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Introdução 

A violência contra as mulheres, considerada uma grave violação aos direitos 

humanos, existe historicamente, como uma das manifestações da violência de gênero – 

violência que é cometida contra uma pessoa baseada no seu sexo. Ou seja, incide em grande 

escala sobre as mulheres, principalmente, pelo fato destas serem do sexo feminino, ou melhor, 

pelas construções sociais do que é ser homem e ser mulher, formuladas com base no 

patriarcado. O uso desse tipo de violência tem aceitação por significativa parte da sociedade, 

historicamente educada sob a cultura patriarcal, que valoriza a agressividade masculina, e que 

além de legitimar a violência masculina sobre as mulheres, culpabiliza a própria mulher pelos 

atos violentos de que ela é/ou foi vítima.  

A violência é agravada pelas diferenças raciais, geracionais, regionais; situação 

econômica e condição física e sexual, com manifestações em diversos espaços da sociedade, 

como mercado de trabalho e instituições públicas, porém, é no espaço doméstico que ocorre o 

maior número de casos. Essa violência, ocorrida dentro dos lares e entre pessoas que possuem 

vínculos afetivos e/ou familiares é grave, sobretudo por acontecer no espaço em que deveria 

haver segurança, respeito..., mas também por ser perpetrada por uma pessoa do convívio das 

mulheres, o que aumenta a possibilidade de reincidência.  

Por se tratar de um problema complexo, pondera-se necessário trazer outros aspectos 

no estudo do fenômeno, neste caso, investigar sua interface com o racismo.  O racismo aqui 

entendido como uma “construção ideológica incorporada em e realizada através de um 

conjunto de práticas materiais de discriminação racial como determinante primário da posição 

de não brancos nas relações de produção e distribuição dos bens produzidos” (HASENBALG 

apud Guimarães, 2004 p. 26).  

 

Violência contra as mulheres (negras) e racismo 

 

O Brasil viveu por cerca de 350 anos, sob um regime escravagista, importou o maior 

número de escravizados do continente africano nesse período, além de ter sido o último país, 

                                                 
1 Assistente Social, Mestra em Ciências Jurídicas – UFPB, Feminista Negra, ativista do Movimento de Mulheres 
Negras.  
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nas Américas, a abolir oficialmente a escravatura e de concentrar na atualidade, a maior 

população negra fora do continente africano. Dessa forma, não se pode negar que “o resultado 

desse duradouro tráfico de africanos foi o enraizamento, na sociedade brasileira, das 

desigualdades e da violência inerentes à instituição escravista” (LOPES, 2005, p. 19).  

Desta forma, mesmo que a violência contra as mulheres tenha sido qualificada como 

“perversamente democrática”, por ocorrer nas diferentes camadas da sociedade e atingir 

mulheres de diferentes idades, variado grau de escolaridade, classes sociais, grupos raciais, 

etc. A reflexão posta aqui se pauta numa afirmação de que se as pessoas e os contextos são 

diferentes, tal fenômeno não deve atingi-las da mesma forma, especialmente, na sociedade 

brasileira em que as trajetórias das mulheres negras e brancas foram traçadas de forma díspar 

e as relações sociais foram construídas com base num patriarcalismo sexista e racista. Sendo 

verídico inferir que as mulheres negras no Brasil possuem uma história de violação de 

direitos, com diversas manifestações de violência vivenciadas por estas ainda no período 

colonial, porém tais violações não se restringem ao passado, ao contrário, continuam 

ocorrendo hoje de variadas formas. 

Crenshaw (2002, p. 173) chama a atenção sobre a urgência de se perceber que as 

identidades sociais das mulheres tais como: classe, raça, casta, cor “são diferenças que fazem 

a diferença” na forma como os distintos grupos de mulheres vivenciam a discriminação de 

gênero. Uma vez que para as mulheres negras o racismo e o sexismo operando juntos geram 

consequências trágicas para suas vidas que vão desde a invisibilidade política à dificuldade de 

acesso a bens e políticas públicas. Considerando tais elementos, ao tratarmos da violência 

contra as mulheres devemos considerar a forma como as relações foram estabelecidas no 

Brasil, também a existência do racismo que permeia todas as relações sociais, como um fator 

de análise e, sobretudo, como agravante da vulnerabilidade das mulheres negras a violências 

diversas, sobretudo, a doméstica e familiar por haver para estas, uma combinação com fatores, 

como a baixa escolaridade, o desemprego, o subemprego, dentre outros.  

 As mulheres negras somam 50 milhões de pessoas no Brasil (AMNB, 2012), 

contudo, em relação à ocupação de cargos de decisão, política, atuação na mídia, estas estão 

sub-representadas e encontram-se alocadas no piores indicadores sociais. No Brasil, são as 

mais atingidas por diferentes tipos de violência, somam 65,9% das vítimas de violência 

obstétrica (Cadernos de Saúde Pública/30/2014/FIOCRUZ); 68,8% das mulheres mortas por 

agressão (Diagnóstico dos homicídios no Brasil - Ministério da Justiça/2015); Entre 16 e 24 

anos, tem três vezes mais probabilidade de serem estupradas do que as brancas (SPM-PR, 
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2003) e correm duas vezes mais riscos de sofrer homicídio do que as mulheres brancas (M. 

Saúde, 2006).  Em relação à violência doméstica e/ou familiar, em pesquisa realizada no 

Centro de Referência da Mulher “Ednalva Bezerra” em 20082 foi evidenciado que 74% das 

mulheres em situação de violência atendidas pelo serviço eram negras (Silva, 2008). Entre 

2003 e 2013, houve uma queda de 9,8% no total de homicídios de mulheres brancas, enquanto 

os homicídios de negras aumentaram 54,23. Esse dado nos informa que, os mecanismos de 

proteção às mulheres em situação de violência não alcançaram [ainda] as mulheres negras. 

 Nesse sentido, é defendido por Sueli Carneiro (2003) que as mulheres negras buscam 

alargar o conceito de violência contra as mulheres para além da agressão física e do abuso 

sexual, com a introdução do conceito de violência racial entre as práticas que produzem dano 

físico, psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 

  

A pertinência do conceito de interseccionalidade para a análise do fenômeno da 

Violência Contra as Mulheres (VCM) 

O conceito de interseccionalidade ou categorias de articulação é desenvolvido no 

final da década de 1980, em que o debate internacional estava marcado pela urgência de 

categorias que se referissem à multiplicidade de diferenciações e apoia-se em novas vertentes 

do feminismo, como o feminismo negro, o pós-colonial, o pós-moderno e o crítico 

(PISCITELLI, 2008). Foi cunhado por Kimberlé Crenshaw4, em 1989, mas vem sendo 

elaborado por algumas estudiosas como Angela Davis e Patricia H. Collins nos Estados 

Unidos e Lélia Gonzáles, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, entre outras, no Brasil. 

Crenshaw (2002) desenvolveu o conceito a partir de observações acerca de como as 

discriminações raciais e de gênero tem sido vistas dissociadas e de como no processo de 

positivação dos direitos humanos, a incorporação de gênero alcançou uma inserção diferente 

do que o que ocorreu com a raça, acarretando, desta forma, dificuldades de compreensão da 

“discriminação interseccional”. Desta forma, a Interseccionalidade vai tratar, sobretudo, da 

associação de diferentes eixos de subordinação. Em outros termos, visa abordar “[...] a forma 

                                                 
2 Serviço de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e /ou familiar da Secretaria Especial de 
Políticas para Mulheres (SEPM) de João Pessoa/PB.  
3 Ver mais: Dossiê Violência e Racismo – Instituto Patrícia Galvão. Disponível em: 
<http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/violencia-e-racismo/>. Acesso 29. Out. 2017. 
4 Professora de Direito das Universidades da Califórnia e Columbia - Estados Unidos. Pesquisadora e ativista 
afro-americana nas áreas dos direitos civis, da teoria legal afro-americana e do feminismo. É também 
responsável pelo desenvolvimento teórico do conceito da interseção das desigualdades de raça e de “gênero”. 
UNIFEM Cruzamento: Raça e “gênero” RJ. Disponível em: 
<http://www.unifem.org.br/sites/1000/1070/00001668.pdf>. Acesso: 22. Out. 2016. 
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pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios 

criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, 

classes e outras” (Crenshaw, 2002, p. 177). 

Além da dimensão teórica, este conceito se refere também a uma dimensão prática 

oferecendo elementos importantes para a elaboração de possíveis “soluções” para a 

problemática da violação dos direitos das mulheres. Uma análise sob a perspectiva 

interseccional busca perceber a subordinação interseccional e para isso requer uma reflexão 

aprofundada sobre “[...] as diversas formas pelas quais o “gênero” intersecta-se com uma 

gama de outras identidades e ao modo pela qual essas intersecções contribuem para a 

vulnerabilidade particular de diferentes grupos de mulheres” (CRENSHAW, 2002, P. 174). 

Outra dimensão contida na categoria é a percepção de que a discriminação racial e a 

de gênero não sendo vistas como interdependentes acarreta desvantagens para a efetivação 

dos direitos das mulheres, sobretudo, as de grupos diferenciados, a exemplo das mulheres 

negras, Dalit, judias, indígenas, Hutus, latinas, entre outras. Uma vez, que ao classificar um 

determinado problema como “discriminação de gênero”, fecha-se qualquer possibilidade de 

perceber que diferenças econômicas, raciais, étnicas, ou de localização geográfica constituem-

se elementos significativos que trazem contribuições na determinação da vulnerabilidade 

dessa mulher a esse ou aquele tipo de discriminação, posto que estes não atuam de modo 

isolado. A interseccionalidade não hierarquiza as categorias explicativas das relações sociais, 

a exemplo do gênero, classe, raça e sexualidade, ao contrário propõe uma forma de visualizá-

las de modo entrecruzadas, buscando a ampliação do olhar sob a forma como operam as 

diferentes discriminações. Por isso, se constitui numa ferramenta importante para repensar as 

relações e as desigualdades sociais, considerando a associação dos eixos subordinação ao 

proceder a uma análise (CRENSHAW, 2002). Enquanto categoria analítica vem adquirindo 

significativo espaço no debate feminista contemporâneo, principalmente após a realização da 

“Conferência de Durban5”, em que a contribuição de Kimberlé Crenshaw foi essencial para 

apontar a ausência de uma discussão sobre a discriminação interseccional nos direitos 

humanos.  

                                                 
5 III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlatas, 
ealizada em Durban/África do Sul em 2001, promovida pela ONU. A Conferência produziu uma Declaração e 
um Plano de Ação. Na Declaração, foi reconhecida a necessidade de se dar um enfoque mais sistemático e 
coerente para avaliar e monitorar a discriminação racial contra a mulher, e, no Plano de Ação, os Governos 
foram convocados a incentivar, todos os setores da sociedade, ao empoderamento de mulheres e meninas que são 
vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, para que elas possam exercer 
plenamente seus direitos, em todas as esferas da vida pública e privada, entre outros (BRASIL, MINC, s/d, p. 
54). 
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Politização do problema da violência contra as mulheres e incorporação na agenda 

governamental 

 Os dados gerais sobre Feminicídio e violência contra as mulheres no país demonstram 

a gravidade e complexidade do problema: o Brasil é 5º país com a maior taxa de 

feminicídios6, a Paraíba ocupa o 4º lugar no ranking dos estados onde mais se mata mulheres7 

e João Pessoa é a 3ª capital do Brasil com maior número de mulheres assassinadas (Mapa da 

Violência /2015). O assassinato (Feminicídio) é o ápice da violência contra as mulheres.  Mas 

a cada 7 minutos, o Brasil registra 01 denúncia de violência contra as mulheres (Balanço 

Anual Ligue 180/SPM, 2016) e a cada 5 minutos, uma mulher é agredida.  

Por muito tempo a violência contra as mulheres no Brasil, sobretudo, a ocorrida no 

interior dos lares e nas relações afetivas, foi tratada como um problema de menor importância 

visto pela sociedade como problema do casal; pela justiça como crime de “menor potencial 

ofensivo” e pelos governos como questão de cunho privado, ambas as formas de pensar 

demonstram a não compreensão acerca da sua gravidade. Foi pela luta dos movimentos 

feministas e de mulheres no Brasil, que a violência contra as mulheres foi visibilizada 

enquanto problema social, desde a década de 1970, com ações intensificadas de denúncia das 

ocorrências e exigência de políticas para enfrentar o grave problema. De acordo com Sousa, 

“Foi o movimento feminista que transformou o silêncio das vítimas em um grito contra a 

violência e a impunidade virou notícia em revistas nacionais, jornais e telejornais, a crônica 

policial ficou atenta ao alto número de homicídios domésticos” (SOUSA, 2004, p. 16).  

A partir da década de 1980, o Estado brasileiro passa a implementar políticas para o 

enfrentamento das desigualdades de gênero sob a influência dos compromissos internacionais, 

das intervenções do movimento feminista, criando inicialmente, as Delegacias Especializadas 

de Atendimento as Mulheres (DEAM) e a primeira Casa Abrigo8 em São Paulo (BRASIL, 

SPM, PNEVCM, 2011 p. 16). As primeiras Casas Abrigos foram instaladas pelas prefeituras, 

mas depois as experiências foram sistematizadas e transformadas em Norma Técnica do 

Ministério da Justiça, que passou a disponibilizar recursos às prefeituras para construir outras 

unidades (STREY, 2004). Atualmente sua implantação é de competência do governo estadual. 

                                                 
6 Agência Patrícia Galvão. Disponível em:  <http://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/brasil-e-5o-pais-com-
maior-taxa-de-homicidio-de-mulheres-confira-repercussao-dos-numeros-do-mapa-da-violencia-2015/>. Acesso 
30 Out 2017. 
7 Mapa da Violência/2016/Instituto Sangari e FLACSO Brasil. 
8 Estas casas objetivam preservar a vida e apoiar as mulheres no processo de rompimento do Ciclo da Violência, 
seus endereços são sigilosos e disponibilizam espaço para acolher as mulheres que se encontrem em situação de 
violência e que foram (ou estão sendo) ameaçadas de morte, acolhendo também os/as filhos/as. 
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Tanto as DEAMs como as Casas Abrigo representam avanços no tocante à proteção e 

assistência às mulheres em situação de violência. Porém, as unidades instaladas no Brasil 

ainda são insuficientes para o atendimento das demandas. A Paraíba, que apresenta altos 

índices de VCM, possui 223 municípios e uma população 51,3% de mulheres (PNAD, 2012) 

conta, apenas, com 13 DEAMS e 02 Núcleos de Atendimento à Mulher, em 14 municípios e 

com 01 Casa de Abrigo, na capital. Quanto aos serviços específicos de enfrentamento a 

violência contra as mulheres previstos na Política Nacional, em 2017, a Paraíba conta com 34 

serviços, distribuídos em 17 municípios.  

Na saúde, a partir de 1997 foram criados os Serviços de Referências que funcionam 

em hospitais e ambulatórios (CFEMEA, 2007), legitimados pela Lei 10.778/2003, que 

determina a notificação compulsória dos casos de violência em mulheres atendidas tanto nos 

serviços públicos como privados de saúde no Brasil (PIOVESAN, 2012; BARSTED, 2010). 

Em 2006, entra em vigor a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), como instrumento que 

define a violência doméstica e familiar, criminalizando, pela primeira vez, a prática. 

A partir 2003, foram criados organismos específicos de políticas públicas para 

mulheres e promoção da igualdade racial, como a Secretaria Especial de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR) e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM)9, o 

que influenciou para a criação e/ou reestruturação de vários organismo em todo o Brasil e 

fortaleceu os canais legais de participação social, como conselhos e conferências.  

Na Paraíba, em 2005 foi criado primeiro organismo de política para as mulheres, a 

Coordenadoria de Política para as Mulheres (CPPM) em João Pessoa, posteriormente, em 

2010, transformada em Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres10. Em âmbito 

estadual, primeiro foi criado o Programa Estadual de Políticas para as Mulheres11 em 2009 no 

ano seguinte foi criada a Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas para Mulheres12 e 

em 2011, esta foi desconsiderada pelo gestor executivo, eleito em 2010 e em seu lugar foi 

criada a Secretaria Estadual da Mulher e da Diversidade Humana (SEMDH13). Tal mudança 

                                                 
9 Lei nº 10.683/2003. Disponível em: <http://www.sepm.gov.br/> Acesso: 02. Ago.2012. 
10 Pela Lei 11.902, de 29 de março de 2010, que alterou a Lei 10.429, de 14 de fevereiro de 2005, que criou a 
Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. 
<http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/mulheres/>. Acesso: 17 Jan. 2013. 
11 Decreto nº 30.391 de 12/06/2009. Disponível em: 
http://www.alpb1.pb.gov.br/al_pb/download/legislacao_estadual_sobre_mulher.pdf. Acesso: 12 Fev. 2013. 
12 Medida Provisória n. 149, transformada em lei pelo poder executivo em abril do mesmo ano, através do 
Decreto n. 9.077/2010. Disponível: <http://www.paraiba.pb.gov.br/mulher-e-da-diversidade-humana/historico> 
Acesso: 14 Jan. 2013. 
13 Tendo o objetivo de “orientar, apoiar, coordenar, acompanhar e executar políticas públicas para mulheres, 
população negra, comunidades tradicionais e população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 
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não teve a aceitação dos movimentos feminista, negro e LGBTT da Paraíba, que posicionaram 

afirmando que esta medida significava um retrocesso14.  

 
Os desafios da interseccionalidade de gênero e raça no enfrentamento à violência contra 

as mulheres  

 

Mesmo tendo analisado Fichas de Atendimentos no Centro de Referência da Mulher – 

Ednalva Bezerra/JP e identificado que em 90 dos 139 documentos analisados prevalece a 

ascendência negra das mulheres atingidas pela violência doméstica e familiar, as discussões e 

resultados expostos neste artigo, referem-se a análise documental   acerca da incorporação da 

perspectiva interseccional na Política Nacional de Enfrentamento a Violência contra as 

Mulheres e no Plano Estadual de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres/PB. 

 

*Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (PNEVCM)  

Prevê as diretrizes para uma atuação coordenada dos organismos governamentais nas 

três esferas de governo e cujo objetivo é o enfrentamento de “todas as formas de violência 

contra as mulheres, a partir de uma perspectiva de gênero e de uma visão integral deste 

fenômeno” (BRASIL, PNEVCM, 2011, p. 35).  A PNEVCM tem como finalidade estabelecer 

conceitos, princípios, diretrizes e ações de prevenção e de combate a violência contra as 

mulheres, está organizada em quatro eixos estruturantes, quais sejam: Prevenção, Combate,  

Assistência e Garantia de direitos das mulheres (BRASIL, PNEVCM, 2011, p. 26-27).  É 

orientada pelos princípios dos I e II Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres, quais 

sejam: Igualdade e respeito à diversidade; Equidade; Autonomia das Mulheres; Laicidade do 

estado; Universalidade das políticas; Justiça social; Transparência dos atos públicos; 

Participação e controle social e tem como diretrizes: “A garantia do cumprimento dos 

tratados, acordos e convenções internacionais; O reconhecimento da violência de gênero, raça 

e etnia como violência estrutural e histórica que deve ser tratada como questão da segurança, 

justiça, educação, assistência social e saúde pública; O incentivo à formação e a capacitação 

de profissionais para o enfrentamento à violência contra as mulheres, principalmente os que 

                                                                                                                                                         
(LGBT). Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114360&tp=1>. Acesso 
02 Fev. 2013. 
14 Ver notícia no Portal paraiba.com.br 24 de Janeiro de 2011: “Nova Secretaria gera conflitos entre mulheres, 
homossexuais e negros; Iraê reúne grupos”. Disponível em:     <http://www.paraiba.com.br/2011/01/24/00744-
nova-secretaria-pode-gerar-conflitos-entre-mulheres-negros-e-homossexuais-irae-se-reune-com-grupos>. 
Acesso: 20 Jan. 2013. 
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atuam na assistência; e a Estruturação das Redes de Atendimento à mulher em situação de 

violência nos Estados, Municípios e Distrito Federal” (BRASIL, PNEVCM, 2011, pp. 31-33). 

A análise do Documento (PNEVCM) procedeu buscando identificar se há reflexos da 

perspectiva interseccional e o nível de incorporação das questões de gênero, raça. Para tanto, 

foram considerados, de acordo com a estrutura do documento, os seguintes tópicos: i) 

Aspectos conceituais da violência contra as mulheres (definição); ii) Conceito de 

Enfrentamento; iii) Princípios e Diretrizes; e os iv) Objetivos. 

Nos aspectos conceituais da VCM (definição), destaca-se a utilização do termo 

“mulheres15” no plural com a intenção de afirmar que as mulheres conformam um grupo 

heterogêneo e diverso (p. 19). É possível identificar que as questões raciais estão postas como 

parte do problema em tela, ou seja, há um reconhecimento e uma preocupação do recorte 

racial no próprio conceito de VCM, ampliando o conceito para outras dimensões da 

problemática: “Portanto, o conceito de violência contra as mulheres, que tem por base a questão de 

gênero, remete a um fenômeno multifacetado, com raízes histórico-culturais, que é permeado por 

questões etnicorraciais16, de classe e de geração” (BRASIL, PNEVCM, 2011, p. 21). 

Contudo, na explicação do conceito de enfrentamento como um conceito amplo, que 

busca dar respostas à complexidade do problema da VCM em todas suas expressões, e que 

afirma a necessidade do empenho de diversos setores governamentais para a proposição e o 

desenvolvimento de ações conjuntas, a desigualdade racial não está contemplada. Conforme 

disposto no fragmento seguinte, “[...] ações que desconstruam as desigualdades e combatam as 

discriminações de gênero e a violência contra as mulheres; interfiram nos padrões sexistas/machistas 

ainda presentes na sociedade brasileira; promovam o empoderamento das mulheres; e garantam um 

atendimento qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência” (BRASIL, PNEVCM, 

2011, p. 25). Ou seja, o recorte racial ainda não fora incorporado de fato, pois se na definição 

da VCM este aparece como parte do problema, por que quando se trata de proposições 

concretas, esse recorte não é considerado?  Mais adiante, nesse mesmo item, aparece outra 

referência ao elemento racial. Ao descrever os objetivos de um dos eixos estruturantes da 

Política, o da Prevenção, o Documento assegura que as ações educativas e culturais serão 

desenvolvidas para difundir “atitudes igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às 

                                                 
15 O termo que é utilizado no plural ‘mulheres’ no sentido dar visibilidade “às diversidades raciais, étnicas, 
geracionais, de orientação sexual, de deficiência e de inserção social, econômica e regional existentes entre as 
mulheres” (BRASIL, PNEVCM, 2011, p. 19). 
16 O termo refere-se não somente às populações negras, mas às populações indígenas, povos tradicionais, 
ciganos, entre outros. 
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diversidades de gênero, raça/etnia, geracionais e de valorização da paz” (BRASIL, PNEVCM, 2011, 

p. 26). 

Na análise dos Princípios, por exemplo, identificamos referência direta, apenas no 

primeiro princípio, Igualdade e respeito à diversidade, “[...] A promoção da igualdade implica 

no respeito à diversidade cultural, étnica, racial, inserção social, situação econômica e regional, 

assim como os diferentes momentos da vida das mulheres” (BRASIL, PNEVCM, 2011, p. 31). E Já, no 

segundo princípio, a Equidade, que traz a discussão sobre a garantia de oportunidades é feito 

a ressalva acerca das especificidades das mulheres, vejamos: “A todas as pessoas deve ser 

garantida a igualdade de oportunidades, observando-se os direitos universais e as questões 

específicas das mulheres” (BRASIL, PNEVCM, 2011, p. 31). Os demais Princípios fazem 

referência às mulheres de modo geral, mas com o termo no plural, garantindo diversidade das 

mulheres, como já foi afirmado inicialmente. 

Uma das Diretrizes do Documento traz o reconhecimento da “violência de gênero, 

raça e etnia, como violência estrutural e histórica que expressa a opressão das mulheres e 

que precisa ser tratada como questão da segurança, justiça, educação, assistência social e 

saúde pública” (BRASIL, PNEVCM, 2011, p. 32).Contudo, da forma como está colocada 

demonstra que há uma “separação” das violências de gênero, raça e etnia. Esse entendimento 

difere do que propõe a perspectiva interseccional, pois não são as violências que são 

diferentes, mas a forma como ela atinge diferentes grupos de mulheres que vivem em 

contextos diversos e com experiências distintas. O desafio é justamente fazer o que propõe 

Crenshaw, que é buscar compreender “às várias formas como o gênero se intersecta a outras 

identidades e ao modo pelo qual essas intersecções contribuem para a vulnerabilidade 

particular de diferentes grupos de mulheres” (CRENSHAW, 2002, p. 174). Não se trata 

apenas de citar os termos, mas essa incorporação é fundamental, uma vez que o documento 

orienta a implementação da política, bem como aponta elementos para o monitoramento da 

mesma.   

Por fim, tem-se o objetivo geral da Política Nacional, que não faz a referência direta, 

só citando as considerações as questões raciais em um objetivo específico: “Garantir e proteger 

os direitos das mulheres em situação de violência considerando as questões raciais, étnicas, 

geracionais, de orientação sexual, de deficiência e de inserção social, econômica e regional” 

(BRASIL, PNEVCM, 2011, p. 32). 

O instrumento analisado apresentou uma percepção acentuada sobre a questão de 
gênero e essa foi bastante explorada, já em relação às questões raciais há também uma 
preocupação em pautá-las, contudo em relação à perspectiva interseccional não se percebe a 
preocupação com a associação de diferentes eixos de subordinação ou como os diferentes 
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eixos pode “contribuir” com para o agravamento da violência quando esta é cometida contra 
mulheres de distintos grupos raciais. A meu ver, mesmo sendo pautada a questão das 
diferenças das mulheres, o conteúdo da Política Nacional traz uma forma de abordagem do 
problema muito mais identificada com uma perspectiva universal e não interseccional de 
compreensão do problema. 
*Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher na Paraíba 
(PLANO/PB)  

Elaborado em 2009 por um conjunto setores governamentais e não governamentais, 

teve como base os eixos do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 

e o Plano Nacional de Política para as Mulheres, o PLANO/PB é instrumento norteador da 

política de enfrentamento a violência na Paraíba e garante a participação do estado no Pacto 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (PARAÍBA, 2009). Tem como 

objetivo “implementar Políticas Públicas de enfrentamento a violência contra a mulher, a 

partir de um plano de ações e metas com garantia da promoção, defesa e proteção dos direitos 

humanos das mulheres para a efetivação de sua cidadania” (PARAÍBA, 2009, p. 16), 

estrutura-se em 05 eixos temáticos, que são: a) Consolidação da política Nacional de 

enfretamento à Violência contra as Mulheres e Implementação da Lei Maria da Penha; b) 

Promoção dos Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres e enfretamento à Feminização 

da AIDS e outras DSTs; c) Combate à Exploração Sexual e ao Tráfico de Mulheres; d) 

Promoção dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão e Meninas em 

cumprimento das Medidas Socioeducativas e e) Autonomia Econômica e Igualdade no 

Mundo do Trabalho, com Inclusão Social. Está organizado em i) apresentação e introdução; 

ii) objetivos; iii) ações por eixos temáticos e iv) monitoramento. A opção é analisar, de modo 

mais centrado, os objetivos, a escolha se justifica pelo conteúdo específico do PLANO/PB, 

pois a parte introdutória traz questões amplas de contexto, justificativa e definições que estão 

presentes em instrumentos legais que já foram discutidos nesse trabalho. 

Na introdução do PLANO/PB é colocada a preocupação com a mudança de 

comportamento e padrões culturais machistas, mas os padrões culturais racistas não aparecem 

no texto, “O fenômeno social da violência de gênero, presente em todas as camadas sociais e no 

mundo, deve ser enfrentado através de políticas públicas e de um conjunto de ações que envolvam 

toda a sociedade, na busca da construção de novos valores que modifiquem comportamentos e 

padrões culturais machistas” (PARAÍBA, PLANO/PB, p. 4). 

Em três dos nove objetivos específicos do PLANO/PB constam referência direta às 

questões raciais, sendo que o primeiro apresenta de modo específico o combate ao racismo, 

“[...] afirmando o direito à diferença e a equidade, combatendo o patriarcado, o racismo, a 
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lesbofobia, a homofobia, xenofobia, o sexismo e todas as formas de discriminação e violência” 

(PLANO/PB, 2009, p. 16). O sétimo objetivo coloca de forma explicita uma compreensão acerca 

das especificidades das mulheres “Ampliar a política de enfrentamento a violência contra as 

mulheres com foco nos direitos sexuais e reprodutivos e feminização da AIDS e outras DST’s 

comtemplando as especificidades das mulheres rurais, negras, quilombolas, profissionais do sexo, 

empregadas domésticas, indígenas, jovens, idosas, lésbicas, mulheres com deficiência, com HIV, 

albinas e mulheres vivendo em presídios” (PLANO/PB, 2009, p. 16). A meu ver, este objetivo 

apresenta uma compreensão acerca da perspectiva interseccional, pois cita a diversidade das 

mulheres, coloca a “mulher negra”, a “empregada doméstica” e “mulher vivendo em presídio” 

de forma separada, considerando que o contexto é determinador do tipo de violação que essa 

mulher está exposta. O nono e último objetivo também apresenta uma referência específica às 

mulheres negras, assinalando este, como grupo que está mais exposta à violência, “Garantir e 

proteger os direitos das mulheres em situação de violência, com atenção especial às mulheres rurais, 

negras, indígenas, e em situação de vulnerabilidade socioeconômica” (PARAÍBA, PLANO/PB, 2009, 

p. 16).  

Em termos gerais, o PLANO/PB está embasado nos instrumentos de proteção 

internacional e documentos produzidos no Brasil. Contudo, observa-se que este ainda traz 

uma conceituação de raça que remete ao biológico, um conceito superado: “raça – termo que 

caracteriza os povos apoiando-se nas diferenças aparentes (raças brancas, negras, amarelas)” 

(PARAÍBA, 2009, p. 48).  Essa conceituação difere, sobremaneira, da perspectiva conceitual 

de raça que nos filiamos nesse trabalho, de raça como “como categoria socialmente 

construída, resultado de discriminação e produção ideológica” (KERGOAT, 2010, p. 94).   

 

Algumas considerações 

Ao estudar a Política Nacional de Enfrentamento a VCM notou-se que o tratamento 

dado as “questões de gênero” está solidificado, ao passo que as “questões raciais” carecem ser 

incorporadas de fato. Além do mais, percebeu-se que o documento trabalha de forma apartada 

com as categorias gênero e raça, não refletindo o olhar interseccional disposto em 

instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos. 

O PLANO/PB apresenta uma compreensão da perspectiva interseccional, 

apresentando também referências específicas sobre as mulheres negras e embasa seus 

objetivos na Convenção de Belém do Pará que reconhece que as mulheres têm demandas 

distintas e são afetadas de modo diferenciado pela violência em função da idade, deficiência, 

raça, origem étnica, entre outros. Em ambos os documentos que orientam o enfrentamento a 
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VCM em âmbito nacional e estadual mantém-se ideias acerca da homogeneização do 

fenômeno, afirmando que a retórica da violência contra as mulheres tem sido universalizante. 

Com as leituras e os dados coletados e analisados é possível afirmar a existência de 

uma intersecção entre racismo e violência contra as mulheres, e apesar de todas as iniciativas, 

os índices continuam abissais, com a predominância de ocorrências nas mulheres negras. 

Desta forma, quando se fala no direito das mulheres negras “a uma vida sem violência”, uma 

dimensão do enfrentamento ao problema ainda precisa ser robustecida, a dimensão 

preventiva. 
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