. 
2017 
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Beyoncé chama as mulheres para se organizarem e lutarem, tal qual o 

movimento das Panteras Negras. Zandria F. Robinson, crítica cultural, escreveu que  

Formação, então, é uma metáfora para a luta das 
feministas negras […] Para ser bem-sucedido, deve 

haver coordenação, do tipo que coreógrafos e líderes 
de movimento fazem, o tipo que as mulheres negras 
fazem em bairros e organizações. Para acabar com a 

violência do patriarcado e da supremacia branca, 
devemos começar com a formação adequada187. 

No clipe, cantora e dançarinas afro-americanas se postam em formação, em 

uma coreografia que simboliza a união, a força e a luta. Em determinado momento, 

cantora e dançarinas se postam formando um grande “X” (figura 18), em uma alusão a 

Malcom X, militante e símbolo do movimento negro nos EUA. Em trecho seguinte, é 

possível fazer uma associação à palavra “informação”, visto o efeito sonoro que as 

palavras “let’s get in formation” formam188. 

 

                                                                                                                                                                                            
coordination ('cause I slay) / Slay trick or you get eliminated (I slay). Letra e tradução retirada 
de:<https://www.vagalume.com.br/beyonce/formation-traducao.html>Acesso em 26 out. 2017 
187 OTTONI, Anastácia. 7 motivos para Formation de Beyoncé ser uma aula de empoderamento 
negro, 2016. 
188 Idem 

Figura 18 – Dançarinas em formação. Imagem retirada do álbum visual: BEYONCÉ. Formation in: Lemonade. 2016.  
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Nesse sentido, seria um apelo para que nos informemos, que nos 

mantenhamos atentos para que não caiamos nas armadilhas racistas e não aceitemos 

a condição de submissão por raça, gênero, sexualidade, ou o que for. Somente com a 

informação é que poderemos nos defender, é a isso que a artista nos clama: a 

entrarmos em formação, e mais ainda, a adquirirmos informação. 
 
Ok ok, meninas, vamos ficar em formação, porque eu arraso 

Ok, meninas, vamos ficar em formação, porque eu arraso 
Prove-me que tem alguma coordenação 

Arrase com habilidade ou será eliminada189 
 

Em seguida, Beyoncé ultrapassa as barreiras impostas pela divisão de gênero, 

se colocando no lugar de um homem que banca a mulher190.  

Quando ele transa bem 
Eu o levo para o Red Lobster porque eu arraso 

Quando ele transa bem 
Eu o levo para o Red Lobster porque eu arraso 

Se ele fizer direito 
Posso levá-lo num voo no meu helicóptero porque eu arraso 

Posso largá-lo no shopping 
Deixá-lo comprar alguns J's, deixá-lo fazer compras 

Porque eu arraso 
Posso fazer a sua música tocar 

Na rádio, porque eu arraso 
Posso fazer a sua música tocar 

Na rádio, porque eu arraso 
Você poderia ser um Bill Gates negro em formação 

Porque eu arraso 
Eu poderia ser um Bill Gates negro em formação191 

 

                                                           
189 BEYONCÉ. Formation. In: Lemonade, 2016. No original: Okay, okay, ladies, now let's get in 
formation, cause I slay / Okay, ladies, now let's get in formation, cause I slay / Prove to me you got some 
coordination, cause I slay / Slay trick, or you get eliminated. Letra e tradução retirada 
de:<https://www.vagalume.com.br/beyonce/formation-traducao.html> 
190 OTTONI, Anastácia. 7 motivos para Formation de Beyoncé ser uma aula de empoderamento 
negro, 2016. 
191 BEYONCÉ. Formation. In: Lemonade. 2016. No original: When he fuck me good / I take his ass to 
Red Lobster, cause I slay / When he fuck me good / I take his ass to Red Lobster, cause I slay / If he hit it 
right / I might take him on a flight on my chopper, cause I slay / Drop him off at the mal / Let him buy some 
J's, let him shop up / Cause I slay / I might get your song played / On the radio station, cause I slay / I 
might get your song played / On the radio station, cause I slay / You just might be a black Bill Gates in the 
making / Cause I slay / I just might be a black Bill Gates in the making. Letra e tradução retirada 
de:<https://www.vagalume.com.br/beyonce/formation-traducao.html>Acesso em 26 out. 2017 
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Beyoncé não precisa que a sustentem, não precisa estar por trás de um 

homem, nem tampouco se submeter a um. Ela está na frente - de sua carreira, da sua 

sexualidade e de sua vida. Ela pode sustentar o homem, se quiser, pode rebolar, pode 

exaltar a sua sexualidade, porque ela é dona de si, não se submete à ordem patriarcal, 

e faz o que quiser. No videoclipe, a artista demonstra o quanto não se importa com as 

imposições da sociedade, mostrando o dedo do meio e reverberando suas palavras de 

ordem. 

As referências na letra param por aí, entretanto as próximas cenas do 

videoclipe permanecem em resgate à história da violência policial contra afro-

americanos. Em determinado momento, Beyoncé aparece dançando com suas 

dançarinas na frente de um carro de táxi, ao mesmo tempo em que são gravadas em 

imagens de câmera amadora (figura 19). 

 

A imagem se remete à violência que Rodney King, um taxista negro, sofreu no 

ano de 1991 em Los Angeles. O taxista foi brutalmente espancado por um grupo de 

policiais, atacado mais de 50 vezes com cassetetes e armas de choque192. O que os 

policiais não contavam era que havia um cinegrafista amador filmando toda a cena, que 

                                                           
192 BATES, Karen Grisby; PAO, Maureen. When LA Erupted In Anger: A Look Back At The Rodney 
King Riots, 2017. Disponível em:<http://www.npr.org/2017/04/26/524744989/when-la-erupted-in-anger-a-
look-back-at-the-rodney-king-riots>Acesso em 26 out. 2017 

Figura 19 – Dançarinas na frente de um carro de táxi. Imagem retirada do álbum visual: BEYONCÉ. Formation in: 
Lemonade. 2016. 
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tomou as manchetes dos Estados Unidos193. A disseminação do vídeo causou diversas 

revoltas entre a população negra e a polícia local, principalmente pelo fato de que 

somente quatro dos sete agressores foram julgados, sendo ainda inocentados em 

primeira instância194. A repressão policial ganha mais um destaque na narrativa de 

Formation. 

Finalmente, o clipe se encerra de forma igualmente intensa e em forma de 

protesto. Logo após imagens de um jornal com o rosto de Martin Luther King, de 

empoderamento de mulheres negras aparecendo em posição de poder, exaltação da 

estética negra e de afirmação da sua origem negra, Beyoncé finaliza o vídeo com uma 

criança negra dançando em frente à tropa policial. Quando para, abre os braços, ao 

que os policiais respondem levantando os braços para cima (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193 RODNEY KING BEATING VIDEO Full length footage SCREENER. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=8Coui65pO2E>Acesso em 26 out. 2017 
194 BATES, Karen Grisby; PAO, Maureen. When LA Erupted In Anger: A Look Back At The Rodney 
King Riots, 2017. 

Figura 20 – Criança com os braços abertos frente à tropa policial. Imagem retirada do álbum visual: 
BEYONCÉ. Formation in: Lemonade. 2016. 
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Mais à frente, uma parede pichada (figura 21) com os dizeres “stop shooting 

us” (parem de atirar em nós), uma menção ao movimento Black Lives Matter. Na cena 

final, Beyoncé, que anteriormente estava em cima do carro de polícia que flutuava na 

água, vai aos poucos sendo afogada, até ficar completamente inundada: mais um 

corpo negro que se vai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4  Receptividade de Formation 

 

Através de entrevista concedida pelo Facebook, três mulheres se dispuseram a 

se manifestar acerca de como o discurso de Formation foi recebido pelas mesmas. Ao 

lermos os depoimentos, percebemos mulheres que se sentiram representadas de 

alguma forma. Se Beyoncé já era considerada uma rainha, agora ela acaba de elevar 

de nível. Abaixo, os relatos, que revelam como Beyoncé as ajudou a aceitarem seus 

cabelos, seus lábios e sua cor. 

 

Beyoncé apareceu em uma época da minha vida que o que eu 
mais precisava no momento era de representatividade (eu deveria 
ter uns 10 anos na época), não sentia o orgulho que sinto hoje de 

Figura 21 – Stop Shooting Us. Imagem retirada do álbum visual: BEYONCÉ. Formation in: Lemonade. 2016. 
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ser mulher e negra, não via beleza nos meus lábios carnudos e 
nariz de coxinha e muito menos nos meus cabelos alisados e de 
repente conhecer Beyoncé uma mulher negra, loira (pra mim 
negro e loiro não era nada bonito), cabelos alisados, lábios 
carnudos e mesmo tendo as características de negro que tenho 
sendo endeusada, me fez sair daquela prisão e me empoderar 
aos poucos. (Melissa, 17 anos, Brasília -  DF) 

 

Formation elucidou meu posicionamento no feminismo negro no 
contexto escolar. Incentivando as garotas negras a se sentirem 
pertencentes e valorizadas enquanto cor e raça, traços e laços 
negros. Com Formation pude unir o discurso das minorias na 
dança/coreografia que firmaram o poder feminino às adolescentes 
que pelas adversidades sociais se reconheciam inferiores, a 
reconhecerem que SIM, ELAS SÃO, ELAS PODEM! Com 
Formation estruturei um projeto de sororidade no banheiro 
feminino, com uma caixinha de absorventes que atende todas 
elas, por elas e com elas. Formation trouxe a mim e a elas a 
percepção de liderança feminina e autonomia no 
ensino/aprendizagem. (Karume, 25 anos, Itumbiara – GO) 

 

Sempre gostei da Bey pelas músicas, só depois que entrei para a 
militância que fui perceber como as letras dela realmente tinham 
outro sentido. Comecei com Flawless junto com a Nicki Minaj, de 
cara logo amei justamente as duas falando sobre feminismo, seus 
corpos e sobre igualdade. E quando você vê dois ícones da 
música negra pop tu se sente muito mais representada sabe? 
Depois quando lançou Formation foi aquele lacre para a minha 
pessoa, sinceramente acho que todas as músicas que ela lançou, 
essa foi a que mais teve significado. Justamente por ela falar da 
família, da ascendência negra, falar como é superar barreiras e 
construir uma carreira mesmo com a sociedade dizendo que você 
não pode, isso mexeu muito comigo. Vim de família com maioria 
negros, apesar do meu pai ser português, a mãe dele é angolana, 
minha família por parte de pai que é majoritariamente negra, 
nascida e criada na zona rural, eu fui juntamente com meu primo 
uma das primeiras a passar para o ensino superior e entrar numa 
federal (passei para 4 universidades) e tive que enfrentar muitos 
professores e alunos racistas que se surpreendiam por uma negra 
ter passado em primeiro lugar para uma faculdade renomada com 
a política de cotas. E agora, meu irmão é mais um negro que 
entrou para a universidade. Ver Bey como um ícone é mais que 
representatividade, é retomada de uma história de superação. 
Atualmente eu me vejo mais politizada, me vejo mais como a 
mulher negra que vem batendo de frente com a sociedade todos 
os dias, e quero dar muito orgulho a minha família por isso. Quero 
mostrar que eu sou um ser pensante, inteligente e capaz além da 
minha cor. Sei que a vida é uma eterna desconstrução e 
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aprendizado, mas ver uma cantora mundial negra que dá 
visibilidade a sua história é muito bom! Me emociono com os 
filmes que retratam a história dos negros, me emociono ao ver 
negros sendo destaque, assim como me emociono cada vez que 
Formation toca, pois vejo como o empoderamento do povo preto é 
importante e transgressor.195 (Ana Carolina, 23 anos, Rio de 
Janeiro – RJ) 

 

3.2 Considerações finais sobre Lemonade 

Lemonade se configura não apenas como o novo álbum visual de Beyoncé. 

Está mais para o momento em que a cantora se permitiu ser vista, sentida, ouvida e 

compreendida. Retomando as palavras que conduzem a narrativa: intuição, negação, 

ira, apatia, vazio, prestação de contas, reformação, perdão, ressurreição, esperança e 

redenção, somos transportados para uma realidade não tão distante de nós. Dividido 

em três partes, somos lembrados a todo momento que Beyoncé não é um ser 

inatingível, dotado de poderes especiais ou de uma vida repleta apenas de glamour. 

Beyoncé é um ser humano que sente, sofre e ama, tal como todos nós. 

O jogo de palavras e a busca pelo significado traduzem o início do álbum. 

Intuição, negação e ira revelam uma mulher enganada, traída e paralisada pelo medo 

do que está por vir. Músicas em tons acusatórios em junção com letras de auto 

culpabilização, ao mesmo tempo em que demonstram uma mulher que não quer 

sucumbir ao sofrimento. A cantora traz à tona o discurso de Malcom X sobre o 

sofrimento das mulheres negras e confirma: o preterimento e a solidão da mulher negra 

existem. 

Apatia, vazio e prestação de contas carregam a segunda parte de Lemonade, o 

que pode ser considerado uma segunda fase do processo de luto pela traição. A 

solidão da mulher negra mais uma vez se faz presente, porém em um outro 

relacionamento, o da mãe de Beyoncé. A cantora expõe suas dúvidas sobre um 

suposto relacionamento abusivo entre seu pai e sua mãe, além de abordar o 

comportamento autoritário e as exigências do pai perante a filha. Um verdadeiro acerto 

                                                           
195 Apesar do relato extenso, o mesmo foi considerado em sua completude devido a importância da 
vivência e percepção da entrevistada. 
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de contas com o passado entre mãe e pai, filha e figura paterna. 

Reformação e perdão integram a segunda parte de Lemonade, porém os 

classificaria como a terceira parte da superação ao sofrimento que lhe foi causado. 

Beyoncé retoma as palavras de amor e de afeto, presentes depois do período de luto 

pelo qual estava passando. A narrativa mostra uma mulher que se reconciliou com o 

marido e que está lutando, junto ao mesmo, para que a felicidade após a tempestade 

seja possível. Vídeos do casal se divertindo com a até então única filha, Blue Ivy, 

reforçam a possibilidade de famílias negras serem felizes, contra todas as regras e 

estereótipos racistas existentes. A mensagem é clara: famílias negras podem ser 

felizes. 

Após o período de luto, a superação e o recomeço, Beyoncé dirige o olhar para 

além da sua perspectiva individual. Ressurreição, esperança e redenção são as 

palavras mais intensas e significativas nesse sentido, por abordar questões raciais de 

forma coletiva. Beyoncé demonstra não apenas o apoio à causa racial, como o 

reconhecimento dentro desta causa e o protesto para que corpos negros sejam 

humanizados e respeitados com toda a sua totalidade. A junção da ressurreição 

proposta em Forward, com fotos de filhos negros assassinados pela polícia, com a 

esperança de liberdade em Freedom e a redenção ao se desculpar por não tocar na 

pauta racial e só agora se afirmar como mulher negra, em Formation, completam uma 

narrativa de autodescoberta, tomada de consciência negra coletiva, sobrevivência e 

resistência. 

Em todo momento, observa-se a preocupação em passar a mensagem 

completa, com as referências adequadas e evidentes para que se possa ser alcançada 

por toda a massa. Mais do que um produto do capitalismo, Beyoncé aponta a 

possibilidade de colaborar para as causas sociais das mais diversas formas, como 

inserida na expressão em forma de arte, tal qual Lemonade. Beyoncé mostra um 

mundo em que pessoas negras ocupam lugares de poder, são sujeitos de sua própria 

história, resistem às forças do racismo e lutam cotidianamente para um mundo melhor 

para seus filhos. A tal representatividade que tanto se fala, pouco se vê, mas que 

esteve presente em todo o Lemonade. Finalizo com a própria Beyoncé justificando a 

relevância e a intenção do seu trabalho, em trecho de agradecimento pela premiação 
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como melhor álbum urbano contemporâneo em 2016: 

Obrigada a todos que trabalharam tão duro para capturar a 
profundidade da cultura do Sul dos EUA. Agradeço a Deus por 
minha família, meu maravilhoso marido, minha bela filha, meus 
fãs, por me trazer tanta felicidade e apoio. Todos nós 
experimentamos dor e perda e nos tornamos inaudíveis. Minha 
intenção com o filme e o álbum foi criar uma voz para nossas 
dores, nossas lutas, nossas sombras, nossa história, para 
enfrentar questões que nos deixam desconfortáveis. É importante 
para mim mostrar imagens para os meus filhos que refletem sua 
beleza, para que eles possam crescer em um mundo onde eles se 
reconheçam, primeiro em suas próprias famílias, bem como nos 
noticiários, o SuperBowl, as Olimpíadas, a Casa Branca e os 
Grammys, e vejam a si mesmos. E não há dúvidas de que eles 
são bonitos, inteligentes e capazes. É isso que eu quero para as 
crianças de todas as raças, e eu sinto que é vital que nós 
aprendamos com o passado e reconheçamos nossas tendências 
para repetir nossos erros. Obrigada por premiar “Lemonade”.196 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
196 Beyoncé - Melhor Álbum Urbano Contemporâneo, Discurso (Legendado). 2016. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=v06hi4G5uhQ>Acesso em 26 out. 2017    
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Conclusão 

 

Elucidando o conceito de interseccionalidade, que busca capturar os diversos 

eixos de subordinação à que a mulher negra está inserida, feministas como bell 

hooks, Ângela Davis, Sueli Carneiro, Hazel Carby, Patricia Hill Collins e Djamila 

Ribeiro explicaram as diferenciações que devem ser levadas em consideração ao se 

tratar desse grupo específico de mulheres. A leitura dos argumentos das autoras nos 

permitiu observar que a mulher negra está inserida em um outro patamar de violência 

– a violência racial, o que traz outras preocupações – que não fazem parte das pautas 

das mulheres brancas – para as feministas negras. 

É nessas diferenciações que a cantora Beyoncé está inserida. Mulher e negra, 

vimos que Beyoncé abordou questões relacionadas ao feminismo desde o início de 

sua carreira, como a independência e a emancipação feminina. Através das letras, 

observou-se que o público para o qual elas se destinam é o público feminino, com 

músicas que falam de superação de relacionamento, sexo, independência financeira 

e emocional e que convocam a mulher a se sentir poderosa e dona do mundo. Vemos 

a evolução da cantora que, tendo rejeitado o termo feminista de forma pública, 

abraçou o movimento à medida que acontecia o seu processo de tomada de 

consciência. 

No entanto, só recentemente, em 2016, que a artista pontuou a questão racial. 

Em Lemonade, vimos que Beyoncé abordou a violência policial, o genocídio negro, a 

solidão da mulher preta, a representatividade, a falsa abolição, a valorização da 

estética e ancestralidade negras, e ainda a defesa da ascensão de pessoas negras 

economicamente falando. A cantora inteligentemente usou de seu lugar de poder 

para enfim falar sobre o racismo, em um momento crucial de sua carreira, em que 

possui força, popularidade e uma legião de fãs que não a deixam ser silenciada. 

Evidentemente, não podemos deixar de lado as críticas direcionadas ao 

ativismo da cantora. Críticas precisam e devem ser feitas. Porém, precisamos nos 

atentar para o fato de que Beyoncé é uma mulher que ainda está aprendendo sobre o 

feminismo. A máxima “ninguém nasce desconstruído” se aplica à cantora, que 
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demonstra ao longo da carreira sua trajetória de aprendizagem e de desconstrução 

de uma lógica patriarcal e machista à qual esteve (está) submetida. Por isso, elucido 

novamente as palavras da escritora Clara Averbuck, “todo mundo erra, né?”197. 

Não podemos nos ater à explicação simplista de “todos erramos”, mas 

devemos levar em consideração todo o processo de tomada de consciência feminista 

e o intento de constante aprendizagem que a cantora apresenta. O processo de 

desconstrução é um caminho longo e árduo, por isso acredito que desconsiderar toda 

uma trajetória de músicas de emancipação feminina e ações em prol das mulheres e 

reduzir o feminismo de Beyoncé a “feminismo de telão” é um tanto quanto desonesto 

não somente com a cantora, mas com os fãs e com o próprio feminismo. Feministas 

também erram. 

Outro ponto a ser considerado, ainda com o tema feminismo, é que Beyoncé é 

uma mulher negra. Seria coincidência todas as críticas quanto ao seu feminismo, 

enquanto artistas brancas se intitulam feministas e não recebem a enxurrada de 

acusações que a cantora recebe? Como visto no questionário aplicado, a maioria de 

mulheres negras considera Beyoncé representativa no movimento feminista, 

enquanto a maioria de mulheres brancas optaram pela resposta “não consigo opinar”. 

Já sabemos que as músicas da cantora são direcionadas para todas as mulheres, 

então porque brancas, ainda que exaltando e sendo fãs da cantora, negam que a 

mesma possa fazer parte do feminismo e, concomitantemente, exaltam e consideram 

cantoras e artistas brancas como feministas? 

Torno a bater na tecla: Beyoncé é uma mulher negra. E ser famosa e milionária 

não excluem o fato de que a mesma pode e sofre racismo, ainda que de forma 

diferenciada da maioria das mulheres negras, por estar em uma posição de poder. 

Lembremos aqui as palavras de Ângela Davis ainda no primeiro capítulo, onde diz 

que apesar de termos consciência das vivências negras como um todo, não podemos 

nos deixar levar para os caminhos de uma história única e universal que transforma a 

opressão em uma categoria homogênea198. Sabemos das pautas do feminismo negro 

como um todo, mas não podemos esquecer que a individualidade da mulher negra 

                                                           
197 AVERBUCK, Clara. Beyoncé e o Feminismo. 2014 
198 DAVIS, Angela. As mulheres negras na construção de uma nova utopia, 2011. 
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existe, bem como da interseccionalidade que deve ser retomada. Beyoncé não sofre 

preconceito de classe, pois é milionária. No entanto, continua vulnerável para sofrer o 

preconceito de gênero e de raça, pois ainda que com todo o dinheiro e fama, Beyoncé 

continua sendo mulher e negra em uma sociedade patriarcal, machista, misógina e 

racista. 

Sobre as músicas selecionadas de Lemonade, Forward, Freedom e Formation, 

a denúncia contra a polícia é uma ferida que Beyoncé faz questão de afirmar a todo 

tempo. Saindo dos troncos onde eram açoitados, o açoite virou a arma e o capitão do 

mato, o policial. Trazendo para o Brasil, vários exemplos podem ser citados, como foi o 

caso dos 5 jovens negros que foram mortos pela polícia, com 111 tiros de fuzil 

disparados contra eles199. Em 2016, Jhonata Dalber Matos Alves de apenas 16 anos foi 

assassinado por PMs porque o saco de pipoca que segurava foi “confundido” com um 

saco de drogas200. Luana Barbosa dos Reis, mulher, negra e lésbica, foi espancada e 

consequentemente morta por PMs, sem absolutamente nenhum motivo201. E mais 

recentemente, Diogo Cintra, ator negro, que ao fugir de uma tentativa de assalto contra 

ele, foi encurralado pelo segurança e entregue aos assaltantes, pelos quais foi 

espancado202. Infelizmente, os casos mencionados não são casos isolados. Todos os 

dias, negros são mortos nas mãos de policiais, crimes que passam impunes e muitas 

vezes silenciados e até aplaudidos pela sociedade. A polícia é racista aqui e em 

qualquer lugar do mundo, e é disso que se trata a música: da truculência dos policiais 

contra os corpos negros. 

Concluo afirmando que a cantora não é um ícone do feminismo ou do 

movimento negro, ao contrário, há muito que aprender e colocar em prática para que a 

mesma possa ser considerada um porta voz do feminismo negro. A pauta da classe 

                                                           
199 G1. Policiais deram mais de 100 tiros em carros de jovens mortos no Rio, 2015. Disponível 
em:<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/12/mais-de-100-tiros-foram-disparados-por-pms-
envolvidos-em-mortes-no-rio.html>Acesso em 16 nov. 2017 
200 G1. Moradores dizem que jovem foi morto por engano por PMs, no Rio, 2016. Disponível em:< 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/pms-confundem-pipoca-com-drogas-e-matam-jovem-
dizem-moradores.html>Acesso em 16 nov. 2017 
201 G1. Após morte, família acusa PMs de espancar mulher em Ribeirão Preto, 2016. Disponível 
em:< http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2016/04/apos-morte-familia-acusa-pms-de-
espancar-mulher-em-ribeirao-preto.html>Acesso em 16 nov. 2017 
202 CINTRA, Diogo. In: Depoimento de Facebook, 2017. Disponível 
em:<https://www.facebook.com/reiscintra/posts/10155821145641506>Acesso em 16 nov. 2017 
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deve ser considerada por feministas negras, sem contar que Beyoncé emprega um 

discurso que pode ser confundido com a defesa de que mulheres devem ser superiores 

aos homens: e não é isso o que queremos. No entanto, ressalto que se encontra em 

um processo de tomada de consciência contínuo, chama as massas negras para lutar 

e ter orgulho do que são, assumindo em sua arte um discurso de representatividade e 

de debate, além da afirmação da identidade negra. 

Assim, levar as músicas para uma análise em sala de aula elucidará os alunos 

da importância do tema, quiçá perceberem ações racistas que eles mesmos cometem 

contra os colegas, refletirem e mudarem de postura, além de proporcionar o 

empoderamento de alunos negros. A historicização das letras permite análises do 

processo de genocídio, de escravização e de libertação dos povos negros, que 

possibilitam que os povos historicamente subalternizados tenham direito de conhecer, 

questionar e escrever a sua própria história. Não podemos dizer se a mesma 

continuará pelos caminhos de discurso sobre questões raciais e sociais, mas podemos 

afirmar que Lemonade possuiu toda uma força, representatividade e protestos que 

ficarão marcados no imaginário, principalmente, das pessoas negras, a quem este 

álbum é destinado. 
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pt-br-0402CD193860DCC15326?types=V&> Acesso em 26 out. 2017 
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em:<http://mais.uol.com.br/view/jbux3l5selct/parte-3--lemonade-the-visual-album--legendado-

pt-br-0402CD193860DCC15326?types=V&> Acesso em 26 out. 2017 

Figura 10 – Beyoncé em cima do carro de polícia - Imagem retirada do videoclipe: 

BEYONCÉ. Formation in: Lemonade. 2016. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=WDZJPJV__bQ> Acesso em 26 out. 2017 

Figura 11 – Cidade inundada - Imagem retirada do videoclipe: BEYONCÉ. Formation in: 

Lemonade. 2016 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=WDZJPJV__bQ> 

Acesso em 26 out. 2017 

Figura 12 – Uniforme com o nome “police” - Imagem retirada do videoclipe: BEYONCÉ. 

Formation in: Lemonade. 2016. Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=WDZJPJV__bQ> Acesso em 26 out. 2017 
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