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Introdução 

No Brasil, as articulações feministas e de mulheres ganharam força a partir dos 

anos 1970, em meio às demandas por redemocratização e anistia política no país 

(Bandeira, 2009). Desde então, o combate à violência contra as mulheres no âmbito 

doméstico e intrafamiliar figura como uma das pautas primordiais do feminismo nacional 

(Heilborn; Sorj, 1999, p. 210).  

Em  2006, após pelo menos 30 anos de reivindicações dos movimentos feministas 

e de mulheres, a legislação brasileira finalmente incorporou mecanismos de 

contraposição à violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres, com a 

promulgação da Lei 11.340. A Lei Maria da Penha, como ficou conhecida, só foi 

formulada depois de amplos esforços dos movimentos sociais, que culminaram na 

condenação do Brasil pela Organização dos Estados Americanos (OEA) por negligência 

e omissão em relação à violência doméstica e intrafamiliar. Seus propósitos extrapolam a 

simples punição dos agressores – embora ela também esteja prevista: este dispositivo 

jurídico é o ponto de partida de uma série de políticas públicas que têm por intuito 

prevenir e coibir o fenômeno. 

 Seguindo a mobilização da sociedade civil em torno do tema, a academia 

brasileira passou a incorporar a violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres 

como tema de investigação científica a partir da década de 1980. Desde então, o campo 

vem se consolidando como uma das principais linhas de pesquisa dos estudos de gênero 

no Brasil (Heilborn, Sorj, 1999, p. 210). 

Se são palpáveis os esforços acadêmicos para esmiuçar os fatores e dinâmicas das 

hierarquias e violências articuladas a partir do gênero – especialmente no âmbito 

doméstico –, permanece ainda pouco explorado o seu entrecruzamento com as estruturas 

que organizam a discriminação racial e o racismo. A despeito dos estudos feministas 

terem se constituído, no Brasil, sob influência dos Women’s Studies das instituições 

universitárias dos Estados Unidos, eles não incorporaram as discussões norte-americanas 

sobre as intersecções entre gênero e raça (Azerêdo, 1994). Embora diversas autoras 

façam menção à necessidade de que as múltiplas dimensões da experiência das mulheres 

e que são ensejadas por sua condição classe, região de origem, orientação sexual, religião 

e – do interesse deste estudo – racial sejam contempladas pela investigação acadêmica, 

são escassas e incipientes as tentativas de incorporá-las como eixos analíticos da pesquisa 
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empírica. São ainda mais restritas propostas de formulação de um arcabouço teórico-

conceitual capaz de abarcá-las.  

Por sua vez, os estudos sobre as relações raciais constituem provavelmente o 

campo mais tradicional das ciências sociais brasileiras. Foi a partir da década de 1930 

que pesquisas brasileiras e estrangeiras – sobretudo, norte-americanas – passaram a 

dedicar atenção à atuação de dinâmicas alicerçadas na raça e que organizam a sociedade 

brasileira tanto no que diz respeito às suas tramas cotidianas, quanto ao que se refere a 

aspectos estruturais. Como se poderia esperar, a temática tem suscitado abordagens a 

partir de pontos de vista e formulações teóricas heterogêneas e, por vezes, contraditórios. 

São ainda numerosos os enfoques utilizados: vertentes sociológicas e antropológicas as 

mais diversas analisam o fenômeno do preconceito por meio da investigação da 

constituição e reprodução dos grupos sociais (Guimarães, 2008, p. 53).  

Conquanto o recorte de gênero não alcance ainda o cerne da bibliografia 

produzida pelo campo, são cada vez mais numerosos os estudos que o incorporam como 

variável relevante nas análises sobre raça (Caldwell, 2007). Notáveis neste sentido são, 

por exemplo, os esforços de Mariza Correa (1996; 2000), Mireya Suárez (1992; 1998) e 

Sônia Giacomini (1988; 1992). Também acadêmicos/acadêmicas norte-americanos/norte-

americanas vêm se dedicando ao entrecruzamento entre gênero e raça no contexto das 

relações sociais brasileiras: Angela Gilliam (1995), John Burdick (1998) e Kia Caldwell 

(2007) são alguns dos/das autores/autoras que fornecem contribuições que agregam 

novas reflexões sobre a vivência conjunta de múltiplas dimensões socialmente relevantes.  

Até agora pouco explorada, penso que uma abordagem que leve em conta o 

entrecruzamento de gênero e de raça pode apontar para aspectos ainda desconhecidos por 

esses campos de estudo. Afinal, partilho do entendimento de Lia Caldwell (2007), para 

quem o tratamento isolado de gênero ou raça ignora o grau no qual eles operam como 

categorias mutuamente constitutivas da experiência, da identidade, e da 

inclusão/exclusão (p. 18). Com este trabalho, busco compreender quais são as questões e 

os aspectos da violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres que emergem 

quando se considera o gênero como racializado e a raça como genderizada, e que 

permanecem, até agora, eclipsados em virtude da abordagem exclusiva de uma ou de 

outra temática – raça ou gênero.  

Meus esforços neste sentido, é preciso dizer, enquadram-se dentro das 

possibilidades e restrições de estudos para um programa de mestrado. Isto significa que 
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não tenho por objetivo abarcar todo o contingente de situações forjadas pela intersecção 

entre gênero e raça, no contexto doméstico e intrafamiliar. Tampouco pretendo que os 

resultados obtidos sejam representativos da generalidade das relações sociais que se 

articulam em torno da combinação gênero-raça e que são travadas neste espaço social. 

Antes, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que, como tal, busca perscrutar valores, 

representações e dinâmicas que são acionados e recriados na vivência afetiva e de 

violência doméstica e intrafamiliar por mulheres negras. Sobretudo, procuro reconhecer a 

existência de uma problemática até agora negligenciada e me aproximar de sua 

construção, abrindo assim caminhos investigativos ainda pouco explorados. 

Pelo termo “violência doméstica e intrafamiliar”, deve-se compreender o disposto 

pela Lei 11.340/2006. Será entendida como tal “qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero”, que cause à mulher “morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano 

moral ou patrimonial” e que ocorra no âmbito da unidade doméstica, da família ou em 

qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação (Brasil, 2006). 

Quando mencionadas relações familiares, afetivas ou íntimas, deve-se compreender que 

me refiro às relações sociais travadas nos contextos mencionados acima. 

Por “mulheres negras”, defino aquelas mulheres socialmente marcadas pelos 

traços fenotípicos da afrodescendência, isto é, negras, pretas, pardas, mulatas, morenas 

etc. Afinal, as mulheres brancas não se vêem ou são vistas como portadoras de uma 

problemática racial, como se ser branca fosse o estado neutro, referencial. Sob a 

categoria “mulheres negras” encontra-se aqui a conceituação de raça como um signo 

expressivo para as pessoas não-brancas no estabelecimento das suas relações sociais e, 

por conseguinte, da sua identidade pessoal.  

Isso significa que partilho do entendimento de que a raça atua como um princípio 

de organização da sociedade brasileira (Telles, 2004, p. 2). Mais especificamente, adoto a 

compreensão de Rita Laura Segato (2005, p. 6), para quem a raça é um signo, na medida 

em que atua como um indicador social que remete a um locus na história, e que polariza 

os derrotados – não-brancos – e vitoriosos – brancos (Segato, 2010, p. 40). Assim, fica 

logo descartado qualquer entendimento de que a raça exista biologicamente.  

 

Dados sobre a violência contra mulheres negras 

Como é sabido, pesquisas sobre a incidência da violência doméstica e 

intrafamiliar esbarram nas peculiaridades inerentes ao fenômeno. Por ocorrer usualmente 
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em espaço privado e em contextos íntimos, há uma subnotificação dos casos e mesmo 

tentativas de ocultá-los.  

No Brasil, são escassas as tentativas de medir a abrangência da violência 

doméstica e intrafamiliar. Quando nos referimos a pesquisas que possuem recorte racial, 

a lacuna torna-se ainda mais extensa. De toda forma, aponto a seguir dados quantitativos 

sobre a violência contra as mulheres e que apresentam recorte racial. Conquanto 

inespecíficos quanto ao espaço em que a violência ocorr, à relação com o agressor ou de 

amplitude apenas regional, estes indicadores poderão delinear um perfil preliminar do 

fenômeno tratado.   

 Adauto Soares Filho (2011), estudando os homicídios cometidos no Brasil de 

2000 a 2009, observa que a taxa de homicídios de mulheres negras foi maior que a de 

mulheres brancas em todo o período. Essa taxa variou de 3,7 para 2,9 por 100 mil 

habitantes para as mulheres brancas e de 4,5 para 5,7 por 100 mil habitantes para as 

mulheres negras. Enquanto a tendência para as mulheres brancas foi de decréscimo na 

vitimização por homicídio, para as mulheres negras, os números revelam uma disposição 

contrária. Os dados utilizados são aqueles providos pelo Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que não possui 

indicador para violência doméstica e intrafamiliar. Portanto, não há como saber se os 

homicídios ocorrem neste contexto ou ainda em contextos de violência urbana. Ainda 

sim, sabendo que a os assassinatos de mulheres ocorrem principalmente no contexto dos 

relacionamentos domésticos e intrafamiliares, considero que estes números indicam a 

necessidade de estudos mais detalhados – que ainda estão por fazer. 

A dissertação de mestrado de Jackeline Romio (2009), por sua vez, analisou as 

Declarações de Óbito (SIM/MS) de 2000 a 2005 e os Boletins de Ocorrência 

(INFOCRIM/SSP-SP) de 2005, para o município de São Paulo. Reconhecendo 

previamente as limitações da utilização destes dados (variações na indicação da cor/raça 

da vítima, registros que variam de acordo com o posicionamento social da vítima, não 

preenchimento da informação racial, etc.), a autora encontra diferenças no conflito 

motivador do homicídio. Porém, para o que ela chama de “crimes de motivação 

amorosa”, não são encontradas diferenças significativas por cor. Em minha visão, a 

descrição da motivação do crime pelas instituições oficiais é informada por estereótipos 

raciais, de modo que são necessárias investigações qualitativas que meçam a 

confiabilidade dos dados. 
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O terceiro estudo em questão comparou os resultados de um questionário baseado 

no Index of Spouse Abuse aplicado a 386 mulheres negras e brancas na região Nordeste 

do Brasil. Nazaré Costa et al. (2009) encontraram significativas no que diz respeito à 

vitimização por violência física, com maior incidência relatada pelas mulheres negras. As 

respostas das mulheres negras indicaram ainda que este grupo está submetido com maior 

frequência à violência não física e frequente, principalmente nos casos de desacordo com 

os pontos de vista do companheiro. Controladas as demais variáveis sociodemográficas, 

os/as autores/autoras atribuem à cor da pele a causa das diferenças encontradas pela 

pesquisa. 

Quanto às pesquisas realizadas pela Fundação Perseu Abramo, elas foram 

aplicadas em todo o país em 2001 e novamente em 2010. Pela utilização do recorte 

racial, pode-se constatar que as mulheres não-brancas relataram, na pesquisa de 2001, 

maiores índices de vitimização por violência, seja ela física, psíquica ou assédio sexual. 

Vale ressaltar que o grupo de mulheres com ascendência exclusivamente negra 

apresentaram os maiores percentuais de violência sofrida.  

Em 2010, a forma de classificação alterou-se e deixou de usar a ascendência para 

utilizar as categorias raciais empregadas pelo IBGE. Os resultados apontam que as 

mulheres pretas são as que relataram menor percentual de vitimização por violência, 

seguidas das mulheres brancas. Mulheres pardas, amarelas e indígenas são os grupos que 

alegam maior vitimização por violência praticada por algum homem.  

Conquanto constituam uma das poucas pesquisas sobre violência contra as 

mulheres que tenha recorte racial e incidência em todo o país, as pesquisas da Fundação 

Perseu Abramo questionam às entrevistadas se elas já foram agredidas por algum 

homem, e não apenas por homens pertencentes aos seus contextos domésticos e 

familiares. Pelo qual, de forma semelhante dados produzidos pelo SIM, não é possível 

distinguir o tipo de relação entre a agredida e o agressor.   

 Ao analisar as pesquisas existentes sobre violência contra as mulheres e que 

tenham recorte racial, considero que um diagnóstico dos aspectos quantitativos da 

violência doméstica e intrafamiliar contra mulheres negras faz-se até agora 

impossibilitado. Registro, dessa forma, a necessidade de que se criem indicadores que 

facultem não apenas a apreensão do fenômeno por meio de números, como ainda 

amparem políticas públicas que tenham por objetivo seu enfrentamento. 
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 Ainda que o estabelecimento de um perfil quantitativo pudesse complementar a 

pesquisa qualitativa, entendo que, em sua ausência, a investigação sobre valores, 

representações e dinâmicas que perpassam a violência doméstica e intrafamiliar contra 

mulheres negras não apenas é possível como tem sua importância ressaltada, na medida 

em que enseja o reconhecimento de sua existência e de sua relevância sociológica. Parto 

agora para uma análise qualitativa do fenômeno, amparada por esta concepção. 

  

Intersecção de gênero e raça 

Já na década de 1980, feministas negras como Lélia Gonzalez chamavam atenção 

para o impacto do racismo e do sexismo combinados na experiência social das mulheres 

negras. A preocupação de Gonzalez fica evidente no texto Racismo e Sexismo na Cultura 

Brasileira, apresentado por ela no IV Encontro Anual da ANPOCS em 1980, em que a 

autora aponta que a articulação do racismo com o sexismo “produz efeitos violentos 

sobre a mulher negra em particular.” (Gonzalez, 1983, p. 2). 

Além de Gonzalez, outras feministas negras têm, mais recentemente, indicado a 

necessidade de que o feminismo incorpore a raça como categoria analítica relevante. 

Luiza Bairros, por exemplo, retoma o argumento da indivisibilidade analítica por raça e 

gênero nas reflexões sobre as experiências das mulheres negras. Ao analisar o 

pensamento de Judith Grant sobre a reconfiguração mútua de raça, gênero, classe social e 

orientação sexual, Bairros considera que  

[...] essa formulação [é] particularmente importante não apenas pelo que ela 

nos ajuda a entender diferentes feminismos, mas pelo que ela permite pensar 
em termos dos movimentos negro e de mulheres negras no Brasil. Este seria 

fruto da necessidade de dar expressão a diferentes formas da experiência de ser 

negro (vivida através do gênero) e de ser mulher (vivida através da raça) o que 

torna supérfluas discussões a respeito de qual seria a prioridade do movimento 

de mulheres negras: luta contra o sexismo ou contra o racismo? - já que as 

duas dimensões não podem ser separadas. Do ponto de vista da reflexão e da 

ação politicas uma não existe sem a outra. (Bairros, 1995, p.461, grifos meus). 

 

Tanto Gonzalez como Bairros enfatizam que os binarismos homem-mulher, 

branco-negro – em que se baseiam respectivamente o feminismo e o movimento negro – 

inviabilizam a compreensão de uma realidade que é multidimensional e que, para o 

sujeito, é experimentada como uma realidade única. Conquanto as relações sociais 

destaquem de maneira contingente quais características de cada mulher negra serão mais 

ou menos relevantes para a interação social – se raça, gênero, classe social e/ou outras –, 
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é na condição de “mulher negra” ou de “negra mulher” que cada uma se insere na 

interação direta e no contexto social mais amplo. 

Há, por traz destes argumentos, uma preocupação de cunho epistemológico. Para 

as autoras, ser “mulher negra” (ou “negra mulher”) não é o mesmo que a soma de duas 

realidades distintas, mas algo de natureza peculiar, cuja complexidade não pode ser 

apreendida pelos binarismos típicos dos cânones das ciências sociais. Com a finalidade 

de formular categorias analíticas que possibilitem uma compreensão mais precisa, 

autoras do feminismo negro norte-americano como Patricia Hill Collins e Kimberlé 

Crenshaw recorrem ao que chamam de “interseccionalidades”.  

Collins (2009) sugere a existência de uma matriz de dominação, que se 

caracterizaria por opressões que se intersectam. Para a autora, o modelo enseja uma 

mudança de paradigma ao conceber gênero, raça e classe social – principalmente, mas 

podem existir outros – como sistemas distintos de opressão que participam de uma única 

estrutura de dominação. Desta forma, Collins não apenas abandona o modelo de “soma” 

de opressões, como também considera que cada sistema depende do outro para funcionar. 

Sua proposta supera ainda a mera comparação entre os sistemas de opressão e se detém 

em sua interconexão o que, segundo a autora, promove uma revisão dos conceitos 

básicos da ciência social (Collins, 2004). 

A definição de interseccionalidade fornecida por Crenshaw contribui para a 

elucidação do conceito. Segundo ela,  

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

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

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

 

Recorrer ao modelo de interseccionalidades permite também problematizar a 

generalização por traz do rótulo “mulheres”, presente no feminismo acadêmico 

mainstream. Neste sentido, Crenshaw (2002,) partilha do entendimento de que a 

intersecção do gênero com diversas outras identidades endossa a vulnerabilidade 

particular de diferentes grupos de mulheres. Isso porque as experiências específicas de 

mulheres de determinados grupos étnicos ou raciais ficam permanecem obscurecidas 

dentro de categorias mais amplas de raça e gênero. 
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Também as feministas negras brasileiras vêm tentando ensejar um olhar para as 

especificidades de grupos compreendidos pela categoria “mulheres”. Em artigo de 1995, 

Matilde Ribeiro critica a centralidade do feminismo mainstream em um “sujeito 

genérico”. No texto, a autora retoma as condições de surgimento do movimento de 

mulheres negras, narrando o histórico de sua ruptura com o movimento feminista. Ao 

analisar reflexões sobre a invisibilidade das mulheres negras no movimento feminista, 

considera que 

Estas reflexões tornam visíveis que os problemas em relação à incorporação da 

questão racial nas práticas e nas formulações teóricas do movimento feminista 

têm a ver com o racismo fortemente existente em nossa sociedade. As 

mulheres negras são vistas como cidadãs de segunda categoria; a referência às 

mulheres é feita como se estas fossem um sujeito genérico; a questão racial 

aparece como sendo de responsabilidade das mulheres negras. Pode-se dizer 

que, numa sociedade em que a questão racial ainda é tabu, as conquistas do 

movimento feminista acabam por privilegiar as mulheres brancas em 

detrimento das negras. (Ribeiro, 1995, p. 448, grifo meu).  

 

Sueli Carneiro adentra o debate e destaca que a identidade de gênero não resulta 

em automática solidariedade intragênero, pelo qual – considera – as mulheres negras 

tiveram que enfrentar a discriminação racial existente no interior do movimento 

feminista. Ainda sobre as desigualdades e contradições entre as mulheres, a autora 

pondera que 

[...] grupos de mulheres indígenas e grupos de mulheres negras, por exemplo, 

possuem demandas específicas que, essencialmente, não podem ser tratadas, 

exclusivamente, sob a rubrica da questão de gênero se esta não levar em conta 

as especificidades que definem o ser mulher neste e naquele caso. Essas óticas 
particulares vêm exigindo, paulatinamente, práticas igualmente diversas que 

ampliem a concepção e o protagonismo feminista na sociedade brasileira, 

salvaguardando as especificidades. (Carneiro, 2003a). 

 

Voltando-me agora especificamente para as reflexões sobre violência doméstica e 

intrafamiliar contra mulheres negras, resgato a seguir as poucas tentativas de apreensão 

do fenômeno.  

Mireya Suárez (1998), refletindo sobre notícias jornalísticas que tratam de 

homicídios, aborda alguns aspectos da violência – não apenas doméstica e intrafamiliar – 

contra as mulheres negras. Para ela, as mulheres não-brancas “apresentariam maior risco 

de serem objetos de violência, por estarem situadas no lado mais fraco de duas 

hierarquias, a de gênero e a de raça.” (p. 109). Haveria ainda outra desvantagem para as 

mulheres negras: a de estarem situadas, em proporção significativa, “nos segmentos mais 

desprovidos dos recursos básicos e direitos do cidadão.” (p. 109). 
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A autora compreende também, que, se é verdade que os agressores agem 

motivados por impulsos individuais, há, no entanto, um componente de oportunidade que 

não deve ser ignorado. As mulheres brancas e negras estão expostas em níveis diferentes 

ao risco e dispõem de distintas quotas de poderes para enfrentá-lo. De modo que as 

melhores ou piores oportunidades para o agressor praticar a violência decorrem dos 

lugares diferentes ocupados pelas mulheres na hierarquia social (p. 10).  

Algumas feministas negras têm abordado especificamente a violência doméstica e 

intrafamiliar contra as mulheres negras em seus estudos. Autoras como Benilda Brito, 

Sueli Carneiro, Fátima Oliveira e Jurema Werneck escrevem sobre o assunto. No entanto, 

mesmo em sua produção, a temática é formulada apenas incipientemente. Com poucas 

exceções, a violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres negras tem sido 

mencionada como agravada por outras violências e exclusões decorrentes do racismo. 

Em geral, privilegia-se a discussão sobre estes fatores agravantes, como a situação de 

pobreza em que muitas dessas mulheres se encontram ou a violência policial que assola, 

primordialmente, as comunidades constituídas por negros e negras pobres.  

Benilda Regina Brito (2004) destaca que a violência contra as mulheres negras 

perpassa a historiografia brasileira – o que teria implicações, inclusive, para suas relações 

amorosas. O racismo de que são alvo pode comprometer, entre outros, sua saúde mental 

ao impedir que vivam uma vida plena, saudável e feliz. Para a autora, a violência racial é 

um aspecto determinante da violência doméstica sofrida pelas mulheres negras. É 

constante, neste contexto, que o agressor as ofenda de maneira a despersonalizá-las, 

negando-lhes a condição de pessoa (Brito, 2006).  

Segundo Brito, outros fatores além do racismo que sofrem diretamente podem 

contribuir para que as mulheres negras permaneçam em situação de violência: a ação 

policial violenta sobre os homens negros pode ser vista como motivo para que as 

mulheres não denunciem a violência doméstica (Brito, 2004, p. 59). Em relação aos 

homens, a autora entende que o machismo é um espaço de cumplicidade entre negros e 

brancos, na medida em que eles entenderiam que têm o direito de oprimir, discriminar e 

desumanizar mulheres negras e brancas (Brito, 2006). 

Sueli Carneiro também busca realçar o que chama de “outra dimensão do 

problema” (Carneiro, 2003a). A autora compreende que a violência doméstica atinge 

mulheres de todos os grupos raciais e classes sociais. Mas, ressalta, há outro tipo de 

violência que atinge a subjetividade das mulheres negras, restringindo suas possibilidades 
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de autorrepresentação positiva, de encontro no mercado afetivo e de pleno exercício de 

sua sexualidade (Carneiro, 2003a). Em consonância com esta alegação, Carneiro afirma 

que  

[...] as mulheres negras vem há anos buscando alargar o conceito de violência 
contra a mulher, para além da agressão e do abuso sexual, pela introdução do 

conceito de violência racial entre as práticas que produzem dano físico, 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (Carneiro, 2003b, p. 

12). 

 

Fátima Oliveira (2004) destaca que, embora faltem pesquisas sobre violência com 

recorte de gênero e raça no Brasil, a dimensão racial é um fator a ser considerado nos 

casos de violência doméstica. A autora afirma que a violência de gênero se adiciona à 

violência racial/étnica, o que, para além de sua soma, as potencializa mutuamente. Dada 

esta especificidade, as mulheres negras vítimas de violência devem receber uma 

abordagem diferenciada por parte dos/das profissionais de saúde e das políticas públicas. 

Oliveira considera ainda que o patriarcado opera de maneira a unir homens brancos e 

negros, já que homens de todas as raças, cores e etnias “batem porque podem” (p. 45). 

Ainda segundo a autora, o combate à violência doméstica, sexual e racial só é possível 

pela destruição dos padrões culturais em que se assentam (p. 46). 

Para Jurema Werneck, o racismo patriarcal e capitalista proporciona não uma 

dupla ou tripla subordinação das mulheres negras, mas antes as torna uma singularidade 

(histórica, política e societal), sobre a qual ele incide (Werneck, 2010, p. 13-14). 

Portanto, seria necessário enfrentar os “aspectos estruturais da violência em seu 

conjunto” (p. 38), já que cada tipo de violência a que as mulheres negras estão expostas 

se associa aos demais, “o que aponta para um processo exponencial de sobreposições de 

violências e vulnerabilidades” (p. 47). A seguir, analisando as estratégias de diagnóstico 

e enfrentamento à violência contra as mulheres, Werneck afirma que “estas, via de regra, 

abordam de forma isolada cada tipo de violência, com forte tendência de concentração 

sobre a violência doméstica. Terminando por não visibilizar e enfrentar os demais vetores 

de violência e a articulação entre eles” (p. 47). 

É possível perceber que alguns dos aspectos levantados pelas autoras 

mencionadas remetem a questões propostas em momentos anteriores neste projeto. São 

indicados elementos que participam da violência contra as mulheres negras, e que não 

são contemplados pelas abordagens universalizantes: Brito e Werneck apontam uma 

história peculiar das mulheres negras, com implicações para a vitimização; Brito e 
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Carneiro ressaltam efeitos do racismo sobre a autoestima das mulheres negras, o que vai 

ao encontro do que Suárez propõe como diferentes recursos para se opor à violência 

sofrida; Suárez e Werneck destacam a inserção das mulheres negras numa condição 

desprivilegiada na economia capitalista, o que pode ter impactos para o sofrimento e a 

oposição à violência.  

O entendimento de que a violência doméstica contra as mulheres negras constitui 

uma nova “química” – e não somente uma soma de violências – está formulada de 

maneira mais ou menos elaborada nos escritos de Oliveira e Werneck. Oliveira aponta 

para a potencialização mútua das violências de gênero e racial. Em minha leitura, 

compreendo que o termo “potencialização” tem o intuito de representar que há uma 

complexidade para além da soma simples. Werneck apresenta seu argumento de maneira 

mais explícita: segundo a autora, a violência contra as mulheres negras é singular, pois 

surge da imbricação do racismo, do patriarcado e do capitalismo. Ela concebe a violência 

dentro de uma configuração estrutural que forja um processo exponencial de violências e 

vulnerabilidades. Na visão da autora, há que se remeter ao todo para compreender a 

especificidade da violência contra as mulheres negras.  

Elencados os estudos que precederam e amparam minhas investigações, parto 

agora para a descrição da metodologia empregada e das linhas gerais em que se 

desenvolveram a pesquisa de campo.  

 

Metodologia e pesquisa de campo 

Para os propósitos desta pesquisa, mencionados anteriormente, optei por lançar 

mão de entrevistas semi-estruturadas e da realização de um grupo focal. No atual 

momento, o conteúdo das entrevistas está em análise. O grupo focal será realizado em 

breve. Portanto, os resultados apresentados neste trabalho são parciais. 

No total, 15 mulheres foram entrevistadas. Obedecendo à autoclassificação, foram 

selecionadas mulheres que se declararam negras, isto é, socialmente marcadas pelos 

traços fenotípicos da afrodescendência: negras, pretas, pardas, mulatas, morenas, etc. 

Antes da entrevista, pedi que se classificassem de acordo com as categorias do IBGE 

(branca, preta, parda, amarela ou indígena). Todas as entrevistadas relataram ter passado 

por violência em contexto doméstico e/ou intrafamiliar, definida conforme o marco 

teórico estabelecido pela Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) – adotado neste trabalho 

e explicitado em momento anterior. 
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Inicialmente, a abordagem às entrevistadas foi feita junto aos Núcleos de 

Atendimento às Famílias e aos Autores de Violência Doméstica (NAFAVDs), vinculado 

à Coordenação de Assuntos da Mulher do DF. No decorrer da pesquisa junto aos 

NAFAVDs, dois aspectos chamaram minha atenção e motivaram algumas alterações na 

condução do trabalho de campo. Em primeiro lugar, ficou evidente que o público 

atendido pelos NAFAVDs compõe-se primordialmente de mulheres dos segmentos 

populares. Além disso, em seu discurso sobre a violência nas entrevistas, foi notável a 

priorização das questões de gênero em detrimento da questão racial. Debaterei este 

último aspecto em momento posterior deste trabalho.  

Por ora, considero suficiente indicar que, em meu entendimento, entrevistar 

mulheres pertencentes a outras classes sociais poderia trazer novos elementos às minhas 

reflexões, capturar diferenças na vivência da intersecção gênero-raça nas diferentes 

classes sociais e ainda evitar reforçar representações sociais das mulheres negras como 

pobres – ainda que grande percentual delas ocupe, de fato, a base da pirâmide social 

brasileira. Passei então a entrevistar mulheres negras também de classe média e de classe 

alta. 

Também foram incluídas entrevistas de algumas trabalhadoras terceirizadas da 

limpeza da Universidade de Brasília (UnB), pois percebi que, dessa maneira, recolheria 

relatos de mulheres de classes baixas e que não tinham necessariamente buscado 

instituições oficiais para denunciar ou buscar ajuda quanto à situação de violência. 

No decorrer do trabalho de campo, comecei a ponderar que poderia apreender o 

fenômeno por outros ângulos se interpelasse as entrevistadas, inicialmente, quanto aos 

seus relacionamentos familiares e afetivos. Então, ao invés de procurar por mulheres 

negras que relatassem ter sofrido violência doméstica e intrafamiliar, passei a solicitar 

que falassem sobre seus relacionamentos nesse contexto, sem questionar, de antemão, se 

haviam experimentado situação de violência. Com essa mudança, foi possível ter acesso 

a casos em que a violência doméstica e intrafamiliar não foi tornada pública pela 

entrevistada, ou àqueles em que ela não se disporia, a priori, a falar sobre a situação de 

violência com uma pessoa desconhecida. Consegui, ainda, me aproximar de casos nos 

quais a violência doméstica e intrafamiliar, conquanto ocorrida nesse contexto, não se 

encaixava nos registros discursivos tradicional e oficialmente mobilizados para se falar 

do fenômeno. Por fim, a alteração permitiu o contato com casos em que as mulheres não 

tinham denunciado (às vezes, nem mesmo elaborado em maior grau) a situação de 
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violência, evitando, assim, que seus relatos fossem reconstruídos de acordo com as 

demandas forjadas no contato com as instituições oficiais (DEAMs, justiça, etc).  

A seguir, apresento os resultados preliminares de minhas investigações e as 

reflexões que desenvolvi até o momento. 

 

Vivências da violência doméstica e intrafamiliar por mulheres negras 

Ao abrir um espaço de escuta a mulheres negras de diferentes posicionamentos na 

sociedade sobre seus relacionamentos familiares, afetivos e sobre a situação de violência 

em que se encontram ou se encontravam, tive a oportunidade de recolher um material 

rico em elementos para reflexões sobre raça, sobre gênero e, principalmente, sobre a 

operação conjunta dessas duas dimensões da vida social. Um olhar atento à intersecção 

de múltiplos eixos de articulação do poder é capaz de revelar alguns de seus aspectos 

ainda desconhecidos ou pouco investigados. Conforme espero demonstrar, a análise 

sobre as diversas formas de violência que permeiam a vivência dos relacionamentos 

familiares e afetivos pelas mulheres negras torna visível a experiência simultânea da 

subalternidade quanto à raça e quanto ao gênero, assim como sua constituição mútua. 

Sinalizo desde já que as entrevistas discorreram majoritariamente sobre a relação 

das informantes com seus companheiros, isto é, sobre suas relações afetivas. As relações 

familiares também emergiram nos relatos, porém de forma mais pontual. Em um destes 

casos, a entrevistada contou que suas irmãs possuíam uma pele mais clara do que ela, 

pelo qual seu pai a maltratava e exigia que tomasse conta dos serviços domésticos com 

maior frequência. Em outro caso, os filhos disseram à mãe, uma mulher preta, que não se 

casariam com mulheres pretas para que não tivessem filhas com “cabelos ruins”. Frente 

ao qual a entrevistada questionou: “Ruim como os meus?”. Estes casos merecerão análise 

mais aprofundada em outra oportunidade, e entendo que serão neste trabalho 

parcialmente contemplados pelas reflexões sobre os relacionamentos afetivos.  

 

Entre constrangimentos, silêncios, risos e desafogos  

 Entrevistar mulheres que estão ou estiveram em situação de violência doméstica e 

intrafamiliar exige, obviamente, alguns cuidados por parte do pesquisador/pesquisadora. 

O primeiro e mais evidente deles é reconhecer e respeitar os limites das informantes 

quanto ao que e ao quanto contam. São situações experimentadas em um contexto de 

intimidade e, muitas vezes, o que pedimos é que relembrem episódios que prefeririam 
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deixar no esquecimento. Alguns relatos são visivelmente dolorosos, mas também fica 

patente que existe um certo alívio do/da informante. Em outros casos, há um 

constrangimento, uma tensão, que permeia toda a entrevista, quase como se o desejo da 

entrevistada fosse que tudo terminasse logo.  

 No entanto, fiquei um pouco surpresa com o fato de que, no geral, falar sobre raça 

resultava muito mais constrangedor do que relatar a situação de violência. Especialmente 

com as mulheres de classes sociais mais baixas, a menção do tema significou, com 

frequência, adentrar um território em que a linguagem principal é o silêncio. Ninguém 

dizia se sentir alvo de discriminação; no máximo, já tinham visto outras pessoas sendo 

ofendidas ou discriminadas quanto à sua raça, ou então mencionavam algum tipo de 

“discriminação” por parte de pessoas mais escuras do que elas. Mas as falas eram curtas 

e não se aprofundavam. Ao contrário dos relatos sobre violência, nos quais pareciam 

poder se alongar indefinidamente. 

 Em pouco tempo, e com a ajuda de algumas frases que me pareciam proferidas 

quase que mecanicamente, compreendi que, junto com os risos, os constrangimentos e 

silêncios eram parte do meu material a ser analisado. Frases como “Nunca sofri racismo 

porque sempre me fiz respeitar” ou “Nunca fui discriminada porque nunca deixei” me 

fizeram entender que o sofrimento da discriminação racial e do racismo é compreendido 

como de responsabilidade da própria pessoa atingida.  

Sentir-se discriminado/discriminada é entendido como um problema de 

autoestima, e, portanto, exclusivo do indivíduo que recebe a ofensa. Eram sentenças com 

essas citadas acima – que, apesar da minha insistência, nunca se desdobravam em maior 

elaboração – que “congestionavam” o caminho para a livre expressão e que impediam a 

circulação fluída dos sentimentos e lembranças gerados pela experiência da 

discriminação racial e do racismo.  

Além disso, há um entendimento de que as pessoas não-brancas podem provocar 

a discriminação racial ao se portar de maneira considerada inadequada ou por apresentar 

um visual desleixado (Sheriff, 2003). Portanto, relatar a experiência de ser racialmente 

discriminado/discriminada significaria, segundo essa visão, lidar com a vergonha causada 

pela possibilidade de que o/a interlocutor/interlocutora assuma que houve uma culpa 

do/da discriminada pelo episódio, por seu comportamento inadequado ou desleixo. Este é 

então outro constrangimento que inibe a livre expressão por parte do/da informante. 
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Por outro lado, considero ainda a hipótese de que a recente discussão e a ampla 

divulgação de um novo registro teórico e operacional sobre violência doméstica e 

intrafamiliar o tenham difundido para segmentos mais amplos do que aqueles discursos 

que buscam desnaturalizar o racismo e a discriminação racial. Estes foram muito 

espontaneamente mobilizados por mulheres negras de classe média e alta para interpretar 

e narrar suas experiências. Porém, foram pouco acionados pelas mulheres das classes 

mais baixas. Diferenças às quais não me aterei neste trabalho mas que, seguramente, 

merecem investigações mais aprofundadas. 

O mesmo pode ser dito sobre quando eu perguntava se a pessoa já havia sido 

ofendida ou discriminada com base em sua cor, nariz, cabelo, etc., e ouvia respostas 

como “Não, porque todas as pessoas são iguais, independente de sua raça”. A resposta 

me soava muito estranha, porque eu não perguntava se a entrevistada discriminava ou 

não as pessoas com base na raça, e sim se já havia sido discriminada. Porém, entendi que 

a simples menção da palavra “raça” pode ser considerada racismo, quando em ambientes 

impregnados da ideologia da democracia racial.  

Os risos e brincadeiras, ou relato deles, foram ainda mais reveladores. Notei que 

uma entrevistada, contando sobre episódios de discriminação vividos pelas filhas na 

escola, ria enquanto discorria sobre as ofensas proferidas contra elas, para alegar a seguir 

que se tratavam apenas de brincadeiras, “coisas de crianças”. Outra me relatou, também 

entre risos, que os companheiros das irmãs começavam a enxergar seus “defeitos” após 

algum tempo de relacionamento: os cabelos ruins, a cor escura. A partir de então, 

comecei a perguntar às informantes se pessoas de seu relacionamento íntimo 

mencionavam sua cor, cabelo, nariz, etc., mesmo que fazendo referências positivas ou 

brincadeiras. Embora não tenha conseguido que se aprofundassem sobre as referências 

feitas e as “brincadeiras”, elas em geral me responderam que sim, que esse tipo de 

comentário – que consideravam quase sempre “inofensivo” – existia em seus 

relacionamentos familiares e afetivos. 

As observações de Laura Moutinho (2004) quanto a sua pesquisa sobre 

relacionamentos inter-raciais podem contribuir para a interpretação dessa leitura por 

parte das entrevistadas. A autora afirma que quanto mais distante era a pessoa que 

discrimina da discriminada, mais fácil se tornava para seus/suas informantes classificá-la 

como racista. Da mesma forma, quando se tratava de uma pessoa próxima do/da 

informante, seu discurso era suavizado. Assim, a responsabilidade pessoal de quem 
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discrimina, quando se tratava de alguém próximo, era subestimada. Nesses casos, o/a 

entrevistado/entrevistada remetia a discriminação a um nível estrutural, que seria 

assimilado quase que inconscientemente por quem discrimina.  

Suponho que a mesma dinâmica opere nos casos em que analisei. Na medida em 

que os contextos analisados são aqueles de maior intimidade, em que estão presentes os 

mais significativos laços afetivos das informantes, a tendência é eximir de 

responsabilidade as pessoas próximas pela discriminação sofrida. Esta é, inclusive, 

desqualificada enquanto tal: os comentários são considerados apenas brincadeiras, 

inofensivos ou desprovidos de propósitos ofensivos. 

Conquanto resgatar experiências sobre discriminação racial e racismo nos 

relacionamentos familiares e afetivos tenha se mostrado, na maioria dos casos, uma 

tarefa árdua, existiram entrevistas em que elas emergiram com muita naturalidade. Nestes 

casos, as narrativas fluíam como um desafogo, como algo que tinha sido guardado por 

muito tempo e que, finalmente, tinha vazão. Durante a entrevista, mais de uma 

informante afirmou ter se lembrado “repentinamente” de episódios de discriminação 

vivenciados em seus relacionamentos afetivos, ou parecia tecer novas interpretações 

sobre fatos passados em que a discriminação não foi enunciada, mas que, na 

oportunidade da entrevista, percebiam estar presente. 

No meu entendimento, os constrangimentos, silêncios, risos e desafogos 

encontrados em minha pesquisa de campo são elementos reveladores do desconforto com 

as questões raciais, que estão presentes muito além da esfera do indivíduo. São temáticas 

e vivências que não encontram usualmente espaço para escoamento em nossa sociedade. 

Sua importância é, contudo, vislumbrada quando uma escuta muito atenta e aberta capta 

uma presença que, se não se faz abertamente manifesta, é denunciada pela força com que 

é reprimida pelos automatismos e frases feitas; pelo constrangimento que vem impedir o 

discurso aberto; pela impossibilidade de explicar por que se ri de eventos ofensivos; ou 

ainda pelo resgate súbito e inesperado da memória do que até então teve que ser 

suprimido dos relatos da história pessoal.  

Retomando as questões que norteiam este trabalho, penso que os percalços da 

pesquisa de campo em consideração indicam a ausência de espaços de fala e de 

repertório discursivo e analítico que possa ser mobilizado e que seja capaz de apreender a 

vivência da discriminação racial e do racismo nas relações familiares e afetivas. Se o 

âmbito privado já foi destituído pelas feministas de seu posto de ambiente harmonioso, se 
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já foi denunciado como perpassado pela articulação do poder em torno do gênero, é 

notável que muito se tenha ainda a avançar quanto à apreensão das hierarquias raciais e 

das dinâmicas que elas ensejam nesta mesma esfera. Para além da constatação de dois 

fenômenos paralelos, há uma lacuna na compreensão de como esses eixos de articulação 

do poder – o racial e o de gênero – se combinam e como são vivenciados pelas mulheres 

negras em seus relacionamentos familiares e afetivos.  

 

Cor/raça, relações familiares e afetivas e violência 

Seguindo o proposto por Moema Teixeira (1987), considero que as situações de 

conflito são particularmente reveladoras do racismo, na medida em que o recurso à sua 

manifestação tende a ser usado em tais ocasiões. Dessa maneira, os relatos sobre as 

situações de violência doméstica e intrafamiliar podem permitir a captura da existência 

do racismo em contextos em que ele está presente  de forma dissimulada na maior parte 

do tempo. 

Algumas das entrevistas exemplificam essa constatação. Uma das informantes, 

Nancy
1
, comentou que vivia um momento difícil de seu casamento depois de descobrir 

uma traição do marido. Apesar disso, continuou casada. Em determinado momento, 

envolveu-se afetivamente com outro homem. Contou para seu marido e decidiu se 

separar dele. Nesse momento, o marido lhe disse que seus amigos de juventude estavam 

certos quando diziam que as mulheres negras são promíscuas e que ele havia sido 

“burro” de se casar com ela.  

Essa representação, inclusive, foi comum a outras mulheres que, ao contrário de 

Nancy, não reconheceram a presença de discriminação racial em suas vivências da 

violência doméstica e intrafamiliar. Assim como Burdick (1998), encontrei diferenças 

nos relatos das mulheres pardas e pretas. Mulheres de ambos os grupos raciais, mas 

principalmente as pardas, relataram que as ofensas proferidas pelo agressor faziam 

menção a sua sexualidade e (in)fidelidade. Os companheiros e ex-companheiros 

frequentemente as acusaram de adultério, controlavam suas idas e vindas para vigiar a 

sua sexualidade e as rotulavam de promíscuas.  

Aliás, a recorrência de algumas ofensas foi notável e, no meu entender, 

elucidativa. Quase todas as mulheres pretas entrevistadas e que pertenciam às classes 

                                                             
1 Os nomes utilizados são fictícios. 
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sociais mais baixas relataram que os companheiros as acusavam de serem preguiçosas, 

pouco dadas ao trabalho. O que revela um expectativa contrária, principalmente quanto 

ao trabalho físico. Essa repetição não me parece ingênua ou ocasional, e sim articulada 

com representações sociais das mulheres pretas que surgiram no período colonial e que 

persistem, reeditadas, na sociedade brasileira contemporânea.  

Sobre o período escravista, Sônia Giacomini (1988) assinala que a utilização das 

escravas (assim como dos escravos) se dava com base no entendimento de que eram 

coisas, posses. Portanto, como a reprodução de escravos/escravas era mais custosa do que 

a aquisição de novos/novas escravos/escravas, os/as cativos/cativas eram 

deixados/deixadas à míngua e submetidos/submetidas ao trabalho até a exaustão. Sua 

média de vida era bastante baixa. Isso valia também para as mulheres, principalmente as 

que trabalhavam na lavoura. Estas tinham as mesmas cargas de trabalho que os homens, 

e não tinham nenhum alívio em caso de doença ou gravidez.  

Uma colocação de Gilberto Freyre em Sobrados e Mocambos (1968) mostra a 

persistência das representações das mulheres pretas como trabalhadoras incansáveis num 

período posterior. Ao analisar a mestiçagem produzida num Brasil que se urbaniza e que 

busca os caminhos da modernização, diz Freyre:  

Os mulatos desde o começo do século começaram a sair em grande número 

dos “quadros”, dos “cortiços” e dos “mocambos”, onde imigrantes portugueses 

e italianos mais pobres foram se amigando com pretas e pardas. Não só por 

nenhuma repugnância sexual desses europeus pelas negras e pardas, ao 

contrário, talvez por encontrarem nelas algum pegajento encanto sexual, como 
pelo fato [...] das pretas, principalmente as Minas, representarem 

considerável valor econômico: mãos de lavadeira, de boleira, de doceira, de 

cozinheira [...] capazes de os auxiliar nas suas primeiras lutas de imigrantes 

pobres. (Freyre, 1968. p. 607, grifos meus). 

 

Nos dias de hoje, a referência pública a essas representações se tornam mais 

escassas ou camufladas, na medida em que são classificadas como politicamente 

incorretas e podem até mesmo – pelo menos em teoria – ocasionar sanções legais. Elas 

são ainda pouco estudadas – não tenho conhecimento de nenhuma pesquisa recente, de 

maior amplitude, sobre as representações sociais das mulheres negras na sociedade 

brasileira contemporânea. Entretanto, que não sejam enunciadas abertamente não quer 

dizer que estejam extintas do imaginário social. De fato, as recorrentes menções da 

expectativa de que as mulheres pretas trabalhem e, muitas vezes, constituam a única 

fonte de renda do núcleo familiar, indicam a perenidade da imagem da mulher preta 

como “burro de carga”.  
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Em consonância com essa imagem estão também os relatos de exploração 

econômica de mulheres pretas pelos companheiros que emergiram nas entrevistas. É 

importante indicar que esse tipo de exploração apareceu com muita constância e com 

exclusividade nas narrativas das mulheres pretas, de todas as classes sociais. Luzia, por 

exemplo, relatou que, em determinada ocasião, um rapaz se aproximou dela e a convidou 

para sair. Durante o encontro, ele esperou que ela arcasse com as despesas do cinema, da 

conta do bar e ainda o levasse em casa. Nada disso foi acordado antes do encontro. Uma 

história, no mínimo, muito diferente das expectativas de um encontro “tradicional”, em 

que o “jogo da sedução” inclui o pagamento dos gastos pelo homem ou, na versão mais 

moderna, a divisão dos gastos entre o casal. 

A mesma entrevistada me contou que, em outra ocasião, depois de mais de dez 

anos de envolvimento com um alemão, largou seu emprego como funcionária pública 

(muito bem pago) e mudou-se para a Alemanha para viver com ele. Em pouco tempo, ela 

o deixou e voltou para o Brasil, já que, chegando ao país estrangeiro, o companheiro 

abandonou seu emprego como jornalista reconhecido, na expectativa de que ela os 

sustentasse com as aulas de inglês que passou a lecionar como fonte de renda. Seu então 

companheiro também não a comunicou de sua decisão e muito menos perguntou sua 

opinião sobre ela. O que, no meu ponto de vista, indica uma expectativa prévia de que ela 

se responsabilizasse pela manutenção de ambos. 

Dora e Kátia também se referiram a episódios de exploração econômica. De 

classe social baixa, ambas alegaram que alguns de seus companheiros se recusavam a 

trabalhar depois que se uniram a elas. Dora me disse que isso não ocorre em seu atual 

relacionamento, porém indicou a necessidade constante de negociar com o parceiro a 

divisão das despesas, sob o risco de arcar com a maior parte delas. 

Há aqui uma nítida contradição com as entrevistas concedidas pelas mulheres 

pardas. No seu caso, a recorrência é de que os companheiros sejam os provedores 

principais. Por vezes, os companheiros não querem que elas trabalhem, pois estão mais 

preocupados com o controle de sua sexualidade. A representação acionada é outra: a da 

mulata. Conforme as imagens retratadas por autores clássicos das Ciências Sociais, tais 

como Nina Rodrigues, Paulo Prado, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda – e 

frequentes também nos discursos histórico, literário e médico (Correa, 1996) – “a 

‘mulata’ é definida pelo sexo, pela sensualidade e pelo desejo infrene” (Moutinho, 2004, 

p. 355). Dotada de uma sexualidade exacerbada, parece haver um entendimento, por 
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parte de seus companheiros, de que a mulata pode ter seus instintos controlados pela 

instituição do relacionamento afetivo (namoro ou casamento). Porém, a precariedade 

atribuída a esse controle é vislumbrada na frequência com que são proferidas acusações 

de infidelidade e no reforço da vigilância e da desconfiança. 

As vivências relatadas por Luzia indicam outras possibilidades de vivência do 

estereótipo da mulata. A entrevistada é uma mulher preta
2
 de 56 anos, que aparenta ser 

muito mais nova. Tem um bom trabalho e uma renda alta; é muito inteligente, bonita e 

vaidosa, e me disse andar sempre muito bem arrumada. Porém, segundo me confessou, 

seus envolvimentos afetivos não lhe são satisfatórios. Ela me disse que, desde seus 

primeiros relacionamentos, na adolescência, os homens tem preferência por travarem 

com ela relacionamento sigilosos ou paralelos a outros, “oficiais”. Não por sua 

deliberação, ela tem constantemente ocupado o posto de amante. Além disso, as 

abordagens dos homens interessados nela, segundo me contou, são bastante diretas 

quanto a uma expectativa de envolvimento exclusivamente sexual. 

A narrativa de Luzia remete a um imaginário socialmente construído e duradouro 

na história brasileira, no qual as mulheres brancas são consignadas ao papel da 

sexualidade legítima e honrada e, como tal, compreendidas como o ideal de esposa ou 

parceira. As mulatas, por sua vez, são associadas à ilegitimidade e às práticas sexuais 

consideradas desonradas (Caldwell, 2007, p. 50).  

Assim como nos casos de exploração econômica, parece haver um pressuposto 

por parte dos companheiros ou daqueles que se acercam delas de que as mulheres negras 

possuem um status de feminilidade diferenciado, ou ainda, como penso ser mais 

adequado, rebaixado, em relação àquele tido como padrão – e que diz respeito às 

mulheres brancas. O que não elimina a possibilidade de sobreposições: com certeza a 

exploração econômica e o interesse exclusivamente sexual dos homens estão presentes 

em relacionamentos afetivos e violências cometidas contra mulheres brancas. Porém, o 

que se destaca é a forma recorrente, automatizada e implícita com que as representações 

sociais das mulheres negras impregnam as expectativas e informam as atitudes daqueles 

que com elas estabelecem relacionamentos afetivos.  

                                                             
2 Conforme apontam Angela e Onik’a Gilliam (1995), as mulheres negras, quer pretas ou pardas, são 

referidas a diferentes imagens veiculadas na sociedade brasileira, dependendo do contexto social, de sua 

idade, da região de origem, modo de se vestir, etc. 
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Para além de um status de feminilidade rebaixado, é possível vislumbrar a 

existência de uma expectativa de compensação frente ao estigma racial. É quase como se 

o consentimento em se relacionar com uma mulher negra – portanto, racialmente 

estigmatizada – devesse ser retribuído pela aceitação de algumas condições ou papéis, 

que ficam, desde o princípio, pressupostos. São condições e papéis que não se propõem a 

qualquer mulher, mas apenas àquelas subalternizadas (no caso, por sua condição racial) e 

tidas, portanto, como destituídas do poder de oposição a elas. Ou ainda, de acordo com 

Goldstein (2003):  

A sexualidade das mulheres negras é valorizada e considerada erótica porque 

está suspensa em uma rede de poder que a torna disponível de uma maneira 

particular. A negritude se torna valiosa apenas em situações específica, 
estruturadas operacionalmente pela objetificação (p. 125, tradução minha). 

 

Não é muito difícil imaginar como o repúdio a tais condições e papéis pode servir 

de pólvora para a situação de violência. 

Sobre a existência e a perpetuação de tais imagens na sociedade brasileira 

contemporânea, penso que seja elucidativo resgatar o conceito de controlling images, de 

Patricia Hill Collins (2009). A autora considera que as opressões determinadas pela 

intersecção de raça, classe, gênero e sexualidade dependem de justificativas ideológicas 

poderosas para que possam existir. Dessa forma, as imagens socialmente construídas 

sobre as mulheres negras fazem com que o racismo, o sexismo, a pobreza e outras formas 

de injustiça social figurem como naturais, normais e inevitáveis.  

O mesmo se aplica para a temática do presente trabalho. Não era com surpresa 

que as mulheres relatavam episódios de exploração econômica ou as ofensas que 

recebiam mais comumente. Pelo contrário, resgatar essas narrativas dependeu, 

constantemente, de meu esforço de entrevistadora para capturar formas de violência que 

aparecem muito naturalizadas em suas relações sociais. O que indica, no meu entender, o 

poder de tais representações na conformação das relações sociais das quais participam as 

mulheres negras. Naturalizadas, essas imagens perpassam os relacionamentos afetivos e 

familiares de uma forma automática, nos remetendo ao que Rita Segato (2003) classifica 

de racismo e sexismo automático. Por meio de uma ação silenciosa e rotineira, elas são 

produtoras de sentidos e ações que não são facilmente flagrados, mas que podem ser 

capturados por sua recorrência e pela eficácia dos microscópicos e rotineiros gestos de 

discriminação e dano moral.  



22 
 

Obviamente que há também uma apropriação dessas imagens. Isso ficou evidente 

no momento em que passei a analisar a forma como as mulheres afirmaram reagir à 

violência sofrida. Por parte das mulheres pretas (principalmente, as mulheres mais 

pobres), foi muito comum o relato de que se defendiam das agressões físicas da mesma 

forma, ou seja, retribuindo fisicamente a agressão. O recurso à polícia, aos/às 

vizinhos/vizinhas e aos/às parentes, quando ocorria, se fazia como último recurso para a 

proteção de sua integridade física.  

Por sua vez, as mulheres pardas tenderam a tomar por certo que fossem dotadas 

de menor força física do que os homens que as agrediam e, portanto, não mencionaram 

nas entrevistas a retribuição da agressão física. Elas também relataram com maior 

frequência a expectativa de uma intervenção espontânea de seus/suas vizinhos/vizinhas e 

parentes, em benefício de sua proteção. Apenas quando ficava claro que eles/elas não 

agiriam ou que sua ação não seria suficiente para evitar as situações de violência é que 

partiam para a denúncia à polícia, nos casos em que ela foi feita.  

Em meu ponto de vista, as atitudes dissimilares adotadas por mulheres pretas e 

pardas em relação à violência sofrida no contexto doméstico e intrafamiliar conectam-se 

claramente às distintas representações veiculadas sobre os diferentes grupos de mulheres 

na sociedade brasileira. Mesmo possuindo um status de feminilidade diferenciado e 

inferior àquele atribuído à mulher padrão (branca), as representações sobre elas 

incorporam ainda noções de feminilidade que abrangem atributos de fragilidade, 

delicadeza e necessidade de proteção.  

Atributos muito distintos daqueles relacionados, no imaginário social brasileiro, à 

mulher preta. Estas são vistas como brutas e dotadas de força física bestial, uma vez que 

relacionadas à animalidade e à natureza. Dando-se a socialização dos indivíduos dentro 

de parâmetros sociais que estabelecem sentidos, inclusive, para a identidade pessoal, é 

possível que as mulheres pretas (principalmente, quando pobres) se deem conta de que 

dificilmente serão protegidas por outras pessoas ou instituições, e que, então, 

internalizem a necessidade de protegerem a si próprias – inclusive nas situações de 

violência doméstica e intrafamiliar.  

Segundo compreendo, é notável que diferentes posicionamentos no mapa das 

estruturas de poder de nossa sociedade dão origem a distintas identidades, percepções e 

atitudes quanto à vida social e, mais especificamente, quanto à violência doméstica e 

intrafamiliar. Tendo em vista que histórica e pessoalmente as políticas públicas e as 
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relações interpessoais não são tão protetoras para as mulheres pretas como para as 

mulheres brancas e pardas, as mulheres pretas parecem tomar como sua responsabilidade 

a própria integridade física em um nível superior a outros grupos de mulheres. Tal 

postura poderia ser nomeada de “autonomia”, se o termo já não estivesse há muito 

comprometido com a teoria feminista liberal. Portanto, proponho a utilização do conceito 

de “autocuidado”, que empresto das reflexões de Jurema Werneck sobre a saúde da 

população negra.  

 

Conclusão 

Neste trabalho, busquei explorar alguns dos elementos relevantes à vivência dos 

relacionamentos familiares e afetivos, e da violência decorrida neste espaço, pelas 

mulheres negras. Pude constatar, dessa forma, como as representações sociais sobre este 

grupo de mulheres, forjadas no processo de escravização durante o período colonial, 

persistem e se atualizam na sociedade brasileira contemporânea. Ensejadas pelo 

entrecruzamento de gênero e raça enquanto eixos de articulação de poder, tais imagens 

dão origem a valores e atitudes em relação às mulheres negras e orientam ainda a 

constituição de sua identidade pessoal e social. Permeiam, portanto, suas experiências de 

relacionamentos afetivos e familiares, assim como suas vivências da violência doméstica 

e intrafamiliar. 

Procurei ainda indicar que as representações sociais atribuídas às mulheres pretas 

e pardas são distintas, muito embora não se caracterizem pela fixação exclusiva em um 

ou outro grupo de mulheres. A marcação principal é a da distância da branquitude, como 

traço de subalternidade. São imagens que “flutuam”: mulheres pretas e pardas podem se 

ver relacionadas a umas ou outras conforme o contexto social, idade, região de origem, 

etc. No mais, tais representações podem ser – e efetivamente são – aceitas ou refutadas 

por cada mulher negra, em diferentes graus e por meio de diferentes estratégias. Ou 

talvez fosse mais adequado afirmar que elas podem ser negociadas – como indicam 

Angela e Onik’a Gilliam (1995). O fato é que sua identidade pessoal e social deve 

inescapavelmente fazer referência a elas. Referência que não depende, portanto, de sua 

deliberação ou vontade.   

Explorando conexões entre a história das mulheres negras, suas representações 

sociais e as identidades formadas através delas, é também meu intento apontar para o 

caráter fluído e mutável da categoria “identidade”, sem que, no entanto, se descarte os 
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processos de continuidade que a engendram. Nesse sentido, este trabalho contribui, ainda 

que de forma pontual, para a elaboração dessas identidades.  

Penso que quanto mais se tornem visíveis as peculiaridades das vivências sociais 

das mulheres negras, mais as políticas públicas voltadas à realização da equidade e da 

garantia de seus direitos serão capazes de incorporar a plasticidade necessária para sua 

efetividade. Isto é, para que as políticas públicas – especificamente as de combate à 

violência contra as mulheres – atinjam seus objetivos estratégicos, é necessário que se 

abandone o caráter homogeneizador da categoria “mulheres” e que se desenvolvam 

mecanismos para captar as vivências dos diferentes grupos de mulheres em sua 

pluralidade. 

Conforme busquei indicar, há uma vivência diferenciada de relacionamentos e 

violências por parte das mulheres negras, em relação ao padrão considerado pelos 

estudos acadêmicos realizados até o momento. Suas especificidades não foram ainda 

contempladas pelos estudos da violência doméstica ou pelos estudos das relações raciais. 

Isso porque a conexão entre a situação de violência com tais representações (e, logo, com 

os eixos articuladores de poder que as ensejam) se torna visível apenas quando gênero e 

raça são considerados simultaneamente e em seu entrecruzamento. Então, pode-se dirigir 

um olhar para formas de violência e sentidos de sua vivência que permanecem 

obscurecidos, ou ainda, que não podem ser codificados como tal quando o gênero ou a 

raça são pensados como uma categoria homogênea – e que tem por referência a 

experiência da mulher branca ou do homem negro. 

Foi também meu propósito flagrar a operação da violência em um nível mais 

diluído, fluído e, por isso mesmo, quase invisível. Acompanhando Segato (2003), 

considero que este é o tipo de violência que, indetectável, constitui o alicerce próprio, ou 

a argamassa, do funcionamento das hierarquias em um nível estrutural. Muito além de 

suas manifestações mais evidentes, quando pode ser facilmente nomeada, fica evidente 

que existe uma operação do racismo e do sexismo que se dá de forma não enunciada ou 

consciente, mas que é mesmo assim constitutiva das relações sociais no contexto da 

sociedade brasileira. Para que possa funcionar, esta operação depende da efetividade de 

representações que se reatualizam numa sociedade que, seguindo tendências mundiais, 

procura combater, em seu discurso oficial, o racismo, o sexismo e demais formas de 

injustiça social.  
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Os relacionamentos afetivos e familiares constituem-se também em um espaço 

social trespassado pelas relações de poder e pelos entrecruzamentos dos eixos que os 

articulam. Não há razão para que a esfera da intimidade seja considerada neutra. 

Conforme apontei no caso dos relacionamentos afetivos das mulheres negras 

entrevistadas, a diferença de poder – na forma de uma parceira que ocupe um lugar 

inferior na hierarquia social – pode ser deliberadamente procurada, na medida em que se 

vislumbra em tais relacionamentos expectativas de disponibilidade que não são 

enxergadas quando a relação é travada com uma mulher pertencente ao grupo referencial 

(branco).  

Explicito ainda que as intersecções de gênero e de raça nos relacionamentos 

afetivos e familiares, do mesmo modo como as dinâmicas de violência a que dão origem, 

não constituem aspectos isolados da vida pessoal. Constituem antes formas de violência 

articuladas com relações de poder fundantes da sociedade brasileira do que uma 

coletânea de casos isolados, problemas da esfera privada. Como há muito afirmam as 

feministas, “o pessoal é político”. 

Reconhecer que as dinâmicas racialmente estruturadas, para além das de gênero, 

são constitutivas dos relacionamentos afetivos e familiares num contexto social como o 

brasileiro significa admitir que são plausíveis algumas ressalvas quanto ao uso das uniões 

inter-raciais como indicador do grau de integração racial. Sem desconsiderar que 

constituam uma ferramenta importante para os estudos sociológicos, há que se investigar, 

complementarmente, as representações, sentidos e atitudes que norteiam tais uniões. 

Caso contrário, é provável que se tome por automática uma equivalência entre a 

possibilidade de relacionamento afetivo e a ausência de hierarquias (no caso, raciais) que, 

conforme procurei indicar, está muito longe de constituir a realidade vivida pelas 

mulheres negras. Ademais, reforça-se assim a invisibilidade da natureza específica das 

situações de violência doméstica e intrafamiliar experimentadas pelas mulheres negras.  

Por fim, entendo que voltar o olhar para a forma como gênero e raça se 

entrecruzam, como se constituem mutuamente e como estabelecem hierarquias sociais 

demanda a existência de interesse político por parte da academia, a elaboração de um 

registro discursivo que ainda inexiste e o desenvolvimento de todo um corpo de 

ferramentas teórico-analíticas que são hoje incipientes. Afinal, a dificuldade em relatar o 

modo como tais intersecções impactam sua experiência social não é exclusiva das 

mulheres entrevistadas; somos nós, acadêmicos/acadêmicas, que não colocamos as 
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questões apropriadas ou que não temos nos mantido atentos/atentas para capturá-los. 

Como vemos neste trabalho, se sua manifestação não é escancarada, são abundantes os 

indícios que podem nos colocar seu encalço.  
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