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Resumo: O movimento de mulheres negras teve papel fundamental no          
processo de inserção das pautas específicas das mulheres negras nos          
movimentos feministas. Por sua identidade branca e ocidental, o feminismo          
precisou criar metodologias que suprissem as especificidades de mulheres         
negras e ressignificar a relação com as questões de gênero a partir do             
reconhecimento da forma como o racismo se estrutura na sociedade brasileira           
e como se reflete de forma específica na vida das mulheres negras. Desse             
modo, os processos de deliberações políticas no feminismo e em outros           
processos de deliberações partidárias, principalmente nos partidos políticos de         
esquerda, vieram da necessidade de se incluir como pauta o debate racial e as              
demandas colocadas pelas mulheres negras. Diante do exposto o contexto de           
realização desse estudo é a cidade de Crato interior do Ceará, onde            
encontram-se significativas lutas e enfrentamentos dos movimentos sociais        
organizados e liderados por mulheres negras, como por exemplo, o GRUNEC -            
Grupo de Valorização Negra do Cariri - que é composto por pessoas negras e              
não negras que lutam por uma pauta em comum, a autoafirmação do negro e              
da sua cultura. No GRUNEC encontra-se mulheres negras que também          
atravessam na sua atuação outras organizações como o movimento de          
mulheres negras e partidos políticos como o PSOL- Partido Socialismo e           
Liberdade e o PT- Partido dos Trabalhadores. Essa pesquisa – em andamento            
- se propõe a discutir, a partir, da relação de atuação e inserção de mulheres               
negras, que compõem o Grupo de Valorização Negra do Cariri- GRUNEC e            
que mantém um vínculo costurado com os partidos de esquerda, como as            
mulheres negras dialogam sobre a temática de gênero e raça dentro do âmbito             
partidário. Para fomentar essa pesquisa será preciso recolher vivências dessas          
mulheres através de entrevistas narrativas que serão feitas com as          
interlocutoras do projeto que atendam a esse quesito, transitem nesses dois           
espaços e que residam na cidade de Crato, no Ceará. 
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