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RESUMO 

 

 Com o aparecimento da pandemia do vírus covid-19, houve o agravamento de uma 

crise sanitária, econômica e social especificamente no Brasil. Com isso diversas 

medidas foram tomadas a fim de amenizar esse problema e evitar a propagação do 

vírus, como o distanciamento social, redução das jornadas de trabalho e o 

isolamento de pessoas possivelmente infectadas. O presente trabalho de conclusão 

de curso tem como objeto de estudo o exercício do fenômeno da violência contra a 

mulher negra em tempos de pandemia do vírus covid-19. O trabalho tem como 

objetivo geral fazer um estudo acerca da realidade da violência contra a mulher 

negra, através da análise dos impactos culturais, econômicos e sociais que o 

isolamento trouxe, especialmente à vida das mulheres negras periféricas. 

Pretende-se também, através dessa análise, trazer dados e pesquisa documental 

acerca da pandemia do covid-19 para que seja possível compreender o porquê dos 

níveis de violência contra a mulher negra terem aumentado de forma significativa 

nesse período. Entre outras questões abordadas na pesquisa, destaca-se o recorte 

de classe e raça que é exposto nesses números, sendo possível observar a maior 

incidência da violência entre mulheres negras e periféricas. E assim, apresenta-se 

um novo objetivo em relação aos dados coletados, referente ao Serviço Social, a 

Questão Social em que este se originaliza e as possíveis ações profissionais da 

assistente social ao lidar com essa manifestação. 

 

Palavras-chave: Racismo, patriarcado, capitalismo, violência contra a mulher, pandemia do 

covid-19, Serviço Social. 
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ABSTRACT 

 

 

With the emergence of the covid-19 virus pandemic, there was a worsening of a 

health, economic and social crisis specifically in Brazil. As a result, several measures 

were taken to alleviate this problem and prevent the spread of the virus, such as 

social distancing, reducing working hours and isolating possibly infected people. This 

course completion work has as its object of study the exercise of the phenomenon of 

violence against black women in times of the covid-19 virus pandemic. The work has 

as its general objective to carry out a study about the reality of violence against black 

women, through the analysis of the cultural, economic and social impacts that 

isolation brought, especially to the lives of peripheral black women. 

It is also intended, through this analysis, to bring data and documentary research 

about the covid-19 pandemic so that it is possible to understand why the levels of 

violence against black women have increased significantly in this period. Among 

other issues addressed in the research, the focus on class and race that is exposed 

in these numbers stands out, making it possible to observe a higher incidence of 

violence among black and peripheral women. And so, a new objective is presented in 

relation to the data collected, referring to Social Work, the Social Question in which it 

originates and the possible professional actions of the social worker when dealing 

with this manifestation. 

 

Keywords: Racism, patriarchy, capitalism, violence against women, covid-19 

pandemic, Social Work 
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“Eu sou. Nós Somos ou precisamos ainda 
Ser. E quando Somos, nem sempre 
encontramos a delícia de se saber Quem é...” 

                                                (Vilma Piedade) 
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INTRODUÇÃO 

A violência contra mulheres negras, expressa a total barbárie da sociedade 

brasileira, que se fundou sob a égide da simbiose capitalismo-patriarcado-racismo e 

evidencia a fragilidade que marca as vivências destas mulheres e, logo, perpassa 

por todas as expressões da questão social. A formação qualificada de profissionais 

do Serviço Social oferece ferramentas teóricas e políticas para perceber os sinais da 

violência cotidiana advinda do patriarcado e do racismo na sociedade de classes, 

pois quando se ouve uma mulher negra, verifica-se o dobro de sinais de violências 

se comparado às mulheres não-negras. O racismo opera de forma bastante virulenta 

no cenário já marcado pela violência patriarcal. 

Antes mesmo de nascerem, as mulheres são vistas como o sexo subalterno 

ou segundo sexo (BEAUVOIR, 1970). Assim que as imagens de ultrassonografia 

mostram seu órgão genital, às mulheres são incumbidas outras formas de ser, de se 

comportarem e de serem vistas. São tratadas ou, melhor, treinadas, para serem 

apaziguadoras. A sociedade dita o que é certo ou errado e impõe às mulheres as 

regras de “docilidade”, em especial, impede que a voz das mulheres nunca seja alta 

o suficiente para serem ouvidas. Sua sexualidade é sempre considerada algo 

impuro. Na maioria das vezes, no seio da própria família são violentadas repetidas 

vezes, ao mesmo tempo em que são silenciadas e desacreditadas.  

Este Trabalho de Conclusão de Curso é o resultado de muitas inquietações 

cotidianas e também no campo teórico. Chama a atenção o aumento da violência 

contra mulheres, sobretudo negras, desde a mais tenra infância. São muitos os 

casos de estupros de crianças e cresce a naturalização destes casos atrelada a uma 

concepção conservadora e religiosa do corpo feminino. Um dos casos recentes, que 

ocupou os holofotes do conservadorismo, foi o da menina de 11 anos, em Teresina, 

que foi estuprada e teve sua gravidez negada. Agora, foi estuprada novamente e, 

mais uma vez, ficou grávida (ALVARENGA, 2022, s/p).  

Casos como o relatado acima não são incomuns. Todavia, ainda são pouco 

analisados, discutidos e menos ainda considerados como foco para as políticas 

públicas. Este fenômeno está praticamente ausente dos espaços de formação em 

Serviço Social. Durante todo o percurso realizado dentro da Universidade Federal de 

São Paulo, houve pouco debate sobre o tema da violência contra a mulher negra. 
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Uma realidade que só é enunciada para apontar as violências cotidianas de 

mulheres pretas dentro do ambiente acadêmico por meio de coletivos pretos ou por 

docentes pretos que abordavam o tema em suas matérias. Vivências pretas são 

majoritariamente excluídas e suas dificuldades para se manterem dentro da 

universidade são invisibilizadas. O racismo estrutural faz-se presente neste 

ambiente que é criado para não ser ocupados por corpos pretos.  

A presente pesquisa tem como principal objetivo refletir sobre a violência 

contra mulheres negras no Brasil e a sua ascensão no período pandêmico da 

COVID-19. A violência já existia antes da pandemia, mas aumentou 

exponencialmente e é necessário entender a sua extensão na sociedade capitalista 

durante e após a pandemia. Trata-se de analisar os dados estatísticos – 

amplamente divulgados entre os jornais impressos, eletrônicos e televisivos do país, 

além de relatórios da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – à luz 

de uma sólida produção bibliográfica realizada sobretudo por inúmeras 

pesquisadoras. A pesquisa adota como conceito central a dororidade, termo 

cunhado pela intelectual negra Vilma Piedade. O conceito será examinado em seu 

diálogo com o Serviço Social.  

Este Trabalho de Conclusão de Curso se divide em três capítulos. No 

primeiro, será abordado o conceito de violência, sua origem e seu significado 

segundo Heileith Saffioti em seu livro Contribuições feministas para o estudo da 

violência de gênero (2001). A pergunta que conduziu esta parte da pesquisa foi a 

seguinte: como esse fenômeno da violência afeta a vida de todas as mulheres no 

Brasil, em especial das mulheres negras? A violência contra as mulheres foi 

naturalizada na sociedade capitalista-racista-patriarcal o que leva à necessidade de 

compreender essa naturalização: como surgiu esse sistema simbiótico de 

exploração, opressão e dominação? Em seu clássico livro A mulher na sociedade de 

classes, de 1969, Saffioti (2013) observa a estreita relação entre subalternidade 

feminina e exploração capitalista de classe. A autora, em vários de seus livros e 

artigos, explica que capitalismo e patriarcado são sistemas imbricados na sociedade 

moderna, que delimita os espaços a que pertencem as mulheres, em geral, a esfera 

doméstica, e como elas podem e devem se comportar, especialmente como 

recatadas e do lar. Portanto, a ideologia patriarcal na sociedade de classes opera 

como principal responsável pela objetificação do corpo da mulher, impondo uma 
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inferioridade em relação ao homem, representando uma estrutura de poder que se 

baseia tanto na ideologia quanto na violência (SAFFIOTI, 2004, p. 63).  

No segundo capítulo, será examinado o fenômeno da violência contra 

mulheres negras, que ganhou notoriedade durante a pandemia devido aos retratos 

expressos nas notícias de violação de direitos dessas mulheres. Houve uma 

explosão de denúncias de violência contra mulheres negras durante a pandemia de 

Covid-19. Foram muitas as exposições midiáticas demostrando a fragilidade dessas 

vivências violentas, que vão desde a violência física às muitas denúncias de 

violência psicológica, em especial nos casos de empregadas domésticas 

encontradas em situações análogas à escravidão. Estas situações revelam um 

descaso com suas vidas, com seus corpos negros, reduzindo-os à subalternidade 

como uma herança cruel do sistema colonial escravista e racista, somando-o com o 

patriarcado e posterior desenvolvimento do capitalismo. A partir do diálogo com 

autoras como Angela Davis (2016), Beatriz Nascimento (2018; 2021) e Lélia 

Gonzalez (2018; 2020) foi possível compreender as origens da violência contra 

mulheres negras que, durante a escravidão, eram vítimas da violência do estupro 

como uma forma de aterrorizar toda a comunidade escravizada. As autoras 

problematizam a continuidade desta violência histórica sobre as mulheres negras a 

partir do estereótipo da mukama1. 

No terceiro capítulo será abordado o conceito de Dororidade proposto por 

Vilma Piedade. Este sendo entendido como um termo abrangente às mulheres 

negras, que não apenas sofrem com a dor do machismo, mas são constantemente 

violentadas pelo racismo, algo que, pessoas brancas nunca entenderam a sua 

magnitude e mesmo que tentassem não haveria empatia o suficiente para igualarem 

suas dores. Neste último capítulo, será privilegiada a reflexão acerca do fenômeno 

da violência em diálogo com o Serviço Social, a fim de apresentar um 

direcionamento metodológico aos assistentes sociais, inserindo o debate sobre a 

resistência das mulheres negras e, a partir desta, a criação da sua própria 

dororidade, que está além da sororidade proposta pelo feminismo hegemônico. 

                                                           
1 Derivada do quimbundo, a palavra mu‟kama passou a fazer referência no Brasil à mulher negra 
escravizada utilizava para realizar as tarefas domésticas da casa-grande, além de serem reduzidas a 
acompanhantes, amas de leite e, com frequência, serem sexualmente violentadas (GONZALEZ, 
2018). 



15 
 

Neste particular, ganha relevo o conceito de quilombo como formas alternativas de 

resistência presente nas obras da intelectual negra Beatriz Nascimento. 

Por meio desta pesquisa, portanto, espera-se contribuir com a ruptura de 

barreiras da invisibilidade no Serviço Social sobre a violência contra mulheres 

negras. Ao tratar deste tema tão relevante, também se almeja apresentar algumas 

intelectuais negras brasileiras, igualmente invisibilizadas na área (GONÇALVES, 

2021, p. 18). Neste sentido, este trabalho constitui-se como um esforço teórico-

metodológico tanto da orientanda como da orientadora, duas pesquisadoras negras2, 

para apresentar dois polos de um mesmo problema colocado para o Serviço Social: 

a violência contra mulheres negras e a contribuição de intelectuais negras para a 

compreensão e ultrapassagem deste fenômeno. Suas contribuições teóricas 

permitem a compreensão da simbiose entre capitalismo, racismo e violência 

patriarcal, o que, por sua vez, possibilita explicar a condição das mulheres negras na 

sociedade brasileira. 

  

  

                                                           
2 Tomamos emprestada a insinuação de Conceição Evaristo, em Becos da memória (2017), de que 
nossas escrevivências de mulheres negras podem confundir nossas próprias identidades (de 
pesquisadora e de objeto de pesquisa). Como a escritora mineira, também não percebemos 
constrangimento algum nessa (con)fusão. 
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CAPITULO 1 

Retratos diários da violência contra mulheres 
negras sob a pandemia de Covid-19 
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1.1. “A dor da gente não sai no jornal”: as vítimas da covid-19 no Brasil 

Como citado pela autora Renata Gonçalves (2021, p. 361), “a condição das 

mulheres negras guarda estreita relação com o passado escravista, com a 

organização patriarcal e com a exploração capitalista de classe”. Por essa óptica 

que o racismo e o machismo se entrelaçam para perpetuar a existência de 

desigualdades causadoras de violências. Através de uma formação sócio-histórica 

patriarcal consolidou-se características autocráticas durante todo o regime 

escravocrata, a autora reforça a existência do patriarca, branco e proprietário de 

terras, que vem a ser, o homem branco e de classe média na sociedade atual, o 

homem detentor de poder quase absoluto na sociedade, controlando a vida e a 

morte dos escravizados e igualmente os castigando, exceto pela violação dos 

corpos sexualmente cabíveis apenas as mulheres, expondo a conveniência em seus 

atos de modo que apenas fossem enxergadas conforme seus gêneros quando era 

necessário abusar da sua força de trabalho ou profanar seus corpos. 

Para além de serem enxergadas apenas quando eram castigadas, essa 

invisibilização percorreu séculos e arrasta-se até os dias atuais, já que, em período 

de pandemia da Covid-19, seus corpos seguem sendo mortos e empilhados como 

se não fossem dignos de serem ao menos notificados, essa lógica de dominação 

impossibilita a superação dessa ordem social. Como exemplo, tem-se o caso da 

trabalhadora doméstica Rosana Aparecida Urbano, mulher negra de 57 anos, 

residente na cidade de São Paulo (SP), registrada posteriormente como a primeira 

vítima fatal do COVID-19 no Brasil, em 12 de março de 2020. Além dela, tem-se a 

Cleonice Gonçalves, também negra, como primeira vítima fatal do Rio de Janeiro por 

COVID-19. Ela também era trabalhadora doméstica, utilizava três transportes 

públicos para chegar até o trabalho que ficava a uma distância aproximada de 120 

km da sua residência. Infelizmente, ela foi infectada pelo vírus através da 

“compradora da sua força de trabalho” que recentemente havia voltado da Itália, 

cidade onde o vírus implodiu anteriormente a sua chegada no Brasil. 

Segundo o artigo publicado pela Rede Mulheres Negras PR “Cleonice, que 

dormia parte da semana na casa da empregadora, foi orientada a ir embora quando 

sentiu os primeiros sintomas. No dia seguinte, dia 17 de março, ela faleceu. Tinha 63 

anos de idade. Já trabalhava naquela casa como empregada há mais de dez anos.” 
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As primeiras vítimas brasileiras de COVID-19 foram trabalhadoras pretas, 

pobres, incapazes de ficar em casa, pois haviam de manter o sustento dos seus 

lares. Foram obrigadas a continuar utilizando os meios coletivos de transportes sem 

as devidas medidas sanitárias em meio a superlotação dos mesmos, e ao se 

infectarem, utilizavam o Sistema Único de Saúde sobrecarregado, pela falta de 

gestão correta do Estado frente a pandemia.  
Segundo um levantamento exclusivo feito para o EL PAÍS pelo estúdio de 
inteligência de dados Lagom Data, frentistas de posto de gasolina tiveram 
um salto de 68% de mortes entre janeiro de 2020 e início de 2021. Já a taxa 
dos operadores de caixa é de 67%, no mesmo período. Motoristas de 
ônibus tiveram 62% a mais de mortes. Entre os vigilantes, que incluem os 
profissionais terceirizados que monitoraram a temperatura de quem entrava 
em shoppings centers e mercados, houve 59% de mortes a mais. 
Como resultado, estamos, segundo pesquisa do Imperias College London, 
com mais de 282 mil menores de idade brasileiros que perderam o pai, a 
mãe ou ambos para a covid-19. Isto inclui crianças e adolescentes que 
tinham como cuidadores os avós. A Associação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), divulgou que há mais de 12 mil 
crianças órfãs de 0 a 6 anos de idade no Brasil em decorrência da 
pandemia. (REDE  MULHERES NEGRAS PR, 2022, s/p) 
 

 

Foram diversos os agravamentos que a pandemia do COVID-19 trouxe para a 

sociedade capitalista, no entanto, ela apenas evidenciou o racismo intrínseco no seu 

modo de produção. As notícias comprovam que os corpos pretos ainda são “a carne 

mais barata do mercado” (ELZA SOARES, 2002, s/p). Estes, são historicamente a 

linha de frente da sociedade, compõe a maioria no mercado de trabalho, e a minoria 

em posições de poder, exponencialmente aumentam o exército industrial de reserva, 

e suas mortes quando são notificadas, tornam-se apenas estatísticas, sem políticas 

públicas eficazes para evitá-las. A comprovação desse fato é o caso do menino 

Miguel de 5 anos, que morreu ao cair do nono andar de um prédio: 
Caso Miguel: 'eu não enxergava o racismo', diz mãe do menino que morreu 
ao cair de prédio de luxo. Ex-empregada doméstica, Mirtes Santana se 
matriculou em um curso de direito e se tornou ativista após a morte do filho, 
de 5 anos, em junho de 2020, no Centro do Recife.  (G1 PE; TV Globo, 14 
jun. 2022) 

 

O caso do menino Miguel, evidencia o que há de pior na sociedade: a 

invisibilização do seu corpo como um sujeito de direito, uma negligência expressada 

através da falta de cuidados de Sarí Corte Real, ex-primeira dama de Tamandaré, 

no Litoral Sul de Pernambuco, contratante dos serviços domésticos da Mirtes 

Santana. Há diversas problemáticas nesse caso que ocorreu em 2 junho de 2020, 

período que a pandemia estava no seu ápice de casos, e o país enfrentava medidas 
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sanitárias severas, como o lockdown e o funcionamento apenas de serviços 

essenciais. A Mirtes, já estava sendo lesada ao sair de casa para realizar um serviço 

que não era essencial a sobrevivência de Sarí, enfrentar o risco de ser contaminada 

com o vírus no trajeto até o seu trabalho e dentro do mesmo, além de não ter com 

quem deixar os cuidados do seu filho de 5 anos, Miguel, tendo que submeter o 

mesmo aos riscos de ser contaminado. Para sustentar seus desejos e privilégios 

brancos, Sarí além de expor essa família ao risco de serem contaminados, ela 

negligenciou o cuidado a uma criança, por não o considerar sujeito merecedor de 

ser ao menos observado e evitar expô-lo aos riscos de ser deixado sozinho em um 

prédio sem supervisão. 

Além do mais, a ex-empregada doméstica, atualmente estudante de direito 

Mirtes Santana, expressa a sua insatisfação em meio à justiça que permitiu a Sarí 

Corte Real, condenada a 8 anos e 6 meses de prisão por abandono de incapaz com 

resultado morte, cumprisse a pena em liberdade, um privilégio dado apenas aos 

corpos brancos, detentores de capital.  

"Há uma falta de respeito muito grande, porque eles tão vendo que há erros 
e tão aceitando essa situação. Isso beneficia Sarí, que é uma mulher 
branca, rica, da alta sociedade aqui de Recife e de uma família influente de 
Pernambuco", critica. "É uma falta de respeito comigo, com meus 
advogados, com a memória do meu filho", reforça. (BBC NEWS BRASIL, 
2021, s/p)   

 

Há a conivência por parte do Estado e da justiça brasileira com casos de 

racismo e violência em detrimento dos brancos. Este caso reforça a corrupção no 

sistema, já que, pós a morte de Miguel, foi revelado que Mirtes Santana e sua mãe, 

Marta Alves, tinham o registro em suas carteiras de trabalho como servidoras da 

prefeitura, embora trabalhassem como funcionárias domésticas da família, algo que 

elas afirmam não saber, embora agora elas cobrem dos ex-patrões, direitos 

trabalhistas que também lhes foram negados, ambos os processos, sendo eles, 

trabalhistas e criminal, exigem mobilização popular para não caírem novamente no 

esquecimento e serem descartados frente a justiça,  e esse processo de luta exige a 

lembrança diária da perda de um filho para uma mãe, impedindo o processo de cura 

dessa violência. 
"Estou tentando sobreviver dentro de toda essa dor que eu venho 
passando. Um ano sem meu filho está sendo uma eternidade, apesar que 
eu ainda tenho o resto da minha vida todinha sem ele", diz, emocionada. [...]  
(BBC NEWS BRASIL, 2021, s/p)   
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Segundo o Jornal BBC News Brasil “Mirtes Santana, deixou de atuar como 

doméstica e hoje trabalha para a organização não governamental Curumim em 

Recife. Com uma bolsa de estudos, ela também cursa Direito e deseja no futuro 

atuar como promotora ou juíza.”  
"Aí, eu resolvi fazer Direito. Primeiro, pra entender melhor o andamento do 
processo do meu filho. E, segundo, pra poder lá na frente ajudar outras 
mães a não passar pelo que eu venho passando hoje com relação ao 
Judiciário, que infelizmente é classista e racista", critica. (BBC NEWS 
BRASIL, 2021, s/p)   

 
 

Mirtes expressa que, após um ano do falecimento do seu filho, ela é mais 

consciente do racismo estrutural da sociedade brasileira e como isso afeta a vida de 

sua família, entendendo que no caso de Miguel, houve sim a questão do racismo. 

Segundo ela, as crianças negras são estereotipadas como crianças fortes, espertas, 

pessoas que não precisam ter carinho e segurança. E isso aconteceu com seu filho, 

um menino negro, filho de uma empregada doméstica, invisibilizado como um sujeito 

de direitos, necessitado de cuidados e proteção.  

A sociedade capitalista necessita dessa simbiose entre o racismo e machismo 

para manter-se em vigor, o sistema funciona para que poucas pessoas detenham o 

poder e o direito de existir, enquanto muitas outras pessoas vivem na periferia da 

sociedade sobrevivendo no sistema falido de direitos e proteções sociais básicas, 

lutando pelo direito de estar vivo e permanecer assim, sem perspectivas de avanços 

na sociedade do capital, tendo seus corpos descartados com total facilidade, pois 

não são considerados dignos de serem vistos ou ouvidos. Mirtes luta hoje pelo 

direito básico que seu filho não teve, ele não foi visto, ouvido e para a sociedade 

capitalista, ele torna-se apenas mais um número entre tantos outros meninos negros 

que morrem diariamente, vítimas da violência, fruto do racismo estrutural. 
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1.2. Empregadas domésticas em situação análogas à escravidão 

 A violência intrafamiliar é entendida por Heleieth Saffiotti (2001, p. 130) como 

uma forma de violência que incide “exclusivamente sobre membros da família 

nuclear ou extensa, não se restringindo, portanto, ao território físico do domicílio, 

sendo as vítimas ligadas por parentesco consanguíneo ou afinidade.” A autora utiliza 

o exemplo de empregadas domésticas que, ainda hoje, há uma forte presença 

destas dentre as vítimas de violência sexual cometida por seus patrões. Na maioria 

das vezes são afilhadas e agregadas, vivendo parcial ou integralmente no domicílio 

no qual o agressor   o mantenedor. Existe uma predominância de mulheres negras 

exercendo a profissão de empregada doméstica. Esta predominância tem uma 

relação com o passado de escravidão na sociedade brasileira, no qual as mulheres 

negras eram colocadas à disposição das taras sexuais dos senhores escravistas 

que, portanto, tinham acesso a seus corpos de forma violenta, ou seja, por meio do 

estupro.  

Para Gonçalves (2021, p. 362), “a violência contra as mulheres negras 

escravizadas no Brasil precedeu e, ao mesmo tempo, moldou o próprio contrato 

sexual para o conjunto das mulheres, mas obviamente não sem estabelecer uma 

hierarquia entre elas”. Essa estrutura econômica precede acerca da hierarquização 

das classes, assim como a violência que não apenas também hierarquiza de acordo 

com a classe social como, sobretudo, pela cor da pele, apontando a subserviência 

de origem com a classe social, impactando no grau de aceitação perante a 

sociedade, transformando esse contrato em além de sexual e social, em um contrato 

racial como exposto pelas mulheres negras, denunciando a existência da divisão 

racial do trabalho.  

As mulheres negras são pré-determinadas pela sociedade para ocupar 

lugares de subserviência, para elas, está destinado apenas ocupações no mercado 

de trabalho que não lhe exigem utilizar a sua capacidade intelectual e é necessário 

apenas realizar atividades manuais, como cozinheiras, empregadas domésticas, 

cobradoras, ou utilizarem o seu corpo como meio de sobrevivência, como as 

trabalhadoras do sexo, sem possibilidades de romperem as barreiras da sociedade 

para alavancarem suas carreiras e seu status quo, permanecendo sempre na 

mesma posição social. 
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 É posto a elas, um estigma de sexualização extrema dos seus corpos, 

derivando a indicação de que todas as mulheres negras estão sempre sexualmente 

disponíveis, estereotipando-as como profissionais do sexo. Além de estarem 

igualmente sempre emocionalmente disponíveis para ampararem todos em sua 

volta, sem necessidade de atenção ou empatia, servindo apenas como um “criado 

mudo” no sentido originário da palavra advinda da época escravocrata, como um 

escravo que fica no mesmo lugar segurando as coisas para os seus senhores, sem 

fazer barulho para não incomodar. O caso mais ensurdecedor atualmente, foi o da 

menina de 11 anos da zona rural de Teresina que deu à luz a um bebê por ter seu 

pedido de aborto negado após sofrer um estupro. Este caso ilustra o controle que a 

sociedade tem sob os corpos das mulheres, baseado no pacto/contrato sexual, não 

obstante, a menina está grávida novamente, pois foi vítima de mais um abuso. 

Segundo os dados do Anuário de Segurança Pública (2022, p.4) a partir do 

momento que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública conseguiu separar os dados 

do crime de estupro do crime de estupro de vulnerável, foi possível enxergar que 

58,8% desta violência atualmente é contra meninas com menos de 13 anos, um total 

de 35.735 vítimas. É necessário a construção de estratégias de enfrentamento à 

esta violência, tendo em vista, de que a maioria das vítimas de violências sexuais 

são crianças e adolescentes e que o criminoso é 95,4% homem, 82,5% conhecido 

da vítima, sendo que segundo os dados, 40,8% eram pais ou padrastos; 37,2% 

irmãos, primos ou outro parente e 8,7% avós. 

GRÁFICO 1 

Relação entre vítima e autor 

 

 Fonte: 14º Anuário de Segurança Pública 2022 
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Ademais, os dados apontam que 76,5% dos estupros acontecem dentro de 

casa. Este dado chama a atenção para o quanto a escola torna-se um elemento 

estratégico fundamental para o enfrentamento do estupro de vulnerável, já que, essa 

violência é preponderantemente intrafamiliar e ocorre dentro de casa, não tratando-

se apenas de uma questão de segurança pública. Em relação à raça, a maioria dos 

registros é de meninas brancas (49,7%), seguido de negras (49,4%), amarelas 

(0,5%) e indígenas (0,4%). No entanto, acredita-se ter uma maior subnotificação de 

estupro de vulnerável de meninas negras em relação às brancas, pois o Atlas da 

Violência (2020) revela que mulheres negras são as principais vítimas de violência 

doméstica e feminicídio. 

 

GRÁFICO 2 

Raça/cor das crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável (até 13 anos) 

Brasil, 2021 

 

Fonte: 14º Anuário de Segurança Pública 2022 
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1.3. Mulheres negras e o aumento da violência física e do feminicídio 

Para Heleieth Saffioti (2001, p. 115-136), é necessário entender a violência de 

gênero abrangendo as categorias sociais, posto aqui como vítimas, alvo das 

agressões – físicas, sexuais, emocionais – proveniente dos homens ou de quem 

lhes cometeu. Captando este, como um conceito amplo que engloba diferentes 

corpos vitimizados deste sistema patriarcal que provem aos homens poder para 

estabelecer dominância perante as ações advindas dos grupos minoritários. Os 

homens não tem apenas a condescendência, como também, possuem a tolerância 

da sociedade para punir segundo as suas próprias regras morais.  

Segundo a autora, a ideologia de gênero mostra-se insuficiente para conter as 

transgressões das vítimas, uma vez que, mesmo que elas não se disponham a 

rebelar-se contra a ordem social imposta, é utilizado a violência para perpetuar o 

projeto de dominação-exploração dado na sociedade capitalista-patriarcal. Não é 

inverídico que esse projeto de dominação-exploração reverbere em outras relações 

sociais, as mulheres, por exemplo, perpetuam esta função patriarcal por atribuição 

às crianças e adolescentes, revelando que a violência de gênero é entrelaçada pelo 

conjunto de contradições de gênero, de etnia e de classe. 

Este projeto de dominação-exploração é entendido como um único processo, 

tendo dimensões complementares. Sendo uma forma de dominação simbólica, é 

posto que os homens não precisam de legitimação para praticarem atos violentos, a 

própria sociedade através da divisão social do trabalho já o ratifica como ser 

dominante. Desse modo, a própria dominação simbólica torna-se uma forma de 

violência, dada o nome de violência simbólica, uma prática de violência que penetra 

nas vivências das vítimas, situando-se no interior de suas consciências, objetivando 

o poder masculino como atravessamento nas relações sociais, transformando-o 

através das estruturas hierarquizadas em senso comum.  

Apesar de as mulheres sempre reagirem contra os seus agressores, não é o 

bastante para imputar o fim da violência sofrida, já que, para ter-se o fim da mesma 

é necessário a legitimação social destas violências. Por esse ângulo, a sociedade 

outorga os homens a perpetuarem o projeto de dominação-exploração, até mesmo 

por meio da força física, contrapondo-se as leis penais e elucidando que apenas o 
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excesso de violência é punível, pois este deixa marcas no corpo da vítima, mas ao 

tratar-se de violência de gênero dificilmente há evidências. 

Há um descrédito das testemunhas no âmbito da violência doméstica e da 

intrafamiliar devido ao grau de parentesco com as vítimas, permitindo que a mesma 

seja praticada no ambiente familiar a vista de todos. Diversos fatores como estes 

propiciam a extensão de casos de violência física contra as mulheres, um deles é a 

criação de uma necessidade de comprovação de evidências justificada pela lesão 

corporal dolosa (LCD), utilizando destes termos, muitos homens utilizam da violência 

em locais premeditados nos corpos das vítimas para que não sejam descobertos, 

assim, a lesão corporal dolosa leve nunca serve como meio punitivo para esses 

casos e, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 devido a 

pandemia houve um aumento de 3,3% na taxa de registros de ameaça, e 

crescimento 0,6% na taxa de lesões corporais dolosas em contexto de violência 

doméstica entre 2020 e 2021, além do aumento das chamadas de emergência para 

o número das polícias militares, o 190, todas no contexto de violência doméstica. 

Estes crimes são julgados e penalizados com penas alternativas de caráter 

pedagógicos, gerando muitas vezes, um trabalho apenas com as vítimas e não com 

os autores do crime, produzindo uma culpabilização da mulher e perpetuação 

dessas múltiplas violências.  

Posto isto, a autora enfatiza a violência de gênero como uma categoria 

histórica e analítica, advinda de uma situação complexa que é interposta por 

diversos fenômenos de diferentes naturezas e capacidades de determinação. Um 

desses fenômenos é o percurso das relações violentas entre homens e mulheres, 

nas quais, o homem configura-se como agressor, esse percurso reverbera nas 

relações violentas de adultos contra crianças e adolescentes, evidenciando que a 

sociedade não é apenas androcêntrica, mas também adultocêntrica.  

O termo violência contra as mulheres acaba por abranger todos os corpos 

femininos de todas as faixas etárias, e consequentemente, excluir todos os corpos 

masculinos de qualquer idade, justificando o uso da expressão violência doméstica, 

já que, está não retrata apenas o um tipo de agressão, e compreende as agressões 

praticadas por mulheres, embora estas sejam raras contra homens, é 

profundamente expressiva contra crianças e adolescentes. Restringindo-se ao 
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espaço privado, o Estado tem-se como justificativa a sua não-intervenção, 

concebendo este espaço não apenas como território particular, mas imbricando-o 

simbolicamente de poder. 

Ainda de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, 

desde o 11º Anuário (2017), as instituições policiais e de justiça criminal foram 

obrigadas a ter um olhar mais crítico para os crimes letais contra as mulheres de 

forma a incorporarem uma visão multifacetária em seus atendimentos, nas 

investigações policiais, e consequentemente, em seus desdobramentos. Sendo 

assim, durante a pandemia houve uma explosão de casos a serem notificados, entre 

2020 e 2021, foi visto um acréscimo de 23 mil novos chamadas de emergência para 

o número 190 das polícias militares solicitando atendimento para casos de violência 

doméstica, com variação de 4% de um ano para o outro, estes números exprimem a 

violência cotidiana que ocorre dentro do espaço privado dessas mulheres, cometidos 

por pessoas próximas as quais tem ou tiveram um vínculo afetivo.  

O início da pandemia de Covid-19 em 2020 fez com que essas mulheres em 

situação de violência se tornassem ainda mais suscetíveis à violência doméstica, já 

que, passaram a conviver mais tempo em suas residências com seus agressores, e 

muitas vezes impossibilitadas de acessarem serviços públicos e redes de apoio. 

Historicamente esses crimes são cometidos quando as mulheres tencionam a 

romper com seus papéis sociais de gênero pré-estabelecidos, no entanto, com a 

intensificação da crise econômica vivenciada no Brasil, muitas mulheres foram 

acometidas pela perda de emprego e a diminuição da renda familiar, tornando mais 

árduo a decisão das mulheres romperem com parceiros abusivos ou relações 

violentas. 

Entre 2020 e 2021, houve uma queda de 3,8% na taxa, por 100 mil 
mulheres, dos homicídios femininos. No caso dos feminicídios, tipificação 
incluída pela Lei 13.104/2015 enquanto qualificadora do crime de homicídio, 
a queda foi de 1,7% na taxa entre os dois anos. Mesmo com a variação, os 
números ainda assustam: nos últimos dois anos, 2.695 mulheres foram 
mortas pela condição de serem mulheres – 1.354 em 2020 e 1.341 em 
2021. (Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2022) 
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GRÁFICO 3 

Número de vítimas de Feminicídio, por ano Brasil - 2016-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2022) 

 

A violência contra a mulher, como dito anteriormente, ocorre em todas as 

faixas etárias, e conforme elas buscam romper o ciclo de violência e as relações 

abusivas, elas tornam-se suscetíveis a essa violência, tornando-se mais vulnerável e 

incidindo no crescimento do feminicídio, conforme ilustrado no gráfico abaixo: 

GRÁFICO 4 

Feminicídios e demais mortes violentas intencionais de mulheres, por faixa etária 

Brasil, 2021 

 

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2022) 
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As mulheres negras enquanto em condição inferiores, são postas como não 

pertencentes, o gráfico abaixo indica que a diferença racial nas vítimas de 

feminicídio é menor do que a diferença nas demais mortes violentas intencionais, já 

que, 37,5% das vítimas de feminicídio são brancas e 62% são negras. No entanto, 

nas demais mortes violentas intencionais, 70,7% são negras e apenas 28,6% são 

brancas.  

Os dados reforçam que há uma baixa notificação de mulheres negras 

enquanto vítimas de feminicídio, estas, são enquadradas apenas na categoria de 

homicídio doloso, desqualificando suas mortes como sendo mortas apenas pela 

condição de ser mulher, o que é improvável, pois ao analisar  “a mortalidade geral 

de mulheres por agressão ao longo da última década é possível verificar que, se os 

assassinatos de mulheres brancas caíram, os de mulheres negras se acentuaram, 

aumentando a disparidade racial da violência letal” (FBSP, IPEA, 2021). 

GRÁFICO 5 

Vítimas de Feminicídio e demais mortes violentas intencionais de mulheres, por 

raça/cor Brasil, 2021 

 

   Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2022) 
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Além da questão racial e faixa etária, os dados corroboram ao fato de que 

enquanto nas demais mortes violentas intencionais, o principal agressor é um 

desconhecido (82,7%), nos feminicídios o agressor é o marido ou ex-marido da 

vítima (81,7%), seguido de parentes (14,4%). 

 

GRÁFICO 6 

Feminicídios e demais mortes violentas intencionais de mulheres, por relação entre 

vítima e autor Brasil, 2021 

 

 

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2022) 

 

E a propriedade privada, é historicamente o local, em que as mulheres são 

mais vítimas de feminicídio, sendo este, 65,6% dos locais onde o crime foi cometido; 

ao contrário das demais mortes violentas, onde o principal local foi a via pública 

(37,0%). 
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GRÁFICO 7 

Feminicídios e demais mortes violentas intencionais de mulheres, por tipo de local 

do crime Brasil, 2021 

 

 

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2022) 

Este cenário foi ainda mais assustador ao longo da pandemia, em especial 

por causa da imposição do lockdown para algumas regiões do Brasil. Vítimas e 

agressores passaram a conviver por muito mais tempo no mesmo espaço. Assim, de 

“acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) houve um aumento 

de 22% nos casos de feminicídios entre março e abril do ano passado [2020], 

período da quarentena imposta no país” (BOSCO; SOUZA, 2021, s/p.). Algumas 

medidas foram adotadas para atender às mulheres vítimas da violência. A Lei Maria 

da Penha determinou a criação de serviços de atendimento às vítimas. Todavia, 

segundo Natália Bosco e Carinne Souza, em 2019, o IBGE havia identificado “que 

apenas 7,5% dos municípios brasileiros possuem delegacias especializadas para 

mulheres, „patamar que não aumentou desde 2012‟, indicou o relatório do instituto” 

(2021, s/p.). 
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CAPÍTULO 2  

O capitalismo, o patriarcado e o racismo 
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2.1 A violência, o desemprego e o patriarcado 

Ao analisar a categoria violência, faz-se necessário observar a ótica do 

neoliberalismo e o fenômeno do desemprego, visto que, com uma crescente 

rotatividade da força de trabalho, o Capital constantemente isola todo aquele a qual 

a sua inserção no mercado de trabalho foi impossibilitada, fazendo-se somar a alta 

taxa de desemprego com a crescente queda no salário e a ininterrupta busca por 

emprego, cria-se assim, sempre uma massa à margem da sociedade a qual se vê 

sem moradia, sem emprego e sem dinheiro, transformando impossível até os 

menores vínculos de sociabilidade. Um processo contínuo e infinito de apropriação e 

circulação do poder entre os indivíduos, vinculado a concentração da riqueza, e 

consequentemente, a distribuição da miséria. Este isolamento do indivíduo de 

formas de comunicação ou contato humano, ocasionado pela falta de condições de 

sociabilidade, pode ser considerado uma prática de tortura, mesmo que involuntária, 

que compromete a integridade psíquica do ser humano societário, essas mudanças 

psíquicas podem induzir o sujeito a cometer suicídio ou a violar a integridade física 

de outrem.  

O Brasil por ser um país historicamente machista perpetua a noção do 

patriarcado que vê a mulher como um objeto. Posto que, na ordem patriarcal o 

homem em si já é superior a mulher, ao falar-se sobre o homem branco sobrepõe-se 

uma segunda vantagem, e sendo rico soma-se a terceira, testificando a relação 

direta de poder. Esse direito patriarcal de superioridade do homem contra a mulher 

escancara que a liberdade civil não é universal, ela pertence apenas ao homem. Ela 

estabelece um contrato tanto social como sexual, estabelecendo o acesso irrestrito 

do homem ao corpo da mulher.  

Esta relação de poder imposta, demonstra a distância entre o poder paterno 

do direito patriarcal, visto que, este se torna um direito sexual, em que, o marido 

adquire um papel social superior ao do pai, pois é nela que se inicia o contrato 

sexual, além de representar uma estrutura de poder que se baseia tanto na ideologia 

quanto na violência. Esse conceito do patriarcado visto como um contrato sexual, 

evidencia que este pacto é fundamento na lei da obediência e proteção, sendo que, 

a proteção é vista como forma de exploração-dominação, categorizando as 

mulheres a serem tratadas sempre como objetos e nunca como indivíduos, sem 

alcançar igualdade nas suas relações.  
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 Os homens são os maiores beneficiados da ideologia machista, enquanto, as 

mulheres socializadas nessa ordem patriarcal de gênero aprendem tanto a não 

questionar essa inferioridade social posta a elas, como algumas chegam a 

reproduzir atitudes machistas. Surge então, o sexismo, prejudicial tanto aos homens, 

mas especialmente as mulheres e suas relações. Os homens são incitados a serem 

fortes e corajosos, para isso utilizando de atitudes agressivas e perigosas, além de 

assumirem o papel de provedor da família, um dos elementos mais importantes para 

demonstrar sua virilidade.  

Segundo Heileieth Saffioti (2004, p. 181), “o poder apresenta duas faces: o da 

potência e o da impotência”. Para eles, as mulheres são socialmente instituídas a 

conviverem a com a impotência, já os homens, por estarem sempre associados ao 

poder, não sabem lidar com a falta da potência, crê-se que são nesses momentos 

de impotência que eles praticam atos violentos, faz-se assim uma correlação direta 

do desemprego com a violência doméstica.  

O homem perante a sociedade patriarcal é impossibilitado de cometer erros, 

de falhar, já que, isso é sinal de fraqueza e o homem tem que demonstrar força e 

perfeição, as relações sociais são desenvolvidas para que o homem seja cada vez 

mais viril e apresente o mínimo de características femininas, passando a estar 

sempre pronto a transverter sua agressividade em agressão. A dominação do 

homem perpassa o território físico para o território simbólico, não aceitando a menor 

contradição de suas vontades podendo chegar ao extremo da crueldade. A 

sociedade não existe sem está divisão de gêneros entre feminino e masculino, os 

papeis atribuídos a eles na divisão sexual do trabalho e a desigualdade estabelecida 

entre eles, é desta organização social de gênero que privilegia o indivíduo masculino 

que advém a violência de gênero, especificamente, a violência doméstica. 

A violência doméstica perpassa a noção de domínio do território patriarcal, 

essa hierarquia inicia-se no chefe de família e termina no papel mais frágil da 

relação familiar, a filha. É nesse primeiro contato, como criança, que há o 

predomínio da dominação-exploração, usando da violência como meio de correção, 

algo naturalizado na sociedade, assim como o homem maltrata sua mulher, as mães 

maltratam seus filhos. Para Heileieth Saffioti (2004, p. 101), a violência é entendida 

como qualquer violação dos direitos humanos. Apesar da violência doméstica e a 

violência intrafamiliar atravessar as fronteiras de classes sociais, as condições de 
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pobreza importam, por produzirem situações de estresse no cotidiano dos 

indivíduos, tanto como as condições de sociabilidade causam, e os vícios, como o 

álcool e drogas, tornam-se fenômenos desencadeadores de violência. 

Segundo Heleieth Saffioti (2004, p. 60), “o patriarcado   um pacto masculino 

para garantir a opressão de mulheres”. Esta economia dom stica sustenta a ordem 

patriarcal, através de um regime ancorado pelos homens para os homens, a fim de 

garantir os meios para sua reprodução, transformando as mulheres em objetos de 

sua satisfação sexual, além de seres reprodutores de seus herdeiros e de força de 

trabalho doméstica para garantir os meios necessários para a sua produção diária. 

Esse processo de dominação-exploração consiste no controle política, econômico e 

social das mulheres, segregando-as nos espaços socioeconômicos, inferiorizando-

as no mercado de trabalho e controlando a sua sexualidade e natalidade dos seus 

filhos. Apesar do constante avanço na igualdade de gêneros, esse regime não 

permite o respeito aos interesses das duas categorias, é necessário a superação 

desta para que haja soluções nas formas de relações sociais de gênero. 

O marxismo trouxe grandes contribuições ao feminismo, como o enfoque 

histórico e material que outorgou o processo de desnaturalização da subordinação 

da mulher, já que, situou a sua concepção advinda dos processos procriados nas e 

pelas relações sociais, nos seus contextos socioeconômicos determinados. Essa 

perspectiva propicia refletir como oscilam esses processos, sendo eles, as práticas 

sociais, as construções de instituições e os valores morais geracionais, e resultam 

na descrença da dominação masculina e subordinação feminina serem dadas como 

algo natural e eterno. Através do entendimento de que devido as multifaces das 

relações humanas deu-se origem a esses processos materiais e históricos, é notável 

o desencadeamento proveniente das relações que os homens e mulheres 

estabeleceram a fim de produzir e reproduzir suas vidas e necessidades. Para a 

autora Clara Araújo em seu artigo Marxismo, feminismo e enfoque de gênero a: 

Produção e reprodução constituem, assim, um único processo. Como 
indicaram os autores, tais processos se realizam via sujeitos sociais 
sexuados, os quais, através de suas práticas e interações com vistas à 
reprodução social e da espécie, dão origem a instituições, também 
históricas, como, por exemplo, a família. Este enfoque contribuiu para o 
entendimento de que as relações sociais, inclusive as que se desenvolvem 
entre homens e mulheres, são construídas, reproduzidas e transformadas, 
uma vez que a natureza humana não é concebida como algo ontológico e 
imutável, mas produto das práticas sociais, conflituosas e, muitas vezes, 
antagônicas. (ARAÚJO, 2000, p.66) 
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Ademais, têm-se como o primórdio da forma de opressão o controle da forma 

de trabalho feminino, institucionalizado por meio da divisão sexual do trabalho, essa 

contingência material, a torna dependente economicamente do homem: 

O mundo do trabalho acentuou profundamente a divisão 
sexual do trabalho, reservando para as mulheres espaços 
específicos que, na maioria das vezes, se caracterizavam 
pela inferioridade hierárquica, pelos salários menores e por 
atividades adaptadas a suas capacidades inatas 
(NOGUEIRA, 2004, p. 18). 

No final do século XIX e início do século XX, vimos muitas mudanças na 

organização do processo de trabalho. Surgiram o taylorismo e o fordismo como 

formas de organização/separação das concepção e execução das tarefas para 

atender às exigências da acumulação capitalista. A cada crise do capital, 

corresponderam a outras reformulações nas formas de organização do trabalho ou 

novas reestruturações do sistema produtivo. E cada vez mais as mulheres foram 

empurradas para o mercado de trabalho, cujas relações de trabalho se tornavam 

mais precárias, sobretudo por causa do desmonte das regulamentações trabalhistas 

impostas pelo neoliberalismo, aumentando, assim, a precarização da vida.  

As mulheres, que se inserem neste mercado, vão fazer parte de um grupo de 

trabalhadores precarizados, sobretudo porque em função da divisão sexual do 

trabalho, as atividades disponíveis para as mulheres eram as mais precárias e 

vulneráveis. Sem contar que elas ainda precisavam dividir sua jornada de trabalho 

com os cuidados da casa e dos filhos. Houve uma feminização do trabalho, porém 

esta ocorreu precarizando ainda mais as relações de compra e venda da força de 

trabalho feminina (NOGUEIRA, 2004, p.6). Para a autora, as mulheres trabalhadoras 

sempre tiveram uma participação na esfera produtiva das mais variadas maneiras. 

Todavia, as mudanças provocadas pelo capitalismo combinadas com a dinâmica do 

patriarcado, as inseriram de forma diferenciada, isto é, subserviente, na esfera 

produtiva e, ao mesmo tempo, elas continuaram sendo vistas como inferiores dentro 

de suas casas, em conformidade com o sistema patriarcal e com o modo de 

produção capitalista.  
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2.2. Múltiplas formas de violência contra a mulher 

A partir das diversas tentativas de apreender como ocorre a reprodução da 

subordinação e da dominação masculina, o conceito de gênero possibilitou 

compreender a relação entre as dimensões subjetivas e simbólicas do poder, para 

mais do que as conformações biológicas e além das fronteiras materiais. Trata-se de 

uma importante ferramenta analítica para refletir sobre a desconstrução das 

identidades de gêneros, tendo como base, a noção de que o fenômeno de gênero só 

existe em relação com o outro. Nesse sentido, ele é relacional. Tanto o processo de 

dominação masculina quanto o de emancipação feminina precisam estar em relação 

de interação, conflito e poder. O conceito de gênero incorpora um conceito mais 

amplo, como segundo Clara Araújo (2000, v.1, n.11, p.69) “um modelo próprio e 

autônomo de análise das relações de dominação/subordinação, centrado quase 

exclusivamente na construção dos significados e símbolos das identidades 

masculina e feminina”. 

Por ter uma formação histórica baseada nos ideais europeus, foi-se criado 

uma visão binária da sociedade de maneira simplista, em que, têm-se o bom ou o 

mau, seres superiores e inferiores. Com base nesse ideal de sociedade que vive em 

função dos benefícios e não das necessidades humanas é esperado que sempre se 

tenha grupos produzidos por essa opressão sistemática para impor um sentimento 

de inferioridade e de não pertencimento, ocupando um lugar de desumanização. 

Este grupo é majoritariamente formado por negros, mulheres, idosos e pessoas com 

deficiência. Essa imposição histórica de preterir às mulheres uma posição social de 

inferioridade amparada em leis discriminatórias e exclusivistas serviram para firmar a 

desigualdade entre homens e mulheres, estabelecendo a elas um padrão de 

submissão aos homens, não somente na esfera doméstica, em seus lares, como 

também na esfera pública, no mercado de trabalho, através de salários inferiores 

nas mesmas funções exercidas por ambos os sexos. 

Um dos principais compromissos de um Estado de Direito é a erradicação de 

todas as formas discriminatórias e de violência contra as mulheres, através da 

defesa dos seus direitos. Apesar da legislação sozinha não ser capaz de modificar 

esse cenário de desigualdade e discriminação, ela constitui um marco inicial para a 

criação de estratégias de enfrentamento e superação da desigualdade de gênero.  
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A Constituição Federal de 1988 dispõe no seu artigo 5º, título II, no Inciso I, o 

princípio de igualdade entre homens e mulheres: 

Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição.  (BRASIL, 1988) 

Esse artigo pressupõe que a identidade de gênero não pode ser manipulada 

para fins discriminatórios com o intuito de inferiorizar algum dos gêneros. No 

entanto, ele pode e deve ser aplicado com fins de minimizar os desníveis sociais, 

políticos, econômicos, culturais e jurídicos existentes entre eles. A constituição 

trouxe avanços importantes ao tratar sobre os direitos individuais e sociais das 

mulheres, decorrência do intenso trabalho de articulação dos movimentos 

feministas, já que, era extremamente necessária uma edição de uma lei que tratasse 

especificamente sobre a violência contra mulher. Sendo assim, no capítulo VII, no 

título VIII da Constituição de 1988, têm-se: 

Artigo 226. a família, base da sociedade, tem especial proteção do estado. 
parágrafo 8º. o estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 
um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações.(BRASIL, 1988). 
 

Um artigo que foi de extrema importância e representou uma grande mudança 

na legislação brasileira ao tratar da violência contra mulher. Passou a ser de 

responsabilidade do Estado criar mecanismos a fim de reprimir e extinguir a 

violência doméstica no Brasil. Apesar do enfoque ser diluído entre os membros da 

família, é notável que a mulher é a maior vítima de violência doméstica. Considera-

se violência contra a mulher qualquer ato que viole ou cause danos psíquicos, 

físicos, sexuais ou algum tipo de sofrimento a elas, sendo estes, podendo ser feitos 

por meio de ameaças, coerções ou infringindo a sua liberdade civil, como o seu 

direito de ir e vir, privando-as da sua liberdade e da sua independência, tanto na vida 

privada como na vida pública. O principal agente dessas práticas de violência física, 

sexual e/ou psicológica é o parceiro íntimo das vítimas que perpetua estas violências 

durante a relação e/ou após o fim da mesma, perpetrando um ambiente hostil e 

estressante para as vítimas em situação de violência, o que impacta diretamente na 

saúde física e mental das mesmas. A origem da violência tem diversas influências 

como aspectos culturais, relacionais e socioeconômicos, possuindo forte vínculo 
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com a relação de poder socialmente imposta com a superioridade do homem em 

relação a mulher, salientando a desigualdade de gênero existente baseada na 

formulação da família com base no patriarcado. 

Constantemente as mulheres, sendo elas, do meio rural ou urbano, 

participantes dos sindicatos ou não, trabalhadoras domésticas ou mulheres com alto 

poder aquisitivo, profissionais de sexo, mulheres indígenas, feministas, jovens, 

mulheres portadoras de deficiência ou mulheres transexuais, denunciam a violência 

sofrida no seu cotidiano. Uma violência presente desde a formação social brasileira, 

através do uso da força e subjugação dos povos originários e da população africana 

escravizada, sociedades estas que foram tradicionalmente constituídas por esse uso 

da força e do massacre para serem exploradas e dominadas, tanto politicamente, 

como economicamente e culturalmente. Esse uso da violência deixou cicatrizes e 

perpetuou-se nas relações de gênero e classe baseada na raça e/ou etnia, 

tornando-se um meio de domínio patriarcal na esfera privada, sobre as mulheres, 

não obstante, também no campo da economia e da política, mediante ao 

patriarcalismo e o autoritarismo. 

A falta de democracia apresentada pela subjugação e domínio de uma 

parcela da população por meio de uso de força, através de ameaças ou atos em vias 

de fato, a fim de reverberar em medo, e a passividade da outra parcela em aceitar e 

apoiar essa forma de controle antidemocrático torna habitual o uso da violência 

como forma de correção, tendo-se como exemplo, as meninas violadas por seus 

familiares, podendo ser eles, pais, padrastos ou até mesmo irmãos mais velhos, 

como também, as mulheres lésbicas violentadas por conhecidos ou parentes como 

um meio de “corrigir” a sua sexualidade, al m do patriarcado normalizar a relação 

sexual involuntária, ou melhor, o estupro conjugal, como se os corpos dessas 

mulheres estivessem à disposição dos seus maridos para servirem aos seus desejos 

e vontades pessoais. O estado pela sua política genocida escancara através dos 

assassinatos diários dos jovens negros periféricos cometidos pelos agentes estatais 

essa necropolítica3, uma banalização da violência estrutural, associada aos meios 

de opressão e dominação presente. 

                                                           
3 Segundo Piza (2022, v.45, p. 135) “A necropolítica é um projeto de subjugação da vida ao poder da 
morte e, quando pensada em termos de política institucional, ela é estrutura de Estado, não de 
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Essa sociedade que possui a desigualdade e a exploração de gênero, 

raça/etnia e classe como elementos fundantes, possui diversas formas de violência 

contra a mulher, sejam elas, violência física, psicológica, sexual, obstétrica, 

patrimonial ou social, estas não são geradas apenas através das relações 

individuais, e sim, por meio das relações sociais de gênero, classe e raça que foram 

fortalecidas estruturalmente pela sociedade patriarcal-racista. Mediante a estas 

relações foi-se naturalizando essas situações de violências às mulheres, devido a 

essa sociedade que é interposta pela exploração, opressão e apropriação das 

mesmas influindo a um cotidiano de violação de direitos, e a uma busca constante 

de dignidade para contrapor a esse sistema patriarcal que privilegia os homens em 

detrimento das mulheres. Essa sociedade é fortalecida pela necessidade do sistema 

capitalista de perpetuar o patriarcado para o funcionamento útil da sua lógica de 

produção e reprodução.   

Em geral, os direitos humanos foram historicamente atravessados por essas 

contradições, há uma necessidade de entender os direitos humanos como além de 

apenas direitos civis e políticos, a fim de abranger também os direitos sociais, 

econômicos, sexuais, reprodutivos, culturais e ambientais, para denunciar as 

situações de exploração e opressão vividas por aqueles socialmente excluídos 

desses direitos por causa de sua cor e sexo. No Brasil, essa luta pelos direitos 

humanos é indispensável, devido aos limites e contradições impostas por uma 

sociedade tão desigual e que infringi diariamente os direitos humanos e o princípio 

de dignidade, através da lógica da propriedade privada que impossibilita condições 

socioeconômica iguais a todos, além da existência de um racismo e patriarcado 

histórico. Na conjuntura atual, claramente conservadora e reacionária com fortes 

marcas de uma formação sócio-histórica racista e patriarcal faz-se necessário a 

existência de maneiras de defesa da dignidade humana de grupos socialmente 

discriminados como as mulheres, principalmente as negras e indígenas. 

Com o entendimento de que a raiz das desigualdades sociais é a contradição 

entre trabalho e capital, é evidente que enquanto houver exploração de classe 

haverá desigualdades impedindo a materialização dos direitos humanos e estas que 

                                                                                                                                                                                     
governos - mesmo que o exercício do poder se efetive por meio de macro ou micropoderes e seus 
agentes.”  
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propiciam a negação de direitos estão diretamente vinculadas as relações de classe 

e gênero. Esse sistema afeta diretamente as mulheres e suas relações, por meio do 

patriarcado que oprime, explora e apropria a força de trabalho, o corpo e a vida das 

mulheres as alienando. Mirla Cisne, a este respeito, enfatiza que:  

[..] há dois tipos de apropriação: a individual ou privada e a coletiva. A 
apropriação individual é a realizada dentro da família, por meio do 
casamento. A coletiva, além de anterior, é mais profunda que a individual ou 
privada e é realizada, fundamentalmente, por meio das Igrejas, do Estado e 
das empresas. [...] E, como meios de obtenção das apropriações individual 
e coletiva, ela destaca: o mercado de trabalho; o confinamento no espaço; a 
demonstração de força; a coerção sexual; o arsenal jurídico e o direito 
consuetudinário (CISNE, 2015, p. 144-145). 

As formas de apropriação não necessariamente agem isoladas, mas sim de 

maneira a se combinarem em meio às relações sociais para além de apropriar, 

explorar as mulheres a fim de interferir de maneira concreta na negação de direitos. 

Essa violação dos direitos humanos, entendida por meio da violência contra a 

mulher, é o resultado mais brutal do patriarcado. Apesar de todas as mulheres 

estarem sujeitas a sofrerem violência, as mulheres negras e periféricas, por estarem 

inseridas em uma sociedade racista e classista, costumam ser as maiores vítimas.  

Nas múltiplas formas de violência contra a mulher, como a violência física que 

aflige por vias diretas o corpo da mulher, através de agressões físicas que muitas 

vezes geram marcas em seu corpo, ou a violência psicológica que visa atingir a 

autoestima das mulheres materializada através de palavras a fim de causar tristeza, 

insegurança, medo ou pressioná-las. Há também a violência sexual, através do 

assédio sexual, a mulher é forçada a ter relações sexuais contra sua vontade, 

mesmo pelo parceiro, que acha que é seu dono, a objetifica. 

Al m de todas as dificuldades impostas ao “ser” mulher e toda a sobrecarga 

constante, impõe-se a elas a maternidade, mesmo quando pretendiam abortar. 

Sofrem, de diversas formas, uma violência psicológica, antes, durante e após a 

gestação, podendo serem agredidas pelo cônjuge ou pelo ex-cônjuge ou ainda pela 

pressão da sociedade. Esta perspectiva conservadora de maternidade resume a 

mulher à maternidade, fazendo com que abdiquem dos seus desejos sempre em 

favor de um ideal de criança. A sociedade conservadora impõe suas regras, 

violentando as mulheres nos momentos de maior fragilidade. Aqui, mais uma vez, 

elas são objetificadas, não tem opinião, não pertencem a si.  
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2.3. Racismo estrutural na dinâmica da violência patriarcal 

Para Gonçalves e Madeira (2021, n.40, p.10) “o País ainda precisa examinar 

o seu passado recente para compreender as entranhas do racismo nas práticas 

sociais”, para elas,   importante não legitimar uma visão individualista e moralista do 

racismo para não o restringir a aspectos comportamentais, já que, os maiores 

prejuízos do racismo na sociedade foram e são legitimados pelas instituições que 

moldam a vida em sociedade. 

A desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por 
causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas 
fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por 
determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para 
impor seus interesses políticos e econômicos. (ALMEIDA, 2019, p. 39-40) 

No entanto, é necessário entender que os indivíduos devem ser 

responsabilizados por suas ações discriminatórias, preconceituosas e racistas. 

Apesar de compreender o racismo na sua amplitude, é impossível naturalizar 

devidos comportamentos apenas por observá-lo na ótica da branquitude, visto que, 

o “racismo   uma ideologia que „cimenta‟ relações sociais particularmente em um 

país atravessado historicamente por mais de três séculos de escravização de 

africanos abolida de forma conservadora tardiamente” (OLIVEIRA, 2021, p. 62). O 

seu enfrentamento supõe a inversão da sua lógica de funcionamento, esta que é 

sustentada pela contínua tentativa de apagamento das heranças africanas na 

sociedade brasileira e silenciamento das lutas e resistências do povo negro no 

Brasil. Para o racismo, é de extrema importância que a população não conheça sua 

história, a ignorância na sociedade capitalista propicia a construção de hierarquias 

entre os povos e a ininterrupta acumulação de riquezas. 

A sociedade contemporânea tem o racismo como elemento estrutural para 

produzir e reproduzir nos seus diferentes âmbitos, as múltiplas formas de 

desigualdade e de violência na vida social. Com a percepção de que raça é um 

elemento substancialmente político, ele opera de forma que seja naturalizada e 

legitimada a segregação racial, e é evidenciado através de práticas conscientes ou 

inconscientes que se findam em desvantagens ou privilégios para esses indivíduos 

com base na raça. A raça, sendo entendida aqui, de duas maneiras, como 

característica biológica, em que, a identidade racial será atribuída por algum traço 

físico, ou como, característica étnico-cultural, em que, a identidade será associada à 
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origem geográfica ou a costumes, assim surge um determinismo biológico e 

geográfico manifestando o racismo científico.  

É necessário entender o racismo além dos comportamentos individuais, já 

que, é por meio do racismo institucional que o Estado e as demais instituições 

estendem o seu poder sobre toda a sociedade, é uma forma de consolidar a 

supremacia branca, já que, por meio das formulações de regras e imposições de 

padrões sociais, eles atribuem privilégios aos brancos, a fim de manter a ordem 

social (racista) vigente. Como componente orgânico que integra a organização 

política, econômica e jurídica da sociedade, o racismo estabelece condições sociais 

para que certos grupos sociais sejam discriminados de forma sistemática. Esse 

racismo moderno tem uma ligação com o colonialismo, através da sua concepção de 

inferioridade natural reforçada pelo cientificismo de teorias biológicas de raça, em 

que, aspectos biológicos e fisiológicos o tornavam inferior. 

Para Lélia Gonzalez (2018, p.75), o lugar destinado às mulheres negras na 

sociedade brasileira é apenas nos degraus inferiores, assim como a sua ocupação 

só é dada como igual à dos brancos na condição de servidão, confirmando assim a 

existência de uma divisão racial do trabalho, dissimulada pelo mito da democracia 

racial. Essa divisão racial do trabalho é um lembrete diário que suas profissões 

devem ser apenas as de limpar, servir e cuidar, e nunca posições superiores e 

estimadas, quando rompem essas barreiras, são hostilizadas constantemente pela 

sociedade e lembradas que não pertencem a esses lugares. O sistema capitalista, 

imbricado com o racismo e o sexismo, instituiu na consciência da sociedade o 

pensamento alienado da dissociação do corpo e mente das mulheres pretas, criando 

uma visão sexualizada de que estas mulheres, seriam apenas corpos sem mente. 

O Estado brasileiro historicamente sempre buscou a sua ampliação quanto 

nação em detrimento da população negra, uma mão de obra que nunca foi bem 

vinda para realizar trabalhos que não fossem manuais e indesejados pelo restante 

da população, desde a libertação dos povos escravizados, não foi garantida 

nenhuma condição de integração da sua força de trabalho ao proletariado, foram 

instantaneamente postos como uma ameaça à ordem atual vigente, sendo 

realocados para a região periférica da cidade em condições insalubres, fizeram 

surgir às aglomerações habitacionais, de favelas à palafitas, dando início a uma 

política de segregação racial. Assim, foi se consolidando e valorizando um modelo 
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branco de cidadão brasileiro. “Ao passo que se desvalorizava qualquer associação à 

negritude e às diversas expressões da cultura negra. Os resultados foram os mais 

perversos, forçando a população negra a assimilar o modelo europeu branco para 

sobreviver” (MOURA, 1988, p.79). A este respeito, Beatriz Nascimento escreve que: 

do “alisamento dos cabelos à negação da cor da pele, passando pela 

impossibilidade de acesso à educação, sobretudo o ensino superior, o racismo foi se 

tornando parte das entranhas das relações sociais no país” (NASCIMENTO, 2016). 

A pandemia de COVID-19 escancarou a ausência de políticas de inserção 

das trabalhadoras ex-escravizadas ao mercado de trabalho no pós-abolição. Esta 

falta de políticas públicas para a população negra empurrou as mulheres negras a 

voltarem à (ou nunca saírem da) casa-grande (GONÇALVES; MADEIRA, 2021, 

p.15). Trata-se de uma herança histórica da escravidão que reafirma que o emprego 

doméstico continua nos dias de hoje associado às mulheres pretas, pobres que se 

tornaram vítimas do preconceito racial até no âmago da profissão, já que o Estado 

brasileiro outorga a violação constante dos direitos trabalhistas.  

Aliás, desde muito tempo as mulheres negras vêm trazendo essa questão. 

Introduziram a discussão no interior do movimento negro quando perceberam que ali 

não se discutiam as pautas vinculadas às relações de gênero. Mas também 

entenderam que a questão racial não ocupava centralidade alguma no movimento 

feminista, posto que as pautas feministas priorizavam a ruptura com um modelo 

eurocêntrico e universalizante de “ser mulher”, ao qual as mulheres negras não se 

identificavam.  
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CAPÍTULO 3   

Dororidade e Serviço Social 
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3.1. Dororidade, conhecendo um conceito  

Ao pensar-se feminismo, o primeiro devir é o do feminismo pautado em um 

único coletivo, o da mulher branca, rica ou de classe média e, em geral, 

intelectualizada. A inclusão de outros aspectos culturais, sociais e de raça tardou 

aparecer. A causa ainda hoje é enunciada sem a apropriação correta em termos 

ético-políticos. A questão remete à ausência de outros perfis de mulheres, 

prioritariamente mulheres pretas. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019 

mostram que apenas 1,9% das mulheres pretas são empregadoras no Brasil. 

Entrelaçar raça, classe e gênero significa poder abordar diversos tipos de 

opressões, já que as mulheres pretas são as mais vulneráveis à violência sexual e 

ao feminicídio.  O último Atlas da Violência, de 2021, coordenado pelo Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), enfatiza que em 11 anos a taxa de 

mortalidade de mulheres negras, comparadas à de não negras, subiu 17,3% 

chegando a taxa superior de 65,8%. Esses dados oficiais, reforçam que a morte das 

mulheres brasileiras tem cor e a invisibilidades destas em posições de poder, 

especialmente na política, acarreta no esquecimento das suas lutas e nebulosidade 

de políticas eficazes para combater suas mortes. 

Vilma Piedade, em seu livro intitulado Dororidade, traz a necessidade de criar 

um conceito que abrangesse a dor da mulher preta, esta que é violentada a cada 

minuto, imbuída historicamente de uma sexualização do seu corpo, abusada 

sexualmente desde os tempos da senzala, tornando-se apenas mais um número nos 

dados sobre violência sexual, algo naturalizado, não apenas por causa da sua cor, 

como também pela sua classe social.  

Existe um vazio a ser preenchido, vazio esse provocado pelo racismo, pela 

ausência histórica, não apenas pelo machismo que assombra a todas as mulheres. 

Essa ausência histórica é dada pelas marcas profundas da escravidão que se 

perpetuam até os dias atuais, encoberta pela representação fantasiosa da existência 

de uma democracia racial, visto que, a alusão de ser maioria entre a população 

brasileira não extingue a desigualdade pertencente a pele preta. 

 Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

divulgados pelo IBGE realizado no 1º trimestre de 2022 mostram que 53,9% das 



46 
 

pessoas que já possuem idade para trabalhar e que não estão trabalhando, mas 

estão disponíveis e tentam encontrar trabalho, são mulheres, estas somam 89.208. 

Considerando que a faixa etária dessas mulheres é de 25 a 39 anos e que no ano 

de 2018 o IBGE constatou que 55% das mulheres brasileiras se consideram pretas 

ou pardas, é notável que a população expropriada de direitos e empregos tem cor.  

Não por acaso, em 2019 o IBGE constatou que as mulheres pretas exercem o 

trabalho invisível pelo total de 22 horas semanais, sendo que, a carga total de horas 

combinadas entre trabalho remunerado e o trabalho doméstico das mulheres pretas 

é de 54,3 horas. Essas mulheres quando não expropriadas dos meios de produção, 

são sobrecarregadas com a dupla jornada de trabalho, e esses dados oficiais 

comprovam que a mulher preta é a que mais sofre e morre nas mãos do machismo e 

isto é banalizado no cotidiano do povo brasileiro. 

 Vilma Piedade traz a reflexão de que além da mulher negra sofrer machismo, 

ela também sofre o racismo, diferentemente da mulher branca, sendo assim, o termo 

“Sororidade” não abrange toda a violência sofrida por ela, foi-se necessário criar o 

termo “Dororidade” para representar toda a dor cunhada pela escravidão, mesmo 

após anos de sua suposta abolição, essa dor que ultrapassa gerações e chega até 

os(as) jovens pretos(as), esses(as) que segundo os dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) no Atlas da Violência de 2021 são os que mais morrem 

no país, representando 77% das vítimas de homicídios, com uma taxa de homicídios 

por 100 mil habitantes de 29,2, a chance de um negro ser assassinado é 2,6 vezes 

superior àquela de uma pessoa não negra. Sendo assim, a mulher preta ainda é 

marcada constantemente pela dor diante de uma perda, vivenciando na pele a 

“Dororidade”. 

O racismo como um modelo legitimador de exploração e opressão serve ao 

capitalismo como meio de excluir a população preta, mesmo com a Lei Caó – nº 

7.716 de 5 de janeiro de 1989, que tipifica o Racismo como crime, lei assinada pelo 

então presidente José Sarney em homenagem ao advogado e jornalista, Carlos 

Alberto Caó, que era também deputado federal e militante da luta contra 

discriminação racial e um dos poucos parlamentares negros a participar da 

elaboração da Constituição Federal, sendo um dos responsáveis pela inclusão do 

Artigo 5º que tornou o racismo crime “inafiançável e imprescritível”, al m de definir 

como crime no Artigo 1º de sua Lei “discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
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religião ou procedência nacional˜. No entanto, após 33 anos desde a criação da Lei, 

ainda não se tem registro de prisão por Racismo no Brasil, dado que, todo crime de 

Racismo torna-se Injúria Racial, que consta no artigo 140 parágrafo 3º como 

“conduta de ofender a dignidade de algu m e prevê como pena, a reclusão de 1 a 6 

meses ou multa”. 4 

O Racismo age de forma a impedir a mobilidade social da população preta, 

tendo a Branquitude como processo ideológico, um sistema criado pelos brancos 

tendo apenas eles como protagonistas a fim de solucionar este problema. É posto 

que, as desigualdades sociais são reforçadas através da educação, em que, no 

Brasil segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua) 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade 

foi estimada em 6,6% (11 milhões de analfabetos), dessa porcentagem as pessoas 

pretas ou pardas equivalem a 8,9%, a taxa de analfabetismo foi mais que o dobro da 

observada entre as pessoas brancas 3,6%.   

  

                                                           
4 Após a revisão feita no ano de 2023, é posto que, foi sancionada a lei que tipifica como crime de 
racismo a injúria racial, com a pena aumentada de um a três anos para de dois a cinco anos de 
reclusão (Lei 14.532, de 2023) 
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3.2. Resistência das mulheres negras 

A análise da trajetória e consolidação do Movimento de Mulheres Negras 

(MMN) na cena pública brasileira, auxilia na compreensão dos processos que 

subjazem à constituição desse coletivo como uma das formas de resistência das 

mulheres negras, entendendo seus dilemas e redes de solidariedade com os outros 

movimentos sociais (em especial com o Movimento Negro e o Movimento 

Feminista), além da sua articulação com o Estado brasileiro. Através das múltiplas 

transformações nos processos de sociabilidade ao longo dos anos, houve-se a 

expansão da noção de democracia para além das instituições e aparatos formais do 

Estado, propiciando a formalização de uma identidade coletiva política intitulada de 

Movimento de Mulheres Negras, proveito das atrizes sociais desafiadoras das 

noções de cidadania comumente concebidas pelo Estado, além de propositivas de 

demandas de inclusão igualitária das minorias de gênero e raça, tendo como 

objetivo a luta pelo seu reconhecimento e autodeterminação.  

A identidade coletiva, sendo esta, um eterno processo de negociação em 

torno da construção de um sentimento de coletividade, idealizado tanto pela 

inserção da mesma categorização social e pela vivência de elementos históricos e 

culturais quanto pela instauração de um projeto coletivo de futuro para a sociedade 

como um todo, tem dentro dessa perspectiva coletiva de forma diversificada e 

conflituosa a formação do Movimento de Mulheres Negras. Os conflitos submersos 

no Movimento Negro e no Movimento Feminista, destacam a invisibilidade das 

demandas sociais específicas das mulheres negras, em alusão ao modo como o 

racismo é perpetuado no Brasil, é evidente que após o período escravagista,  nunca 

existiu um sistema racial repressivo institucionalizado, o Estado brasileiro engendrou 

um princípio de hegemonia e universalidade da miscigenação, instituindo uma 

relação de não existência de conflitos abertos ou políticas separatistas criadas pelo 

governo, criando o mito da democracia racial e a falácia da não existência do 

racismo no país. 

O ano de 1975 foi considerado um marco de reaparecimento de organizações 

feministas no Brasil e foi no ano de 1978 que houve a criação do Movimento Negro 

Unificado (MNU), em São Paulo, como forma de reação à discriminação sofrida por 

quatro atletas negros no Clube Tietê e à morte de um trabalhador negro, Robson 

Silveira da Luz, devido a torturas policiais. O primeiro ato público do MNU ocorreu 
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em 7 de julho de 1978, em frente ao Teatro Municipal, em São Paulo. O MNU 

reivindica melhores condições de vida, denuncia o racismo e as dificuldades 

encontradas pelos negros no acesso ao mercado de trabalho, a violência policial e o 

desemprego (RODRIGUES, 2010, p.449). 

No entanto, em ambos os movimentos as mulheres negras seguem sendo 

sujeitos invisibilizados. Tais movimentos institucionalizaram-se, partilhando uma 

ideia de igualdade: entre as mulheres a questão racial não é fundamental; e entre os 

negros as diferenças entre homens e mulheres são desconsideradas (BAIRROS, 

1995; CARNEIRO, 2003; RIBEIRO, 1995, apud RODRIGUES, 2010, p. 449). Sendo 

assim, ambos os movimentos findaram a produzir novas formas de opressões 

internamente, posto que, silenciaram-se diante do racismo e sexismo pautado pelas 

mulheres negras, e essa igualdade preconizada dentro dos movimentos Negro e 

Feminista acarretou na luta das mulheres negras por suas especificidades, assim, as 

mulheres negras militantes presente nessas organizações começaram a questionar 

essas práticas excludentes. Segundo Sueli Carneiro (2003, apud RODRIGUES, 

2010, p. 449), as mulheres negras tiveram que “enegrecer” a agenda do movimento 

feminista e “sexualizar” a do movimento negro. 

Para Gonzalez (1984, apud RODRIGUES, 2010, p.450), os encontros para 

discussão do racismo e o processo de exclusão dos negros do mercados de 

trabalho patrocinados pelo CEAA (Centro de Estudos Afro-Asiáticos) da 

Universidade Cândido Mendes, e organizados pela militante negra e historiadora 

Beatriz Nascimento, a partir de 1973 foram históricos para as mulheres negras e 

para a constituição do Movimento Negro.  

De acordo com Rodrigues (2010, p. 450) a partir desses encontros surgiram 

em 1975 e 1976, no Rio de Janeiro, o IPCN (Instituto de Pesquisa das Culturas 

Negras) e a SINBA (Sociedade de Intercâmbio Brasil-Africa). E em diversos locais 

do Brasil também emergiram diversas organizações negras nas quais as mulheres 

negras desempenharam um papel de extrema importância. No Rio Grande do Sul, 

havia o Grupo Palmares, responsável por propor a data de 20 de novembro, dia da 

morte de Zumbi dos Palmares, como dia nacional da consciência negra.  

Em São Paulo apareceram organizações que visavam a construção de um 

Movimento Negro Nacional, tendo como destaque, o Grupo Evolução, criado em 
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Campinas em 1971 por Thereza Santos e Eduardo Oliveira e Oliveira; o CECAN, 

Centro de Cultura e Arte Negra, de 1975; e a Associação Casa de Arte e Cultura 

Afro- Brasileira (ACACAB), fundada em 1977. Em Salvador é constituído, em 1974, 

o bloco afro Ilê Ayê, que fez surgir a apropriação do Movimento Negro na Bahia, e o 

Grupo NEGO – Estudos Sobre a Problemática do Negro Brasileiro, de onde saiu o 

quadro inicial de militantes do MNU da Bahia (RODRIGUES, 2010, p. 450). 

Os Movimentos de Favelas do Rio de Janeiro, os Movimentos de 

Trabalhadoras Domésticas, em Belo Horizonte e em Salvador, as Associações 

Comunitárias, as Comunidades Religiosas Afro-Brasileiras, o Movimento Estudantil e 

as Organizações Clandestinas de Esquerda tiveram as mulheres negras como 

participantes fundamentais para as suas criações e ao longo das suas trajetórias. 

Para Sueli Carneiro (2003, apud RODRIGUES, 2010, p.450), “a trajetória das 

mulheres negras no interior do movimento feminista nacional revelando a 

insuficiência prático-teórica e política do feminismo para integrar as diferentes 

expressões de sociedade multirraciais e pluriculturais é o que se pode entender 

como princípio de “enegrecer o feminismo”.”  

A categoria gênero mostrou-se insuficiente ao tratar das demandas 

específicas das mulheres negras, o conceito de raça torna-se prioritário assim como 

o combate ao racismo, já que, na medida em que o racismo inferiorizou os homens 

negros, as mulheres negras foram inferiorizada em relação as mulheres brancas. 

Segundo Rodrigues (2010, p.450), foi através da recorrente cobrança do 

debate racial no interior das práticas políticas feministas que as mulheres negras 

acabaram por se inserirem no sistema político institucional, antes mesmo que os 

homens negros, através da participação de duas mulheres junto ao Conselho 

Estadual da Condição Feminina (CECF) no Estado de São Paulo em 1983, e, 

posteriormente, também alçando um lugar no Conselho Nacional dos Direitos das 

Mulheres (CNDM).  

Abriu-se espaços de participação institucional, propiciando o início de um 

processo de consolidação de um movimento autônomo das mulheres negras, 

através das disputas políticas entre as mulheres brancas e as mulheres negras no 

Encontro Feminista realizado em Bertioga, no ano de 1985 ocorreu o processo de 

consolidação de uma perspectiva feminista negra acarretando na entrada do sujeito 
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político mulheres negras e a luta pelo processo de autonomização e inserção política 

do Movimento de Mulheres Negras brasileiro, concomitantemente com a realização 

do I Encontro Nacional de Mulheres Negras, em Valença, em 1988. 

Por meio desse encontro, ocorre o processo de construção das bases de um 

novo movimento social, na qual as mulheres negras entendem que as pautas gerais 

do movimento feminista e do movimento negro não as representavam por completo, 

visto que, a sua identidade coletiva própria necessita de ser enxergada pelo modo 

específico que o racismo e o sexismo operam em suas vidas, elas almejam assim, 

criar novas referências, tornarem-se porta vozes de suas próprias ideias para entrar 

ao lado dos homens negros e das mulheres brancas em posição de igualdade na 

luta contra opressão (RODRIGUES, 2010, p.451). 
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3.3. Diálogo com o Serviço Social 

A Questão Social é entendida como um fenômeno intrinsicamente conectado 

ao sistema capitalista de produção, este que é, produtor de desigualdades sociais e 

de pobreza. O capitalismo como forma de produção que se dá a partir da 

acumulação do capital em relação ao trabalho, necessitando para se manter 

operante do processo de exploração da classe operária perante as classes 

dominantes, necessitou da uma conceituação para o fenômeno das diversas 

expressões de mazelas produzidas na sociedade devido ao seu processo de 

reprodução. Com a conceituação da Questão Social, foi possível notar a linha linear 

do capitalismo, onde, desde o seu início na sociedade sempre houve a produção de 

desigualdade, fazendo-se existir a necessidade da construção de políticas sociais 

que atenuassem os efeitos desse sistema de produção. 

A “questão social”   indissociável da sociabilidade capitalista fundada na 
exploração do trabalho, que a reproduz ampliadamente. Ela envolve uma 
arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades socialmente 
produzidas. Suas expressões condensam múltiplas desigualdades, 
mediadas por disparidades nas relações de gênero, características étnico-
raciais e formações regionais, colocando em causa amplos segmentos da 
sociedade civil no acesso aos bens da civilização. Dispondo de uma 
dimensão estrutural – enraizada na produção social contraposta à 
apropriação privada do trabalho –, a “questão social” atinge visceralmente a 
vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela cidadania. (IAMAMOTO, 
2008, p. 119- 120, apud IANNI, 1992, apud ARRUDA, 2021) 

A violência contra a mulher negra é uma das expressões da Questão Social, 

visto que, além de estar envolta pelas desigualdades sociais e permeado à 

pauperização, o sistema de produção capitalista consequentemente produz a 

violência, e através dos recortes de gênero, raça e classe acaba por corroborar na 

perpetuação das desigualdades e preconceitos. A violência por si só, já é um 

problema da sociedade que deve ser combatida de maneira eficaz pelo Estado: 

[...] é indispensável que a violência seja compreendida como um problema 
público/político e não de ordem individual/privado, exigindo intervenção do 
Estado por meio de políticas públicas e equipamentos sociais. Logo, a rede 
de proteção, assistência, combate e prevenção à violência, como prevista 
na Lei Maria da Penha, deve ser efetivada, não apenas nas grandes 
cidades, mas, também, no campo. (CISNE, 2015, p. 152, apud ARRUDA, 
2021, p.34). 

Dessa forma, a assistente social como profissional inscrito na divisão social 

do trabalho, situado no processo de reprodução das relações sociais e que busca 

através de ações interventivas a garantia de direitos aos usuários dos serviços, no 

sentido de equidade e justiça social tem como demanda combater e previnir as 
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formas de violência, conforme um dos princípios do Serviço Social, de defesa 

intransigente dos direitos humanos, inscrito no seu Código de Ética (CFESS, 1993). 

Assim, ao se tratar da violência contra a mulher negra, o profissional de Serviço 

Social tem como obrigação se colocar em defesa dessas vítimas de violência, para 

que seus direitos sejam garantidos e suas vidas zeladas. 

Com a pandemia ficou em evidência o papel central do assistente social na 

linha de frente da chamada crise aguda do desastre, já que, por meio de um 

cadastramento, um encaminhamento, a elaboração de um laudo ou parecer, é 

possível transformar a condição precária de uma usuária (ARRUDA, 2021, p.35), 

assim como é colocado por Adriana Dutra (2020, apud ARRUDA, 2021, p.35): 

Contextos de emergências e calamidades públicas refletem grandes 
necessidades da população usuária. Muitas vezes, um cadastramento, um 
parecer ou um encaminhamento podem definir o acesso de uma pessoa ao 
seu direito. Uma orientação pode garantir a mudança de um 
direcionamento, a tomada de uma decisão importante. (DUTRA, 2020, p. 4, 
apud ARRUDA, 2021, p.35). 

Para além disso, fez-se necessário compreender quais eram os grupos 

sociais mais afetados pelo contexto da pandemia de COVID-19, entendendo que o 

vírus não escolhia o portador pelas categorias sociais, como raça, gênero e classe 

social, no entanto, o acesso aos cuidados de saúde, já eram preconizados mesmo 

antes da pandemia conforme a distribuição de renda na sociedade capitalista, não 

apenas a classe social, como também a questão racial estão intrinsicamente ligadas 

nos dados acerca da letalidade do vírus, e conforme a divisão racial e sexual do 

trabalho, as mulheres negras foram as mais afetadas pela pandemia, como um 

dado, temos a Cleonice Gonçalves, a primeira vítima do covid-19, uma mulher 

negra, empregada doméstica que foi infectada através de sua patroa. 

O Serviço Social como uma profissão originária através de mulheres católicas 

que praticavam caridade, advinda nos anos 30 por meio da Igreja Católica como 

forma de regulação da Questão Social, tornando-se um trabalho majoritariamente 

realizado por mulheres a fim de combater a pobreza, tem em sua história a maneira 

de se fazer um trabalho de mulheres para mulheres. Abordando especificamente a 

violência contra mulheres, o trabalho da assistente social conforme tratado por 

Pereira (2020, apud ARRUDA, 2021, p.41): 

Neste momento percebo que nós, assistentes sociais, temos pela frente 
uma série de desafios impostos. Dentre eles, precisamos entender como 
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dar visibilidade para os serviços, canais de denúncias e suporte para que 
todas as mulheres saibam onde recorrer quando mais precisarem. Afinal, 
não sabemos quando essa curva vai diminuir. Nem a da contaminação e 
nem a da violência (PEREIRA, 2020, p. 15, apud ARRUDA, 2021, p.41). 

Sendo assim, através do órgãos especializados, tem-se um equipe 

multidisciplinar que é composta por comissários da infância e juventude, assistentes 

sociais e psicólogos. O trabalho do assistente social dentro desse serviço é da 

criação de pareceres técnico, laudos e relatórios, a orientação e acompanhamento 

processual, elaboração e avaliação de projetos e/ou programas (como grupos 

reflexivos e encaminhamentos sociais diversos. Os usuários atendidos nos serviços 

são as mulheres em situação de violência, os homens, normalmente os autores da 

violência, e seus familiares (ARRUDA, 2021, p.42). 

Por meio do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social, integrado ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social, têm-se um dos 

serviços mais efetivos para realizar o combate e a prevenção da violência contra a 

mulher, através da oferta de orientações, proteções e realização de 

acompanhamentos às famílias que possuem um ou mais membros em situação de 

risco, ameaça ou violação de direitos. 

Nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) 
as mulheres vítimas de violência doméstica recebem atendimentos que 
promovem o reconhecimento e discussão acerca da violência doméstica 
contra a mulher, proporcionam o fortalecimento da autonomia, como forma 
de superação da situação de violência, promovem atendimento intersetorial 
e articulado junto à saúde, segurança pública, trabalho e educação. 
(CREAS, 2018, s/p, apud ARRUDA, 2021, p.43) 

É de suma importância o trabalho conjunto do Serviço Social com o Estado 

nos equipamentos que lidam com a violência contra a mulher, atuando na proteção 

da garantia de direitos, seja ofertando os recursos necessários para a efetivação dos 

serviços, seja destacando a questão da violência contra a mulher como problema 

social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expectativa é que o conteúdo produzido tenha provocado importantes 

reflexões acerca da questão da violência contra a mulher negra e os aumentos de 

casos registrados durante a pandemia do vírus do covid-19, pretendendo a 

articulação dos profissionais do Serviço Social de forma crítica. A pesquisa iniciou-se 

a partir da reflexão dos retratos diários da violência contra as mulheres negras, 

retratando a invisibilidade dos corpos negros e a naturalização da violência sofrida 

diariamente pelos mesmos, demonstrando a importância de se fazerem ser ouvidos 

e da pesquisa acima enunciando as diversas expressões da Questão Social 

representadas no tema da dissertação. A partir da conceituação do capitalismo, 

patriarcado e racismo, apresentou-se a relevância do mesmo para a discussão do 

fenômeno da violência, entendendo este dentro da tríade como uma forma de 

subjugar a mulher em detrimento do homem, impulsionando a violência sob a 

justificativa do racismo estrutural. 

A partir da coleta de dados e da pesquisa bibliográfica foi possível enxergar 

para além do mito da democracia racial, a existência dos diversos tipos de violência 

contra a mulher negra e o agravamento da violência doméstica devido ao efeito do 

isolamento social principalmente para população negra e periférica impedida de 

tomar medidas efetivas de combate ao vírus do covid-19 por ter que se manter em 

funções pouco valorizadas, mas consideradas necessárias, como é o caso de 

motoristas de transporte público, trabalhadoras na área da limpeza, em especial, as 

empregadas domésticas que se fizeram maioria nos números de mortes, tendo em 

sua classe, a primeira morte ocasionada pelo vírus. 

Ao realizar o estudo, fica evidente a herança deixada pela escravidão, em 

que, as mulheres pretas são naturalmente predestinadas ao exercício da 

manutenção do lar, e a colocar-se sempre em detrimento a servir o outro, 

especialmente ao falar-se desse outro, como o homem ou mulher branca. Ao levar 

em conta, os desafios postos aos assistentes sociais, torna-se substancial a atuação 

desses profissionais na linha de frente dos diversos espaços sócio-ocupacionais 

com uma atualização constante e dedicados a seguir o Projeto Ético-Político da 

profissão sendo sempre profissionais propositivos alinhados para que com a 

participação do Estado seja possível a construção de uma nova ordem societária.  
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