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1 Introdução 

 

A Violência contra as mulheres é um assunto que envolve inúmeras vertentes e que 

apesar de ser algo que acompanha a sociedade desde o seu início, ainda é uma questão que 

merece maior atenção e debate. São incontáveis os casos propagados pela mídia com relação 

aos variados tipos de agressões cometidas contra as mulheres, porém, o que vemos na mídia 

não chega a corresponder ao que realmente ocorre com as mulheres em todo o país. E apesar 

da criação de dispositivos da lei e de centros de apoio e ajuda a mulher, estas continuam 

sofrendo agressões que envolvem os mais variados tipos.  

Dessa forma, é imprescindível que haja o alerta acerca dessa problemática tão 

presente no dia a dia que ao mesmo tempo é vista como assunto corriqueiro e por este motivo 

é muitas vezes esquecida juntamente com as estimativas e números de crimes cometidos. O 

estudo dessa temática é de extrema importância pelo fato de haver forte complexidade com 

relação a todas as questões que envolvem raça, gênero e violência, por ainda existir 

desigualdade demasiada entre os direitos de homens e mulheres e a forte presença de 

submissão físico-psicológica que gera grande desigualdade social e econômica.  

Vale ressaltar ainda que há irrefutável correlação entre o conteúdo que envolve 

sexismo e racismo, e que se faz necessário o esclarecimento acerca de pontos ainda 

mistificados envolvendo tal contexto. Esta pesquisa tem o objetivo geral de analisar à 

interseccionalidade raça, gênero e violência contra a mulher no nosso país.  

O estudo tem finalidade específica de mostrar a contextualização dos homicídios 

praticados contra as mulheres, apontando a discrepância existente entre a violência cometida 
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contra mulheres negras e das demais etnias, através de dados coletados em Mapas que tratam 

do tema em questão de forma peculiar.  

Para que este estudo ocorresse foram feitas pesquisas bibliográficas em artigos 

científicos e na doutrina, além da análise da legislação Penal do tema em questão e de dados 

estatísticos mapeados que apresentam em números os índices de interseccionalidade raça, 

gênero e violência doméstica. A pesquisa tem abordagem quantitativa-qualitativa, pois se 

baseia em dados percentuais.  

 

2 Breves considerações sobre o termo “interseccionalidade” 

 

Para melhor entendermos o tema em questão, vale esclarecermos do que se trata a 

interseccionalidade. Basicamente, interseccionalidade se trata de um conceito que abrange o 

estudo entre as diferenças sociais das minorias de gênero das desigualdades e a opressão que 

estas trazem consigo, havendo, portanto, um estudo mútuo de tais quesitos.  

Tal conceito fora mencionado por Kimberlé Williams Crenshaw3, em uma palestra 

na LSE (London School Economics), oportunidade em que trata a respeito da experiência que 

deu início à ideia de interseccionalidade. Conta acerca de um “encontro casual” que teve com 

uma mulher afro-americana chamada Emma DeGraffenreid, Kimberlé soube de sua história 

em uma revista de Direito escrita por um juiz, na qual ele tinha rejeitado o processo de Emma 

contra a General Motors, onde ela se sentiu discriminada após a recusa de contratá-la pelo 

fato de ser mulher e negra.  

O Tribunal considerou que a discriminação quanto ao gênero, ou racismo era 

inexistente, pois a mesma empresa contratara mulheres brancas para serviços de recepcionista 

e homens negros para os serviços de montagem, de forma que não houve a percepção de que 

o que Emma alegava se tratava de um processo heterogêneo que envolvia gênero e raça. 

Tal situação nos faz remeter ao passado quando nos lembramos de todo o processo 

escravocrata que do mesmo modo envolveu durante séculos a dupla discriminação causada 

pela união dos fatores gênero e raça.  

A mulher negra sempre esteve em busca de emancipação, porém, todos os aspectos 

de sua vida foram ofuscados pela condição de sua cor atrelada ao seu gênero. Talvez, em 

virtude disto, é que a exploração das escravas não se condicionava somente ao âmbito 
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doméstico, mas ganhava espaço nas lavouras plantando, colhendo ou ensacando, no trabalho 

doméstico, ou de modo sexual, nem mesmo as negras grávidas eram isentas dos maus tratos. 

A verdade é que a mulher negra nunca foi vista como mulher, mas tão somente como uma 

ferramenta de trabalho de baixo custo e fácil manutenção, tendo dessa forma a desconsiderado 

o seu gênero, sendo vista tão somente por sua cor e pelo lucro que poderiam resultar. 

A publicação do livro A Cabana de Pai Tomás, de Stowe4, surge na mesma época, 

que havia o ideal daquilo que seria a mulher perfeita, esta retratada como branca, do lar, 

nunca posta à margem da esfera política, dócil, maternal, enquanto que mais uma vez as 

negras eram vistas como detentoras de características que asseveravam sua inferioridade que 

fundamentava o sexismo atrelado ao racismo e que as afastava do campo político de luta no 

combate da escravidão.  

Entretanto, tal vislumbre se contradiz no ponto em que nessa mesma época, dados os 

primeiros passos da Revolução Industrial, as mulheres brancas acabam por ter sua condição 

social e econômica degradadas pelo massivo capitalismo que surgira, reduzindo-as, dessa 

forma, ainda mais ao trabalhos domésticos e lhe retirando a oportunidade de qualquer possível 

fio de independência que lhes restasse.  

É justamente neste ponto, depois de se sentirem atingidas, que em meados de 1833 

que ocorre o imaginável; mulheres brancas se unem às negras contra as opressões vivenciadas 

por ambos os grupos, entretanto, a luta, ao passo que conferia as negras o possível fim da era 

escravocrata, era utilizado como uma forma de grito frente à redução de seu papel de 

desenvolvimento na sociedade. É exatamente nesse quesito em que há a percepção de que as 

mulheres brancas nunca entenderam ao certo do que se trata a busca incessante das mulheres 

negras por espaço, vez e voz frente a todos os aspectos envolvidos em uma sociedade.  

Ângela Davis5 traz com clareza em um trecho de seu livro, “Mulheres, Raça e 

Classe”, uma explicação precisa do que seria na prática a interseccionalidade entre violência, 

raça e gênero, e quais questões envolviam verdadeiramente a realidade enfrentada pelas 

negras.  

Embora tenham colaborado de forma inestimável para a campanha 
antiescravagista, as mulheres brancas quase nunca conseguiam compreender 
a complexidade da situação da mulher escrava. As mulheres negras eram 
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mulheres de fato, mas suas vivências durante a escravidão — trabalho pesado 
ao lado de seus companheiros, igualdade no interior da família, resistência, 
açoitamento e estupros — as encorajam a desenvolver certos traços de 
personalidade que as diferenciavam da maioria das mulheres brancas. 
(DAVIS, 2016, p.39). 

O movimento feminista, neste aspecto, culminava num enorme diferencial da luta do 

movimento negro. Enquanto as mulheres brancas pertencentes ao movimento feminista 

visualizavam apenas as questões que envolviam o machismo atrelado às condições de 

submissão e a ascensão nas relações econômicas, o movimento negro trabalhava puramente  o 

aspecto racista e os diversos tipos de violência que acometia as mulheres negras, portanto, o 

enfoque principal desse embate interseccional estava baseado num movimento de identidade.  

Passados 129 anos desde o “fim da escravidão” no Brasil, e criada a partir deste fato 

histórico a ilusão de um país que a contar da abolição seria democrático racialmente, 

permanecem ainda vivos e vividos os aspectos de subordinação e discriminação existentes 

desde aquela época, aspectos estes que são muito bem visualizados quando nos remetemos 

aos números e estatísticas relacionados à violência contra as mulheres negras, pois esta 

continua sendo vista com base em estereótipos que as diminuem e objetificam seus corpos e 

traços, levando-se em conta ainda, o fato de que nessa combinação sexismo-racismo, as 

mulheres negras estão entre aquelas que ocupam os piores percentuais de escolaridade, saúde, 

emprego e salário e nas relações políticas. 

Com frequência, racismo e sexismo convergem – e a condição das mulheres 
brancas trabalhadoras não raro é associada à situação opressiva das mulheres 
de minorias étnicas. Por isso os salários pagos às trabalhadoras domésticas 
brancas sempre foram fixados pelo critério racista usado para calcular a 
remuneração das serviçais negras. As imigrantes que eram obrigadas a 
aceitar o emprego doméstico ganhavam pouco mais do que suas 
companheiras negras. (DAVIS, 2016 p. 102) 

Não há como contestar que todos esses pontos até aqui expostos são diretamente 

relacionados ao entrelaçamento de gênero e raça. As opressões interseccionais se mostram 

relutantes no contexto histórico que até hoje acompanha a sociedade como um todo. Dessa 

forma, ainda há um longo caminho a ser percorrido no intuito de provar como de fato 

opressão e discriminação atingem a intersecção gênero-raça e os diversos âmbitos da vida em 

sociedade, principalmente no que diz respeito aos altos índices de violência doméstica e 

feminícidio atrelados às negras.  

Em “Mulheres, Raça e Classe”, Davis expõe sua vontade e a importância de se obter 

um estudo preciso sobre os diversos aspectos que acabam por culminar na 

intersecccionalidade de gênero e raça atrelados a violência.  
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Se, e quando, alguém conseguir acabar, do ponto de vista histórico, com os 
mal-entendidos sobre as experiências das mulheres negras escravizadas, ela 
(ou ele) terá prestado um serviço inestimável. Não é apenas pela precisão 
histórica que um estudo desses deve ser realizado; as lições que ele pode 
reunir sobre a era escravista trarão esclarecimentos sobre a luta atual das 
mulheres negras e de todas as mulheres em busca de emancipação. (DAVIS, 
2016, p. 17) 

Cabe aqui deixar claro que os movimentos negros não se portam contra as mulheres 

pertencentes a outras raças, mas que o enfoque principal está centrado na resistência e aos 

diversos ataques sofridos durante todos esses anos, numa tentativa de se obter sororidade e 

empatia de todas as outras vertentes de luta em prol dos direitos femininos, a fim de erradicar 

com a possível criação de uma minoria dentro de outra. 

 

3 Aspectos socio-histórico-culturais da interseccionalidade gênero, raça e violência 

contra a mulher no Brasil  

 

 Até aqui vimos a forte ligação que há entre as questões de raça e gênero, e como é 

possível se ter a composição de uma dupla discriminação. Mas onde essa discriminação dupla 

adentra nas dificuldades que envolvem a violência contra a mulher? Para respondermos a tal 

pergunta podemos voltar um pouco na história em que se funda o Brasil e veremos a forte 

presença das mais variadas relações de abuso existentes. A mulher, principalmente a negra, é 

vista como um objeto ao longo da história. Voltemos ao final do século XIX e início do 

século XX e que no período há a elevação do modo de viver burguês, no qual a mulher 

(branca) é vista como um símbolo virginal que sucede a uma maternidade num lar 

consolidado no amor e nas relações recatadas de seu íntimo.  

Todas as atenções se voltam para essa mulher, seja de seus pais, maridos ou da 

sociedade como um todo. A vida burguesa traz consigo não apenas mudanças de hábitos e de 

comportamentos, como também a forte urbanização, que deixa para trás costumes com 

características mais rurais e a partir desse processo a própria composição familiar que 

começava a mostrar o grande número de mães solteiras, também expõe a violência verbal e 

física sofrida para com elas, pois estas não pareciam ter o ar virginal e os bons modos 

exigidos por toda a sociedade de aparência burguesa ao mesmo passo que precisavam sair de 

casa desacompanhadas em busca de sustento para si e seus filhos.  

Acerca do tema, Rachel Soihet em “História das mulheres no Brasil” em seu capítulo 

“Mulheres Pobres e Violência no Brasil Urbano” (2004, p. 308), afirma que a vida familiar 
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destinava-se, especialmente, às mulheres das camadas mais elevadas da sociedade, para as 

quais se fomentavam as aspirações ao casamento e filhos, cabendo-lhes desempenhar um 

papel tradicional e restrito. Quanto àquelas dos segmentos mais baixos, mestiças, negras e 

mesmo brancas, viviam menos protegidas e sujeitas à exploração sexual. 

 Suas relações tendiam a se desenvolver dentro de um outro padrão de moralidade, 

que relacionado principalmente às dificuldades econômicas e de raça, contrapunha-se ao ideal 

de castidade.”. Sueli Carneiro6, uma das grandes mulheres que luta pela representatividade e 

resistência feminina da mulher negra, ressalta em um trecho de um importante texto seu 

“Enegrecer o Feminismo: A Situação da Mulher Negra na América Latina a partir de uma 

perspectiva de gênero” (2011) uma forte perspectiva do que seria na prática a 

interseccionalidade.  

Segundo a autora, 

Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou 
historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que 
mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um 
contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca 
reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como 

frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam 
durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, 
quituteiras, prostituta.Mulheres que não entenderam nada quando as 
feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar! 
Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. 
Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. 

 

Diante do exposto, nota-se a grande interseção que há entre os dois tipos de minorias 

e a violência existente que as acomete, seja ela psicológica física ou sexual, de modo que 

estas continuam a ser praticadas de forma abusiva e com fortes resquícios de patriarcado e 

autoridade masculina como um todo. Tais atos criminosos devem deter todas as atenções para 

que os casos que as envolve não venham a passar despercebidos ficando impunes aqueles que 

os praticam. 

 

4 Interseccionalidade gênero, raça e violência contra a mulher na atualidade 

 

Mesmo com o passar do tempo, a mulher continua sendo objeto de submissão e 

subordinação para o homem, e apesar de no século presente haver grandes avanços quanto aos 

                                                           
6 Sueli Carneiro é uma filósofa, escritora e ativista do movimento negro brasileiro, fundadora e diretora do 
Geledés – Instituto da Mulher e considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. 
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direitos das mulheres, os números com relação a violência, principalmente das negras, 

continua crescendo.  

Dados do Mapa da violência 2015 comprovam que as questões de 

interseccionalidade de raça e gênero são totalmente compatíveis com a violência doméstica 

letal. O Mapa nos mostra que houve redução no número de mulheres brancas vítimas de 

homicídio no ano de 2013, realidade esta que mudou num período de 10 anos. Em 2003, o 

mapa aponta o número de 1.747 mortes de mulheres brancas, enquanto que em 2013 o 

número passa a ser de 1.576, resultando, assim, numa redução de 9,8% dos assassinatos às 

mulheres brancas.  

 

Infelizmente a realidade nos apresenta totalmente o oposto com relação às mulheres 

negras, onde no mesmo espaço de tempo a proporção de mortes das mulheres negras dá um 

salto, passando de 1.864 homicídios em 2003 para 2.875 em 2013, resultando em um aumento 

de 54,2%. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340) foi criada em 2006 e teoricamente seria a 

solução para os problemas relativos à violência doméstica, porém, o que as estatísticas 

mostram é totalmente o oposto.  
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Mesmo com o advento da Lei, a mulher, principalmente a mulher negra, continua 

sendo alvo em massa da violência doméstica e com ela do feminicídio. De 2006 a 2013 o total 

de vítimas brancas cai em 2,1%, em contrapartida aumenta-se em 35,0% entre as mulheres 

negras. Com essa enorme distância diferencial, o Mapa da Violência estabelece o índice de 

vitimização negra, que corresponde justamente a enorme “diferença percentual entre as taxas 

de homicídio de mulheres de ambos os grupos.”.  

Em 2003 o índice que era de 22,9% de mulheres negras que morriam a mais em 

relação às brancas, chega a porcentagem assustadora de 66,7% em 2013. Diante do contexto 

histórico cultural social em análise e dos resultados empíricos analisados fica evidente que as 

condições de vida na qual grande parte das mulheres se encontra, sejam elas brancas, pretas 

ou amarelas, são no mínimo desrespeitosas e abusivas.  
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Por tal motivo há uma clara necessidade de se investigar as situações de segurança 

em que estas estão principalmente no que se diz respeito àquelas que são o grande alvo da 

dupla discriminação, as mulheres negras. A ilusão de que no Brasil não existem barreiras 

raciais precisa ser derrubada, pois ela é a porta de entrada para que mais abusos sejam 

praticados travestidos dessa falsa aparência.  

A incidência de violência nos quesitos interseccionais de raça e gênero são 

significativos e a cada Mapa, porcentagem e resultados disponibilizados há a fácil percepção 

de que as mulheres negras estão mais expostas ao perigo da violência doméstica.  

Por todo traçado histórico-social-cultural até aqui apresentado é que fica evidenciado 

como a intersecção tem funcionado nas relações vivenciadas pelas mulheres negras. É por 

este motivo que movimento negro feminista tem ganhando importante relevância em tais 

questões, tendo em vista suas discussões e debates que sempre visam tutelar àquelas que 

sofrem opressão tripla, sendo elas a do machismo, do racismo e da classe social que a grande 

maioria pertence, possibilitando ainda que a minoria interseccional tenha suas reais 

necessidades visualizadas para que assim possam ser atendidas.  

Sexismo e racismo se igualam quando o ponto é subordinação e violência, e com 

relação às mulheres negras, o estudo aprofundado através de uma averiguação/especulação e 

recolhimento de estatísticas em cada Estado e em pontos específicos precisam ser 

desenvolvidos, para que assim possa se iniciar um processo de embate e combate a tais 

práticas.  O que se espera, é que a partir de todos os percentuais já apresentados até aqui, 
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possa-se haver uma real abertura a reflexão quanto a realidade enfrentada por essas mulheres, 

dando a elas visibilidade e fazendo com que a população tome conhecimento de quem se 

tratam essa mulheres e porquê elas são o maior alvo de violência doméstica e feminicídio no 

País, para que com isso se seja capaz de nascer a vontade de empenho e envolvimento nas 

situações de vulnerabilidade vividas pela mulher negra à violência doméstica e a fragilidade 

em que ela se encontra tão somente por sua condição de gênero e raça.  

  

Conclusão 

 

A problemática interseccionalidade, gênero e violência doméstica deve ser debatida, 

a fim de que as mulheres que possuem tais características possam ter o apoio do Estado, pois 

os números crescentes de mortes de mulheres constatam que as políticas públicas não têm 

atingindo o foco principal que é dirimir a violência existente, especialmente das mulheres 

negras. 

É certo que há um longo caminho a ser percorrido. A cada ano que se passa crescem 

as estatísticas de violência e feminícidio contra as mulheres negras. O que mais parece é que 

ao invés de progredirmos, estamos vivenciando um novo tipo de escravidão, sendo esta 

marcada pela combinação de fatores sociais arraigados a desigualdade das funções 

desenvolvidas entre homens e mulheres e refletida no aprisionamento ao modelo de 

subordinação e dependência de mulheres para com homens, construído ao longo de todos 

esses anos.  

Finalmente, para que se compreenda o processo de violência crescente das mulheres 

negras, se faz necessário analisar tal assunto sob a ótica de todos os elementos ensejadores 

deste mal. Além de todos os tipos de violência já previstos na legislação que rege a temática, 

outros tantos, devem ser colhidos e analisados a fim de se obter melhor visualização das 

articulações de gênero e raça e a partir disto aforar e tratar para que se obtenha a diminuição 

deste peculiar e latente tipo de violência.  
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