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Esta pesquisa objetiva operacionalizar o conceito de “lugar de fala”, teorizado pela filósofa 

feminista negra, Djamila Ribeiro (2017), como ferramenta descritiva-interpretativa-política para 

a teoria da Análise de Discurso. Realizaremos análise dos discursos constituintes do lugar de 

fala de rappers feministas brancas cisgênero quando da representação do corpo do homem 

negro, além de compará-los aos discursos de mulheres negras que reagiram aos enunciados das 

rappers. Buscamos compreender como, destes lugares de fala, mulheres brancas envolvidas na 

luta feminista se auto enunciam para dizer sobre o homem negro e como esses dizeres se 

diferem historicamente dos enunciados proferidos por mulheres negras feministas sobre si e 

seus pares. Assim, trabalharemos as noções de discurso sobre e os discurso de. Para isso, faz-se 

um recorte teórico para entender e comparar como foram (des)construídos (e como circulam) 

historicamente os discursos sobre o homem negro e seu corpo (Ferreira, 2013) dentro do 

movimento pelos direitos das mulheres e do movimento antirracista (Davis, 2017; Santos, 

2014). Quanto à metodologia, analisamos recortes de um vídeo produzido por Lívia Cruz e 

Barbara Sweet no canal “React Objetificando” em que o corpo do homem negro é colocado em 

evidência e dito como perigoso, bandido, serviçal. Em um jogo parafrástico com a objetificação 

feminina, as rappers evidenciam como o racismo sustenta relações hierárquicas entre mulheres 

brancas e homens negros. Analisaremos também comentários de mulheres feministas negras 

que protestaram contra a iniciativa das rappers, que decidiram excluir o vídeo do YouTube após 

os protestos do movimento feminista negro, principalmente, de Stephanie Ribeiro que aponta 

enunciados que se filiam a discursos racistas e elitistas nas falas das rappers. Buscamos 

explicitar que, ao tentarem legitimar sua luta antissexista, as duas mulheres brancas reproduzem 

enunciados racistas sobre o corpo do homem negro, retomando memórias (Orlandi, 2002) 

ligadas, por exemplo, ao mito do estuprador negro e à constante associação do corpo negro à 

violência e ao sexo, que é denunciada pelas feministas negras em seus comentários.  
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